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“A lo largo del espacio hay energía. ...es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres 

tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía “ 

                                                                                                             Nikola Tesla.        
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1.Introducció. 

Aquest projecte està dirigit a estudiar una manera eficient de transformar l’energia tèrmica 

procedent del sol, en energia elèctrica, d’una manera eficient, pràctica i sobretot ecològica 

mitjanant un motor tèrmic del tipus Stirling. 

Com en tots els projectes, en aquest també, explicarem al llarg de la memòria quines avantatges i 

inconvenients ens hem trobat a l’hora de dissenyar i construir un motor del tipus Stirling. 

També realitzarem una modelització practica i visual de pre dissenyar el motor Stirling depenent 

de la potència elèctrica desitjada. 
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1 Objectius i abast. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte és en l’estudi de noves maneres d’aprofitar l’energia 

electromagnètica que arriba a la terra procedent del sol de la manera més eficient possible. 

En aquest projecte s’estudia com poder recollir l’energia del sol  fins a la injecció d’aquesta en 

forma de electre a la xarxa elèctrica publica i/o en acumuladors. 

 Objectius del projecte. 

• Estudi del funcionament de les diferents tecnologies en l’àmbit solar. 
• Estudi del funcionament del motor Stirling. 
• Modelitzar els càlculs per el disseny d’un prototip. 
• Realització d’un prototip (amb elements reciclats) i fer assajos. 

 

 

 

 

2 Antecedents. 

Degut a que en l’actualitat la xarxa elèctrica no arriba a tots els llocs, ens va motivar la recerca  

d’una manera de produir electre amb l’energia procedent del sol amb uns rendiments superiors als 

rendiments de les plaques fotovoltaiques. Per aconseguir això varem estar debatin-te varies 

possibles solucions. 

Com a conclusió vam optar per realitzar un estudi relacionat en la concentració solar i els motors 

tèrmics de combustió externa. Aquesta nova tecnologia està en fase experimental i els resultats 

que s’estan obtenint són molt positius. Cal dir també que hi ha un nombre reduït d’empreses que 

en fabriquen per a aplicacions diverses. Per això ens interessa tant investigar en aquest camp tant 

poc desenvolupat.    
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3 Introducció a l’Energia Solar. 

El sol es una font d’energia pràcticament inesgotable. La vida que li queda al sol ronda els 6000 

milions d’anys. La terra rep en forma de radiació electromagnètica una potencia total de 1,73 

*  kW 

El sol genera la seva energia mitjanant reaccions nuclears de fusió, amb àtoms d’hidrogen que 

produeixen heli, o un de heli i un de hidrogen que produeixen liti, etc. 

3.1  La constant solar 

La constant solar és el flux d’energia, és a dir, la quantitat d’energia que incideix instantàniament, 

sobre una superfície de area unitària. El valor d’aquesta constant ha variat en els darrers anys 

segons les tècniques de medició utilitzades. 

        

                                                          Dades de NASA. 

 

3.2 La reducció solar. 

La irradiació es va atenuant, disminuint el seu valor respecte el de la superfície extraatmosfèrica. 

Aquesta arriba a ser una reducció del 25%. Per això la irradiació total quan arriba a la superfície  

és de  1000 W . Aquet es el valor que s’utilitza a la industria de l’energia solar. 

3.3 La posició del Sol. 

La posició del sol juga un paper molt important en la captació de energia. Com que el sol segueix 

una trajectòria que varia al llarg del dia i de l’any, ens viem obligats variar la posició del nostre 

receptor solar per aconseguir la perpendicularitat a la orientació dels rajos solars, on la radiació es 

màxima .  
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Figura (3.1) Trajectòr ia del sol en diferents estac ions cl imàtiques 

 

3.4 El seguiment solar. 

Hi ha dues formes alternatives de control del seguiment del sol: el mètode de “lazo abierto” o 

seguiment per efemèrides astronòmiques  i el mètode de “lazo cerrado” o seguiment directe. 

3.4.1 Seguiment per efemèrides astronòmiques. 

Aquest mètode utilitza el coneixement astronòmic del moviment del sistema Terra-Sol. Requereix 

de capacitat computacional (micró controlador o ordenador) combinat amb un precís sistema de 

rellotgeria que avui en dia pot ser substituït per un GPS. 

El sistema necessita saber la posició exacta del concentrador solar i una posició de referència del 

mateix. Aquesta referència pot ser ajustada al principi de la operació, però es necessita una o 

varies recal·libracions. Per això es denomina “lazo abierto”. De totes formes, el millor és incorporar 

un sensor solar que detecti la posició del sol i calibri automàticament el sistema de control 

astronòmic. Aquest sistema és el preferit en grans instal·lacions ja que proporciona avantatges 

respecte al de seguiment directe degut a que no li afecten els núvols i els canvis de radiació. El 

sistema de efemèrides astronòmiques, a més, pot ser ajustat per produir una sortida de potencia 

màxima podent ser l’algoritme corregit al llarg de la seva vida. 
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3.4.2 Seguiment directe. 

