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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Actualment i en tots els punts del nostre planeta, el debat del consum energètic així 
com el tema medi ambiental ha arribat a peu de carrer i s’ha convertit en un tema 
quotidià i gens aliè al dia a dia de la ciutadania que, a més a més, cada cop és més 
conscient i està més informada sobre el tema.  
Com és sabut, la societat de consum, l’augment de la població mundial i el ràpid 
desenvolupament de la gran majoria de països, entre d’altres causes més específiques, 
ha disparat el consum energètic fins als nivells que ens trobem actualment i amb 
previsió de creixement d’aquests nivells i no pas d’estabilització i molt menys de 
descens.  
Aquest augment de consum ha portat a la societat a preguntar-se algunes qüestions 
molt importants de cara al futur com són: Pot el planeta Terra continuar proporcionant 
fonts d’energia al mateix ritme que nosaltres consumim? Arribarà un moment que 
s’acabaran aquests fonts? Ens podem permetre continuar generant residus i 
contaminació en aquest mateix ritme sense afectar de manera irreversible el futur de 
tot el planeta? 
Cal també comentar que la repartició a nivell de països del control de les fonts 
d’energia majoritàries com pot ser el petroli o el gas no és equitativa i hi ha una 
dependència energètica molt important i un control del mercat per part de pocs que 
també pot esdevenir un inconvenient per els països sense recursos energètics propis si 
aquests recursos disminueixen notablement en els propers anys. 
Al llarg dels últims anys aquestes preguntes han rebut multitud de respostes diferents 
des de perspectives i camps professionals variats. Avui en dia es pot dir que la resposta 
més acceptada i amb més possibilitats de progressar en el futur és la substitució de les 
fonts d’energia contaminant i de lenta generació natural per fonts d’energies 
renovables, molt menys contaminant i teòricament inesgotables. Aquesta afirmació té 
una infinitat de implicacions per el concepte de desenvolupament aplicat fins el 
moment però és el propi desenvolupament i la gent del sector energètic i empresarial 
els que fan més aportacions per convertir les energies renovables en una realitat. 
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Cada cop es milloren els mètodes d’obtenció d’energia renovables i s’aconsegueixen 
millors rendiments dels materials i les infraestructures. S’ha convertit en un negoci i, a 
més, en un negoci rentable i amb gran projecció de futur. Gràcies en part per la 
conscienciació general de la població i en part per les legislacions que afavoreixen l’ús 
de les energies renovables. 
Com s’ha dit, gran part del futur de les energies renovables recau en que millorin 
tecnològicament i ofereixin cada vegada millors resultats per poder ser aplicades en 
tots els camps de la vida quotidiana de les persones. Les energies renovables més 
utilitzades avui en dia són l’energia fotovoltaica i l’energia eòlica. El projecte es 
centrarà en la millora de la tecnologia aplicada a l’energia fotovoltaica.   
Concretament cal fixar-se en el rendiment de cada instal·lació. Aquest rendiment es 
pot incrementar per mitjà de la millora en els materials semiconductors amb els quals 
es construeixen els mòduls solars, amb sistemes que augmentin la quantitat de 
radiació captada o en el moment de la conversió elèctrica. 
Aquest projecte, com a projecte tecnològic que intenta donar una solució real i factible 
en el mercat actual, ha estat creat pensant en què les energies renovables són les 
energies del futur i intenta aportar millores perquè aquestes energies augmentin la 
seva eficiència i cada cop sigui més proper aquest futur sense contaminació.  
Des del camp de l’electrònica, aquest projecte es centrarà en aconseguir el màxim 
aprofitament de la radiació que arriba a la superfície de la Terra i en tenir un control de 
les variables més significatives que fan variar el rendiment del captador solar. Això 
s’estudiarà al llarg del projecte, amb una introducció teòrica per poder tenir una base 
amb la què justificar les decisions preses i un estudi de les alternatives que existeixen 
actualment per aconseguir aquest aprofitament de la radiació esmentat amb l’elecció i 
plantejament de la solució que es realitzarà .  
 

 

Figura 1.1. Esquema sistema solar fotovoltaic
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CAPÍTOL 2: 

INTRODUCCIÓ TEÒRICA: 

POSICIÓ SOLAR 

Prèviament a l’estudi d’alternatives cal tenir una base teòrica per poder fonamentar 
les decisions i justificar-les. Així doncs, en aquest capítol s’exposarà la teoria 
corresponent a la posició del Sol respecte la Terra.  

2.1. Mètodes de càlcul 

 
En els sistemes fotovoltaics es transforma l’energia del Sol en energia elèctrica. El 
coneixement de la radiació que rep el sistema és fonamental per  determinar l’energia 
disponible.  
La radiació solar està directament relacionada amb la posició del Sol en cada moment 
del dia. 
Actualment existeix una gran varietat d’equacions i mètodes per determinar les 
relacions astronòmiques entre la Terra i el Sol. Es pot dividir aquests sistemes de càlcul 
en dos grups diferents.  
El primer grup de mètodes consisteix en determinar els paràmetres que defineixen la 
posició solar coneixent a priori alguna dada rellevant com pot ser el dia de l’any. Hi ha 
diversos mètodes amb diferent precisió i complexitat com Cooper,Spencer,Perrin de 
Brichambaut o Lamm. 
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En el segon grup es troben mètodes de més alta complexitat que donaran la posició 
gairebé exacte del Sol en un moment determinat. Alguns dels autors que donen nom 
als mètodes són: Walraven, Michalsky o Blanco-Muriel. 
Per l’aplicació de qualsevol dels mètodes hi ha un seguit de dades a tenir en compte i 
que s’utilitzen directe o indirectament. 
 

Radi del Sol = 696.000 km (109 vegades el radi de la Terra) 

Distància Terra-Sol= 149.500.000 km ±1,7% 

Massa solar= 1,98 x 1030 kg 

Densitat mitja solar= 1,41 g/cm3 

Irradiància emesa des de la superfície del Sol =63500 kW/m2 

Irradiància que rep la Terra o constant solar = 1,37kW/m2±3,3% 

 

2.2. Distància Terra-Sol 

Com es destaca anteriorment, la posició del Sol, i per tant la distància d’aquest 
respecte la Terra, incideix directament en la quantitat de radiació rebuda. En aquest 
cas la radiació rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia Terra-Sol.   
El valor mig de la distància és de ro=1,496x1011m i es denomina unitat astronòmica (1 
AU= 1,496x1011m). Com és sabut, la Terra fa un moviment el·líptic al voltant del Sol 
durant l’any i per això la distància variarà arribant a una distància màxima de 1.017 AU 
i a una distància mínima de 0,983 AU. Coincidint aquestes distàncies màxima i mínima 
amb els solsticis de hivern i estiu. 
Per calcular la distància Terra-Sol primerament es determina l’angle diari en radiants, 
Г, que sortirà de la següent expressió on dn= dia Julià (nombre enter per determinar el 
dia de l’any desitjat on 1≤dn≤365). 

[e1] 
365

1)-(d2 n
  

On   = angle diari en radiants 
On dn = Dia Julià 
 
 
Un cop determinat l’angle es pot calcular l’excentricitat (ε0), l’excentricitat és la 
variació de la forma de l’òrbita  terrestre degut a l’atracció de la resta dels planetes del 
sistema solar, es pot calcular amb la fórmula: 

[e2] 







 2·cos000719,0·sin001280,0·cos034221,0000110,1

2

0

0
r

r
  

 

On 0  = excentricitat de la òrbita actual 
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On r0 = Distància Terra-Sol mitja   

On   = angle diari en radiants 
On r = distancia Terra- Sol actual  
Així doncs normalment la distància s’ha expressat en termes de series de Fourier amb 
un nombre determinat de coeficients. 

 

Figura 2.1. Moviment de la Terra entorn del Sol. 

