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RESUM  

Gràcies a la tecnologia i al camp de l‟electrònica el món de les energies 

renovables està patint un gran canvi de cara a la seva present i futura expansió 

en el mercat de l‟energia. Un canvi necessari per invertir una tendència molt 

negativa pel què fa a la contaminació de la Terra. 

Una aportació tecnològica a les energies renovables, i en concret a la solar 

fotovoltaica, és la construcció de seguidors solars. Aquests sistemes de captació 

són capaços de orientar-se segons la posició del Sol durant tot el dia, aprofitant 

el màxim la radiació solar que arriba a la superfície de la Terra per convertir-la 

en energia. 

En el present projecte s‟ha fet un disseny i el muntatge d‟una maqueta d‟un 

d‟aquests seguidors solars així com un sistema de comunicació per poder 

visualitzar dades d‟interès adquirides des del mateix seguidor.  

El sistema de control del posicionament i captació de senyals a monitoritzar  

dissenyat és realitza a través d‟un microcontrolador “PIC”. El micro es pot 

comunicar amb el PC per una comunicació RS-232 o RS-485, que incorpora un 

programa realitzat a Visual. 

Aquest sistema es podria aplicar en qualsevol estructura amb les mínimes 

modificacions i que tingui un mínim de requisits. D‟aquesta manera 

s‟aconseguiria abaratir costos de producció amb uns sistemes de control iguals 

per a totes les estructures. 

RESUMEN  

Gracias a la tecnología y al campo de la electrónica el mundo de las energías 

renovables está sufriendo un gran cambio respecto a su presente y futura 

expansión en el mercado de la energía. Un cambio necesario para invertir una 

tendencia negativa respecto a la contaminación del Planeta. 

Una aportación tecnológica para las energías renovables, y en concreto para la 

solar fotovoltaica, es la construcción de seguidores solares. Estos sistemas de 

captación son capaces de orientarse según la posición del Sol durante todo el 

día, aprovechando al máximo la radiación solar que llega a la superficie de la 

Tierra para convertirla en energía. 

En el presente proyecto se ha diseñado y montado una maqueta de uno de estos 

seguidores solares así como un sistema de comunicación para poder visualizar 

los datos de interés adquiridos des del mismo seguidor. 

El sistema de control de posición y captación de señales está diseñado por un 

microcontrolador PIC. El micro se puede comunicar con el PC a partir de una 

comunicación RS-232 o RS-485, que incorpora un programa realizado con Visual. 
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Este sistema se podría aplicar en cualquier estructura con unas mínimas 

modificaciones y que tenga unos requisitos mínimos. De esta forma se puede 

conseguir abaratar los costes de producción con sistemas de control iguales para 

todas las estructuras.  

ABSTRACT 

Thanks to technology and the electronics field, the renewable energy worldwide 

is undergoing a major change regards to their present and future expansion in 

the energy market. A change needed to reverse a very negative trend in terms of 

contamination of the Earth. 

A technology contribution to the renewable energy, in particular to the solar 

photovoltaic energy, is the solar trackers. These systems are capable of 

capturing solar energy and orient themselves according to the position of the sun 

throughout the day looking for the maximum solar radiation reaching the Earth's 

surface to convert it into energy.  

This project has been designed and a model of a solar trucker has been 

assembled with a communication system to view the important information 

acquired from the same tracker.  

The control position system and signal reception is designed by a PIC 

microcontroller. The micro can communicate with the PC from a RS-232 or RS-

485, which incorporates a program made with Visual. This system could be 

implemented in any structure with some minor modifications and has minimum 

requirements. In this way you can get lower costs of production control systems 

the same for all structures. 

AGRAÏMENTS 

Es voldria aclarir que la realització del projecte hagués estat molt més costosa i 

difícil sense l‟ajuda desinteressada d‟algunes persones en particular com els 

companys de laboratori que han aportat els seus coneixements així com el suport 

i l‟experiència aportada per el tutor de projecte i el suport moral i econòmic 

realitzat per les famílies dels dos participants en el projecte. 

Segurament sense qualsevol d‟aquests col·lectius o persones els objectius no 

s‟haguessin pogut assolir amb plenitud. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivacions 

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 dues 

qüestions molt importants de cara al futur com són: Pot el planeta terra 

continuar proporcionant fonts d‟energia al mateix ritme que nosaltres 

consumim? O, 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 
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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. 

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 s‟ha centrat 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 centra 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. La solució obtinguda al final del projecte ha 

estat la culminació de l‟estudi teòric de les diferents solucions contemplades 

combinat amb les comprovacions experimentals.  
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Figura 1.1. Esquema sistema solar fotovoltaic 

Per complir els objectius generals que deriven de les motivacions que 

empenyen i donen sentit al projecte s‟han de marcar uns objectius tècnics, 

com més concrets i acotats millor.  

 

L‟objectiu del projecte és la realització del disseny i muntatge d‟un sistema 

de control i monitorització de senyals d‟un seguidor solar de dos eixos.  

La propòsit principal és aconseguir que el o els seguidors fotovoltaics siguin 

totalment autònoms, que el sistema sigui capaç de fer un seguiment solar i 

que pugui enviar informació de les variables de temperatura, llum i vent en 

tot moment a un PC on es visualitzin les dades. Com es podrà veure en la 

introducció teòrica, els seguidors solars són els que tenen un millor 

rendiment i a la vegada els sistemes on l‟electrònica pot millorar més el seu 

funcionament. 

 

Figura 1.2. Esquema proposat del sistema 
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1.2. Objectiu control del seguidor 

El control del seguidor es pot aplicar en un mercat molt ampli ja que pot ser 

compatible amb qualsevol estructura d‟un seguidor que disposi d‟uns 

mínims requisits. Aquest control es realitza amb les equacions 

astronòmiques. Així doncs l‟objectiu és programar 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. De 

manera que el control realitzarà igualment els càlculs corresponents de la 

posició solar en els dos eixos però tan sols s‟activarà l‟actuador en un sol 

eix. 

Els únics requeriments que es demanen a l‟estructura és que disposi 

d‟actuadors elèctrics, que puguin ser accionats per el sistema de control el 

qual dona una senyal de sortida de control que pot ser adaptada 

posteriorment segons el motor o accionador que realitzi el moviment en 

cada eix, 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. 

1.3. Objectiu monitorització de senyals 

Com a objectiu específic del projecte també s‟inclou la visualització per 

pantalla de les senyals exposades amb anterioritat i que aporten informació 

rellevant per determinar les condicions de funcionament i el rendiment dels 

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. En aquest cas en particular la 

placa de control disposa de tos els sensors per un sol seguidor a mode de 

demostració tot i que les variables globals com la temperatura ambient o la 

velocitat del vent es poden mesurar de manera independent i considerar-les 

iguals per a tots els seguidors instal·lats. 

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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1.4. Objectiu maqueta de demostració 

Per demostrar el correcte funcionament del sistema de control es té com a 

objectiu realitzar el muntatge d‟una maqueta que simularà el funcionament 

d‟un seguidor solar de dos eixos així com el software per la visualització en 

un PC.  

Aquesta maqueta consta d‟un mòdul fotovoltaic així com dos eixos de 

moviment, els sensors per la obtenció de dades i els sensors per la 

regulació de la posició de la placa. 

Dintre les seves limitacions obvies, la maqueta vol aconseguir una fidel 

imitació dels sistemes reals de seguidors de dos eixos. 

1.5. Repartiment de tasques 

Ha estat possible la realització de tots els objectius gràcies a l‟aportació dels 

dos participants en aquest projecte per parts iguals i que, amb més o 

menys grau d‟implicació, hem participat en tots els apartats del projecte. 

Tot i així la repartició de responsabilitats s‟ha repartit de la següent 

manera: 

 

Àngel Granados: Estudi de Mercat i elecció de components, creació del 

software de visualització, disseny del sistema de comunicació. 

Andreu Garcia: Explicació teòrica, programació de les equacions i del 

control de seguiment, creació de la maqueta. 

Tots dos: Definició d‟objectius i propòsits, programació complementaria, 

disseny i muntatge de plaques, redacció de memòria i preparació de la 

presentació per la defensa. 
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CAPÍTOL 2: 

INTRODUCCIÓ 

TEÒRICA: POSICIÓ 

SOLAR 

Per entendre millor les característiques tècniques escollides per cada part 

del projecte cal una petita introducció teòrica que contempli totes les 

possibilitats del mercat actual. Totes les explicacions teòriques exposades a 

continuació influeixen de manera directe amb l‟elecció del tipus de superfície 

de captació, en el control del posicionament o en les senyals a mesurar. 

Així doncs, en aquest primer capítol s‟exposarà la teoria corresponent a la 

posició del Sol respecte la Terra.  

2.1. Mètodes de càlcul posició del Sol 

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 i el rendiment posterior del sistema.  

La radiació solar està directament relacionada amb la posició del Sol en 

cada moment del dia. 
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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 mètodes més senzills però menys 

precisos que determinen 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. 

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. 

Taula 2.1. Dades solars   

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 =63149 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 
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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  = Excentricitat de la òrbita actual 

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 sèries 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. 

0
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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 

 

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 

 

El càlcul de la declinació servirà per determinar altres paràmetres 

necessaris per obtenir els valors finals d‟angle azimut i altura solar. 

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 
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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 2.2. Equació del temps. 

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. 
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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

 

On  = Latitud  

On  = Declinació 

On ω  = Angle solar horari 

On s  = Angle de elevació 
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On  =Distància zenital 

 

Determinació d‟azimut 

[e10] 






coscos

sinsin
cos


 s

s

sisn
 

On  = Latitud  

On  = Declinació 

On  s  = Angle azimutal 

On s  = Angle de elevació 

 

Figura 2.3. 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. Es té en compte que la inclinació sempre serà entre 

el Sud-Est, Sud i Sud-Oest en els casos de captadors solars que són les 

superfícies on és interessant determinar els valors dels angles d‟inclinació. 

Aquest apartat és molt interessant ja que es determina un angle de captació 

tenint fixa la inclinació de la superfície. En el cas dels seguidors solars 

l‟angle conegut és el de la radiació solar i es pot determinar l‟angle de 

inclinació desitjat utilitzant les formules al revés. 

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




 

s



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 19 - 

O  

[e12]  
s

szss  cossincoscoscos  

On  = Latitud  

On ω  = Angle solar horari 

On  = Declinació 

On  s  = Angle azimutal 

On 
s
 = Angle de 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, el coneixement de la radiació incident sobre 

la nostra superfície de captació ens permet explicar i justificar les decisions 

preses respecte al sistema de captació i el seu control. 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: 
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[e14] 
22

0

2

,00 7.1368
m

W

r

R
BB s

Sol   

On B  és la constant de Stefan-Boltzman. 

On sR  el radi del Sol.  

On 0r  la distància Terra-Sol mitja. 

On Bo és una constant denominada constant solar 

On TS és la temperatura solar en graus Kelvin 

3.2. Radiació global 

La radiació global rebuda en un punt 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. 

És molt important destacar que la gran part de la radiació solar que arriba a 

un punt de 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.    
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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.  

Aquesta classificació pretén fer més entenedora l‟elecció d‟un seguidor solar 

de dos eixos, amb panells estàndards i controlat a partir d‟equacions solars 

com a base principal del desenvolupament del projecte. 

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:  
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 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.  

 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. 

Bàsicament el més destacat en aquesta classificació és saber quina 

estratègia s‟utilitza amb cada tipus de panell per obtenir el seu màxim 

rendiment. Generalitzant, els panells solars aconsegueixen millorar el seu 

rendiment a base de concentradors o a partir d‟un seguiment solar. De 

totes maneres hi ha altres captadors al mercat que no utilitzen cap dels dos 

sistemes cosa que els fa disminuir la seva capacitat de producció d‟energia. 

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. 
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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. 

 

Els concentradors,  cilíndrics o esfèrics, tenen una estructura con el que 

s‟observa a la figura 4.2. 

 

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 i més utilitzat, amb una bona 

relació entre el seu preu i el seu rendiment. Com en molts dels tipus de 

panells el principal material per a la seva fabricació és el silici tot i que es 

poden trobar panells estàndards d‟altres materials semiconductors amb 

unes bones prestacions. Juntament amb els panells amb concentrador són 

els que més aplicacions tenen ja que la resta de panells tan sols es poden 

utilitzar en condicions molt específiques que requereixen explícitament la 

seva utilització. Les seves principals avantatges respecte els panells amb 

concentrador són les dimensions més reduïdes i el preu. 
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Els panells solars estàndards són els més adients per sistemes de 

seguiment solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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] 

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 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Panells bifacials [2] 
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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 es 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 inclinació de la superfície és constant i es determina el que millor 

rendiment pot oferir en global. Aquest angle també pot ser modificat de 

manera manual segons l‟estructura per aconseguir millorar el rendiment 

segons l‟època de l‟any. El gir s‟ajusta perquè la normal a la superfície 

coincideixi en tot moment amb el meridià local que conté el Sol i segueix el 

seu moviment d‟Est a Oest al llarg del dia. La velocitat de gir pot varia al 

llarg del dia.  

 

 

Figura 4.6. Seguidor azimut 
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4.2.3. Seguidor d’eix horitzontal  

En el seguidor de l‟eix Horitzontal la superfície gira en un eix horitzontal. El 

gir s‟ajusta perquè la normal a la superfície coincideixi en tot moment amb 

el meridià terrestre que conte el Sol. Així doncs la estructura s‟instal·laria 

orientant la superfície de captació al Sud i el moviment automàtic 

proporcionaria l‟angle de inclinació de la placa.  

  

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. 

 

Figura 4.7. Seguidor de dos eixos 

Amb aquests dos moviments s‟aconsegueix que la component directa de la 

radiació, que és la que més radiació aporta, formi un angle recte respecte la 

superfície de captació i, d‟aquesta manera, s‟obtingui un aprofitament 

màxim de la radiació solar que arriba a la superfície de la terra. 

Els seguidors solars de dos eixos, a part de ser els que millor aprofiten 

l‟energia solar, són els més complexes de controlar i els més interessants si 

es mira des del camp de l‟electrònica ja que precisen de sistemes de 

captació, un controlador, uns actuadors i tot un seguit de components del 

camp de l‟electrònica que poden ser millorats i així optimitzar aquest 

seguiment constant del Sol que dona un màxim rendiment. 
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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. 