El control mitjançant aquest sistema es realitza mitjançant uns sensors de la posició solar. Això 

permet mitjanant la realimentació continua del sensor  apuntar  el concentrador fins a la posició 

óptima. Els inconvenients del seguiment directe radiquen fundamentalment en els dies nuvolats, 

en que les regions del cel de màxima intensitat lluminosa no coincideixen amb la posició del sol, de 

tal forma que el seguidor solar no para quiet buscant les regions de radiació solar màxima. El 

segon inconvenient és el de la reorientació matinal del col·lector fins a la sortida del sol, problema 

que se resol normalment amb la incorporació d’algun tipus de mecanisme addicional automàtic. 

 

La figura següent representa l’esquema d’un dispositiu electronic que utilitza sensors de llum, dos 

fotoresistències  LDR i permet l’accionament d’un motor elèctric de 12V i fins a 5A d’intensitat en 

els dos sentits de la marxa, mitjançant el circuit denominat de pont H, en funció de las 

fotoresistències excitades per el sol. 

 

 

Figura(3.2).Esquema elèctric basic tipus. LDR 

4  Energia solar Termoelèctrica. 

L’energia solar termoelèctrica  agrupa un conjunt de tecnologies diferenciades que es caracteritzen 

per la realització de concameració solar amb el fi d’arribar a temperatures que permetin la 

generació d’energia elèctrica. La seva aplicació pot arribar a constituir una forma de generació 

d’energia competitiva i amb avantatges corresponents a una font renovable i respectuosa amb el 
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medi ambient. La informació d’aquest apartat la hem obtingut del bolletí oficial de l’associació 

espanyola de l’industria solar tèrmica [9] 

4.1 Calcificació dels sistemes termosolars. 

Existeixen diferents maneres de classificar les diferents variants de l’energia termoelèctrica. La 

classificació més comú és en funció del rang de temperatures. 

• Baixa temperatura: destinada al escalfament d’aigua per sota del seu punt d’ebullició 

(T<100º C). 

• Mitja temperatura: destinada a aquelles aplicacions que requereixen temperatures 

superiors als 100º C. Aquest tipus de sistemes es poden utilitzar per la producció de vapor 

o per l’escalfament d’un altre tipus de fluid, podent arribar a temperatures de fins a 300º C 

(100º C <T < 300º C). 

• Alta temperatura: destinada a aquelles aplicacions que requereixen temperatures superiors 

als 300º C, fonamentalment a la producció d’energia elèctrica (T>300ºC). 

Els tres tipus de centrals termosolars de concentració solar més utilitzats son: 

• Concentradors cilindre-parabòlics: son concentradors de focus lineal amb seguiment en un 

sol eix. Les concentracions de la radiació van de 30 a 80 vegades, i les potències per camp 

unitari 30 a 80 MW. 

 

 

Figura(4.1),Central Ibersol Puertollano a Ciudad Real. Propietat d’Iberdrola. 
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• Sistemes de torre o de receptor central: Consisteix en un camp de heliòstats que segueixen 

el sol en tot moment (elevació i azimut) orientant el raig reflectant fins el focus  situat en 

la part superior de una torre. L’orde de concentració es situa entre 200 i 1000 i les 

potències unitàries de 10 a 200Mw. 

 

Figura(4.2),Central PS10 a Sevilla. Propietat de bengoa. 

• Discs parabòlics: son petites unitats independents amb reflector parabòlic habitualment 

connectat a un motor Stirling situat en el focus. Els nivells de concentració son els més alts 

(1000-4000) i les potencies són del orde de 5 a 25kW. 

 

 
Figura(4.3),Central de “Casas de los Pinos” Cuenca Propietat de Renovalia, amb motors Imfim 

 

4.2 Comparativa de les diferents tecnologies. 
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Les centrals de torre i els col·lectors cilindre-parabòlics són més apropiats per a projectes de gran 

envergadura  connectats a  la Red en el rang de 30-200 MW, mentre que els sistemes disc-

parabòlic son modulats i poden ser utilitzats en aplicacions individuals o també en grans projectes. 

A la següent taula resum es comparen els tres sistemes termosolars existents a l’actualitat en 

funció dels paràmetres tècnics, estat comercial i costos. 

Figura(4.4),Comparativa de les diferents tecnolofies termoelèctriques 

 

4.3 Situació actual de la Solar Termoelèctrica.  

La radiació directa representa el 80% i el 90% de l’energia solar en un dia sense núvols. En canvi, 

en un dia tapat, la producció d’una central termosolar es nul·la. Per tant els emplaçaments idonis 

per instal·lar centrals termosolars requereixen que siguin llocs amb molts dies de sol al any, 

principalment en àrees a latituds inferiors als 40º tant en l’hemisferi nord com el sud. En el nostre 

país es disposa de aproximadament 2000 kWh/ /any dels 2600 kWh/ /any dels llocs amb més 

radiació solar del planeta. 