2.3. Declinació 

La declinació o declinació solar (δ) és l’angle format per la línia imaginària que uneix el 
centre del Sol i la Terra amb el pla equatorial. 
La Terra rota una volta per dia sobre el seu eix polar. El pla de revolució de la Terra al 
voltant del Sol es denomina pla eclíptic. L’eix polar i el pla eclíptic formen un angle 
constant de 23,45º. Aquest moviment de 24 hores és el que explica els canvis de dia a 
nit i també que l’angle que anomenem declinació variï de manera constant.  
La declinació serà zero en els equinoccis de primavera i tardor i tindrà el seu valor 
màxim de +23,45º en el solstici d’estiu i -23,45º en el d’hivern. La declinació variarà un 
màxim de 0,5º per dia. 
La declinació es pot determinar matemàticament amb diferents graus de precisió 
segons el mètode utilitzat: 
Spencer [radiants]: 

[e3] 

)3sin00148.03cos002697.02sin000907.0

2cos006758.0sin070257.0cos399912.0006918.0(
180







 

  = angle diari en radiants 
On  = Declinació 
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Perrin de Brichambaut: 

[e4] 

















  )82(

365

360
sin4.0sin 1

nd  

On dn = dia Julià. (1≤dn≥365 dies de l’any). 
On  = Declinació 

 
Cooper: 

[e5] 







 )284(

365

360
sin45.23 nd  

On dn = dia Julià. (1≤dn≥365 dies de l’any). 

On  = Declinació 

Per entendre millor el concepte de declinació d’una manera gràfica el què es fa és una 
representació del què es coneix amb el nom d’esfera celesta. L’esfera celesta és la 
representació del moviment relatiu entre Terra i Sol on la Terra es situa en el centre de 
l’esfera i el Sol és el que realitza el moviment. 

 

Figura 2.2. Esfera celesta. 

Els pols celestes corresponen als punts en els quals l’eix polar de la Terra talla a l’esfera 
celesta. L’equador celesta és una projecció del pla equatorial terrestre sobre l’esfera 
celesta. Per qualsevol instant, la posició del Sol relativa al pla equatorial celesta 
representa l’angle de declinació. 
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2.4. Equació del temps 

Es defineix un dia solar verdader com un interval de temps en què el Sol fa un cicle 
complet respecte un punt fix de la Terra. Dit d’una altre manera, és el temps que triga 
el Sol a passar dues vegades consecutives per un mateix punt. 
Si es para atenció en aquest interval al llarg de tot l’any es descobreix que els temps 
obtinguts varien. Així doncs els diferents dies de l’any no tenen una mateixa durada. El 
dia solar no sempre té 24 hores i l’hora solar verdadera no coincideix amb l’hora oficial 
que utilitzem en els nostres rellotges. Les hores oficials d’un dia coincideixen amb les 
d’un dia solar mig, que representa el promig entre tots els dies verdaders.  
Les diferències més significatives es donen el febrer i el novembre quan la hora solar 
va retardada 14 minuts i avançada 16 minuts respectivament respecte la hora solar 
mitja. 
L’equació del temps (ET) mesura la diferencia entre el temps solar verdader o l’angle 
solar horari (w) i el temps oficial (TO). “Lloc local” és la longitud del indret i “Lst” és la de 
referència. 

[e6] )(4)(min locst LLETTOutsw   

[e7] 













2sin04089.0

2cos014615.0sin032077.0cos001868.0000075.0
18.229ET  

On ET = equació del temps 
On TO = temps oficial   
On Lloc =  la longitud del indret 
On Lst  = la longitud fus horari  de referència. ( “Fus: Porció d'una superfície de 
revolució compresa entre dos plans meridians”)  
 
La formula de Spencer té un error màxim de 35 segons. 

 

Figura 2.3. Equació del temps. 
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Hi ha dues raons per les quals es dona aquest comportament temporal. 
La primera raó és que el pla de l’equador no és el mateix que el pla de l’òrbita de la 
Terra al voltant del Sol sinó que està inclinat respecte ella mateixa amb un angle 
d’obliqüitat. 
L’altre raó és que l’òrbita de la Terra respecte el Sol és el·líptica i per això el moviment 
aparent del Sol no és igual tot l’any com seria si fos circular. 

2.5. Posició del Sol relativa a la superfície terrestre 

2.5.1. Superfícies horitzontals 
 
Per moltes aplicacions, i per aquest projecte en concret, és molt important poder 
determinar en cada moment del dia i en qualsevol punt del planeta quina és la posició 
exacte del Sol respecte aquell punt en concret i en aquell moment. 
Això ens permetrà orientar les plaques per obtenir un major rendiment i fer els càlculs 
de les pèrdues de rendiment. Per això es vol conèixer tan l’altura solar o angle 

d’elevació s , angle format entre el pla horitzontal i la recta que uneix el Sol amb el 

punt en concret, i l’azimut s , format per la projecció del vector Sol-Terra sobre el pla 

xy amb l’eix x.  
L’angle de l’altura solar variarà entre 0º i 90º i és l’angle complementari a l’angle 

zenital s  que és el format entre el zenit local i la línia entre el punt on ens trobem i el 

Sol. Per altra banda, l’azimut pot prendre valors entre -180º i +180º. Per conveni el Sud 
té un azimut zero, els angles mesurats cap a l’est són els positius i els mesurats cap al 
oest seran els negatius. (Es poden trobar llibres especialitzats que ens parlen de 
positius a l’oest i negatius al est. Els dos models estan acceptats i tan sols difereixen en 
notació i no en afectes pràctics. Tot i així generalment es treballa amb el model 
proposat en aquest projecte.)  
L’angle horari w, és l’angle mig en el pol celestial entre el meridià de l’observador y el 
meridià del Sol. Si l’azimut varia en ±180º , variació de 360º, i tenim 24 hores diàries, 
es pot dir que l’angle horari varia en 15º per cada hora del dia. 
Per determinar aquestes variables en un lloc i un moment determinat ens farà falta 
saber la latitud ,  , i l’hora solar o angle horari. Amb el dia solar expressat com a dia 

Julià es determina la declinació i juntament amb aquesta, l’hora solar i la latitud es pot 
trobar l’altura solar i l’azimut. Tot això s’aconsegueix amb relacions trigonomètriques. 
 

Determinació de l’altura solar a partir del seu complementari s  

[e8] 
s

s sincoscoscossinsincos   

[e9] )coscoscossinarcsin(sin  
s
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On  = Latitud  

On  = Declinació 
On ω  = Angle solar horari 

On s  = Angle d’elevació 

On s  =Distància cenital 
 
Determinació d’azimut 

[e10] 






coscos

sinsin
cos


 s

s

sisn
 

On  = Latitud  

On  = Declinació 

On  s  = Angle acimutal 

On s  = Angle d’elevació 

 

Figura2.4. Posició Solar. 

2.5.2. Superfícies inclinades 
 
Sobre superfície inclinada la teoria és la mateixa però s’ha de determinar una nova 
variable en els càlculs ,  , que s’anomena angle d’inclinació respecte la horitzontal.  

En aquestes noves condicions les formules per el càlcul de la posició del Sol canvien de 
la següent manera: 

[e11] 









sinsinsincoscoscossinsincos

coscoscoscoscossincossincossinsincos

ss

s
s
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O  

[e12]  
s

szss  cossincoscoscos  

 

On  = Latitud  
On ω  = Angle solar horari 

On  = Declinació 

On  s  = Angle azimutal 

On 
s

 = Angle d’elevació 

On s  = Distància zenital 

On β = Angle amb la superfície horitzontal 

On zs = Angle format per el vector Sol - Terra amb eix z 
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CAPÍTOL 3: 

INTRODUCCIÓ TEÒRICA: 

RADIACIÓ SOLAR 

Al igual que el capítol anterior i prèviament a l’estudi d’alternatives cal tenir una base 
teòrica per poder fonamentar les decisions i justificar-les. Així doncs, en aquest capítol 
s’exposarà la teoria pertinent a la radiació del Sol que incideix sobre la superfície 
terrestre.  