4.3.1. Accionament manual 

És el mode d‟accionament més bàsic 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. 

Són els més indicats per seguidors solars de dos eixos. 

 

Figura 4.9. Panells amb accionament elèctric 
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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 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 comenten 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 

compatibles amb la configuració mecànica del sistema de forma que el propi 
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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. 

Respecte el sistema anterior, no depèn de l‟exactitud dels sensors de 

radiació i no patirà moviments bruscs en l‟estructura a causa de canvis de 

flux de llum espontanis donats per elements propers al seguidor. L‟error 

comés en el càlcul de les equacions és tan petit que es podria ometre en 

front de la precisió dels actuadors la qual també afecta en el posicionament 

del sistema de posicionament per sensor.  

En resum, és un dels mètodes més utilitzats i que permet un funcionament 

més suau i continuat del seguidor. A més a més el control és aplicable en 

qualsevol situació geogràfica independentment del clima o agents externs 

de la zona. 

4.4.4. Comparació sistemes de control més utilitzats 

En els seguidors solars de dos eixos és molt més comú trobar sistemes 

mecanitzats en els dos eixos com els sistemes de seguiment per sensors o 

els sistemes de càlcul d‟equacions que no pas sistemes manuals.  

Si es comparen els dos sistemes es veu que existeixen diferencies 

considerables quan s‟apliquen a seguidors solars de dos eixos. 

La característica més destacada que poden proporcionar els seguidors amb 

sensors es dona en els moment amb condicions meteorològiques més 

desfavorables. En aquests moments és possible que la màxima radiació no 

vingui donada per la component directe de la radiació solar sinó que a causa 

dels fenòmens meteorològics o externs hi hagi una gran dispersió d‟aquesta 

component i sigui més gran la radiació reflectida. 

Per altra banda amb les equacions solars no es donen aquestes situacions, 

excepte en el cas de què es disposi un sensor per a casos extrems. Seguint 

sempre la posició del Sol evita moviments constants i bruscs provocats per 

la variació de radiació rebuda.  

El sistema estalvia molta més energia en el moviment dels motors i no 

presenta un rendiment apreciablement més baix que els altres sistemes. 

Com més gran és el seguidor més sentit té utilitzar el càlcul d‟equacions 

perquè més costos i més problemes representa el moviment dels panells. A 

més a més el càlcul de les equacions no s‟ha de realitzar en cada instant ja 

que la variació de la posició del Sol és lenta. 
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CAPÍTOL 5: 

SENSORS UTILITZATS 

PER LA 

MONITORITZACIÓ 

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 la 

temperatura ambient. En la memòria del PFC1, que es troba en un volum 

adjunt, és van analitzar diferents possibles sensors que podrien ser 

adequats per mesurar aquestes senyals. A continuació es veuran els 

diferents sensors utilitzats per mesurar les diferents variables d‟interès. 

5.1. Sensor de radiació solar 

El sensor que s‟utilitza proporciona la intensitat de la radiació solar que 

emet el Sol sobre els panells del seguidor. Aquest sensor permet saber si el 

dia està o no ennuvolat o hi ha qualsevol altre element que afecti a la 

radiació rebuda en la placa i així d‟aquesta manera es veurà si fa falta 

corregir de manera manual el posicionament del seguidor. La informació 

esmentada pot ser molt rellevant, ja que si el dia esta ennuvolat, els rajos 

del Sol estan difusos cap a totes les direccions de manera que, per aprofitar 

tots el rajos possibles és convenient col·locar la placa solar horitzontal 

respecte al terra per tractar d‟absorbir el major nombre d‟aquest.  

 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 33 - 

Hi han diferents tipus de sensors per poder mesurar la radiació solar com 

poden ser piranòmetres, fotoresistències, fotodíodes entre d‟altres. Tots 

aquests sensors van ser analitzats a la memòria del PFC1 (volum adjunt), 

on es van veure els seus avantatges i els seus inconvenients. Un cop 

estudiats tots aquest tipus sensors, es van seleccionar les fotoresistències  

com a sensor a utilitzar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Fotoresistència “LDR”. 

Una de les característiques de les fotoresistències és que  poden reaccionar 

davant una amplia gama de freqüències, on inclou infrarojos (IR), llum 

visible  i raigs ultraviolats (UV).   

 

Una fotoresistència (LDR)  està feta d‟un semiconductor d‟alta resistència 

com pot ser el sulfur de Cadmi (CdS), utilitzat com element sensible a la 

radiació visible o el sulfur de Plom (PbS), utilitzat en la infraroja, que 

disminueixen la seva resistència amb l‟augment de la llum incident. A la 

seva composició figuren materials que tenen molt pocs electrons lliures 

quan es troben en condicions de foscor, que incrementa el numero 

d‟electrons lliures de forma considerable quan el dispositiu esta il·luminat, 

en conseqüència, la conductivitat creix i per tant la resistència òhmica 

disminueix. Els valors típics de resistència varien entre 1MΩ, o més en la 

foscor i 100 Ω amb la llum brillant. La dependència entre la resistència i la 

il·luminació varia de la següent manera:  

[e15]          

On R és la resistència en Ohms, L és la il·luminació en Lux i A i α són 

constants que depenen del tipus de material de la fotoresistència i del 

procés de manufactura. Els valors de α per a fotoresistències de CdS que 

treballen a la radiació visible estan compresos entre 0.7 i 0.9. Aquesta 

dependència és converteix en lineal si s‟utilitza una escala logarítmica con 

és representa a la següent figura 7.2.  
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Figura 5.2. Dependència entre il·luminació i una LDR típica.     

Com es pot observar a la gràfica la senyal és lineal en escala logarítmica, 

però exponencial en una escala normal, per això per aquest motiu s‟ha de 

linealitzar la senyal abans de ser llegida pel PIC. Es pot linealitzar 

mitjançant un petit circuit electrònic que és conegut amb el nom de “pont 

de Wheatstone”.  

 

El pont de Wheatstone és un circuit electrònic que serveix per mesurar 

resistències desconegudes mitjançant l‟equilibri dels braços d‟un pont. 

Aquestes estan constituïdes per quatre resistències que formen un circuit 

tancat, sent una d‟elles una resistència de baixa mesura.  

 

A la instrumentació electrònica és molt utilitzat per linealitzar sensors, ja 

que la majoria d‟ells fan variar la seva resistència. Per aquest motiu, es 

substitueix una o més resistències pel sensor corresponent.  Al substituir 

aquestes pels sensors donen una sortida proporcional a la variació de la 

seva resistència.  

 

Per condicionar la senyal amplifiquen la sortida amb un amplificador 

diferencial per així d‟aquesta manera disminuir interferències i errors, a més 

a més de garantir una senyal analògica a la sortida entre 0 V i 5 V.  

 

Aquest circuit esta constituït per dos potenciòmetres, dos fotoresistències 

“LDR”  i un amplificador operacional.  El circuit que s‟utilitza per linealitzar 

la sortida de la senyal és el següent:  
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Figura 5.3. Circuit Linealització senyal ” “pont de Wheatstone”. 

S‟obté una linealització que correspon a la següent equació. 

[e16]      
            

             
 

   

   
   

A continuació es pot observar a la gràfica 5.4. el resultat obtingut, a l‟afegir 

el pont de Wheatstone. Aquest resultat és bastant bo, el coeficient obtingut 

de linealitat ha estat de 0,9991.   

 

Figura 5.4. Senyal de sortida 

Un altre dels inconvenients de les fotoresistències és que la variació de la 

resistència respecte la llum té un cert retard i no és de manera instantània, 

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, sinó que anirà 

variant al llarg de les hores del dia.  

Aquest sensor s‟ha col·locat a la mateixa placa on es situa el sensor de la 

brúixola digital la qual es mou sobre l‟eix horitzontal juntament amb 

l‟estructura segons els càlculs de la posició en l‟eix azimut. El motiu perquè 

s‟ha situat allà i no en un altre lloc, és que així es garanteix que les LDR 
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estiguin encarades al Sol en la mateixa direcció que el mòdul fotovoltaic. 

Així d‟aquesta manera poder garantir que el valor de la radiació solar llegida 

és el que esta absorbint la mateixa placa.  

5.2. 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.  

 

 

 

 

 

Figura 5.5. 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. 
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En el projecte no s‟ha pogut implementar degut a falta de pressupost, però 

s‟ha simulat aquesta variable amb una funció rand al PIC que genera un 

valor aleatori  per poder-la visualitzar. Això ens permet poder treballar amb 

aquesta variable fictícia sense haver de disposar d‟un sensor de preu elevat. 

En aplicacions reals s‟hagués realitzar amb el tipus de sensor esmentat. 

5.3. Sensor de temperatura 

El sensors que s‟utilitza proporciona la temperatura ambient i la 

temperatura de les plaques fotovoltaiques a partir d‟una senyal analògica.  

La temperatura ambient no és una de les dades més significatives degut a 

que no ens condicionarà de manera directe en el funcionament del seguidor 

solar tot i que influirà en la temperatura de la placa que sí que és una dada 

important per el rendiment del captador, però pot ser una dada molt 

interessant a l‟hora de realitzar estudis climatològics, ja que també es 

mesura la radiació solar i la velocitat del vent.  

En canvi, la temperatura de la cèl·lula fotovoltaica, és una dada molt 

significativa per veure si està treballant a condicions òptimes de treball o 

no, ja que el nivell d‟absorció d‟energia depèn de la temperatura de la 

placa. Si fos necessari es podria activar un sistema de refrigeració de la 

temperatura de la placa per aconseguir les condicions òptimes de treball.  

Hi han diferents tipus de sensors per poder mesurar la temperatura com 

poden ser termistors (NTC i PTC), els termoparells, i circuits integrats entre 

d‟altres. Tots aquests sensors van ser analitzats a la memòria del PFC1 

(volum adjunt), on es van veure els seus avantatges i els seus 

inconvenients. Un cop van ser analitzats tots aquest tipus de sensors, es va 

seleccionar el circuit integrat “LM335” per a mesurar les dues temperatures. 

El motiu principal per que es va escollir aquest sensor enlloc d‟un altre, és 

que ens ofereix una sortida lineal dintre del marge de temperatures que es 

considera adequat per l‟aplicació (-40°C a 100°C).  

 

Figura 5.6. LM335 

El “LM335” és un sensor de temperatura de precisió, que es pot calibrar 

fàcilment. Està constituït per un díode Zener, amb una tensió de ruptura 

directament proporcional   a la temperatura absoluta a 10 mV/°K.  
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El circuit integrat té les característiques següents:  

 

 El circuit integrat té una impedància dinàmica igual o inferior a 1 Ω. 
 Opera entre un rang de corrents de 450 μA a 5 mA. 

 Té una sortida lineal, en el rang de temperatures -40°C i 100°C.  
 És calibra a 25°C i té un error inferior a 1°C (Veure el seu datasheet, 

pàgina 4) . 

 

El circuit a muntar que proposa el fabricant és el següent (Veure el seu 

datasheet, pàgina 6):  

  

Figura 5.7. LM335 Calibrated sensor   

El valor de R1 es calcula a partir de la Llei de Ohm, ja que es coneix que la 

tensió de sortida del sensor a 25ºC és de 2.982V i la corrent que circula per 

R1 es de 1 mA, coneixen aquestes dades a traves del datasheet es fa el 

càlcul de R1.  

 

[e17]    
              

     
 

          

    
              

 

Una vegada ja es coneix el valor de R1 es procedeix a realitzar el muntatge 

del circuit que ens donarà una senyal analògica de 0 V a 5V, que ja podrà 

ser llegida pel PIC. La senyal analògica variarà de la següent manera:  

 

[e18]            
 

  
 

 

On T és la temperatura desconeguda i To és la temperatura de referència en 

graus Kelvin. 
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El sensor de temperatura ambient es col·loca a la mateixa placa principal, 

en canvi el sensor de temperatura de la placa es col·locat a la placa on es 

situa la brúixola digital i les LDR degut a que queda més pròxim a la placa i 

com ha d‟estar tocant a la placa fotovoltaica així d‟aquesta manera el cable 

que s‟haurà d‟allargar quedarà més curt. 
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CAPÍTOL 6: 

SENSORS PER AL 

CONTROL DE LA 

POSICIÓ 

La finalitat principal d‟aquests sensors és la de donar informació al 

microcontrolador de la posició actual del seguidor perquè aquest pugui 

donar les pertinent ordres als actuadors per posicionar l‟estructura en la 

posició correcte calculada. 

Per fer aquesta regulació cal tenir les dades de la posició de l‟eix horitzontal 

o l‟angle azimut respecte la perpendicular a la superfície de captació i la 

inclinació del mòdul respecte la superfície de la terra. 

6.1. 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 un dels sensors 

més adequats per realitzar aquesta funció són els acceleròmetres de 2 o 3 

eixos. 
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En aquest cas, l‟acceleròmetre escollit per fer la mesura de la inclinació de 

la placa ha estat el ADXL335. Aquest sensor és un acceleròmetre de 3 eixos 

que permet la mesura de la gravetat estàtica així com l‟acceleració dinàmica 

resultant d‟un moviment, un xoc o una vibració amb una precisió de ±3g. 

Com es veurà en l‟esquema de connexió del sensor, es pot seleccionar 

l‟ample de banda de l‟acceleròmetre variant el valor dels condensadors CX, 

CY i CZ podent variar de 0.5Hz a 1600Hz en els eixos X i Y i entre 0.5Hz i 

550Hz en l‟eix Z. 

 

Figura 6.1. Acceleròmetre ADXL335 

L‟alimentació del sensor no pot superar els 3.6V i aquest retornarà tres 

sortides analògiques entre 0 i 3V proporcionals a l‟acceleració en cada un 

dels seus eixos amb una sensibilitat típica de 300mV/g. 