Característiques Cilindre-Parabòlic Receptor Central Disc-Parabòlic 

Potencia 

Temperatura d’operació 

Factor de Capacitat anual 

Eficiència pico 

Eficiència neta anual 

30-320* 

390 ºC 

23-50% 

20 % (d) 

11(d’)-16% 

10-200 MW* 

565 ºC 

20-77% 

23 (p) 

7(d’)-20% 

5-25 kW* 

750 ºC 

25% 

29,4% (d) 

12-25% (p) 

Estat comercial 

Risc tecnològic 

Acumulació  disponible 

Dissenys híbrids 

Disponible 

Baix 

Limitat 

Si 

Demostració 

Mitjà 

Mitjà 

Si 

Prototip 

Alt 

Bateries 

Si 

Cost per W instal·lat Cilindre-Parabòlic Receptor Central Disc-Parabòlic 

€/  

€/W 

€/Wp 

525-229* 

3.33-2.25* 

3.33-1.08* 

525-229* 

3.66-2.04* 

2-0.75* 

525-229* 

10.5-1.08* 

10.5-0.92* 

 



          Aprofitament d’energia solar                                                                        Memòria                                                                               

          mitjançant motor Stirling                                                                            Juny 2012                                                                 

 

                                      

15 

 

A l’actualitat els límits mínims necessaris per a la rendibilitat d’una d’aquestes centrals és un mica  

superior als 1900 kWh/ /any. 

 

Figura(4.5),Mapa de la radiació directa Normal anual (kWh/ /any) PER 2011-2020 

 

A finals de l’any 2010 , la potencia solar termoelèctrica instal·lada a Espanya era 531,5 Mw, amb 

un creixement respecte l’any anterior de 299,8 MW 

 

Figura(4.6),Potencia solar instal·lada, acumulada i increment percentual(2008-2010) 

A nivell internacional, España es el líder mundial en aquesta tecnologia. En termes d’energia 

generada la solar termoelèctrica va arribar a un total de 691,5GWh al 2010 a Espanya, m’entre 

que l’energia anual que generarien totes les centrals en operació a finals de 2010 seria de 2366,3 
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GWh en cas d’haver funcionat tot l’any. La cobertura total anual a l’estiu del 2011 va arribar casi a 

valors de 1,5%. En 2020, si es compleixen les previsions del PER, la l’electricitat generada per les 

centrals termoelèctriques representarà un 3% del total d’Espanya. 

 

 

 

Figura(4.7),Generació d’energia (GWh) (2008-2010) 

Els nivells d’implantació de l’energia solar termoelèctrica es preestableixen de la següent manera; 

3001 MW 4800MW el 2015 i 2020 respectivament i una producció d’electricitat de 8287 GWh i 

14379 GWh el 2015 i 2020 respectivament. 

 

 

Figura(4.8),Evolució de la potencia instal·lada i objectius l(20010-2020) 

4.4 Sistema Disc-stirling a l’actualitat. 

Els discs parabòlics han evolucionat tant a EEUU com a Europa cap a la construcció d’unitats 

autònomes  connectades a motors Stirling situats al focus. Els sistemes disc-Stirling han demostrat 

la major eficiència de conversió de radiació solar en energia eléctrica amb valors màxims del 30% i 
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fins a 25% de promig diari en unitats de 7 a 25 kW. Degut a la curvatura parabòlica del 

concentrador  i la baixa relació distancia focal/diàmetre (f/D=0.6) es poden aconseguir altes 

relacions de concentració per sobre de 3.000. 

 

Això permet aconseguir molt altes temperatures d’operació entre 650 i 800 ºC, donant lloc a 

eficiències en el motor Stirling de l’ordre del 30 al 40%. La superfície còncava del concentrador 

està coberta per miralls de vidre o polimers metal·litzats damunt de una superfície de fibra de 

vidre.  

L’experiència operacional amb el sistema disc-Stirling consta bàsicament en poques unitats 

testades fonamentalment a EEUU i Europa, més concretament en la plataforma Solar d’Almeria. 

A Europa, els principals avanços s’han portat a terme per les empreses alemanyes Steinmüller i 

Schlaich, Bergermann und Partner (SBP) i la empresa SOLO Kleinmotoren. Pel que respecta al 

subministre del motor Stirling han desenvolupat 8 unitats de 7.5 a 8.5 m de diàmetre que han 

estat testats satisfactòriament a la plataforma Solar d’Almeria amb més de 30.000 hores 

acumulades d’operacions i una disponibilitat per sobredel 90%. Son sistemes que pretenen una 

significativa reducció de costos a canvi de menors rendiments. 

Hi ha un conjunt d’empreses que produeixen sistemes Disc-Stirling. 

 

4.5  Conclusió. 

La producció elèctrica mitjançant l’utilització d’aquesta tecnologia evita les emissions de gasos que 

augmenten l’efecte hivernacle. En utilitzar aquets tipus de recursos que es troben a l’àmbit 

territorial contribueixen a la reducció de les importacions de combustibles fòssils de l’estranger. 

També es redueix el risc dels impactes negatius associats a la volatilitat dels preus dels 

combustibles fòssils, així com a la pròpia vulnerabilitat de l’energia. 

Aquets tipus d’instal·lacions generen molts llocs de treball en els territoris on s’instal·len les 

centrals, tant en la fase de construcció com a la d’operacions i manteniment.    
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5 Disc Parabòlic “CCP ”. 

L’essència del sistemes de concentració solar radica fonamentalment en la reducció del dispositiu 

receptor degut a la possibilitat de concentrar la llum. 

Els concentradors solars anomenats cilindres parabòlics o CCP es generen a partir d’una paràbola 

com a superfície reflectora, mitjançant una translació lineal donant com a resultat un concentrador 

lineal. 