3.1. Radiació extraterrestre 

La radiació extraterrestre és la radiació provinent del Sol que arriba a l’exterior de 
l’atmosfera terrestre. 
Tot i que aquesta radiació serà força constant, la radiació que arribarà a la superfície 
de la Terra serà més complicada de calcular a causa dels processos d’absorció i 
dispersió d’aquesta. 
Segons la llei de Stefan-Boltzman hi ha una irradiància a la superfície del Sol de 
aproximadament: 

[e13]  
2

744

42

84

,0 103149.65777106697.5
m

W
xK

Km

W
xTB sBSol 








   

D’aquesta irradiància arriba a la Terra aproximadament: 

[e14] 
22

0

2

,00 7.1368
m

W

r

R
BB s

Sol   
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On B = Constant de Stefan-Boltzman. 

On sR = Radi del Sol.  

On 0r  = Distància Terra-Sol mitja. 

On Bo = Constant denominada constant solar 
On TS = Temperatura solar en graus Kelvin 

3.2. Radiació global 

La radiació global és la suma de la component radiació directa i la component difusa. 
La radiació directa és aquella que incideix en la superfície de captació formant una 
línea recta amb el Sol. La radiació difusa és la que arriba a la posició del captador a 
causa de la dispersió causada per qualsevol factor ambiental o per efecte de la reflexió. 
Majoritàriament aquesta radiació rebuda sobre una superfície horitzontal s’utilitza per 
poder determinar la quantitat de radiació en superfícies inclinades. 
 

 

Figura 3.1. Radiació total. 

La gran part de la radiació solar que arriba a la superfície de la Terra es troba en la 
component directa de la radiació. Per aquest motiu les plaques solars es col·loquen 
amb una certa inclinació, amb l’objectiu de captar la màxima radiació que prové 
d’aquest component.    

3.2.1. Índex de claror 
 
A partir de la radiació global i les seves components es defineix una nova variable que 
indica la transparència de l’atmosfera terrestre. 
L’índex de la component directe en valors horaris, diaris o mensuals es calcula dividint 
la radiació global entre la component directa de la radiació. Pel què fa al índex de la 
component difusa es calcula dividint aquesta entre la radiació global. 
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Per determinar la component difusa en un indret en concret s’utilitza l’índex de claror i 
alguns dels mètodes com els de Orgill i Hollands, Erbs i Coll, Macagnan ( models 
horaris), Collares-Pereira i Rabl, Frutos (models diaris), de Page, Liu i Jordan (model 
mensual). 
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CAPÍTOL 4: 

CLASSIFICACIÓ DE 

CAPTADORS SOLARS 

En aquest capítol es parlarà dels diferents tipus de seguidors solars que podem trobar 
en el mercat actual i es classificaran segons les seves característiques més 
significatives. 
Així doncs es separen els tipus de seguidors segons: Tipus de panells, eixos de 
seguiment, tipus d’accionament i tipus de control.  

4.1. Segons tipus de panells 

Els panells solars es basen en l’efecte conegut com efecte fotovoltaic, que és el que es 
produeix quan, sobre els materials semiconductors convenientment tractats, 
incideixen la radiació solar produint electricitat. 
Els panells solars es poden classificar segons els materials de construcció o la forma 
que tenen els panells.  

4.1.1. Classificació segons material de construcció:  
 
Una primera classificació dels panells solars es pot realitzar en funció dels materials de 
construcció. Els principals materials utilitzats són:  

 Silici pur monocristalí: Estan basats en seccions d’una barra de silici 
cristal·litzat en una sola peça. 

 Silici amorf: També són panells basats en silici, però aquests no segueixen 
una estructura pura cristal·lina. Aquest tipus de panells són empleats 
habitualment per a petits dispositius electrònics i en petits portàtils.  
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 Silici pur policristal·lí: Els materials són semblants als dels panells solar de 
silici pur monocristalí, encara que el procés de cristal·lització és diferent. Es 
basen en seccions de una barra de silici que se ha estructurat de forma 
desordenada en format de petits cristalls. 

 Arsenur de Gal·li. 
 Tel·luri de Cadmi. 

 Diselenur de Coure en Indi. 
 Tamdem. 

 
Es poden trobar altres materials de construcció en el mercat i en processos 
d’investigació. Actualment s’està investigant per millorar el rendiment de tot tipus de 
materials, sobretot plàstics, per a la seva futura utilització en la construcció de panells 
solars fotovoltaics. 

4.1.2. Classificació segons la forma dels panells   
Una altre possible classificació es pot realitzar segons la forma del panell que es poden 
trobar al mercat. Segons la forma, els panells es poden classificar en panells solar amb 
concentració, panells estàndard, estàndards amb format de rajola o teula i panells 
solars bifacials. 

4.1.2.1. Panell solar amb concentrador 
Es poden trobar dos tipus d’aquests sistemes, els que utilitzen mirall per reflectir la 
radiació solar i els cilíndrics o esfèrics per concentrar la radiació en una línea de 
cèl·lules fotovoltaiques.  
Els concentradors amb mirall tenen una estructura com la que és pot observar a la 
figura següent. 

 

Figura 4.1. Panells amb concentrador 

Aquests sistemes tenen l’avantatge de que no necessiten miralls molts cars, només un 
que suportin la degradació ambiental i que tinguin una altra reflectància. Els miralls 
podrien ser de:  
 

a) Acer inoxidable de molt bon acabat superficial. 
b) Alumini recobert amb un film de polímer.  
c) Plata recoberta amb un cristall dur. 
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Els concentradors,  cilíndrics o esfèrics, tenen una estructura con el que s’observa a la 
figura 5.2. 

 

Figura 4.2. Panells cilíndrics 

4.1.2.2. Panell solar  estàndard 
És un panell simple que rep l’energia col·locant panells fotovoltaics estàndards. És el 
tipus de panells més senzill com és pot observar a continuació.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.3. Panell estàndard 

4.1.2.3. Panell solar  amb forma de rajola o teula 
Aquest són panells petits que estan pensats per a ser combinats en gran numero, de 
forma que cobreixin grans superfícies.   

 

Figura 4.4. Panells amb forma de teula [1] 
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4.1.2.4. Panell solar  bifacial 
 
Són panells especials capaços de transformar en electricitat la radiació solar que rep 
per qualsevol de les seves dues cares.  Un exemple de aquest tipus de panells és pot 
observar a la figura 6.5.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.5. Panells bifacials [2] 

4.2. Segons eixos de moviment 

Un seguidor solar és un dispositiu mecànic que orienta els panells solars fotovoltaics 
cap al Sol de manera que els raigs solars incideixin de manera perpendicular en les 
plaques fotovoltaiques. Les avantatges son innegables, augmentant considerablement 
la producció d’energia solar i aprofitant al màxim els raigs del Sol a qualsevol hora del 
dia.  
Els seguidors solars es poden classificar segons els eixos de moviment en que es 
mouen. Una classificació seria [3]: 

 Seguidor de l’eix polar.  

 Seguidor de l’eix azimutal. 

 Seguidor de l’eix horitzontal.  

4.2.1. Seguidor eix polar  
 
En el seguidor de eix polar la superfície gira sobre un eix orientat cap al sud i inclinat 
cap a un angle igual a la latitud. El gir s’ajusta perquè la normal a la superfície 
coincideixi en tot moment amb el meridià terrestre que conte el Sol.  
Si el seguidor pot recórrer des de -180º a 180 al llarg del dia tindrem que en 24h farà 
360 pel qual podem dir que la velocitat de gir és de 15º per hora. 
 

4.2.2. Seguidor d’eix azimut  
 
En el seguidor de l’eix azimut la superfície gira sobre un eix vertical, l’angle de la 
superfície és constant i igual a la latitud. El gir s’ajusta perquè la normal a la superfície 
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coincideixi en tot moment amb el meridià local que conté el Sol. La velocitat de gir pot 
variar al llarg del dia.  
 

 

Figura 4.6. Seguidor azimut 

4.2.3. Seguidor d’eix horitzontal  
 

En el seguidor de l’eix Horitzontal la superfície gira en un eix horitzontal i orientat en 
direcció Nord - Sud. El gir s’ajusta perquè la normal a la superfície coincideixi en tot 

moment amb el meridià terrestre que conte el Sol. 