 

Figura 6.2. Pins acceleròmetre ADXL335 

Per obtenir l‟angle desitjat fa falta obtenir les mesures en dos dels eixos i 

calcular l‟angle amb les funcions trigonomètriques bàsiques. En aquest cas 

particular el sensor s‟ha de instal·lar de manera que es mogui juntament 

amb el mòdul fotovoltaic que fa el moviment respecte l‟eix horitzontal 

buscant la inclinació del Sol. Un cop col·locat en aquesta posició es fa una 

lectura de les variables Y i Z que corresponen als catets d‟un angle 

rectangle que té en un dels seus angles el complementari de l‟altura solar. 

Amb els ajustos pertinents per programa s‟assegura que la posició 

horitzontal coincideix amb els 90º de la placa, es calcula l‟angle en qüestió i 

finalment s‟obté el complementari que indica l‟altura de la placa. 
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Figura 6.3. Posició de l’acceleròmetre i angle mesurat 

6.2. 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. 

Pel mateix motiu, tenir una referència pel control de posició,  s‟utilitza un 

sensor per obtenir aquesta referència. 

En aquest cas la medició pot ser una mica més complexa i es requereix de 

sensors més costosos com, en aquest cas, una brúixola digital. 

L‟ús d‟una brúixola digital és l‟elecció més senzilla, econòmica i que millor 

s‟ajusta a les característiques del projecte comparada amb altres sistemes 

com els de GPS. 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. En aquest projecte es 

realitza el control del seguidor de manera que els requisits del sistema 

siguin mínims així que no es demana al sistema que vingui equipat amb 

actuadors que proporcionin aquesta senyal. 

 

La brúixola utilitzada per determinar l‟angle azimut al qual està orientat el 

seguidor és la HMC6352   

 

Figura 6.4. Sensor azimut 
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El sensor està instal·lat de manera que es mou juntament amb l‟estructura 

només durant el moviment sobre l‟eix vertical el què significa que no fa el 

moviment d‟inclinació buscant l‟altura solar però si que rep el moviment de 

orientació Est-Oest del seguidor. 

La brúixola consta de 4 pins. Entrada d‟alimentació (recomanada a 3,3V 

segons fabricant), massa i SDA (Serial Data) i SCL (Serial Clock) que són 

els pins per on la brúixola envia la senyal mesurada al PIC a partir del 

sistema de comunicació I2C pel qual aquest ja ve preparat. 

Com es veurà més endavant en el capítol de disseny i programació del 

controlador la brúixola ve programada internament amb una adreça de 

lectura i una d‟escriptura per treballar com a esclau en el protocol de 

comunicació I2C. Al no coincidir amb altres elements que utilitzarem amb 

I2C es mantenen les adreces programades per el fabricant que són 42 per 

escriure i 43 per llegir (adreces en hexadecimal). 

Totes les transferències de dades són iniciades pel dispositiu mestre, el PIC, 

que és el responsable de generar la senyal de rellotge i la dada transmesa 

és de 8 bits. Després de cada transferència de 8 bits el mestre genera un 

novè bit de pols de rellotge i allibera la línea SDA. La brúixola, com a 

dispositiu receptor que correspon amb l‟adreça enviada posa en estat baix 

la línea SDA si la transferència s‟ha realitzat amb èxit o la manté en estat 

alt si no ha estat reconeguda correctament. 

D‟acord amb les especificacions I2C, totes les transicions en la línia SDA 

s‟han de produir quan SCL està en estat baix. En els casos en què SCL està 

en estat alt s‟aprofita per crear una condició de Start (posant SDA en estat 

baix) i Stop (posant SDA en estat alt). També es pot reiniciar la 

comunicació del I2C si es produeixen dos “Start” seguits, sense indicar un 

Stop entre ells. 

 

Totes les transmissions del bus comencen quan el dispositiu mestre envia la 

seqüència d‟arrencada o start seguida pel byte de direcció de l‟esclau que 

ocupa 7 bits. El 8è bit és el que indica si la operació és de lectura (LSB=1) o 

d‟escriptura (LSB=0).  

Després de la confirmació de la correcta comunicació s‟envien o es reben les 

dades mesurades i finalitza la transmissió amb la indicació de l‟stop per part 

del mestre. 

 

Pel què fa a la connexió física del sensor tan sols requereix de l‟alimentació 

de 3V - 3,3V especificada pel fabricant i la connexió dels pins de SDA i SCL 

amb els mateixos pins del PIC. En aquest cas s‟han de incorporar unes 

resistències de pull up en les dues línies si el PIC estigues alimentat també 

a 3V. Per el correcte funcionament d‟altres parts del control el 

microcontrolador ha d‟anar alimentat a 5V i per aquest motiu les senyals 

I2C de la brúixola hauran d‟adaptar els seus nivells de tensió per comunicar 

correctament amb l‟I2C del PIC. 
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CAPÍTOL 7: 

MICROCONTROLADOR 

A la memòria del PFC1 (veure volum IV) es va realitzar un petit estudi de 

mercat de les diferents famílies de microcontroladors que es poden trobar 

avui dia i es va determinar que el micro utilitzat sigui el 18F4585 de la casa 

Microchip per tenir les característiques tècniques més adequades a les 

necessitats del projecte.  

 

Les característiques principals  d‟aquest PIC són:  

Taula 7.1. Característiques principals 18F4585 

 

 

A continuació, en aquest capítol s‟expliquen les seves característiques, a 

més del programador utilitzat per programa el PIC i del compilador. A la 

següent figura es poden veure els pins del microcontrolador PIC18f4585. 
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Figura 7.1. Pin out 

7.1.  Programador PICKIT 2 

El programador utilitzat per programar el microcontrolador PIC 18F ha estat 

el PICKIT2 de Microchip. Aquest permet programar i debuggar el PIC a 

través del port sèrie USB d‟un ordinador. A continuació s‟expliquen algunes 

de les seves característiques:  

 

 Permet programar pràcticament tota la família de dispositius de 
Microchip, PIC10*, PIC12*, PIC16*, PIC18*, PIC24*, dsPIC30*, 

dsPIC33*, PIC32*, dispositius Keelog, memòries EEPROM sèrie 
11,24,25,93 i dispositius CAN. 

 Permet el mode depuració en un circuit (in-circuit debugging) en la 

gran majoria de microcontroladors PIC.  
 Pot ser utilitzat per a comunicació via sèrie amb microcontroladors.  

 Permet capturar formes d‟ona digitals provinents d‟algun circuit.  
 Compatible amb Windows, Linux i Mac OS. 

 

Per programar el PIC, el mateix fabricant especifica al seu datasheet el 

connexionat a realitzar. A la figura 10.2 es pot veure a quines potes del PIC 

s‟ha de connectar. Aquest és el següent:  

 

Figura 7.2.Connexionat  Programador PICKIT2 
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Una vegada ja està connectat el PIC, segons indica el datasheet, l‟únic que 

s‟ha de realitzar per programar el PIC és seleccionar l‟arxiu .HEX i passar el 

programa al PIC. 

7.2. Compilador CCS 

El compilador C de CCS ha estat desenvolupat específicament per a PIC 

MCU, obtenint la màxima optimització del compilador amb aquest 

dispositius. Disposa d‟una amplia llibreria de funcions predefinides i 

exemples. A més a més, facilita els controladors  per a diversos dispositius 

com LCD, convertidors AD, RTC ( Real Time Clock), etc.  

 

Aquest compilador, al igual que la resta de compiladors, converteix el codi 

de l‟arxiu font (.c), a llenguatge maquina pel PIC. A més a més aquest 

compilador genera sis arxius més, aquests són:  

 

 .HEX: és l‟arxiu creat per programar el PIC. 

 .PJT: és el fitxer de projecte, que conté la informació que està 
relacionada amb el projecte. 

 .LST: mostra un llistat amb el codi en C i el codi assemblador associat 
per cada línea. 

 .SYM: mostra les posicions i valors de registres i variables del 

programa. 
 .STA: mostra una estadística de l‟ús de la RAM, ROM, i la PILA. 

 .TRE: mostra un arbre del programa on s‟especifiquen les funcions 
amb la ROM i RAM de cada una d‟elles. 

 .COF: fitxer binari que inclou el codi màquina i la informació per a la 

depuració corresponent.  

7.3. Configuració de l‟oscil·lador 

El pic 18F4585 pot operar en 10 modes d‟oscil·lació diferents. L‟usuari pot 

configurar quatre oscil·ladors treballant en diferents modes de manera 

independent, aquest són:  

 OCS3 
 OSC2 
 OSC1 

 OSC0 

En la configuració, el registre 1H permet escollir el mode d‟oscil·lació. 

Aquests modes poden ser:  

 LP:  Cristall de baixa potència. 
 XT:  Cristall ressonador. 
 HS: Cristall ressonador d‟alta velocitat. 

 HSPLL: Cristall ressonador d‟alta velocitat amb PLL activat. 
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 RC: Resistència/Condensador extern amb sortida  igual a  Fosc/4 a 

PIN_A6.  
 RCIO: Resistència/Condensador extern amb entrada/sortida a 

PIN_A6. 
 INTIO1: Oscil·lador intern amb sortida igual a Fosc/4 a PIN_A6 i  

entrada/sortida a PIN_A7. 

 INTIO2: Oscil·lador intern amb sortida/entrada  a PIN_A6. 
 EC: Rellotge extern amb sortida de Fosc/4 . 

 ECIO: Rellotge extern amb sortida/entrada a PIN_A6. 

 

El mode d‟oscil·lació escollit per aquesta aplicació és el HS més el HSPLL, en 

aquest mode l‟oscil·lador està format d‟un cristall oscil·lador connectat en 

paral·lel amb dos condensadors entre els pins PIN_RA7 i PIN_RA6 del 

microcontrolador, com es pot veure a la figura següent:  

 

Figura 7.3.Connexionat Oscil·lador microcontrolador PIC 

Els condensadors recomanats pel fabricant, en el cas d‟utilitzar algun 

d‟aquest modes, són els següents:  

Taula 7.2.Condensadors a col·locar 

 

 

Com s‟ha comentat el mode utilitzat en aquest projecte és el HS més el 

HSPLL (aquest multiplica la freqüència de treball per quatre.). La freqüència 

d‟oscil·lació màxima a la que pot treballar aquest PIC és de 40MHz, de 

manera que si es vol treballar amb aquesta velocitat en el mode HS més 

HSPLL el cristall que s‟haurà d‟utilitzar serà de 10 MHz i, per tant, el 

condensadors a col·locar seran entre 15pF i 22 pF. El condensadors escollits 
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per col·locar han estat de 20 pF, ja que el fabricant indica que si els 

condensadors escollits són inferiors als indicats l‟oscil·lador és menys 

inestable, en canvi si són més grans aquests incrementen el temps d‟inici, 

però l‟oscil·lador és més estable. 

7.4. Reset del microcontrolador  

El PIC 18F4585 diferencia entre varies possibilitats de Reset, aquestes són:  

 

 Reset al connectar el PIC (POR). 
 MCLR Reset durant operació normal.  

 MCLR Reset durant el període d‟estalvi d‟energia. 
 Temporitzador Watchdog (WDT) Reset (Durant operació Normal).  
 Programable Brown-out Reset (BOR).  

 Instrucció de Reset.  
 Reset quan la pila esta plena.  

 

El compilador CCS dona la possibilitat de fer ús del “fuses” NOMCLR, aquest 

“fuse” configura el PIC de manera que el pin del Reset no s‟utilitzi per 

Reset. Així d‟aquesta manera que aquest pot ser utilitzat com entrada i 

sortida, a més a més s‟evita haver de muntar un circuit per Reset del PIC.  

7.5.  Registres especials interns  

A continuació s‟indicaran els registres interns especials (“SFR”) del PIC, que 

estan ubicats a la memòria interna (en concret a la RAM estàtica del PIC). 

Els SFRs comencen en la part superior de memòria de dades (FFFh) i 

s'estenen cap avall fins a ocupar la meitat superior del Banc 15 (F80h a 

FFFh). 

 

Aquests registres s‟utilitzaran per definir els ports com entrada o sortida, 

per configurar les comunicacions del microcontrolador, per configurar el 

ports com analògics o digitals, és a dir, per escollir els diferents modes de 

funcionament del PIC. 

 

Els registres especials (“SFR”) del PIC 18F4585 es poden observar a la 

següent figura (part d‟ells, per veure‟ls tots anar a datasheet pàgina 72-

89):  
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Figura 7.4.Registres especials interns (Per veure’ls sencers anar a 

datasheet PIC18F4585). 

A continuació s‟expliquen amb una mica més de detalls el registres 

utilitzats.  

7.6. Ports d‟entada/sortida 

El PIC 18f4585 disposa de cinc ports d‟entrada i sortida. Alguns pins 

d‟entrada i sortida estan multiplexats amb una funció especial del 

microcontrolador, aquests pins no poden ser utilitzats com de propòsit 

general d‟entrada i sortida.  

 

Cada port té tres registres per la seva operació. Són aquest:  

 

 Registre TRIS: Direcció del registre del port. 
 Registre PORT: Llegeix el nivells en terminals del dispositiu. 

 Registre LAT: Retenció de sortida. 
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A la aplicació s‟utilitzen tots els ports excepte l‟E. La direcció on se troben 

aquest es pot veure als registres especials que s‟han comentat 

anteriorment. En el compilador CCS s‟han de definir prèviament. Es 

defineixen de la següent manera:  

 

7.7. Timers  

El PIC 18F4585 disposa de quatre Timers (Timer 0 fins Timer 3), en funció 

del Timer que s‟utilitzi el temps de desbordament és calcularà de diferent 

manera. A continuació és fa un breu resum de les característiques dels 

diferents timers del dispositiu. 

 

TIMER 0 

 Possibilitat de seleccionar com un comptador de temps o comptador 
de 8 o 16 bits. 

 Disposa de registres de lectura i registres d'escriptura. 
 Prescaler programable de 8 bits. 
 Selecció de la font del rellotge (interna o externa). 

 Interrupció per desbordament del Timer 0. 

 

TIMER 1 

 Possibilitat de seleccionar com un comptador de temps o comptador 

de 8 o 16 bits. 
 Disposa de registres de lectura i registres d'escriptura. 

 Selecció de la font del rellotge (interna o externa), amb diferents 
modes per a la configuració interna d‟oscil·lació del Timer 1. 

 Interrupció per desbordament del Timer 1. 
 Reset per trigger del mòdul CCP. 