Las característiques geomètriques de la paràbola, que projecta els raigs de llum paral·lels entre si i 

paral·lels al eix de la paràbola sobre el focus d’ella mateixa, son el que la fan tan interessant en 

aplicacions practiques. La paràbola és una corba simètrica respecte el seu eix. 

El punt de tall entre la paràbola i el seu eix es el vèrtex. La distancia entre el seu eix i el vèrtex i el 

focus  se denomina distancia focal  

 
Figura(5.1),Focus d’una paràbola 

 

Per determinar la obertura de la paràbola utilitzarem les següents formules.  

 

y= a  + bx +c 

Aquesta és l’equació elemental d’una paràbola on: a ens indica l’obertura de la paràbola, b i c són 

els coeficients de posicionament dins de l’eix de coordenades (x,y). Per  simplificar el càlcul podem 

partir del punt (0,0) així ens queda. 
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y= a  

Per a calcular el punt del focus (F,0) tenim: 

 

 

 

Tot seguit hem de calcular la distancia focal ja que el punt focal no ens serveix sense saber la 

distancia focal: 

 

 

 

On  és el diàmetre de la paràbola, h és l’altura de la paràbola,   és el diàmetre del captador. 

 

 
Figura(5.2),Paràbola, altura, Diàmetre i rajos solars (AUTOCAD). 

S’ha de tenir en compte que hi ha un error de precisió ja que el sol esta en constant moviment, 

per això cal determinar quin es l’angle de desviació acumulat. 
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Figura(5.3),Desviació del raig solar &º (AUTOCAD) 

 

Podem observar que el rendiment de la superfície de captació disminueix degut a que els rajos del 

sol ja no són paral·lels. També cal dir que el tamany angular del sol, aproximadament (33 minuts 

d’arc o 9,6 mrad) els rajos del sol que incideixen en la paràbola no son del tot paral·lels. A més la 

paràbola no és del tot perfecta, generant errors de desplaçament del seguidor solar.  

 

Degut a tot això és necessari calcular la   

 

 
Figura(5.4),Area de Captació (AUTOCAD) 

 

 

L’espai que s’ha mogut el determinem amb la següent formula, que també es calcularà en les 

fulles de càlculs de l’annex 1  

)-  
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On  es l’angle que s’ha mogut el sol respecte el CCP.Aquest concepte agafa sentit degut a que el 

sistema de seguiment del sol no pot funcionar cada instant de temps, seria massa car, i per tant 

ha de moure el captador cada cert temps. 

 

5.1 Materials utilitzats per els “CCP” 

En el disseny d’un concentrador solar és mol important el coneixement dels materials reflectants 

utilitzats per a la seva construcció. Els dos materials més utilitats son l’alumini (AL) i la plata (Ag) i 

els tipus de vidres comercials on es diposita la plata sobre el vidre comercial o vidre baix en ferro, 

que com es pot apreciar tenen una menor refractivitat  a la part del infraroig on el ferro té una 

major absorció . 

Si aquests materials es volen utilitzar per a un concentrador de cèl·lules de cilici, s’obté com a 

resultat una eficàcia superior significativa respecte el vidre convencional.  Numèricament el valor 

de la eficàcia del mirall estàndard és un 87% respecte la eficàcia del mirall extra clar, que és el 

nom comercial. 

A la taula següent  podem apreciar la reflectància per a diferents superfícies utilitzades per a 

concentradors. 

Superfície  

Plata electrodepositada nova. 

Vidre platejat per el reves. 

Al de alta puresa nou. 

Reflector òptic de Al projectat. 

Al recobert amb SIO. 

Fulla d’alumini 99,5 puresa. 

Lamina acrílica aluminitzada 3M 

Lamina acrílica aluminizada 3m vella 

0.96 

0.94 

0.91 

0.89 

0.87 

0.86 

0.86 

0.85 

Figura(5.5), Diferents tipus de materials utilitzats com a reflectors. 

En el nostre cas després d’analitzar varis aspectes ens hem decantat per el Mylar degut a les seves 

prestacions ; 
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• Baix cost relatiu respecte el Mirall.  
• Capacitat d’adaptació a qualsevol angle de curvatura de la paràbola. 
• Mal·leabilitat. 
• Rendiment reflectiu acceptable . 

El Mylar va ser desenvolupat  per la NASA al 1964 per al 

programa espacial de EE.UU. El material consisteix en una 

fina capa de plàstic (PET), que està recobert amb un metall 

que reflexa la radiació electromagnètica, el metal·litzat 

tereftalat de polietilè  (MPET). De color d’or o platejat que 

pot arribar a reflectir un 97% de radiació en forma de calor. 

També s’utilitza en els primers auxilis, denominades mantes 

tèrmiques, degut a  la capacitat de reducció de pèrdua de 

calor. A la foto podem veure Al Sr. Neil Armstrong a dins del 

seu vestit d’entrenament Gemini G-2C, foto de la NASA. 