  

Figura 4.7. Seguidor d’eix polar 

4.2.4. Seguidor de dos eixos 
 
En els seguidors solars de dos eixos la superfície de gir permet seguir el moviment del 
Sol a la perfecció degut a que es fa el control en els dos eixos, un eix horitzontal, que 
està paral·lel al terra, que permet als panells seguir l’altura solar del Sol, i l’eix vertical, 
que permet seguir el moviment de l’angle azimut. 

4.3. Tipus d’accionament 

En aquest apartat és descriuen els diferents tipus d’accionament en el moviment dels 
seguidors solars. Bàsicament existeixen quatre tipus d’accionaments: el manual, per 
motor elèctric, hidràulic i per gravetat. 
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4.3.1. Accionament manual 
És el mode d’accionament més basic que hi ha. Normalment s’utilitza en casos de 
configuració de dos eixos per a moure l’eix que segueix l’altitud del sol degut a que 
aquest angle varia molt poc d’un dia per l’altre, i es pot regular manualment cada certs 
dies. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.8. Panells amb accionament manual  

4.3.2. Accionament per motor elèctric 
 
És un dels mètodes més utilitzats ja que és aplicable en la gran majoria dels casos i 
permet una gran facilitat de control respecte altres accionaments. Són utilitzats en 
aplicacions petites, en les que es necessiti un petit par motor. Es solen utilitzar 
servomotors que permeten un gran control de la posició o de la velocitat. Per 
aplicacions en que la potència és elevada s’utilitzen motors de continua especials amb 
petita inèrcia per tenir un major control de la posició. 

 

Figura 4.9. Panells amb accionament elèctric 

4.3.3. Accionament hidràulic 
 
Els sistemes hidràulics s’utilitzen normalment per a seguidors fotovoltaics de 
dimensions molt grans ja que requereixen la instal·lació complementaria de tot el 
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sistema d’accionament. Es pot justificar la seva utilització quan els seguidors contenen 
una gran quantitat de mòduls i el seu pes és molt elevat. En aquests casos el mateix 
seguidor podria generar suficient energia per alimentar el mateix sistema hidràulic. 

 

Figura 4.10. Panells amb accionament hidràulic 

4.3.4. Accionament per gravetat 
 
Aquest sistema no és motoritzat i, com el seu nom indica, basa el seu funcionament en 
la força de la gravetat. Bàsicament es basa en una estructura que s’inclina cap el costat 
on hi ha un pes major. Per aconseguir que el costat cap a on s’inclina el seguidor sigui 
cap allà on es mou el Sol el sistema de pesos variarà segons la temperatura. El costat 
que rebi més radiació serà el que més pesarà. Això s’aconsegueix utilitzant líquids que 
canviïn de densitat amb la temperatura. Un dels més utilitzats és el Freó. 
Tot i que no és un sistema gaire precís i molt poc utilitzat té l’avantatge de no requerir 
de cap sistema motoritzat ni cap tipus d’alimentació ni despesa energètica.  
 

 

Figura 4.11. Panells amb accionament per gravetat 
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4.4. Tipus de control 

En aquest apartat, es comentaran els diferents tipus de control i mètodes per a donar 
mobilitat i precisió als seguidors solars. 

4.4.1. Control manual 
 
El control manual consisteix en que un usuari o un treballador de la instal·lació col·loca 
el seguidor en una posició orientada al Sol de manera aproximada. Aquest tipus de 
control aconsegueix un rendiment molt baix de captació solar amb un posicionament 
inexacte , a més a més els canvis de posició es realitzen en un període de temps elevat 
i això produeix pèrdues.  
Tan sols es pot justificar en casos d’instal·lacions molt petites, és a dir, per a vivendes 
individuals i en les que es busqui un cost de inversió mínima. 

4.4.2. Control per sensors  
 
Aquest tipus de control es realitza a través d’un microprocessador o PLC de manera 
que un seguit de sensor de radiació (piranòmetre o LDR, etc.) es comuniquen amb 
aquest per tenir informació i, una vegada rep les dades, realitza una comparació en 
intervals de temps petits. El microprocessador o PLC governa els eixos de manera que 
aconsegueix la posició òptima per captar el màxim de radiació possible. El sistema 
requereix d’un ajust precís dels sensors. La correcció de la posició es pot realitzar a 
tanta freqüència com es desitgi però s’ha de tenir en compte que es poden produir 
variacions de la posició significatives amb temps curts a causa de fenòmens 
meteorològics o elements reflectants.  

 

Figura 4.12. Sistema de sensor integrat 

4.4.3. Control per equacions astronòmiques  
 
Aquest mètode de control utilitza un microcontrolador o PLC, la principal diferència 
amb el sistema anterior és que no són els sensors els que determinen en quina posició 
s’ha d’orientar la superfície de captació segons la radiació de cada moment sinó que en 
tot moment s’intenta que la superfície quedi perpendicular a la línia que uneix el Sol 
amb la Terra en aquell punt i moment del dia. En aquest cas, es programa directament 
en un microcontrolador o PLC amb aquestes equacions del posicionament solar 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 24 - 

compatibles amb la configuració mecànica del sistema de forma que el propi 
controlador calcula la posició a la que està el Sol en cada moment, ficant en 
funcionament els accionaments que governen els eixos. 
Aquest sistema requereix que els actuadors puguin donar informació al control de la 
posició actual per tal de regular el procés de manera eficient o que es disposi de 
sensors externs a l’estructura que facilitin aquesta informació. 
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CAPÍTOL 5: 

SENYALS A 

MONITORITZAR 

Les variables a monitoritzar són la irradiància, la velocitat del vent, la temperatura 
ambient, temperatura de la placa. 
Les plaques treballen al seu màxim rendiment quan estan a unes determinades 
condicions ambientals i de irradiància. La irradiància ens fa variar la característica 
tensió–corrent dels mòduls de cada placa fotovoltaica.    
A més a més, també és interessant monitoritzar algunes condicions ambientals con 
hem comentat anteriorment que són les següents:  

a) La temperatura ambient i de la placa.  
La temperatura també és un aspecte que condiciona el rendiment dels mòduls 

com la irradiància i també és un dels factors que pot ocasionar pèrdues així com la 
brutícia, les ombres i el calbejat. Aspectes que no podem monitoritzar. 

b) La velocitat del vent és important per qüestions de seguretat de l’estructura de 
suport de la placa. 
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CAPÍTOL 6: 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

DEL PROJECTE 

L’objectiu del projecte és la realització del disseny i muntatge d’un sistema de control i 
monitorització per plaques fotovoltaiques.  
La idea és aconseguir que les plaques siguin totalment autònomes, que el sistema sigui 
capaç de fer un seguiment solar i que pugui enviar informació de les variables 
convenients en tot moment. Com s’ha pogut veure en la introducció teòrica, els 
seguidors solars són els que tenen un rendiment més elevat. 

 

Figura 6.1. Esquema proposat del sistema 
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6.1. Control del seguidor 

 
L’objectiu del control de la placa es realitzarà buscant la màxima competitivitat en el 
mercat actual. El control del seguidor es podrà aplicar en un mercat molt ampli ja que 
serà compatible amb qualsevol estructura d’un seguidor que disposi d’uns mínims 
requisits. Aquest control és realitzarà amb les equacions astronòmiques. Així doncs es 
proposa un control universal per a seguidors d’un o de dos eixos. En el cas de 
seguidors d’un eix es podrà aplicar tan en seguidors d’eix horitzontal com a seguidors 
d’eix vertical. 
Els únics requeriments que es demanen a l’estructura és que disposin d’actuadors 
elèctrics, que puguin ser accionats per el sistema de control, per realitzar els 
moviments així com un mínim d’un eix de moviment. 
No serà necessari que el seguidor disposi de sensors propis o que els mateixos 
actuadors retornin una senyal ja que el control disposa de sensors que detecten la 
posició de la placa i de la implementació de les equacions astronòmiques per el 
seguiment solar en tots els dies de l’any. 
L’arquitectura de control que s’utilitzarà per la correcte regulació del sistema de 
posicionament de l’estructura es realitzarà amb un sistema realimentat on la variable 
d’entrada serà la que prové de les equacions astronòmiques que fa referència a la 
inclinació solar o l’azimut en cada moment. El llaç de realimentació es completarà amb 
la informació aportada per el sensor de inclinació i la brúixola digital que farà que el 
sistema ajusti la posició real amb la posició obtinguda amb les equacions. 