 

TIMER 2 

 Temporitzador de temps i de període de 8 bits. 
 Disposa de registres de lectura i registres d'escriptura. 
 Preescaler Programable ( 1, 4 o 16). 

 Postcaler Programable ( 1 a 16). 
 Interrupció per desbordament del Timer 2. 
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TIMER 3 

 Possibilitat de seleccionar com un comptador de temps o comptador 
de 16 bits. 

 Registres de lectura i registres d'escriptura de 8 bits. 
 Selecció de la font del rellotge (interna o externa) 

 Interrupció per desbordament del Timer 3. 
 Reset per trigger del mòdul CCP. 

 

El Timer utilitzat pel seguidor solar és el Timer 1, només s‟utilitza aquest 

timer per generar la senyal PWM dels servomotors. El Timer 1 s‟utilitza com 

temporitzador de temps, el preescaler utilitzat és d‟un. S‟utilitza la 

interrupció per desbordament del Timer 1.  

  

El registre que forma principalment el Timer 1 és el T1CON.  

  

Figura 7.5.Registre T1CON 

 Bit 7: Bit d‟habilitació mode Read/Write de 16 bit. 
 “1”: Habilita en 16 bits d‟operació. 

 “0”: Habilita en 8 bits d‟operació. 
 Bit 6: Bit T1RUN: Estat del clock del timer . 

 “1”: Clock del dispositiu derivat del Timer 1. 
 “0”: Dispositiu del clock d‟una altre font. 

 Bit 5-4: Bit T1CKPS1/0: Preescaler d‟entrada. 

 “11”: 1:8 valor del preescaler. 
 “10”: 1:4 valor del preescaler. 

 “01”: 1:2 valor del preescaler. 
 “00”: 1:1 valor del preescaler. 

 Bit 3: Bit T1OCEN: pin d‟habilitació d‟oscil·lador. 
 “1”: Oscil·lador habilitat. 
 “0”: 1:4 Oscil·lador inhabilitat 

 Bit 2: Bit T1SYNC: sincronització de l‟entrada de rellotge externa. 
 Si TMR1CS = 1: 

 No sincronitzat amb l‟entrada de rellotge intern. 
 Sincronització de l‟entrada del rellotge extern. 

 Si TMR1CS = 0: 

 Bit ignorat, Timer 1 utilitza clock intern. 
 Bit 1: Bit TMR1CS, Font del clock del timer 1. 

 “1”: Clock exterior. 
 “0”: Internal Clock. 

 Bit 0: TMR1ON: Habilitació Timer 1. 

 “1”: Habilitat. 
 “0”: Inhabilitat. 

 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 53 - 

En el datasheet apareix l‟equació que permet calcular el temps de 

desbordament que trigarà el microcontrolador a desbordar-se, aquesta és la 

següent:  

 

[e19]                                       

[e20]      
 

    
  

En aquesta aplicació, la interrupció per desbordament del Timer 1 saltarà 

cada 20µs, de manera per aconseguir realitzar la senyal PWM dels 

servomotors s‟ha de crear un comptador de 1000, tot i que s‟adapta a 808 

que dona el valor exacte a causa de que el temps d‟execució de les pròpies 

línies de programa no és nul i realment es produeix el comptatge cada 

24µs, per aconseguir que el PWM tingui un període de 20 ms.  

 

Les funcions de que disposa el compilador CCS per configurar i fer ús dels 

timers són les següents:  

 

 setup_timer_1(mode): permet habilitar el timer 1 i configurar el tipus 
de clock del timer (intern o extern), a més de introduir el preescaler 

desitjat.  

 set_timer1(value): inicia el valor del comptador o timer. 
 get_timer1(): retorna el valor del registre del timer 1.  

 INT_TIMER1: salta interrupció quan el timer 1 es desborda. 

 

I així és com s‟ha utilitzat la configuració del timer i la carrega del prescaler 

en la programació del projecte: 

 

 

Per habilitar la interrupció: 

 

7.8.   Mòdul EUSART  

El mòdul transmissor-receptor universal síncron-asíncron (EUSART) és un 

mòdul d‟entrada-sortida sèrie. També és conegut com interfície de 

comunicacions sèrie o SCI. El EUSART pot ser configurat com un sistema 

Full-Duplex asíncron que pot comunicar-se amb perifèrics, com pot ser en el 

cas d‟aquest projecte, un altre PIC i un PC, o també pot ser configurat com 

un sistema Half-Duplex síncron que pot comunicar-se amb dispositius 

perifèrics, com poden ser EEPROM‟s entre d‟altres.  



Angel Granados Tubio i Andreu Garcia Farrés  

 - 54 - 

El mòdul EUSART executa funcions addicionals, incloent la detecció 

automàtica de velocitat de transmissió i de calibratge, despertador 

automàtic en el seguiment de sincronització i recepció de caràcters de bits 

de transmissió. Això fa que sigui ideal per ser utilitzat en locals 

d'interconnexió de xarxes de busos (LIN bus). 

 

El EUSART es pot configurar en els següents maneres: 

 Asíncron (full-duplex) amb: 
 Auto-despertador a la recepció de caràcters. 

 Auto-calibratge bauds. 
 12 bits de transmissió. 

 Síncron - Mestre (half-duplex) amb selecció de polaritat del rellotge.  
 Síncron - Esclau (half-duplex) amb selecció de polaritat del rellotge. 

 

Els pins dels USART del pic es troben multiplexats amb el port C del 

dispositiu. Per  configurar RC6/TX/CK i RC7/RX/DT com USART (Transmissió 

sèrie), s‟han de col·locar de la següent manera: 

 Bit SPEN (RCSTA<7>) ha d‟estar a “1”. 

 Bit TRISC<7> té que estar “1”. 
 Bit TRISC<6> té que estar “1” pel mode Síncron-Slave i “0” per 

mode Asíncron o Síncron-Mestre. 

El mode d‟operació del mòdul USART és controlat per tres registres: 

 Transmissió d'estat i control (TXSTA). 

 Estat de Recepció i control (RCSTA). 
 Control de velocitat de transmissió (BAUDCON). 

 

A continuació s‟expliquen amb una mica més detall els registres TXSTA i 

RCSTA, així s‟entendrà com configurar aquests registres en funció del tipus 

de comunicació a utilitzar (RS232 o RS485). Després es comenten les 

diferents funcions que incorpora CCS per utilitzar aquest mòduls i configurar 

els tipus de comunicacions que incorpora el seguidor solar. 

 

Transmissió d'estat i control (TXSTA) 

Figura 7.6.Registre TXSTA 

 CSRC: és el bit de selecció del rellotge, el mode asíncron no fa falta 

introduir-ho, però el mode síncron un “1” indica que és el MASTER i 
un “0” que és el SLAVE. 

 TX9:  Bit d‟habilitació del novè bit de transmissió.  

 “1”: 9 bits de transmissió.  

 “0”: 8 bits de transmissió.  
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 TXEN: Bit d‟habilitar la transmissió:  

 “1”: Transmissió habilitada.  

 “0”: Transmissió inhabilitada. 
 SYNC: Bit de selecció del mode de EUART. 

 “1”: Mode Síncron. 
 “0”: Mode Asíncron. 

 SENDB: Enviament bit de final de transmissió. 

Mode Asíncron:  

 “1”: Enviar a la següent transmissió. 
 “0”: Enviament completat. 

Mode Síncron: no és necessita. 

 BRGH: Bit de selecció d‟alta velocitat en Bauds.  
 “1”: Alta velocitat. 
 “0”: Baixa Velocitat. 

 TMRT: Bit d‟estat del registre de transmissió. 

 “1”: TSR buit. 
 “0”: TSR ple. 

 TX9D: el novè bit de transmissió, pot ser el bit de paritat o un bit de 

direcció.  

 

Estat de Recepció  i control (RCSTA) 

 

Figura 7.7.Registre TXSTA 

 SPEN: és el bit d‟habilitació del port sèrie, un “1” indica que està 

habilitat i un “0” que no ho està. 
 RX9:  Bit d‟habilitació del novè bit de recepció.  

 “1”: 9 bits de recepció.  
 “0”: 8 bits de recepció.  

 SREN: Bit d‟habilitar la recepció d‟una sola dada:  

Mode Asíncron: no fa falta. 

Mode Síncron:  

 “1”: Habilita recepció de dades única. 
 “0”: Inhabilita recepció de dades única. 

 CREN: Bit d‟habilitar la recepció de dades de manera contínua: 

Mode Asíncron: 

 “1”: Habilita recepció de dades. 

 “0”: Inhabilita recepció de dades. 

Mode Síncron:  

 “1”: Habilita recepció de dades de manera continua fins que bit 
CREN es netejat. 
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 “0”: Inhabilita recepció de dades. 

 ADDEN: habilitació de detecció d‟adreça. 

Mode Asíncron:  

 “1”: habilita detecció d‟adreça, habilita interrupció i carrega el 

buffer rebut quan RSR<8> esta a “1”. 
 “0”: inhabilita detecció d‟adreça i pot ser utilitzat com a bit de 

paritat. 

Mode Síncron: no és necessita. 

 FERR: Bit d‟informació d‟error.  
 “1”: Habilitat. 
 “0”: Inhabilitat. 

 TMRT: 9 bits de recepció. 

 TX9D: el novè bit de transmissió, aquest pot ser bit de direcció o 
paritat. 

 

Control de velocitat de transmissió (BAUDCON) 

 

Figura 7.8. Registre BAUDCON 

Com s‟ha comentat anteriorment ara s‟explicaran les diferents funcions que 

incorpora CCS per configurar i fer ús dels diferents modes de comunicació 

sèrie.  

Seguidament s‟exposen les funcions que s‟han utilitzat segons el tipus de 

comunicació utilitzada. 

 

Primerament s‟ha d‟indicar a principi del programa que es farà ús d‟aquesta 

i s‟ha de configurar. Es realitza de la següent manera: 

 

#use rs232 (options) 

 

Algunes de les opcions poden ser les següents:  

Taula 7.3. Opcions configuració sèrie 

STREAM = id Associa l‟indicador del PORT. En el cas que es vulgui tenir 

més d‟una comunicació.  

BAUD = x Configura la velocitat de transmissió. 

XMIT=pin  S‟indica el pins de transmissió. 
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RCV=pin S‟indica el pins de recepció. 

BRGH1OK Permet errors de velocitat en el chips que tenen problemes 

de transmissió.  

ENABLE=pin Especifica quin pin habilitarà la transmissió i recepció en la 

comunicació RS-485. 

PARITY=X Indica la paritat. 

BITS =X Indica el numero de bits a transmetre.  

UART1  Indica el XMIT= i el  RCV= als chips que tenen hardware 

UART. 

UART2 Indica el XMIT= i el  RCV= als chips que tenen hardware 

UART. 

 

En el seguidor solar, la comunicació RS-232 s‟ha configurat en mode 

asíncron, velocitat de 9600 bauds i 8 bits, de la següent manera:  

 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8) 

 

La comunicació RS-485 s‟ha configurat en mode asíncron, amb una velocitat 

de 9600 bauds, 9 bits (un per la direcció), amb pin d‟habilitació de recepció 

i enviament, amb la ID RS-485 i amb errors, de la següent manera:  

 

#use rs232(baud=9600, xmit=RS485_TX_PIN, rcv=RS485_RX_PIN, enable 

= RS485_ENABLE_PIN, bits=9, long_data, errors, stream=RS485) 

 

Una vegada ja s‟ha configurat el tipus de comunicació ja es poden fer ús de 

les següents funcions que ens dona CCS, en el cas de la comunicació RS-

232 s‟utilitzaran les següents:  

 

 Putc (value): envia per el port sèrie un int8. 
 Fputc (value, stream): envia per el port sèrie un int8, amb 

l‟identificador definit anteriorment.  
 kbhit()/kbhit(stream): retorna un true, si hi ha un caràcter per 

rebre, i un false si no n‟hi ha. 
 Getc ()/getc(stream): agafar el valor que hi ha el buffer de 

recepció del port sèrie.   

 

En el cas de la comunicació RS-485 CCS incorpora una llibreria (RS485.c), 

aquesta llibreria permet establir una comunicació RS485 amb diferents 

PICS. Les funcions que incorpora són:  
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 rs485_get_message(int* data_ptr, int wait)   

 Obté un missatge del bus RS-485. 
 Un “1” retorna que hi ha hagut un error de paritat. 

 rs485_send_message(int to, int len, int* data) 
 Inputs: 

 To: direcció de destinació. 

 Len: Llargada del missatge. 
 *data: Punter del missatge. 

 Retorna un True si el missatge ha estat rebut. 
 rs485_wait_for_bus(int1 clrwdt)                             

 Retorna un True si el bus està obert.  

 S‟utilitza abans d‟enviar un missatge per evitar col·lisions de 
dades.  

 rs485_init() 
 Deixa configurada la comunicació RS-485.  

 incomming_rs485() 

 Desa al buffer temporal les dades rebudes per el buffer RS-
485.  

 

Igual que en el cas del Timers s‟ha hagut d‟habilitar la interrupció sèrie en 

el cas de la comunicació RS-232. En la comunicació RS-485 la interrupció 

s‟habilita amb la funció comentada “rs485_init()”.  

 

enable_interrupts(INT_RDA);                 // HABILITACIO INTERRUPCIÓ 

SERIE 

7.9.  Mòdul MSSP 

El mòdul Mestre de Sincronització del Port Sèrie (MSSP) és una interfície 

molt útil per a comunicar-se amb un altre perifèric o dispositius (poden ser 

microcontroladors). Aquests dispositius perifèrics en el seguidor solar són la 

brúixola digital i el RTC. El mòdul MSSP pot funcionar en un dels dos modes 

possibles: 

 Interfície Perifèric a Serial (SPI). 
 Circuits inter-integrats (I2C): 

 MASTER. 
 ESCLAU. 

 

La interfície I2C suporta en el dispositiu les següents maneres: 

 Mode Mestre. 
 Mode de Multi-mestre. 

 Mode Esclau. 

 

El mòdul MSSP té tres registres associats. Aquests inclouen un registre 

d‟estat (SSPSTAT) i dos registres de control (SSPCON1 i SSPCON2). 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 59 - 

L'ocupació d'aquests registres es diferència considerablement, depenent si 

el mòdul MSSP es controla per SPI o I2C. El seguidor solar utilitza aquests 

registres en mode I2C.  