5.2 Diferents tipus de “CDP” 

A l’actualitat hi ha diferents empreses que fabriquen disc parabòlics, amb diverses prestacions, 

costos i rendiments. En la taula següent podem veure les característiques de diversos 

concentradors de disc parabòlics de diferents fabricants. 
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Figura(5.6), diferents fabricants i tecnologies de fabricac ió dels “CDP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricant Advanco MDAC SBP SBP CPG 

Diàmetre (m)  

Tipus 

 

Nº de fraccions. 

Tamany 

fraccions 

Material 

reflectant 

Reflectivitat(%) 

Concentració 

Seguiment 

Eficiència(%) 

10,5 

Miralls en 

fraccions 

336 

0,451x0,603 

 

Vidre plata. 

 

93,5 

2.750 

Excèntric 

89 

10,5 

Miralls en 

fraccions 

82 

0,91x1,22 

 

Vidre plata. 

 

91 

2.800 

Azimut/Elevació 

88,1 

17 

Membrana 

tensionada 

1 

Diàmetre 17m 

 

Plata/acer. 

 

92 

600 

Azimut/elevació 

78,7 

 

 

7,5 

Membrana 

tensionada. 

1 

Diàmetre 

7,5m. 

Plata/acer. 

 

94 

4.000 

Polar. 

82 

 

 

7,3 

Membrana 

tensionada 

24 

Diàmetre 

1,5m 

Polímer 

aluminitzat 

85 

1.670 

Polar 

78 
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6 Motor Stirling 
 
 

6.1 Història del motor Stirling 

 

El motor Stirling va ser patentat l’any 1816, per Robert Stirling, escocès nascut el 1790. Des de la 

seva creació el motor va passar per tota una època de desús, tenint  només un interès teòric. Va 

ser a partir de la dècada del 1850 quan es va voler potenciar el seu ús, degut també al risc 

d’explosió de les calderes de vapor. 

  

  
Figura(6.1), Dr Rober Stirling (1790-1878) 

 

 

El senyor Stirling considerava massa complicat escalfar aigua, produir vapor, expandir-lo en un 

motor, condensar lo, i mitjançant una bomba introduir de nou l’aigua a la caldera, el que el va 

portar a desenvolupar un nou sistema que realitzés els mateixos processos però d’una forma més 

simple. 

 



          Aprofitament d’energia solar                                                                        Memòria                                                                               

          mitjançant motor Stirling                                                                            Juny 2012                                                                 

 

                                      

25 

 

 

Figura(6.2),Esquema del primer motor Stir l ing al 1816 

 

Lamentablement, encara que era més simple i eficient, al menys en teoria, que una màquina a 

vapor clàssica, els motors Stirling mai van ser coneguts i la seva aplicació al mon real no va anar a 

més, ja que els motors de combustió interna el van pràcticament extingir. 

 

Han hagut de passar més de 150 anys per a tornar a parlar d’aquest motor degut als seus  

múltiples  avantatges:  baixa  emissió,  el funcionament silenciós, la fiabilitat, el baix manteniment 

i la llarga vida. També es pot fer servir per refredar invertint el seu cicle, fins arribar a 

temperatures inferiors als ‐200ºC. A més, el fet de que pràcticament pot funcionar amb qualsevol 

font de calor el fan atractiu en diversos camps de l’enginyeria. 

 

No tot és positiu, però, ja que s’ha de tenir en compte que treballa a alta pressió i a temperatures 

elevades, el pistó es difícil de lubricar i això pot ocasionar problemes d’obstrucció. 

 

Actualment hi ha varis sectors que utilitzen el sistema Stirling com per exemple  el sistema Stirling 

AIP format per un motor Stirling que ocupa 8 metres de longitud, utilitzant oxigen pur i 

combustible Diesel en una cambra de combustió pressuritzada. La pressió de combustió és més 
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alta que la pressió circumdant del mar, i això permet que els productes de combustió siguin 

expulsats al mar sense utilitzar compressor. L’oxigen es guarda en forma liquida (LOX) en tancs 

criogènics.  

 

El temps d’immersió es determinat sobre tot per la quantitat de LOX emmagatzemat  

 

 
Figura(6.3), Esquema d’un motor Stirling Instal·lat en un Submarí 

 

El sistema Stirling AIP està lliure pràcticament de vibracions. És silenciós i menys contaminant. Té 

un baix cost d’adquisició i un baix cost de manteniment durant el seu cicle de vida, i actualment la 

infraestructura per a la seva construcció ja existeix. 
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Figura(6.4), El principi del sistema Stirling AIP en submarins. 

 
 

Durant els anys 1969-1970 l’empresa Philips de Holanda, desenvolupava un motor Stirling per a un 

autobús. Aquest tenia 4 cilindres de 235  de volum de desplaçament cadascun. La pressió 

mitja era de 220 bars i la velocitat del motor era de 3000 rpm. Subministrava 200 hp (149,1kW) 

de potencia però no era probable que arribes a la vida de servei especificada de 10.000 hores.  

 

 
Figura(6.5), Fotografia del motor V4X35 dins un Ford Tanus, 1074 
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Es van desenvolupar varis models de motors però els resultats no van ser els esperats. Una de les 

majors dificultats per utilitzar els motors Stirling en vehicles és que aquests són molt lents en 

reaccionar ( aquets no arranquen passats varis segons ). 