 

Figura 6.2. Arquitectura de control 
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6.2. Monitorització de senyals 

Com a objectiu específic del projecte també s’inclou la visualització per pantalla de les 
senyals exposades amb anterioritat i que aportaran informació rellevant per 
determinar les condicions de funcionament i el rendiment de els mòduls fotovoltaics 
en cada moment. Les variables que es monitoritzaran són: temperatura de la placa, 
llum que incideix en la superfície de captació, temperatura ambient i velocitat del vent.  
En la majoria d’aplicacions reals, els seguidors solars no s’utilitzen de manera 
independent sinó que es solen instal·lar en parcs fotovoltaics que consten de un 
nombre elevat de seguidors. Així doncs es determinarà un sistema de comunicació 
entre el seguidor i el punt de monitorització que permeti la visualització de les dades 
de cadascun dels seguidors al mateix temps que les dades comuns a tots el conjunt 
com són la temperatura ambient i la velocitat del vent. 
Resumint, s’obtindrà la lectura de la temperatura dels mòduls i la irradiància rebuda 
per cada seguidor les quals podrem visualitzar juntament a les altres temperatures i 
irradiàncies dels altres seguidors al mateix temps que es monitoritzen les dades de 
temperatura ambient i velocitat del vent de la zona. 
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CAPÍTOL 7: 

SENSORS A UTILITZAR PER LA 

MONITORITZACIÓ 

A continuació es veuran diferents possibilitats de sensors a utilitzar per mesurar les 
diferents variables a tenir en compte. Les variables que es volen mesurar com s’ha 
comentat anteriorment són la radiació solar, la velocitat del vent, la temperatura de la 
placa i ambient. 

7.1. Sensor de radiació solar 

Aquest sensor proporcionarà la intensitat de la radiació solar que emet el Sol sobre els 
panells solars del seguidor. Aquest sensor permetrà saber si el dia està o no ennuvolat 
i qualsevol altre factor que afecti al rendiment de la placa i així d’aquesta manera es 
veurà si fa falta corregir de manera manual el posicionament de la nostra placa. 
Es pot utilitzar diferents tipus de sensors, ja que al mercat se’n troben de diferents 
tipus com poden ser piranòmetres, fotodíodes, fotoresistències entre d’altres.   
Un piranòmetre és un instrument meteorològic emprat per mesurar de manera molt 
precisa la radiació solar incident sobre una superfície. Es tracta d’un sensor dissenyat 
per mesurar la densitat del flux de radiació solar (watts per metre quadrat) en un camp 
de 180º.   
Un piranòmetre està basat en una fotocèl·lula de silici. El rang espectral és de 300 a 
1100nm, és a dir, reconeix la majoria de la radiació de l’ona curta que arriba a la 
superfície de la Terra. La seva utilització està destinada per a usos d’agricultura i 
meteorologia entre d’altres.  
Les seves especificacions tècniques principals són les següents. 

 Baix cost. 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 30 - 

 Sortida senyal alta (200mV a màxima radiació). 

 Compatible amb un ampli rang de dataloggers. 

 Capsal en forma de cúpula. 

 Mínim error de offset comparat amb sensors de termopiles. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 7.1. Piranòmetre  

Un fotodíode és un semiconductor construït amb una unió PN, sensible a la incidència 
de llum visible o infraroja. Perquè el seu funcionament sigui correcte aquest feix de 
llum polaritza el díode en conducció inversa, amb el que produirà una circulació de 
corrent quan sigui excitat per la llum. Degut a la seva construcció, els fotodíodes es 
comporten com cèl·lules fotovoltaiques, és a dir, en falta de llum generen una tensió 
molt petita amb el positiu a l’ànode i el negatiu al càtode.     
 
 

 

 

 

Figura 7.2. Fotodíode  

Una fotoresistència  està feta d’un semiconductor d’alta resistència com pot ser el 
sulfur de Cadmi (CdS), que disminueix amb l’augment de la llum incident. La seva 
resistència pot variar entre 1MΩ (a la foscor) i 100 Ω (a la llum intensa).  
Una de les característiques de les fotoresistències és que  poden reaccionar davant una 
amplia gama de freqüències, incloent infrarojos (IR), llum visible  i raigs ultraviolats 
(UV).  
Un dels inconvenients de les fotoresistències és que la variació de la resistència pateix 
un cert retard, això limita la seva aplicació, en el cas d’aquest projecte no és rellevant  
ja que els canvis de llum no es realitzaran de manera brusca. 
Un altre dels inconvenients de aquest components és que no proporciona la senyal de 
manera lineal, és a dir, la variació de la resistència no és proporcional a la variació de la 
radiació solar que incideix sobre el component.  
Es pot linealitzar mitjançant un petit circuit electrònic que és conegut amb el nom de 
“puente wheatstone”. 
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Figura 7.3. LDR 

Per la mesura de la radiació solar o la quantitat de llum que incideix en el panell 
s’utilitzarà una LDR. L’elecció d’aquest tipus de sensor es pot justificar amb la relació 
dels termes de velocitat i preu respecte els piranòmetres. 
La radiació del Sol és variable durant les hores del dia però no d’una manera brusca 
cosa que fa que no sigui un requisit indispensable en el sensor per aquesta aplicació. 
Així doncs tan LDR com piranòmetres serien vàlids per el seguidor. Per aquest motiu 
s’escollirà l’opció més econòmica de les dues que correspon a la LDR tot i que 
requereixi de linealització prèvia. 

7.2. Sensor de velocitat del vent 

Aquest sensor com el seu nom indica proporcionarà la lectura de la velocitat del vent a 
partir d’una senyal elèctrica analògica. En aquest cas particular és una dada que s’ha 
de tenir en compte, ja que el seguidor solar és un aparell voluminós tot i que ofereix 
una gran resistència a la força generada pel vent, a partir de determinades velocitats 
de vent pot estar en perill de trencar-se. Perquè no succeeixi això el seguidor adoptarà 
una posició de defensa. En aquest cas es col·locarà de forma horitzontal respecte el 
terra oferint la menor resistència possible al vent. 
En el mercat existeixen molts tipus de anemòmetres o sensors de velocitat de vent 
segons els tipus d’aplicació. Poden estar fabricats com: 

 Anemòmetres de cassoleta. 

 Anemòmetres de fil calent. 

 Anemòmetres de roda de hèlice. 

 Anemòmetres hermètics portàtils de dimensió de butxaca.    
 
Tots ells permeten mesurar la força eòlica i la velocitat de l’aire, però cadascun té unes 
característiques determinades que fa que s’utilitzin en aplicacions determinades.  
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Figura 7.4. Anemòmetre 

En el cas de la meteorologia, que és el que interessa per aquesta aplicació s’utilitzen 
principalment el anemòmetres de cassoletes, són els més utilitzats degut a la seva 
simplicitat i la suficient exactitud per a la major part de les necessitats de medició, així 
com la relativa facilitat de permetre la medició a distancia, destacant que no és 
necessari cap mecanisme per orientar-ho al vent i que la seva construcció pot ser 
robusta per a suportar grans velocitats de vent. 

7.3. Sensor de temperatura 

7.3.1. Sensor de temperatura ambient 
 
Aquest sensor facilitarà el valor de la temperatura que hi ha a l’ambient a partir de una 
senyal analògica.  
Per el seguidor no és una de les dades més significatives degut a que la temperatura 
ambient no ens condicionarà molt directament en el funcionament del seguidor solar, 
però pot ser una dada molt interessant a l’hora de realitzar estudis climatològics, ja 
que anteriorment s’ha comentat que es mesura la radiació solar i la velocitat del vent.  
 