 

El mòdul MSSP en el mode I2C implementa totes les funcions de mestre i 

esclau. A més proveeix interrupcions sobre el principi de comunicacions i 

bits de parada en el hardware per a determinar si el bus està lliure ( en la 

funció de Multi-mestre).  

 

El mòdul MSSP s‟implementa el mode estàndard d‟especificacions del I2C, 

amb 7 o 10 bits de direccionament. Dos pins del PIC són utilitzats per a la 

transferència de dades:  

 Serial Clock (SCL) - RC3/SCK/SCL 

 Serial Data (SDA) - RC4/SDI/SDA 

 

L‟usuari ha de configurar aquests bits com entrades o sortides amb el TRISC 

<4:3>, igual que succeïa amb el mòdul USART. El mòdul MSSP té sis 

registres per l‟operació I2C: 

 

 MSSP Registre de Control 1 (SSPCON1). 
 MSSP Registre de Control 2 (SSPCON2). 
 MSSP Registre de Estat (SSPSTAT). 

 BUFFER Sèrie Recepció/Transmissió (SSPBUF). 
 MSSP el Registre de desplaçament (SSPSR) - No accessible 

directament. 
 MSSP el Registre de Direcció (SSPADD). 

 

SSPCON1, SSPCON2 y SSPSTAT són els registres de control i els registres 

d‟estat  en el mode d‟operació I2C. El SSPCON1 y SSPCON2 són de lectura i 

escriptura. Els 6 bits inferiors del SSPSTAT són únicament de lectura. Els 

dos bits superiors del SSPSTAT són de lectura-escriptura. 

 

SSPSR és el registre de desplaçament utilitzat per intercanviar les dades a 

fora. EL SSPBUF és el registre amb el qual els bytes de dades s„escriuen o 

es llegeixen. SSPADD el registre que conté la direcció del dispositiu esclau 

quan el SSP és configurat en el mode d‟esclau en I2C. Quan el SSP és 

configurat en el mode Mestre, els set bits inferiors del  SSPADD actuen com 

generador de velocitat de transmissió en bauds per a la recarrega del valor. 

 

En operacions de recepció, SSPSR i SSPBUF junts, construeixen un doble 

BUFFER receptor. Quan SSPSR rep un byte complet, es transfereix a 

SSPBUF i la interrupció SSPIF és activada. 
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Durant la transmissió, el SSPBUF no és un BUFFER doble. Al escriure en 

SSPBUF s‟estaria escrivint tant en SSPBUF com en SSPSR. A continuació les 

figures donen a conèixer els registres mencionats abans, per veure 

informació més especifica dels seus bits, anar al datasheet de PIC 18F4585. 

 

Figura 7.9.Registre MSSP 

 

Figura 7.10.Registre MSSP1 

 

Figura 7.11.Registre MSSP 2 

Tot això sembla bastant complicat d‟implementar, però CCS ens permet 

realitzar-ho de forma molt senzilla a través d‟unes funcions que venen 

implementades. Primerament, igual que en la transmissió sèrie s‟ha de 

configurar en el programa al principi de tot. Es configura de la següent 

manera:  

#use i2c (options) 

Algunes de les opcions poden ser les següents:  

Taula 7.4. Opcions comunicació i2c 

MASTER Configura mode MASTER 

MULTI_MASTER Configura mode MULTI-MASTER 

SLAVE Configura mode SLAVE 

SCL=pin Especifica el pin SCL 

SDA=pin Especifica el pin SDA. 

ADDRESS=nn Especifica la direcció del mode SLAVE 

FORCE_HW Utilitza el  hardware de funcions I2C. 

FORCE_SW Utilitza el  software de funcions I2C. 
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En el seguidor solar la brúixola ha estat configurada de la següent manera:  

#use i2c(master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3,Force_HW) 

 

En canvi el RTC ha estat configurat de la següent manera: 

#use i2c(master, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL) 

 

Una vegada ja s‟ha configurat el I2C al PIC ja es poden fer ús de les 

següents funcions que ens dona CCS, les funcions que incorpora CCS són:  

 

 I2c_start(): inicia una comanda quan el I2C està en mode MASTER. 

 I2c_write(): Envia un byte per la interfície I2C. 
 I2c_read(): Llegeix un byte per la interfície I2C. 

 I2c_stop(): atura una comanda quan el I2C està en mode MASTER. 

 

Amb aquestes funcions es podran llegir i escriure sobre els dispositius 

connectats per I2C. Com s‟ha comentat anteriorment, el seguidor solar es 

comunicarà amb I2C amb la brúixola i el RTC. Al capítol de sensors pel 

posicionament s‟especifica les direccions corresponents a la brúixola per 

poder llegir l‟angle azimut. Al capítol següent s‟especificarà les direccions 

corresponents als del RTC. A l‟annexa de codis es pot veure la llibreria que 

utilitza el programa principal per llegir aquestes dades d‟interès. 

 

7.10. Mòdul convertidor Analògic-Digital 
(A/D) 

El mòdul convertidor analògic-digital (A/D) té onze entrades en el cas del 

PIC 18F4585. Aquest mòdul permet la conversió d‟una senyal analògica al 

seu número digital corresponent de  10 bit. 

 

Aquest mòdul esta format per cinc registres:  

 Resultats del registre alt del A/D (ADRESH).   
 Resultats del registre baix del A/D (ADRESL).   

 Control del registre 0 del A/D (ADCON0). 
 Control del registre 1 del A/D (ADCON1). 

 Control del registre 2 del A/D (ADCON2). 

 

El registre ADCON0 controla la operació del mòdul A/D. El registre ADCON1 

configura les funcions del pins del port i el registre ADCON3 configura la 

font del clock del convertidor A/D, el temps d‟adquisició i la seva justificació. 
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Registre ADCON0 

 

 Figura 7.12.Registre ADCON0 

 CHS3:CHS0: Permet seleccionar el canal A/D:  

 0000 = Channel 0 (AN0) 

 0001 = Channel 1 (AN1) 

 0010 = Channel 2 (AN2) 

 0011 = Channel 3 (AN3) 

 0100 = Channel 4 (AN4) 

 0101 = Channel 5 (AN5) 

 0110 = Channel 6 (AN6) 

 0111 = Channel 7 (AN7) 

 1000 = Channel 8 (AN8) 

 1001 = Channel 9 (AN9) 

 1010 = Channel 10 (AN10) 

 GO/DONE: bit d‟estat de conversió d‟analògic digital.  
 “1”: realitzant.  
 “0”: acabat.  

 ADON: bit d‟habilitació  conversió A/D: 
 “1”: habilitat.  

 “0”: inhabilitat.   
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Registre ADCON1 

 

Figura 7.13.Registre ADCON1 

 VCFG1: bit congiguració del voltatge de referència VREF-. 
 VCFG0: bit congiguració del voltatge de referència VREF+. 
 PCFG3:PCFG0: Configuració dels ports A/D. En la següent taula es 

pot visualitzar el valor en binari a introduir en funció del numero de 
ports que es vulgui que siguin analògics i digitals.  

 

Figura 7.14.PCFG3:PCFG0 Taula nº d’inputs digitals i analògics. 

Registre ADCON2 

 

 

Figura 7.15. Registre ADCON2  
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 ADFM: Format del resultat de la conversió A/D. 

 “1”: Justificació dreta. 
 “0” Justificació esquerra. 

 ACQT2:ACQT0: Bit de selecció del temps d‟adquisició. 
 111 = 20 TAD 
 110 = 16 TAD 

 101 = 12 TAD 
 100 = 8 TAD 

 011 = 6 TAD 
 010 = 4 TAD 
 001 = 2 TAD 

 000 = 0 TAD 
 ADCS2:ADCS0: Bit de selecció del temps de conversió.  

 111 = FRC  
 110 = FOSC/64 
 101 = FOSC/16 

 100 = FOSC/4 
 011 = FRC  

 010 = FOSC/32 
 001 = FOSC/8 

 000 = FOSC/2 

 

Com s‟ha pogut veure s‟han modificar bastants registres per fer ús del 

convertidor A/D del pic, CCS disposa de funcions implementades que en 

faciliten molt l‟ús d‟aquest mòdul. A continuació, com s‟ha realitzat pels 

mòduls anteriors s‟indicaran i és farà una petita explicació d‟aquestes.  

 

Primerament s‟ha de definir el numero de bits de resolució amb la que es 

vol realitzar la conversió, en el cas d‟aquest PIC, el 18F4585 pot ser de 8 o 

10 bits. Per definir-ho es realitza al principi del programa de la següent 

manera:  

 

#device ADC = 10   //S‟ha definit de 10 bits de resolució 

 

Les funcions que s‟han utilitzat  que incorpora CCS són les següents:  

Taula 7.5. Funcions ADC 

setup_adc(mode) Configura el mode del ADC, el clock del ADC, 

etc. 

setup_adc_ports(value) Configura el ports analògics i digitals. 

set_adc_channel(channel) Especifica quin canal és utilitzat per l‟ADC. 

read_adc(mode) Comença la conversió i retorna el valor llegit.  
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A continuació, es mostra el codi utilitzat a CCS per configurar el ports: 

setup_adc_ports(AN0_TO_AN8);                // AN0:AN8 entrades analògiques 

setup_adc_ports(VSS_VDD);                    //Tensions de referència                                       

setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);                        // Clock rellotge ADC 



Angel Granados Tubio i Andreu Garcia Farrés  

 - 66 - 

CAPÍTOL 8: 

DISSENY I 

PROGRAMACIÓ DEL 

CONTROLADOR 

8.1. Disseny electrònic 
A part de la programació del PIC per aconseguir el control també s‟ha de 

dissenyar el hardware implicat en tot el procés. Ja sigui la connexió dels 

sensors al micro com el propi circuit del sensor, adaptadors de nivells de 

tensió o elements de filtratge. 

 

L‟esquema electrònic dels sensors correspon amb les recomanacions del 

fabricant i en els casos dels sensors no linealitzats com la LDR disposen d‟un 

petit circuit electrònic per adaptar la senyal abans de introduir-la al PIC. 

Aquests circuits s‟han exposat en capítols anteriors, també el RTC té el seu 

circuit recomanat que es pot observar en un capítol posterior.  

 

La disposició dels components electrònics en el microcontrolador 18F4585 

es realitza de la següent manera: 
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Figura 8.1. Disseny electrònic controlador 

 

Bàsicament el disseny realitzat en la part de control és la introducció d‟un 

condensador de filtratge en l‟alimentació del sistema i l‟adaptació dels 

nivells de tensió de 3,3V a 5V realitzada en la comunicació I2C entre la 

brúixola digital i el PIC. 

 

Es pot adaptar els nivells de tensió de 3,3 V a 5V col·locant dos transistors 

MOS-FET de canal N connectats entre elements de distintes tensions de 

treball, tal con s‟observa en la figura  8.3. 

 

 

Figura 8.2. Adaptador Nivells 3,3V -5V 

 

Com es pot deduir a la imatge, el sector esquerra s‟alimenta amb 3,3 V i les 

resistències de Pull-Up (Rpl) utilitzades són d‟un valor acord a la tensió    

http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/84CEx1024y768.jpg
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(Rpl = 3k3Ω), mentrestant que al dret, les resistències Rph (4k7Ω) són les 

que s‟utilitzen en qualsevol dispositiu BUS I2C amb alimentació a 5V.  

Els transistors MOS-FET de canal N utilitzats són els BS170, que són 

capaços de suportar 50V i corrents de 100mA màximes.  

 

Pel què fa al funcionament de l‟adaptador, una de les característiques 

necessàries pel correcte funcionament del bus és que els pins SDA i SCL 

dels circuits connectats siguin de col·lector obert, per poder garantir un 

drenatge correcte de la corrent a través del BUS. Per la seva part, es pot 

veure a l‟esquema que les portes dels transistors han d‟estar connectades a 

la part més baixa de l‟alimentació, el source també i el drenador ha d‟estar 

a la major tensió d‟alimentació. 

 

 

Figura 8.3. Resposta transistor MOS-FET canal N 

 

Al polaritzar-se la porta amb una tensió positiva, es crea una regió de 

deplexió (canal de conducció electrònica) en la regió que separa la font i el 

drenador. Si la tensió creix lo suficient, apareixeran portadors minoritaris 

(electrons MOSFET de canal N) en la regió de deplexió que donaran lloc a 

un canal de conducció. El transistor passarà aleshores a un estat de 

conducció, de manera que la diferència de potencial entre font i drenador 

donarà lloc a una corrent. El transistor en aquest cas, es comporta com una 

resistència controlada per la tensió de porta i, com que està connectat a 

VCC1, els transistors estaran polaritzats per conduir quan les condicions de 

diferències de potencial anomenades es facin presents (intercanvi de 

dades). 

Els tres estats possibles dintre del circuit són molt simples. El primer es 

quan no hi ha activitat en el bus de dades, es a dir, quan cap dispositiu de 

cap de les branques d‟alimentació fica a zero les línees SDA o SCL. En 

aquest cas, el diode de protecció que té cada transistor no deixarà la 

conducció de les zones de tensió a 5V fins les zones de tensió de 3.3V. A 

més a més, la tensió de la porta(G) serà la mateixa que la de la font (S) a 

http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/84D0x1024y768.jpg
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cada branca, per tant no hi haurà diferència de potencial G-S i, en 

conseqüència, cap dels transistors estarà en estat de conducció. Els dos 

transistors mantindran estat alt gràcies a  la resistència de Pull-Up. 

 

Figura 8.4.Un estat baix es fa present a la zona dels 3,3 Volts 

El segon estat possible és quan hi ha un estat baix a les línies d‟un costat de 

3,3V. La font (S) del transistor afectat passa a un estat baix, mentrestant 

que la porta (G)  es manté polaritzada a 3,3V. Aquesta diferència de 

potencial iniciarà la conducció del transistor. En aquesta situació, i del 

costat d‟alta tensió, la línea també serà induïda a un estat baix i serà 

arrossegada per la conducció del MOS-FET. Per tant, ambdues seccions del 

bus passaran a un estat baix i al mateix nivell de tensió.   