En l’actualitat, es segueix investigant l’ús del motor Stirling a la industria de l’automoció. No seria 

d’estranyar que en un futur aquets desplacin els motors de combustió interna, ja que tenen la 

capacitat de funcionar amb qualssevol combustible i de ser menys contaminants que els motors 

Diesel i Otto, la qual cosa és positiva pel medi ambient. 

 

 

6.2 Tipus de Motor Stirling. 

 

Hi ha tres tipus de motor s Stirling depenent de la forma constructiva dels motors, tipus alfa (tipus 

), tipus beta ( ) i tipus gamma ( ). 

 

6.2.1 Configuració alfa  

Consta de dos cilindres independents units mitjançant un conducte. Aquest tipus de motor Stirling 

no te desplaçador però te 2 pistons desplaçats 90º a l’interior de dos cilindres units per 2 bieles i 

un volant d’inèrcia.  

Un dels cilindres es calenta mitjançant calor l’altre es refrigera mitjançant aletes o aigua. 
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Figura(6.6), Configuració tipus Alfa  

 

Aquesta és la configuració que hem escollit en aquest projecte, degut a que hi ha un ampli catàleg 

d’elements industrials que ja conten amb aquestes característiques, com per exemple 

motocicletes, compressors d’aire, compressors de gasos refrigerants etc.. 

Així hem de mecanitzar menys i obtenir resultats òptims. També donem la opció d’utilitzar aquests 

elements per una altra aplicació. 

 

6.2.2 Configuració Beta. 

En aquest tipus el pistó i el desplaçador estan en el mateix cilindre. Debut a això té poc volum 

mort i per això és amb el que obtenim majors potències específiques respecte a les altres 

configuracions. Existeix una ranura entre el desplaçador que permet el pas del gas de la zona 

calenta a la zona freda i al contrari. La seva desavantatge està a la seva fabricació, donat que 

necessita molta precisió i és molt complicada.  

 

 
Figura(6.7), Configuració tipus Beta ( ) 
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6.2.3 Configuració Tipus Gamma. 

Aquesta configuració és un derivat de la configuració Beta però més senzill de construir. Consta de 

dos cilindres separats, en un dels quals es situa el desplaçador i a l’altre el pistó de potència. 

Aquesta configuració és la de menor potència específica donat al seu gran volum mort.  

 
Figura(6.8). Configuració tipus Gamma ( ). 

 
 

6.3 Funcionament del motor Stirling. 

6.3.1 Generalitats. 

En aquests capítol tractarem d’explicar el principi de funcionament dels motors Stirling en general. 

Com hem plantejat els càlculs i el mètode utilitzat per relacionar les diferents parts, també es 

realitzarà un estudi termodinàmic del cicle del motor . 

6.3.2 Principi del funcionament del motor Stirling. 

El funcionament del motor Stirling es basa en l’aprofitament dels canvis volumètrics del fluid de 

treball com a resultat dels canvis de temperatura exposat. Aquests canvis volumètrics es deuen al 

desplaçament del fluid de treball a la zona calenta i a la zona en un espai hermètic o quasi 

hermètic. 

A continuació s’explicarà el funcionament del motor amb l’ajuda d’una sèrie de diagrames fets amb 

l’autocad 2007. 
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Si tenim aire tancat en un cilindre i desprès l’escalfem, es 

podrà observar que la pressió a dins del cilindre 

s’incrementa. Assumim que una de les tapes del cilindre és 

un èmbol i aquest es hermètic, llavors hi haurà un expansió 

del gas i augmentarà el volum interior del cilindre fins 

arribar a certa posició final de l’èmbol. 

 

Si el mateix cilindre, en el seu estat d’expansió, es refreda    

ràpidament, la pressió disminueix; llavors el volum es 

contrau i la posició de l’èmbol torna al seu estat inicial.  

 

Si en el procés d’expansió s’uneix un volant, l’increment de la pressió forçarà l’èmbol a moure’s, 

desplaçar-se, i forçant a moure el volant aconseguit que amb el canvi de volum es produeixi 

moviment 

 

Figura(6.9),Expansió d’un gas dins d’un cilindre 

En el cas del refredament el pistó retorna al seu estat inicial, degut a la disminució del volum del 

gas, causat pel refredament. 
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Figura(6.10), Contracció d’un gas dins d’un cilindre 

Si ajuntem els dos processos aconseguim la continuïtat del moviment de rotació del volant 

 

 

 
Figura(6.11),Moviment alternatiu de compressió i expansió. 

 

Amb aquest simple exemple s’ha explicat el principi de funcionament del motor Stirling. Cal dir que 

hi ha una sèrie de factors que influeixen directament en el bon funcionament. 

 

6.3.3 Descripció dels components d’un motor Stirling. 

Un motor Stirling esta format generalment per les següents parts: 
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Figura(6.12), Detall motor Stirling tipus Alfa (AUTOCAD). 

6.3.3.1 Zona calenta.  

Aquesta és la part on s’entrega el calor al motor, en conseqüència està sotmès a altes 

temperatures que poden arribar a 800º. Degut a això, els components d’aquesta zona estan 

sotmesos a dilatacions i tensions provocades pels canvis de temperatura. Els materials que 

s’utilitzen per a la seva fabricació  han de ser materials resistents al CERRP. Es pot utilitzar acer 

inoxidable austenític, acer al Cr-Mo, etc.. 