En el mercat existeixen molts tipus de sensors de temperatura segons el tipus de 
aplicació i la temperatura a mesurar ja que la temperatura màxima que pot arribar 
tenir és un factor a considerar. 
Un tipus de sensor de temperatura és els Termistor que és un semiconductor que varia 
el valor de la seva resistència elèctrica en funció de la seva temperatura. De termistors 
existeixen 2 classes, els NTC i els PTC. 
 
El termoresistor NTC és una resistència variable que va disminuint el seu valor a 
mesura que augmenta la seva temperatura, és a dir són 2 resistències de coeficient de 
temperatura negatiu, constituïdes per un cos de semiconductor. La relació de la 
temperatura i la resistència no és lineal sinó exponencial i ve donada per la expressió: 

[e15] 
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Figura 7.5. Termistor 

El termoresistor PTC és una resistència variable que va augmentant el seu valor a 
mesura que augmenta la seva temperatura, és a dir són dues resistències de coeficient 
de temperatura positiu, constituïdes per un cos de semiconductor. A diferència dels 
termoresistors NTC, aquest tenen un marge de temperatures restringit tot i que pot 
comportar-se d’una manera molt similar a una NTC si la temperatura de funcionament 
és massa elevada. Si el marge de temperatura en el que treballen es troba dintre el 
marge permès, la característica tensió – intensitat serà molt similar al de la llei de 
Ohm, és a dir lineal. 
Els termoresistors PTC s’utilitzen en una gran varietat d’aplicacions, com podem ser 
limitadors de corrent, sensors de temperatura, desmagnetització i protecció contra el 
reescalfament d’equips com motors elèctrics.   
Un altre tipus de sensors de temperatura són els termoparells. Són dispositius formats 
per la unió de dos metalls diferents que produeixen un voltatge (Efecte Seebeck), que 
és proporcional a la diferència de temperatura entre un dels extrems denominat “punt 
calent” o “punt de mesura” i un altre denominat “punt de referència”. 
Aquest tipus de sensors s’utilitzen com sensors de temperatura ja que poden mesurar 
un ampli rang de temperatures. El principal inconvenient dels termoparells és la 
exactitud ja que les mesures inferiors a un grau Celsius són difícils d’obtenir.  
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.6.Termoparell  

Ja per últim, un altre tipus de sensor de temperatura que es podria utilitzar són les 
RTD, que són sensors de temperatura resistius. En aquestes s’aprofita l’efecte que té la 
temperatura en la conducció dels electrons, que davant una augment de la 
temperatura augmenta la resistència elèctrica.  Es pot veure en la següent expressió: 

[e16] 

On: 
R és la resistència a una temperatura de T°C 
R0 és la resistència a 0°C 
T és la temperatura 
 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 34 - 

Aquest efecte s’aproxima a un sistema de primer o segon ordre per a facilitar els 
càlculs. Els sensors RTD solen anar associats a muntatges elèctrics tipus “Pont de 
Wheatstone”, que responen a la variació de la resistència elèctrica per efecte de la 
temperatura per a  originar una senyal analògica de 4-20 mA que és la que s’utilitza en 
el sistema de control corresponent com senyal de mesura.  
Uns tipus de RTD són les Pt100 o Pt1000. Aquests sensors deuen el seu nom a que 
estan fabricats de platí (Pt) i presenten una resistència de 100ohms o 1000ohms 
respectivament a 0°C. Són dispositius molt  lineals en un gran rang de temperatures, 
per el que normalment s’expressa la seva variació com: 

[e17]  

On Tª0 és una temperatura de referència y R0 és la resistència a aquella temperatura. 
Comentats els diferents tipus de temperatura s’observa que per mesurar la 
temperatura ambient el sensor que és més adient, ja que es requereix una bona 
precisió, seria el la RTD Pt100 o Pt1000 ja que aporta la precisió especificada i, a més a 
més, una molt bona linealitat. Avantatges prou significatives respecte les altres 
alternatives per escollir aquest sensor.  

7.3.2. Sensor de temperatura de la placa 
 
Aquest sensor facilitarà el valor de la temperatura que té la placa a partir d’una senyal 
analògica.  
Per el sistema és una dada molt significativa degut a que la temperatura de la placa 
permetrà conèixer la temperatura de la cèl·lula fotovoltaica, per veure si està 
treballant a les condicions òptimes de treball o no, ja que el nivell d’absorció d’energia 
depèn de la temperatura.  
Si fos necessari es podria activar un sistema de refrigeració o increment de 
temperatura de la placa per aconseguir les condicions òptimes de treball.  
Veient els diferents tipus de sensors comentats anteriorment possiblement un 
termoresistor NTC seria una bona elecció. No interessa un sensor amb una precisió 
molt elevada però si la rapidesa de la resposta. Les temperatures a mesurar no són 
molt elevades i per aquest motiu el NTC serà el sensor escollit per la mesura de la 
temperatura de la placa. En el cas que les temperatures fossin molt elevades es 
requeriria d’un termopar ja que el termoresistor NTC no pot suportar temperatures 
tan elevades. 
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CAPÍTOL 8: 

SENSORS PER AL CONTROL DE 

LA POSICIÓ 

Aquests sensors no han estat inclosos en l’apartat de senyals a monitoritzar, tot i que 
també podrien ser d’interès, ja que el seu ús principal és el de donar informació al 
micro per regular la posició del seguidor en tot moment. 

8.1. Sensor de inclinació de la placa 

Un dels dos moviments que podria realitzar un seguidor solar és el moviment sobre 
l’eix horitzontal, que serveix per fer un seguiment de l’altura solar que varia segons 
l’hora i el dia de l’any. 
Per regular aquest moviment cal tenir una senyal de referència per saber quina és la 
posició real en cada moment. En aquest cas els sensors que poden realitzar aquesta 
funció són els de mesura d’angles i els inclinòmetres. 
Mentre que els sensors de mesura d’angles serveixen en múltiples aplicacions, els 
inclinòmetres s’utilitzen més per instal·lacions fixes on es requereix un angle 0 de 
referència i un valor positiu o negatiu a partir d’aquest valor. 
En el mercat es poden trobar tan inclinòmetres analògics com digitals tot i que el 
principi de funcionament és el mateix el què varia a la pràctica és la forma de lectura 
de la senyal obtinguda. A part d’això els inclinòmetres analògics són més econòmics 
que els digitals ja que es tracta del mateix sensor sense l’etapa de conversió a senyal 
digital. 
El sensor més adequat per determinar la inclinació del seguidor solar en cada instant, 
en aquest cas particular, és un inclinòmetre analògic. La decisió ha estat presa tenint 
en compte que econòmicament és més viable l’analògic respecte el digital i també 
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pensant en què la conversió de la senyal a digital es pot efectuar amb el mateix 
microcontrolador. 

 

Figura 8.1. Inclinòmetre 

8.2. Sensor d’azimut 

A part del seguiment de l’altura solar també es pot realitzar un seguiment de la 
trajectòria Est - Oest del Sol durant el dia. 
Per el mateix motiu anterior, tenir una referència per el control de posició,  s’utilitzarà 
un sensor per obtenir aquesta referència. 
En aquest cas la medició pot ser una mica més complexa i es pot requerir de sensors 
més costosos com podrien ser les brúixoles digitals, els compassos electrònics o els 
GPS. 
Els dos primers sensors es basen en el funcionament de les brúixoles convencionals, 
aprofiten el camp magnètic terrestre per trobar el nord. Seguidament requereixen de 
la programació tot indicant a quin valor correspon el Nord.  
Els sistemes de GPS també pot indicar la orientació del sensor a part de la posició 
sobre la superfície terrestre. Aquest sistema és més difícil que es desajusti que els 
sensors anteriors ja que els altres són mes susceptibles a interferències. Tot i així el 
preu dels GPS també és més elevat que les brúixoles digitals i els compassos 
electrònics.   
En aquest cas, l’ús de una brúixola digital és l’elecció més senzilla, econòmica i que 
millor s’ajusta a les característiques del projecte. Tot i això l’ús d’aquest sensor pot 
arribar a ser prescindible segons els actuadors de l’estructura si aquests ens poden 
proporcionar la informació de la posició exacte en cada moment o en el cas d’utilitzar 
correctament un inclinòmetre més complex de dos eixos. 