 

Figura 8.5.Un estat baix es fa present a la zona dels 5 Volts 

http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/84D1x1024y768.jpg
http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/84D2x1024y768.jpg
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El tercer i últim estat es produeix quan una línea passa a un estat baix en la 

zona de 5V. Inicialment, el diode intern del transistor entra en conducció 

des de la línia polaritzada a 3,3V fins al potencial pròxim a 0V existent en 

l‟altre secció que es va posar a estat baix. D‟aquesta forma, la font (S) 

passa a un estat baix induïda per la conducció del diode i, en conseqüència, 

és torna a provocar la diferència de potencial entre la porta (G), que 

sempre esta a 3,3V, i la font (S) del transistor, comencen en la conducció a 

través del mateix i assegurant el estat baix als dos costats del bus.  

 

8.2. Predisseny: Diagrames de flux del 

controlador 
Per poder fer una programació més estructurada i tenir una orientació 

prèvia a aquesta programació es realitzen un seguit de diagrames de flux 

que representen els diferents processos que s‟hauran d‟implementar dintre 

del PIC i els quals ja s‟estructuren a partir d‟aquests diagrames. 

 

Figura 8.6. Esquema del sistema de control. Entrades i sortides. 

El bloc anterior representa tot el sistema que s‟ha de implementar. Totes les 

entrades representades en l‟esquema són tractades en algun moment per el 

PIC i cal estructurar la seva futura programació per no cometre errors 

importants. Tot seguit es mostrarà els diagrames de flux que s‟han seguit.  
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8.3. Diagrama principal 

 

Figura 8.7. Diagrama Principal 
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8.4. Configuració inicial i mòdul A/D 

  

Figura 8.8. Diagrama Configuració inicial i mòdul A/D 
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8.5. Regulació 
Seguidament es mostraran els diagrames utilitzats per la regulació del 

seguidor solar. Primerament es  torna a calcular les equacions 

astronòmiques, i després és procedeix a realitzar la regulació de l‟eix azimut 

i per últim la regulació de l‟eix horitzontal com s‟observa a la figura 10.4. 

 

Figura 8.9. Diagrama Regulació i Càlcul equacions astronòmiques 
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8.5.1. Regulació inclinació 

 

Figura 8.10. Diagrama Regulació Altura solar 
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8.5.2. Regulació eix azimutal 

 

Figura 8.11. Diagrama Regulació Eix Azimut (1) 
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Figura 8.12. Diagrama Regulació Eix Azimut (2) 
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8.6. Lectura sensors monitorització i control  

  

Figura 8.13. Diagrama de Lectura Sensors Monitorització i Control 
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8.7. Enviament de dades 

 

Figura 8.14. Diagrama d’enviament de dades 
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8.8. Disseny i programació del controlador 

Una vegada vistes les característiques internes i les possibilitats que ofereix 

el microcontrolador el projecte entre en la seva part més pràctica. Aquesta 

part central del projecte tracta del disseny de la placa principal de control 

del seguidor solar. La placa consta de diferents element que en conjunt 

aconsegueixen el càlcul de la posició, la regulació i el posicionament físic de 

l‟estructura. En l‟actual capítol s‟exposarà el procés seguit per el sistema per 

aconseguir el correcte funcionament. 

8.9. Càlcul de la posició actual 

El control del seguidor solar, com s‟ha especificat en capítols anteriors, es 

realitza calculant la posició azimutal i d‟altura del Sol en cada instant del dia 

durant tots els dies de l‟any aprofitant les equacions astronòmiques 

descrites en els capítols de teoria. 

El procés a seguir és el següent i ha estat programat en una nova llibreria 

de CCS anomenada equacions.c. 

8.9.1. Real Time Clock (RTC) 

Prèviament a la programació de la llibreria de càlcul de les equacions s‟han 

de tenir en compte les variables o incògnites d‟entrada que s‟han de 

proporcionar per obtenir els resultats desitjats.  

El càlcul dels angles depèn de la posició geogràfica del seguidor solar així 

com les variables temporals que indiquen el moment del dia i l‟època de 

l‟any. 

Pel què fa a les coordenades geogràfiques del terreny de instal·lació 

aquestes podran ser introduïdes per l‟usuari o instal·lador per programa i 

podran ser modificades sempre que es vulgui canviar l‟emplaçament de la 

instal·lació. 

 

En el cas de les variables temporals el control no requerirà que aquestes 

siguin introduïdes cada vegada que es posi en funcionament el sistema sinó 

que les mantindrà des del primer moment de funcionament i continuarà 

amb el comptatge del temps tot i que el dispositiu estigui apagat. 

Això s‟aconsegueix amb un petit integrat anomenat Real Time Clock o 

Rellotge de temps real.  

Aquest dispositiu té la funció de rellotge i de calendari i manté l‟hora i la 

data en tot moment gràcies a una bateria o pila independent a la 

alimentació del PIC. Quan el micro inicialitza el primer que fa és comunicar-

se amb el RTC per obtenir la hora i el dia correcta per poder calcular les 

equacions en el moment actual. 
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A més a més, la actualització de les dades del RTC es pot realitzar de 

manera manual a través del programa de monitorització del PC o de manera 

automàtica a partir del mateix programa que agafa directament l‟hora i la 

data que té el PC en aquell moment. 

 

El RTC utilitzat és el DS1307 i envia i rep les dades del micro a utilitzant el 

sistema I2C exposat anteriorment. L‟adreça del integrat és 1101000 amb 

l‟últim bit que indica si està en lectura (1) o en escriptura(0). 

Aquesta comunicació ve complementada amb una llibreria de CCS amb les 

funcions bàsiques implementades les quals s‟utilitzen des del programa 

principal per inicialitzar, enviar i rebre. 

 

Figura 8.15. Funcions de la llibreria del RTC   

A nivell esquemàtic de connexió el RTC requereix un cristall de 32kHz entre 

les potes X1 i X2, una alimentació de 5V a Vcc i una bateria externa de 3V 

que permet que el rellotge segueixi actiu quan l‟alimentació principal està 

apagada.  

 

Figura 8.16. Pinout DS1307 

A part de l‟alimentació el circuit té les potes de SCL i SDA pertinents per la 

comunicació per I2C amb el PIC. També disposa d‟una sortida de senyal de 

Clock SQW la qual no s‟utilitza en aquesta aplicació. 

 

Figura 8.17. Esquema de connexió del RTC 
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8.9.2. Càlcul posició solar 

Una vegada introduïdes totes les variables d‟entrada s‟introdueixen a la 

llibreria creada de equacions.c que seguirà el mateix procés descrit en la 

part teòrica. Aquesta llibreria i les funcions de càlcul seran cridades des del 

programa principal cada cert temps ja que el moviment mínim de 

l‟estructura no és el mateix que la variació entre el valor calculat cada 

segon, que és la mínima variació de temps. Això es realitza programant un 

comptador dintre el programa principal que determina cada quan s‟han de 

calcular les equacions i realitzar el procés de control.  

Per poder realitzar les operacions matemàtiques requerides per les fórmules 

s‟ha utilitzat una llibreria ja implementada en el programa de c anomenada 

math.h que permet operacions com les trigonomètriques. Tot i la 

simplificació que comporta la utilització d‟aquesta llibreria s‟ha de tenir en 

compte en tot moment que la llibreria calcula els angles en radiants 

mentrestant que en les fórmules teòriques algunes de les dades venen 

donades en graus. 

Així doncs s‟han fet les modificacions pertinents per adaptar els resultats a 

les capacitats de càlcul del programa. 

 

El procés a seguir és el següent: 

Primerament s‟obté el dia Julià (dia de l‟any expressat amb un nombre 

entre 1 i 365) fent la lectura de la data i convertint la dada dia-mes en dies. 

Seguidament es calcula l‟angle diari, la declinació, l‟equació del temps i 

l‟angle solar horari fent la conversió de graus a radiants en la declinació i 

passant a minuts les dades del rellotge per calcular l‟angle solar diari. 

Finalment amb totes aquestes variables calculades es procedeix a obtenir 

l‟altura solar i l‟azimut teòric en el moment concret. 

 

Per aconseguir quadrar els angles calculats amb els angles mesurats per els 

sensors es realitzen els ajustos per programa pertinents. 

En el cas de l‟altura solar s‟obté la mesura de l‟angle marcat en verd de la 

figura següent quan l‟angle calculat és l‟indicat en vermell. En aquest cas 

simplement s‟ha de obtenir per programa l‟angle oposat. 

 

Figura 8.18. Angle altura solar 
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A més a més introduirem una condició if per assegurar que els angles 

negatius mesurats durant les hores nocturnes es considerin com a altura 

solar zero ja que no és convenient que el seguidor adopti postures on el 

mòdul estigui encarat al terra. 

Per la comparació entre l‟angle azimut calculat i mesurat s‟ha de fer una 

altre conversió. Les fórmules utilitzades donen un valor d‟angle azimut de 

90 a -90 essent els 0 graus la posició en què la placa mira cap al sud. Pel 

què fa el sensor, la informació que aporta al micro és la de la direcció en 

graus entre 0 i 359 essent la posició 0 la que indica que el sensor apunta al 

nord. 

En aquest cas els què s‟ha d‟aconseguir és obtenir els dos valors entre 0 i 

359 però fent que el zero de l‟azimut mesurat es refereixi al nord 

mentrestant que el zero del calculat es refereixi al sud. Aquest requeriment 

ve donat per la posició de la brúixola en l‟estructura que té la referència sud 

en la direcció cap on mira el panell fotovoltaic. 

 

 

 

Figura 8.19. Ajust d’azimut per la regulació.  
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CAPÍTOL 9: 

SISTEMES DE 

COMUNICACIÓ  

En aquest capítol s‟explicarà els diferents sistemes de comunicació que 

s‟utilitzen del PIC.  

A la memòria del PFC1 (veure volum adjunt) es van veure diferents  

possibles sistemes de comunicació. Veient aquests sistemes es va 

determinar que el PIC es podrà comunicar de manera directe amb el PC a 

través d‟una comunicació sèrie RS-232 o, en el cas que hi hagi més d‟una 

placa, s‟ofereix la possibilitat de connexió d‟una placa addicional que permet 

connectar més d‟un seguidor a través d‟una comunicació RS-485. La placa 

addicional es comunicarà amb RS-232 amb el PC i farà la funció de master 

per la comunicació RS-485 amb la resta de PICs. En la placa principal del 

projecte l‟usuari, en funció del tipus de comunicació que vulgui haurà de 

col·locar els “jumpers” d‟una manera o una altre. A continuació s‟exposen 

aquests 2 tipus de comunicacions. 

9.1. Comunicació RS-232 

RS-232 és una interfície que designa una norma pel intercanvi de dades binaries entre 
un DTE (Equip terminal de dades) i un DCE (Equip de comunicació de dades). En 
particular, existeixen ocasions que interessa connectar diferents tipus d’equips, com 
en aquest cas el PIC amb el PC. 

A continuació s’explica algunes de les característiques d’aquesta norma.  
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9.1.1. Construcció física 

La interfície RS-232 està dissenyada  per a distàncies curtes, de fins a 15 

metres segons la norma, i per a velocitats de comunicacions baixes, de no 

més de 20 Kbits/s. Tot i així d‟això, moltes vegades s‟utilitza per a majors 

velocitats amb un resultat acceptable. La interfície pot treballar amb una 

comunicació asíncrona o síncrona amb tipus de canal simplex, half dupelx o 

full duplex.  

 

En un canal simplex les dades sempre viatjaran en una direcció, per 

exemple de DCE a DTE. A un canal half duplex, les dades poden viatjar en 

una o altre direcció, però només durant un determinat temps, després la 

línea ha de ser commutada abans de que les dades puguin viatjar en una 

altre direcció. Per últim, en un canal full duplex, les dades poden viatjar en 

ambos sentits de manera simultània.  

 

Les línies handshaking de la RS-232 s‟utilitzen per a resoldre els problemes 

associats amb aquest mode d‟operació. Per exemple, la direcció en la que 

haurien de viatjar les dades en un instant determinat. A més si un dispositiu 

connectat a la interfície RS-232 processa les dades a una velocitat menor de 

la que rep s‟ha de connectar a aquestes línies de manera que permetran 

realitzar un control de flux, permeten al dispositiu més lent processa la 

informació.  

9.1.2. Connector i senyals de la norma RS-232 

El connector pot ser el tipus DB-25 (25 pins) o el DE-9 (9 pins). En aquest 

projecte s‟utilitza el tipus de connector DE-9, igual que el que es pot veure 

a la figura 10.1. El connector DE-9 és més utilitzat i més econòmic que el 

DB-25. 

 

Figura 9.1. Connector RS-232 (DE-9 femella). 
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Les senyals associades més comuns a la norma RS-232 són les següents:  

Taula 9.1. Senyals associades Norma RS-232. 

Senyal DB-

25 

DE-

9 

Common Ground GND 7 5 

Transmitted Data TD 2 3 

Received Data RD 3 2 

Data Terminal Ready DTR 20 4 

Data Set Ready DSR 6 6 

Request To Send RTS 4 7 

Clear To Send CTS 5 8 

Carrier Detect CD 8 1 

Ring Indicator RI 22 9 

9.1.3. Port  sèrie del PC 

 

L‟ordinador controla el port sèrie a través de un circuit integrat específic,  

anomenat UART (Transmissor-Receptor-Asíncron-Universal). Per controlar 

el port sèrie, la CPU utilitza les direccions del ports E/S i les línees 

d‟interrupció (IRQ). L‟estàndard del PC especifica les direccions del port 

sèrie, aquestes són 3F8h pel COM1, 2F8h pel COM2, i les direccions de les 

IRQ les especifica l‟usuari en funció de les que tingui lliure.   

El RS-232 permet enviar dades a partir de grups de 5,6, 7 i 8 bits a unes 

velocitats determinades ( normalment, 9600 bits/s). Després de la 

transmissió de dades, li segueix un bit de paritat (imparell o parell, per 

detectar errors, de manera opcional) i després 1 o 2 bits de Stop.  