Aquesta part pot ser de varies formes. La forma més simple és quan  el cilindre no està 

pressuritzat. Aquesta pot ser una tapa plana hermètica.  

En el cas de que es desitgi pressuritzar el cilindre de motor Stirling,  haurà de ser de tal forma que 

augmentem l’àrea de transferència de calor degut a que la quantitat de fluid de treball que es 

requereix es major (degut a la pressurització).  

El disseny de la zona calenta varia d’acord amb el fluid de treball a utilitzar, això és degut a les 

propietats del fluid. Per exemple el He té una conductivitat tèrmica sis vegades superior a la 

conductivitat de l’aire. Encara que un motor estigui dissenyat per utilitzar aire, funciona amb He y 

, però no és reversible. Per a més informació veure [7] i [8] 
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6.3.3.2 Zona freda. 

La zona freda és la part que extreu el calor. L’extracció del calor es pot realitzar per convecció 

natural o forçada. En el cas que sigui natural, aquesta pot ser mitjançant l’implantació d’aletes 

d’alumini per a dissipar ràpidament el calor. 

En el cas de refrigeració forçada, es pot realitzar mitjançant una turbina d’aire o un ventilador 

juntament mab les aletes o amb un sistema de refrigeració mitjançant un circuit amb un fluid 

refrigerant. 

6.3.3.2.1 Refrigeració per aire  

Degut a que aquest tipus de refrigeració es poc eficient, haurem d’utilitzar materials d’alta 

conductivitat tèrmica en la fabricació del cilindre de la zona freda,  com per exemple coure o 

alumini. El dimensionament de les aletes per a la dissipació del calor de la part freda s’han de 

calcular depenent dels cicles per minut i la potencia  tèrmica a dissipar. Més envant de la memòria 

veurem com fer una petita aproximació del mètode de càlcul. 

6.3.3.2.2  Refrigeració per aigua 

La refrigeració per aigua consisteix en un circuit tancat que envolta la camisa de la zona freda. 

Aquest circuit tancat fa recircular aigua amb l’ajuda de una bomba fins a un bescanviador de calor 

on hi ha un ventilador, que al mateix temps fa circular aire a temperatura ambient.  

Aquet sistema és molt eficaç, però ens fa reduir el rendiment degut a que hem d’alimentar la 

bomba d’aigua i el ventilador. 

6.3.3.2.3 Regenerador. 

El regenerador és una part del motor Stirling molt important. És la peça clau dins d’aquest motor. 

El regenerador absorbeix i entrega calor al fluid de treball compensant una part del calor perdut 

per el motor, fent que la potència i la velocitat del motor augmentin. Això passa perquè qua 

treballa el regenerador, el fluid de treball necessita menys calor de cada cicle. Per tant fa que el 

cicle necessiti menys temps per a realitzar-se i també consumeixi menys energia en el cas de que 

l’aportem amb combustible. 
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El regenerador treballa de la següent manera: suposem que el gas de la zona calenta està a 400ºC 

i el de la zona freda esta a 40º. Quan el gas passa de la zona freda a la calenta, un regenerador 

ideal elevaria la temperatura del gas fins a 300ºC, per tant, l‘escalfador  ha d’entregar menys 

energia per a pujar la temperatura de 300ºC a 400ºC. De la mateixa manera, quan el gas passa 

de la zona calenta a la zona freda, el calor absorbit pel regenerador deixaria el gas a una 

temperatura de 100ºC i només s’hauria de refredar de 100ºC a 40ºC.  

Amb tot això aconseguim en ambdós casos, reduir el temps de escalfament i refredament del gas    

Hi ha varis tipus de regeneradors, els estàtics i els mòbils. Els mòbils generalment estan a dins del 

desplaçador i els estàtics poden estar tant a dins com a fora. 

El material del regenerador ha de tenir una alta capacitat s’emmagatzemar energia tèrmica per a 

que la temperatura sigui estable. També ha de tenir una conductivitat tèrmica baixa en la direcció 

del flux, per a generar un gradient de temperatura. La capacitat tèrmica volumètrica d’un material 

es pot mesurar amb el producte de   : a major valor el material pot absorbir major 

quantitat d’energia,  veure la següent gràfica (7.3.3.2.3). 

 

Gràfica(7.1.) Capacitat tèrmica volumètrica per a diferents materials. 



          Aprofitament d’energia solar                                                                        Memòria                                                                               

          mitjançant motor Stirling                                                                            Juny 2012                                                                 

 

                                      

36 

 

Una altra part molt important és la difusivitat tèrmica . Aquet parametre mesura la capacitat d’un 

material per a conduir l’energia tèrmica en relació a la seva capacitat d’emmagatzemar energia 

tèrmica, pel que necessitem que sigui un valor petit. 

 

A la següent gràfica podem veure la diferent difusió volumètrica per a diferents materials 

 

Gràfica(7.2)Difusió tèrmica volumètrica per a diferents materials  

Els materials més utilitzats en els regeneradors són lamines, llana o fils d’acer inoxidable bastant 

fins, (0.1mm). 