 

Figura 8.2. Sensor azimut 
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CAPÍTOL 9: 

SISTEMA DE COMUNICACIONS 

ENTRE MICRO - PC  

Per realitzar la monitorització de les variables cal estudiar i escollir el millor mètode de 
comunicació segons les necessitats del sistema. Es poden utilitzar diferents tipus 
d’estàndard de comunicacions, com poden ser la  RS-485, la RS-232, la RS-422 i la RS-
423 entre d’altres.  
Per triar el tipus de comunicació s’ha de tenir en compte diferents aspectes com poden 
ser la distància, si és diferencial, si és punt a punt o multipunt entre d’altres aspectes. 
A continuació es podrà veure una taula on es comparen les principals característiques 
de diversos protocols de comunicacions amb la finalitat de facilitat la comparació entre 
possibilitats.  
 

 RS232 RS423 RS422 RS485 

Diferencial NO NO SI SI 

Número màx. de conductors 1 1 1 32 

Número màx. de receptors 1 10 10 32 

Modes de funcionaments 

Half 
duplex 

Full duplex 

Half duplex Half duplex 
Half 

duplex 

Topologia en xarxa 
punt a 
punt 

multi-drop multi-drop multi-punt 

Distancia màxima 15m 1200m 1200m 1200m 

Màx. velocitat a 12m 20kbs 100kbs 10Mbs 32Mbs 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 38 - 

Velocitat màx. a 1200m 1kbs 1kbs 100kbs 100kbs 

Resistència d’entrada del receptor 
3k  a 

7k  
4k  4k  12k Ω 

Controlador de carrega d’impedància 
3k  a 

7k  
450  100  54  

Receptor de sensibilitat d’entrada ±3V ±200mV ±200mV ±200mV 

Receptor de rang d’entrada ±15V ±12V ±10 V 
-7V a 
+12V 

Controlador a nivell de sortida de 
senyal. Sense carrega màx. 
(Descarregat) 

±25V ±6V ±6V ±6V 

Controlador a nivell de sortida de 
senyal (amb carrega mín.) 

±5V a 
±15V 

±3.6V ±2.0V ±1.5V 

Voltatge controlador de tensió màx. 
de sortida 

±25V ±6V 
-0.25V a +6 

V 
-7V a 
+12V 

Màx. conductor actual en Z superior 
d’estat (Encès) 

N/A N/A N/A ±100uA 

Màx. conductor actual en Z superior 
d’estat (Apagat) 

±6 mA a 
2V 

±100uA ±100uA ±100uA 
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CAPÍTOL 10: 

MICROCONTROLADOR 

Avui en dia existeixen moltes famílies de microcontroladors en el mercat. Una de les 
famílies que es poden trobar és la 8051 del fabricant ATMEL, una altre família és la dels 
PIC 18F de Microchip. Es comenten aquestes dues famílies ja que la primera ha estat 
tractada durant la carrera d’electrònica i la segona per la seva gran aplicació i 
popularitat.  
Qualsevol d’aquestes dues famílies, i altres no esmentades, seria vàlida per poder fer 
el control del seguidor solar ja que cada empresa té al mercat una àmplia gamma de 
microcontroladors on es podrien trobar els respectius models que satisfan les 
necessitats d’aquest sistema.  
Per aquests motius, la decisió d’utilitzar una marca o una altre de microcontroladors 
passa a ser un tema subjectiu. 
Veient algunes de les característiques de les diferents famílies, s’escullen els PIC per fer 
el seguidor solar, ja que, tot i haver treballat i conèixer la família del 8051, suposa un 
repte a nivell educatiu, ja que permetrà estudiar una nova família de 
microcontroladors internacionalment reconeguda i utilitzada.   
En concret el PIC que s’utilitzarà serà el PIC  18F4585. S’ha triat aquest micro ja que es 
necessitaran diverses entrades analògiques i aquest està capacitat per llegir 11 
entrades analògiques de 10 bits. A més a més pot suportar el protocols de comunicació 
RS-232 i RS-485 necessari per la monitorització i disposa de cinc ports d’entrada - 
sortida. 
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Figura 10.1. Pin out 
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CAPÍTOL 11: 

SISTEMA DE COMUNICACIONS 

RS485  

En capítols anteriors s’ha pogut veure diferents protocols de comunicació. Tenint en 
compte diferents aspectes com són la distancia, si és diferencial o no, si és multipunt o 
punt a punt, entre d’altre, es pot afirmar que per el projecte el sistema de 
comunicacions més òptim a utilitzar és el protocol de comunicacions RS-485. Aquest 
protocol és multipunt, diferencial i la distancia màxima que pot suportar es de 1200m. 

El sistema de comunicació RS-485 s’utilitzarà en la comunicació entre PIC i PC per a la 
monitorització de les variables d’interès. En aquest capítol es farà una breu explicació 
tècnica del protocol i de complements necessaris per a la seva aplicació en el projecte. 

Els conductors de línia i els receptors s’utilitzen habitualment pel intercanvi de dades 
entre dos o més nodes d’una xarxa. La comunicació de dades fiables pot ser difícil 
d’aconseguir en presència de soroll induït, diferències de nivell de sòl (terra), els 
desajustos de la impedància i altres riscos que comporta la instal·lació d’una xarxa. 

La connexió entre dos o més elements (conductors i receptors) s’hauria de considerar 
almenys una línia de transmissió si l’augment i/o el temps de caiguda és inferior a la 
meitat de temps que tarda la senyal en viatjar des de l’emissor fins el receptor. Per 
aquest motiu l’ associació de la industria Electrònica (EIA) ha elaborat normes per a la 
comunicació de dades per a les comunicacions RS485, RS422, RS232, RS423. 

A continuació es parlarà de diferents aspectes a considerar, com poden ser la 
transmissió de dades diferencials, característiques, etc. 
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11.1. Transmissió diferencial de dades  

El RS485 compleix tots els requisits d’una veritable xarxa de comunicacions multi-punt, 
i l’estàndard especifica que es poden tenir fins a 32 conductors i 32 receptors en un 
mateix bus (2-fils). Amb la introducció de repetidors es pot arribar a aconseguir fins a 
128 nodes. Els conductors RS485 són capaços de suportar “col·lisions de dades”. 

11.2. Sistema de bus RS-485  

L’ interfície del RS-485 ha estat desenvolupat per la transmissió en sèrie de dades a 
altes velocitats a grans distancies i té una tendència creixent en l’aplicació en el sector 
industrial.  
En comparació, mentrestant que la RS-422 només permet la connexió unidireccional 
de 10 fins a 32 receptors en un transmissor, la RS-485 treballa com a sistema Bus 
bidireccional fins a 32 participants. Les dues interfícies es poden diferenciar 
mínimament. El Bus RS-485 es pot instal·lar de dos fils o de quatre fils  
Donat que varis transmissors treballen en línia comuna, s’ha de garantir amb un 
protocol que en tot moment estigui actiu com a màxim un transmissor de dades. Els 
altres transmissors han de trobar-se en aquell moment en estat d’espera.   
La norma RS-485 es defineix només les especificacions elèctriques per receptors i 
transmissors de diferents sistemes de bus digital. La norma ISO 8482 estandarditza a 
més addicionalment la topologia del cablejat amb longitud màxima de 500m . 

11.2.1. Bus de dos fils RS485       
Els participants es connecten a aquest cable a través d’una línia adaptadora de màxim 
5m de llargada. L’avantatge principal d’aquesta tècnica és la capacitat mutimaster, on 
qualsevol participant pot canviar dades amb qualsevol altre. 
El Bus de dos fils és bàsicament apte només pel semidúplex, és a dir, ja que només hi 
ha disposició d’una via de transmissió, sempre pot enviar dades a un Sol participant. 
L’aplicació més coneguda basada aquesta tècnica és el PROFIBUS. 