9.1.4. Característiques elèctriques RS-232 

Totes les normes RS-232 compleixen les següents característiques 

elèctriques:  

 Un “1” lògic és un voltatge comprès entre -5V i -15V en els 

transmissor i entre 3V i -25V en el receptor.  
 Un “0” lògic és un voltatge comprès entre +5V i +15V en el 

transmissor i entre +3V i +25V en el receptor.  

 

L‟enviament de nivell lògics (bits) a través de cables i línies de transmissió 

necessita generalment l‟adaptació a aquest nivells. Els microcontroladors 

normalment no poden donar aquests nivells directament, per aquest motiu 

se sol utilitzar l‟integrat MAX232  per adaptar la sortida del micro a aquest 

nivells.  
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9.1.5. Integrat MAX232 

Per a realitzar les comunicacions RS-232 entre el PIC i el port Sèrie del 

ordinador s‟utilitza aquest circuit integrat. Aquest integrat adapta la senyal 

de sortida del PIC al voltatge que requereix la norma RS-232.  

 

El circuit integrat necessita únicament alimentar-se a 5V , de manera que 

s‟evita la necessitat de alimentar el circuit a 12V. El circuit que proposa el 

fabricant  per adaptar aquestes senyals és pot veure a la figura 10.3. Com 

s‟observa en la figura el circuit integrat té 2 canals dels que tan sols se‟n 

utilitza un en aquestes aplicacions. 

 

Figura 9.2. Circuit MAX232 i DE-9 femella. 

9.2. Comunicació RS-485 

El sistema de comunicació RS-485 s‟utilitzarà en la comunicació entre PIC 

(Slave)  i PIC (Master) per a la monitorització de les variables d‟interès. A 

continuació es fa una breu explicació tècnica del protocol i dels 

complements necessaris per la seva aplicació en el projecte. 

La interfície RS-485 és un protocol de comunicacions multipunt, diferencial, 

que es pot comunicar fins a una distància màxima de 1200m, fins a una 

velocitat de 100 kbits/s.  

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, diferencies 

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 
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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 parla de diferents aspectes a considerar, com poden ser la 

transmissió de dades diferencials, característiques, etc. 

9.2.1. Transmissió de dades diferencial  

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”. 

9.2.2. Sistema de bus RS-485  

La interfície del RS-485 ha estat desenvolupada per la transmissió en sèrie 

de dades a altes velocitats a grans distàncies 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 . 

9.2.3. Bus de dos fils RS-485       

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. 
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Figura 9.3. Bus de dos fils 

9.2.4. Bus de quatre fils RS-485 

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 9.4. Bus de quatre fils 

 

9.2.5. Mètode físic de transmissió i característiques elèctriques  

Totes les normes RS-485 compleixen les següents característiques 

elèctriques:  

 Un “1” lògic és un voltatge compres entre -1.5V i -6V. 
 Un “0” lògic és un voltatge compres entre +1.5V i +6V. 

Les dades en sèrie, com en interfase RS-422, no es transmeten sense 

relació de massa sinó com a diferència 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 esta. 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. 
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Els mòduls de recepció reconeix el nivell de ±200mV com a senyal vàlida. 

L‟assignació de tensió de diferència al estat lògic es defineix de la manera 

següent:   

[e19] A - B < -0,3V = MARK = OFF = Lògic 1 

[e20] A - B > +0,3V = SPACE = ON = Lògic 0 

L‟enviament de nivell lògics (bits) a través de cables i línees de transmissió 

necessita generalment l‟adaptació a aquest nivells. Els microcontroladors   

normalment no poden donar aquests nivells directament, per aquest motiu 

se sol utilitzar el integrat MAX485  per adaptar la sortida del micro a aquest 

nivells, existeixen altres integrats que poden adaptar la senyal.  

9.2.6. RS-485/RS-422 Transceivers 

Per poder comunicar els PIC  amb el PIC  Master s‟ha d‟adaptar la senyal a 

les característiques elèctriques de la norma RS-485. 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.  

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 de nivell alt si 

l‟entrada és de circuit obert. 

 

Els full-dúplex de comunicació s‟obtenen utilitzant el MAX488-MAX491, 

mentre que el MAX481, MAX483, MAX485, MAX487 i MAX1487 estan 

dissenyats per a aplicacions half-dúplex.  

 

El present projecte utilitza el integrat MAX485. 
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Figura 9.5. Adaptació de senyal a PIC – PIC 

9.3.  Tractament de dades per enviament al 
PIC 

Abans d‟enviar les dades pel PIC, aquestes s‟han de tractar. El tractament 

realitzat a les dades per l‟enviament és el mateix, ja sigui independent el 

tipus de comunicació que és realitzi.  

Les dades que es volen enviar s‟ajunten en un array de bytes. Un cop estan 

emmagatzemades en l‟array, aquestes s‟envien per la línea de transmissió 

corresponent.  

9.4. Selecció de la comunicació  

Com s‟ha comentat anteriorment, el sistema electrònic del seguidor solar 

dona dues possibilitats de comunicar-se amb el PC. Es pot comunicar de 

manera directe amb el PC a través d‟una comunicació sèrie RS-232 full-

duplex o també es poden comunicar diverses plaques a la vegada amb un 

PIC principal a través d‟una comunicació RS-485 half-duplex i aquesta placa 

principal comunicar-se amb RS-232 full-duplex amb el PC.  

 

En funció del tipus de comunicació que desitgi l‟usuari haurà de col·locar el 

jumpers en una posició o una altre, si col·loca el jumpers en la posició 

inferior, el PIC es comunicaria per RS-232, en canvi si els col·loca en la part 

superior el PIC es comunicarà per RS-485.  

 



______________________________________CONTROL I MONITORITZACIÓ DE PANELLS SOLARS 

 - 91 - 

 

Figura 9.6. Placa connectada per comunicació RS-232 
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CAPÍTOL 10: 

SOFTWARE DE 

MONITORITZACIÓ 

Per tal de poder visualitzar les dades dels sensors en un PC no tan sols fa 

falta que existeixi una comunicació constant entre el PIC i el PC sinó que 

també ha d‟existir una interfície en el PC que pugui mostrar les dades 

rebudes d‟una manera entenedora i simple. Aquest mateix programa 

s‟utilitza per fer l‟actualització de les dades al micro perquè aquest pugui 

calcular les equacions astronòmiques.  

 

Per fer aquestes aplicacions simples es pot utilitzar la programació visual. 

És una combinació entre la programació orientada a objecte i la 

programació estructurada, on es crea el front end del programa amb un 

primer objecte i utilitzant objectes que tenen les seves propietats. 

 

Incorporen part de codi i programació dels “events”: que és la programació 

de l‟acció que s‟ha de realitzar en esdevenir un canvi determinat ja pot ser 

moure el ratolí com prémer un objecte botó o moltes altres opcions més. 

 

Dintre el gran ventall de possibilitats el programa escollit per crear el 

software de monitorització és el Visual C# 2008 Express Edition. El motiu 

perquè s‟ha utilitzat aquest i no un altre, és principalment perquè és una 

versió gratuïta de Microsoft, i és molt utilitzat avui en dia al món laboral.  
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10.1. Diagrames de flux 

Abans de començar amb la programació i desenvolupament del software en 

qüestió es realitza un apartat previ al disseny per organitzar el programa i 

determinar les funcions que ha de realitzar.  

Els diagrames de flux mostren les accions que es vol que realitzin els 

diferents elements visuals del programa. Aquestes no seran de manera 

seqüencial com procedeix en PIC, sinó que dependran de que s‟activi el 

event d‟un determinat objecte.  

 

    

  

Figura 10.1. Diagrames de flux botons 
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Figura 10.2. Diagrames de flux interrupció i grupbox. 

10.2. Introducció 

El C# és un llenguatge de programació orientada a objecte. Té múltiples 

aplicacions i es pot utilitzar aquest llenguatge per crear aplicacions per 

Windows tradicional, serveis Web, components distribuïts, aplicacions client-

servidor, aplicacions per a bases de dades i moltes aplicacions més. 

Microsoft Visual C# proporciona un editor de codi avançat, dissenyadors 

d‟interfície d‟usuari bastant pràctics, un depurador integrat i moltes altres 

eines per facilitar un ràpid desenvolupament de l‟aplicació. 

10.3. Objectes visuals bàsics utilitzats 

Com s‟ha indicat anteriorment, la part que visualitza l‟usuari del programa 

es crea unint tot d‟objectes i modificant les seves propietats de manera que 

el creador del programa veu en tot moment quin serà el resultat final. Hi ha 

una colla d‟objectes que estan presents en la gran majoria d‟aplicacions, al 

igual que en la del present projecte, els quals mereixen ser anomenats. 
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L‟objecte “button” o botó, té les propietats bàsiques de tot objecte de Visual 

que permeten variar el seu aspecte ja sigui mida, color, posició en la 

pantalla, etc. La part més interessant de l‟objecte en qüestió és la part dels 

“events”, que s‟ha anomenat anteriorment. Sol ser la finalitat bàsica d‟un 

botó la de provocar un canvi en quan es prem amb el ratolí tot i que el 

programa ofereix moltes més possibilitats com realitzar els “events” si es 

canvia la posició o si es passa el ratolí per sobre l‟objecte o fins i tot si es 

canvia el tipus de lletra. 

 

L‟objecte “groupbox”, té les propietats bàsiques de tot objecte de Visual i 

aporta una sèrie d‟avantatges a tenir en compte. Primerament que els 

elements de dins del grup passen a tenir aquesta característica en comú i 

se‟ls pot fer variar indicant que la variació s‟aplica a tot el grup. De la 

mateixa manera també es poden crear condicionants segons quin element 

del grup estigui activat. Finalment la qüestió visual, estètica i el fet de que 

no es mouran mai els objectes durant la programació perquè formen part 

del grup i es mouen en bloc. Això és molt útil en el cas que es vulgui 

agrupar diferents objectes que serveixen per escollir una opció, com poden 

ser el cas dels “radiobutton”. Les propietats que es poden modificar de 

l‟objecte són majoritàriament d‟aspecte i els “events” són més limitats que 

en altres elements. 

 

Un altre objecte que té una finalitat semblant al clàssic botó és el 

“radioButton”. Té la mateixa finalitat que el botó però es sol utilitzar per 

escollir una opció entre vàries que no es poden realitzar a la vegada. 

Simplement és una solució més estètica per aquests i altres casos. Un cop 

seleccionat un “radioButton” aquest manté un punt en el seu interior per 

indicar la selecció. Aquest desapareix al fer click de nou sobre l‟objecte o en 

triar un altre “radioButton” del mateix grup.   

 

Figura 10.3. Exemple de grup de radioButton amb GroupBox 

Uns objectes necessaris són els que contenen text o valors. Si es vol una 

etiqueta, indicació o títol es pot utilitzar un “label”. Que s‟utilitzi per 

aquestes aplicacions no significa que no tingui la capacitat de canviar el text 

que mostra. També disposa dels “events” corresponents gairebé iguals als 

dels botons tot i que s‟utilitzen menys pel simple fet que l‟usuari sol estar 

més acostumat a buscar un botó per realitzar una acció que fer click sobre 

un text aparentment estàtic. 

 

Un altre exemple del mateix tipus d‟element és el “textbox”. Les 

possibilitats són les mateixes que té el “label” però amb la gran diferència 

que, si ho vol el programador, permet la introducció de dades per part de 
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l‟usuari. Es solen utilitzar com a principal entrada de dades de manera 

manual per part de l‟usuari, però també permeten visualitzar dades sobre 

ell. 

 

Figura 10.4. Label (esquerra) i Textbox (dreta) 

 

El “picturebox”. En aquest cas l‟objecte ens serveix per la representació de 

gràfiques tot i que té infinitat d‟aplicacions relacionades amb aplicacions 

gràfiques. Com a objecte és menys comú que la resta en el què es refereix 

a propietats ja que té les seves pròpies com pot ser la imatge inicial que 

mostra, la imatge que ensenya en cas d‟error o si es vol carregar alguna 

imatge des de un arxiu extern.  

 

Finalment com a elements que es puguin veure durant l‟execució del 

programa s‟ha utilitzat el “date TimePicker”. Aquest objecte permet 

visualitzar i tractar com a dada la data i la hora que estigui programada en 

el PC on s‟executa el programa. Aquest element té una gran varietat de 

propietats per visualitzar aquestes entrades i és de gran utilitat per fer 

aplicacions on hi hagi variables que canviïn amb el temps. 

 

L‟últim objecte utilitzat és diferent als anteriors. Es tracta del “serialPort”. 

Aquest objecte no queda visible en el programa però és indispensable si 

l‟aplicació s‟ha de comunicar externament per el port sèrie. L‟objecte 

permet a través de les seves propietats i “events” configurar la comunicació 

i prepara el port sèrie del PC.  

 

Figura 10.5. Objecte port sèrie 

Algunes de les propietats més interessants que permeten configurar la 

comunicació sèrie són les següents:  

 

 BaudRate. 

 DataBits. 
 Parity. 

 Portname. 
 ReadBufferSize. 
 WriteBufferSize.  
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10.4. Creació de la interfície d‟usuari 

La part visual que s‟ha creat per el contacte amb l‟usuari vol ser el màxim 

de simple, clara i fàcil d‟utilitzar.  

 

Bàsicament hi ha tres parts diferenciades les quals es divideixen en 

subgrups. La part dels botons situada a l‟esquerra de la pantalla és la que 

serveix per activar la comunicació, desactivar la comunicació, actualitzar les 

dades o tancar el programa. Són funcions molt bàsiques però 

imprescindibles, que permet a l‟usuari controlar el programa amb un sol 

click. 

 

Una segona part és la de selecció de variables. Es tracta de la part on 

l‟usuari especifica variables que han canviat com el dia i la hora, variables 

que vol visualitzar o les que s‟han d‟introduir tan sols en el procés de 

instal·lació del seguidor solar. 

 

La tercera de les parts és la de representació de les variables ja sigui de 

forma gràfica o amb valors numèrics. Aquesta és la part que més ressalta ja 

que és aquí on el que obté informació és l‟usuari i on s‟ha d veure amb 

claredat la informació que sol·licita.   

 

Figura 10.6. Interfície d’usuari 

10.5. Programació 

Es pot entendre com a programació la part de codi que s‟introdueix en els 

“events” dels objectes. 
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Si s‟observen els botons es veu que la programació és força senzilla per 

implementar les seves funcions. 

El botó START obra la comunicació amb el port sèrie, habilita el botó de 

STOP i s‟inhabilita a ell mateix. 

Si el botó de STOP està habilitat permet fer exactament el contrari que 

l‟anterior. Aquest tallarà la comunicació en el port sèrie i habilitarà el botó 

de START mentrestant que es desactiva ell mateix. 

El tercer botó és el d‟actualització de variables. El que es produeix al prémer 

tal botó és que es converteixen les dades que s‟han d‟enviar en byte.  

Seguidament es dona la instrucció d‟enviament d‟aquestes dades cap al 

micro. 

 

serialPort1.Write(envio, 0, envio.Length); 

 

Finalment l‟últim botó simplement porta la instrucció de “close” que tanca 

l‟aplicació. 

 

Pel què fa als “radiobutton” simplement es programen perquè en cada cas 

concret deixin visualitzar o ocultin els “labels” i la “picturebox” on s‟està 

representant la gràfica que coincideix amb la variable seleccionada. El 

procés de dibuixar la gràfica es realitza sobre el “picturebox”, aquesta 

queda determinada dins de la interrupció del port sèrie que és per on es 

reben les dades representades. 

 

La interrupció sèrie s‟utilitza per rebre les dades del PIC. El primer que es 

mira és quants bytes es rebran (màxim poden ser 8, definits per 

programa). Una vegada ja es coneix el nombre de bytes a rebre, es mira el 

primer caràcter rebut, en funció de quin sigui aquest caràcter es coneixerà 

quines són les dades següents que rebrà.  

 

Com s‟ha comentat al capítol 10 del PIC, la resolució definida per llegir els 

sensors a monitoritzar ha estat de 10 bit. A través de la comunicació s‟han 

enviat aquests descompostos en dos variables de 8 bits, degut a que la 

comunicació sèrie no permetia enviar-ho en una sola. Un cop són rebudes 

aquestes variables, els primer que s‟ha de fer és ajuntar-les un altre cop en 

una sola. Per realitzar-ho, s‟ajunten aquestes variables en uns sola de 16 

bits, en què la part que correspon a la part alta la desplacen 8 bits a la 

dreta (això és degut a que és Big-Ended).     

 

Per poder dibuixar les gràfiques, primerament s‟han de crear. Són 

relativament fàcils de crear a Visual, aquest incorpora una llibreria de 
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gràfiques que simplifica molt la programació. Per crear-les es realitza de la 

següent manera:  

 

Graphics objGraphic = this.pictureBox1.CreateGraphics(); 

Pen pen = new Pen(Color.Black); 

 

Una vegada ja s‟han creat l‟objecte gràfic i el llapis amb el que es dibuixarà, 

l‟únic que s‟ha de realitzar és guardar les dades rebudes a través de la 

interrupció sèrie en un array de bits, ajustar-los a l‟escala del “picture box” 

corresponent i anar unint els punts. 
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CAPÍTOL 11: 

CONSTRUCCIÓ DE LA 

MAQUETA 

Per poder demostrar que les plaques del control del projecte funcionen 

correctament en una aplicació real s‟ha construït un seguidor solar de dos 

eixos a petita escala que simula el funcionament dels seguidors solars reals 

tot i les seves evidents diferències i limitacions.  

11.1. Parts de la maqueta 

11.1.1. Parts  

 

La construcció de la rèplica s‟ha realitzat de manera molt artesanal per les 

limitacions de pressupost i de material i eines necessàries per la fabricació i 

muntatge d‟un seguidor solar. 

La estructura consta de diferents parts com es pot apreciar en les 

fotografies. Les parts són: la estructura rotatòria que permet, juntament 

amb un servo, el moviment azimutal, la part d‟estructura de inclinació més 

el motor per el moviment en aquest eix, els suports per la placa del 

acceleròmetre i per la placa de la brúixola i els sensors de llum i 

temperatura de la placa, la base i finalment una rasa pel cablejat i les 

plaques principal i d‟alimentació que no estan subjectes a l‟estructura per 

qüestió de mida. 
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11.1.2. Fotos 

 

Figura 11.1. La maqueta 

 

Figura 11.2. Estructura rotatòria i servomotor angle azimut 

 

Figura 11.3. Estructura per la inclinació i servomotor per altura 

solar 
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Figura 11.4. Suport i placa acceleròmetre 

 

Figura 11.5. Circuit brúixola digital, LDR i temperatura placa 

 

Figura 11.6. Base amb rodetes de suport i sortida de cablejat 

 

Figura 11.7. Vista general i placa principal 
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Figura 11.8. Placa rs485 MASTER i fonts d’alimentació 

11.2. Posicionament de la maqueta 

11.2.1. Els motors 

 

Per fer el moviment físic de l‟estructura caldran uns actuadors, en aquest 

cas dos servomotors, que proporcionin el moviment en cada eix.  

Hi ha molts models de servomotors amb diferent força i velocitat. Per 

aquesta aplicació s‟han utilitzat dos servomotors de característiques similars 

com són el Futaba S3003 i el Hitec HS422. Tots dos models es poden 

alimentar a una tensió de 5V tot i que disposaran d‟una font independent a 

la que alimenta el micro i sensors per evitar els sorolls provinents dels 

motors que fan que la lectura dels sensors sigui errònia i el sistema no 

funcioni correctament. 

Taula 11.1. Característiques servomotors 

 FUTABA S3003 HITEC HS422 

Alimentació 4.8V 6V 4.8V 6V 

Velocitat 

(sec/60º) 
0.23 0.19 0.21 0.16 

Parell (oz.-

in) 
44 57 46 57 

  

Es pot controlar la posició d‟un servomotor a través d‟una senyal PWM de 

50Hz. Segons el “duty cycle “ de la senyal de control el servo es posiciona 

en un punt o un altre del seu recorregut. S‟ha de tenir en compte però que 

la franja d‟amplada de pols en estat alt a la que el motor reacciona és 

relativament petita, aproximadament d‟un 12%. En definitiva, s‟ha de crear 

una senyal de control PWM de 50Hz des del microcontrolador per indicar la 

posició on s‟ha de situar el motor i s‟ha de variar el seu duty cycle entre els 
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marges de funcionament de cada motor. En el cas del motor Futaba, per 

exemple, temps mínim en estat alt de la senyal PWM és de 0.3ms i el 

màxim temps en estat alt de 2.3ms. En el Hitec els temps són de 0.8ms i 

2.4ms respectivament. 

 

Figura 11.9. Servomotor Hitec Hs-422 

La senyal de control PWM la genera directament el PIC. Si s‟observa el 

datasheet d‟aquest microcontrolador es pot veure que incorpora una funció 

de generació de polsos PWM. Aquesta funció ja inclosa en les llibreries del 

PIC no pot ser utilitzada en aquesta aplicació. El motiu de no poder aprofitar 

l‟aplicació donada per el fabricant és la freqüència de la senyal de control 

que requereixen els servomotors, 50Hz. Les freqüències de la senyal que es 

poden aconseguir amb aquesta funció són molt més altes ja que depenen 

directament a la programació d‟un timer el qual no pot fer un comptatge de 

20ms a causa del clock extern que hauria de ser molt més petit, fent 

d‟aquesta manera que l‟execució del programa anés molt més lenta i podria 

provocar problemes en l‟adquisició de dades, execució de interrupcions, 

comunicació, etc. 

 

En comptes d‟aquesta opció el què s‟ha realitzat per obtenir la senyal 

desitjada és el següent. Es programa un timer amb un temps conegut, com 

s‟ha indicat anteriorment aquest temps serà força més petit que 20ms a 

causa del clock. Per aconseguir els 20ms el què es fa és posar una variable 

que funcioni com a comptador dintre la interrupció del mateix timer que 

incrementi cada vegada que aquest es desborda. D‟aquesta manera si el 

temps que triga a desbordar-se és conegut es poden saber els comptatges 

que s‟han de realitzar per obtenir els 20ms que equivalen a 50Hz, en molts 

casos s‟haurà de comprovar empíricament que el temps obtingut sigui 

exactament el desitjat ja que el càlcul de les vegades que s‟incrementa el 

comptador s‟ha realitzat considerant un temps d‟execució de cada línia de 

programa igual a zero. 

Una vegada es té el timer programat s‟inclou un altre comptador dins la 

interrupció del timer. Aquesta variable canviarà per programa per fer moure 

el motor. És l‟encarregada de determinar el moment en què la senyal passa 

d‟estat alt ( el qual es posa quan el comptador de 20ms arriba al final) a 

estat baix. El comptatge aconsegueix uns temps entre 0.3ms i 2.3ms per 

exemple en el servo de Futaba. Una sortida digital del micro és 

l‟encarregada, una per cada motor així com un comptador per cada senyal 

PWM, de posar-se en 1 o 0 per crear la senyal de control. 
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11.2.2. Regulació de la posició de la placa 

 

El sistema utilitzat per posicionar la placa correctament és clarament un 

sistema realimentat de comparació entre la variable calculada i la variable 

mesurada on el bloc encarregat de fer l‟actuació sobre el sistema físic 

s‟encarrega d‟augmentar o disminuir els comptadors que controlen el duty 

cycle fent que la placa s‟inclini cap a la seva posició teòricament correcte a 

la vegada que s‟orienta entre est i oest segona la dada obtinguda amb els 

càlculs. Els blocs de regulació, comparació i augment o decrement del duty 

es fan tots amb “if” tot comparant les dues variables del què es disposen. 

 

Figura 11.10. Arquitectura de control que s’implementa 

11.3. Semblances i diferències amb un 

seguidor real 

Ja sigui per raons econòmiques com per raons pràctiques de muntatge o 

accés als materials més adequats, la maqueta realitzada té unes diferències 

evidents amb qualsevol seguidor que es pot trobar en el mercat. 

Tot i això la part més significativa del projecte es pot aplicar en qualsevol 

estructura amb uns mínims canvis.  

11.3.1. Diferències 

 

Les principals diferències es veuen a simple vista però tot i ser el que 

primer s‟observa no és el més significatiu.  

L‟exemple més clar és la mida del seguidor solar més petit, format per un 

sol mòdul, que ja té una mida de uns 2m2.  

Altres aspectes que varien respecte un muntatge real van gairebé tots 

relacionats amb la qüestió de la mida, o en alguns casos de pressupost. Un 

exemple d‟això són els actuadors utilitzats. És evident que en una aplicació 
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més gran hauran de tenir molta més força per moure l‟estructura variant 

així, segurament, les seves tensions d‟alimentació i la potència. Com a nota 

més negativa es pot considerar insuficient la precisió dels moviments 

aconseguits amb els servomotors per aconseguir un millor rendiment. 

Altres canvis més significatius són la utilització de sensors més adequats en 

quan a precisió o a la no simulació del sensor que mesura la velocitat del 

vent. Tot això degut al elevat preu d‟aquest, fora del pressupost del 

projecte. 

11.3.2. Semblances 

 

A part de les diferències especificades, la maqueta, ja que és el seu màxim 

objectiu, respecta la major part de característiques que descriuen un 

seguidor solar de dos eixos. Començant per el nombre d‟eixos de 

moviment.  

Altres elements que es poden aprofitar per un seguidor real és el sistema de 

comunicació amb el PC fent que el software creat també sigui vàlid en tot 

moment.   

També els sensors podrien ser utilitzats en una aplicació ja que no són els 

més adequats però si que són vàlids per realitzar la seva funció en el 

sistema. 

Finalment i el més important de tot, el sistema de control, càlcul de les 

equacions, etc. Es mantindria gairebé intacta sigui quina sigui l‟estructura 

utilitzada amb alguna petita modificació en la senyal de control dels 

actuadors que, com és lògic, dependrà de cada cas concret. 

11.4. Fonts d‟alimentació 

Una part necessària per demostrar que el control funciona correctament a 

través d‟aquesta maqueta s‟han realitzat les plaques pertinents per 

alimentar tot el sistema, tan per els motors com per el PIC i els sensors.  

 

L‟alimentació del sistema consta de dues plaques, una per els servomotors i 

l‟altre per la resta degut al soroll que generen els motors a les senyals dels 

sensors al ser alimentats amb la mateixa font.   

 

La font dels motors administra 5V de continua i una pot donar una intensitat 

de 1A. 

La font que alimenta la resta del sistema té dues sortides de tensió 

continua. Una de 3V per l‟acceleròmetre, ja que la brúixola ja disposa d‟un 

regulador a la mateixa placa, i una sortida de 5V adient per alimentar els 

altres sensors, el micro i els integrats de la comunicació com el MAX232 o el 

MAX485. 
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CAPÍTOL 12: 

CONCLUSIONS 

Finalment, per concloure el projecte, una petita reflexió sobre el resultat 

aconseguit en relació dels objectius proposats des d‟un començament. 

 

Recordant els propòsits fets en les especificacions tècniques es va 

determinar com a màxim objectiu la realització del disseny i muntatge d‟un 

sistema de control i monitorització de senyals d‟un seguidor solar de dos 

eixos.  

El propòsit principal ha estat aconseguir que el o els seguidors fotovoltaics 

siguin totalment autònoms, que el sistema fos capaç de fer un seguiment 

solar i que pugui enviar informació de les variables de temperatura, llum i 

vent en tot moment a un PC per visualitzar les dades. 

 

Analitzant els resultats aconseguits es pot determinar que els objectius 

inicials han estat realitzats. La culminació dels objectius s‟ha donat amb el 

muntatge de la maqueta que serveix per demostrar de d‟una manera 

empírica que el sistema de control funciona correctament i el seguidor solar 

de dos eixos es mou de manera autònoma tot seguint la posició del Sol 

durant totes les hores del dia que aquest està present, durant els 365 dies 

de l‟any i inclús amb més precisió pel fet de introduir exactament les 

coordenades geogràfiques on s‟ubica el seguidor.  

Pel què fa a la possibilitat de poder veure les variables en un monitor de 

ordinador també s‟ha pogut complir gràcies a la comunicació entre el 

sistema i el PC pel port sèrie i la realització de l‟aplicació executable amb 

Visual Studio que ha fet possible aconseguir aquest segon, però no menys 

important, objectiu marcat.  
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