 

 

Figura 11.1. Bus de dos fils 
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11.2.2. Bus de quatre fils RS485 
 
La tècnica de quatre fils s’utilitza per exemple pel bus de medició DIN (DIN 66 348). 
Només pot ser utilitzat per l’aplicació Master/Slave. Conforme el mostreig es posa el 
cablejat de la sortida de dades del Mestre a les entrades de dades de tots els servidors. 
La sortida de dades dels servidors coincideix conjuntament amb l’entrada de dades del 
Mestre.       

 

Figura 11.2. Bus de quatre fils 

11.3. Mètode físic de transmissió 

Les dades en sèrie, com en interfase RS-422, es transmeten sense relació de massa 
sinó com  a diferencia de tensió entre dos línies corresponents. Per cada senyal a 
transmetre existeix un parell de conductors que es correspon a una línia de senyal 
invertida i a una altre que no ho està. La línia invertida es caracteritza, per regles 
generals, pel índex “A” o “-“. La línia no invertida és “B” o “+”.  
El receptor avalua només la diferència existent entre ambdues línies, de manera que 
les modalitats comunes de pertorbacions en la línia de transmissió no falsifiquen la 
senyal útil. Els transmissors RS-485 posen en disposició, sota la carrega, un nivell de 
±2V entre les dues sortides. 
Els mòduls de recepció reconeix el nivell de ±200mV com a senyal vàlida. L’assignació 
de tensió de diferencia al estat lògic es defineix de la manera següent:   

[e17] A - B < -0,3V = MARK = OFF = Lògic 1 

[e18] A - B > +0,3V = SPACE = ON = Lògic 0 

11.4. RS-485/RS-422 Transceivers 

Per poder comunicar el PC amb el PIC s’ha d’adaptar la senyal de sortida del PIC a una 
senyal que pugui llegir el PC, per poder fer això es disposa de diversos integrats que es 
veuran a continuació.  
El MAX481, MAX483, MAX485, MAX487-MAX491, i MAX1487 són transmissors - 
receptors de baixa potència per comunicació RS-485 i RS-422. Cada part conté un 
conductor i un receptor.  
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El MAX483, MAX487, MAX488, i X489 incorporen drivers per reduir el Slew-Rate que 
minimitzen els EMI i redueix les reflexions causades per els propis cables, el que 
permet una transmissió, lliure d’errors de transmissió, de dades de fins a 250kbps.  
Aquests transceptors utilitzen entre 120μA i de 500μA de subministrament de corrent 
quan es descarreguen o totalment carregats. A més, el MAX481, MAX483 i MAX487 
tenen un mode d’auto apagat a corrents baixes en que només consumeix 0.1μA.  
Totes les parts operen des d’una sola font de 5V. Els conductors de curtcircuit de 
corrent limitada estan protegits contra la dissipació de potència excessiva per apagat 
tèrmic,aquests circuits posen  la sortida del controlador en un estat d’alta impedància. 
L’entrada del receptor té una funció de proba d’errors que garanteix una sortida lògica 
nivell alt si l’entrada és de circuit obert. 
Els dúplex de comunicació s’obtenen utilitzant el MAX488-MAX491, mentre que el 
MAX481, MAX483, MAX485, MAX487 i MAX1487 estan dissenyats per a aplicacions 
half-duplex. 
A continuació es pot veure un possible circuit que permeti adaptar a la senyal per 
poder comunicar el PIC amb el PC amb una comunicació Half-Duplex i Full-Duplex. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 11.3. Adaptació de senyal a PC 
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CAPÍTOL 12: 

ESTAT ACTUAL DE 

DESENVOLUPAMENT 

A part del treball d’investigació i estudi del problema i de les possibles solucions, fins 
ara s’han estat realitzant diferents proves amb el PIC 18F4585 amb l’objectiu de veure 
el funcionament d’aquest, de cara a estar més familiaritzats amb el producte que 
s’haurà d’utilitzar per implementar la maqueta en el PFC2.  Primerament s’ha realitzat 
el disseny d’aquests circuits amb Proteus, un simulador de circuits electrònics. Per 
compilar els programes i generar l’arxiu .HEX s’ha utilitzat el programa PIC C 
COMPILER. Una vegada funciona de manera correcta les simulacions es procedeix a 
realitzar els muntatges simulats a la protoboard, amb l’objectiu de comprovar que 
funciona de manera correcta. 
El primer que s’ha realitzat ha estat la simulació d’un semàfor amb entrades i sortides 
digitals simulades per LEDS. L’objectiu d’aquesta prova ha estat veure com es llegien 
determinats pins d’un port del PIC i com es dona l’estat baix o alt segons convé en cada 
cas. Una prova molt bàsica per la primera presa de contacte amb la família 18F de la 
casa Microchip. 
La segona prova que s’ha realitzat consisteix en la lectura d’una senyal analògica per 
una de les entrades analògiques del PIC i la seva representació en un port. Més 
endavant s’ha afegit la opció de representar el seu valor per unes pantalles de LEDS de 
7 segments. També activava un actuador simulat amb un led a través de una 
interrupció.   
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A continuació es pot veure la simulació del circuit a implementar:  

 

Figura 12.1. Simulació prova 2  

Un cop la simulació funciona correctament, es va procedir a muntar el circuit de la 
simulació a la protoboard, per veure si realment funcionava de manera correcta, en la 
següent imatge es pot observar el circuit muntat: 
 

 

Figura 12.2. Muntatge implementat en protoboard  

El circuit i tots els elements utilitzats en la prova són d’interès per la posterior 
realització del control del seguidor solar ja que, gairebé amb total seguretat, s’utilitzarà 
la lectura d’entrades analògiques que provenen dels sensors, interrupcions per la 
regulació i el correcte posicionament del sistema i l’activació d’alguna sortida donada 
la comparació d’un valor mesurada amb una referència programada com poden ser les 
equacions astronòmiques.   
A més de realitzar aquests dissenys amb la finalitat de familiaritzar-se amb la família de 
microcontroladors PIC, s’ha realitzat un programa a Matlab on estan implementades 
les equacions astronòmiques comentades a la memòria. Aquestes equacions indiquen 
la posició del Sol en tot moment i per tots els dies de l’any.   
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El programa s’ha fet tenint en compte que la posició solar variarà entre -180 º i 180º , 
així que cada hora la posició coincideix amb una variació de 15 º. Primerament el que 
ha de fer el programa és calcular la declinació per cada dia de l’any i emmagatzemar-
ho  en un vector. En aquest vector se li realitza la transposada, amb la finalitat 
d’obtenir una matriu amb una sola columna per poder operar.  Una vegada ja es 
coneix la declinació i està en forma de matriu ja es pot calcular la posició solar. Es 
calcula de manera independent l’angle de l’altura solar i l’angle de azimut solar.  Per 
últim, el programa fa un recorregut de la matriu calculada on s’han emmagatzemat el 
valor de l’altura solar, per comprovar que el valor de l’angle calculat és més gran o 
igual a zero, en el cas que sigui inferior, substitueix el valor per zero ja que les altures 
solars negatives coincideixen amb les hores anteriors a la sortida del Sol. A continuació 
es pot observar la posició solar per a diferents dies al llarg d’un any.  
La implementació d’aquestes funcions a Matlab és el primer pas per poder incloure les 
equacions astronòmiques de seguiment solar en el sistema de control del seguidor. 
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Figura 12.3. Equacions astronòmiques  
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CAPÍTOL 13: 

PLANIFICACIÓ 

A continuació es disposarà la planificació realitzada per executar el PFC1 i el pla 
d’execució del PFC2 en els diagrames de Gantt corresponents realitzats amb el 
programa especialitzat Microsoft Project. 
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Figura 13.1. Planificació PFC1
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Figura 13.2. Planificació PFC2
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