La NASA va fer un regenerador de fils de fibra de carbó [], tal i com es mostra a la següent figura, 

el qual es un regenerador mòbil ja que esta disposat en el desplaçador del motor  
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Figura(6.13)Desplaçador regenerador de fibres de carbono (NASA) 

 

Com es pot observar a la figura, la longitud del desplaçador es relativament petita. Això és perquè 

la conductivitat d’aquesta fibra de carbó, en el sentit transversal, és 1/100 vegades la seva 

conductivitat longitudinal. La conductivitat longitudinal és de 20 a 67 vegades major que la de 

l’acer inoxidable. Per això fa que sigui un material quasi ideal per utilitzar com a regenerador, ja 

que en estar disposats de la manera com es mostra a la figura, la conducció al llarg del 

desplaçador es mínima. Això permet un major gradient entre les dues zones. 

 

Sempre s’ha de  procurar que el volum mort del regeneradors sigui el mínim ja que això influeix 

bastant en la potència del motor. 

 

6.3.3.2.4 Pistó 

Aquesta és la part del motor on es realitza el treball motriu, i va connectat al mecanisme de 

transformació de moviment. El pistó ha de ser lleuger perquè el gas realitza treball només durant 

l’expansió. Degut a  que el pistó està en la zona freda del motor, es pot utilitzar alumini per a la 

seva construcció. Per a motors petits o experimentals també es pot utilitzar tefló. 

El pistó ha de portar anells en el cas de ser un motor pressuritzat i podrà no ser necessari en 

motors petits o experimentals .  
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6.3.3.2.5 Desplaçador motors tipus .  

Als motors  es denomina pistó també. El desplaçador es la part encarregada de desplaçar l’aire 

de la part calenta a la part freda. Aquest ha de ser capaç de resistir altes temperatures i tenir una 

bona resistència a la fatiga provocada per els constants canvis de temperatura. En els motors 

experimentals el despaçador es comporta com un regenerador fent que tingui les parets molt 

fines. 

 

El desplaçador ha de ser lleuger. Habitualment  estan fets d’acer inoxidable per les seves 

propietats de conductivitat tèrmica i de resistència  a altes temperatures. També es poden utilitzar 

materials com l’alumini en motors petits o experimentals. 

 

La longitud del desplaçador pot ser de 1 a 3 vegades el seu diàmetre, i les olgueres radials que ha 

de tenir entre el cilindre són de 1 a 2% del diàmetre del cilindre, per a que existència l’efecte de 

regeneració [8].  

 

Alguns investigadors consideren que el diàmetre òptim del despaçador ha de ser 98% el diàmetre 

del cilindre, el qual equival al 1% mencionat anteriorment. 

6.3.3.2.6 Mecanisme de conversió del moviment. 

Aquest és el mecanisme que fa possible transformar l’energia tèrmica en energia mecànica i al 

mateix temps en energia elèctrica. 

El tipus de mecanisme determinarà la forma del cicle del motor Stirling, i , coma conseqüència , en 

uns s’aconseguirà millors resultats que en altres. Son generalment,  més complicats de construir. 

Els diferents mecanismes tenen els seus propis paràmetres òptims de disseny, el quals els podem 

trobar en literatura Técnica especialitzada [6] 
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Figura(6.14) . (a)Mecanisme Romboèdric. (b)  De m’anivella amb balanci.  (c)De m’anivella i cursor. (d)Mecanisme de Ross. 

(e)Cigonyal, biela i guia lineal.  (f)Cigonyal, biela i guia per balanci  

 

6.3.3.2.7 Volant d’inèrcia. 

El volant d’inèrcia és la peça encarregada de donar energia en el cicle perquè es produeixi la 

compressió del fluid de treball i també ajuda a mantenir estable el gir del motor. També ajuda a 

mantenir un par de sortida el més lineal millor. Depenent de la massa del volant d’inèrcia el 

mecanisme tindrà més revolucions o menys. 

6.3.4 Estudi termodinàmic del motor Stirling. 

6.3.4.1 Cicle termodinàmic ideal del motor Stirling. 

 

El cicle ideal Stirling es compon de  quatre etapes; dos processos isotèrmics i dos isocòrics. El 

procés isotèrmic és un procés a temperatura constant i el procés isocòric és un procés a volum 

constant[1]. 
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En primer lloc en l’estat 1. Els elements son; cilindre, pistó, fluid i desplaçador . Tot el gas està a la 

part freda i el pistó està a la posició inferior. 

Procés 1-2 Quan el pistó  passa del estat 1 al 2, es realitza una compressió isotèrmica a la 

temperatura més baixa. El procés està representat al diagrama presió-volum següent. Aquí 

s’extreu calor al cicle. 

 

Figura(6.15) Compressió isoterma 1-2 [4] 

El treball consumit en aquest procés és igual al calor dissipat en el cicle. 

L’energia interna no canvia en el procés: 

 

El treball el calculem a partir de l’expressió per un procés isoterma reversible a t=ct. 

 

El calor en aquest procés el podem obtenir a partir del primer principi de la termodinàmica.  
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Proces 2-3 Si es mante fixe el pistó i es mou el desplaçador, es fa passar tot el fluid a la zona 

calenta, obtenint un procés isocòrit, en el que augmenta la pressió sense canviar el volum. Aquí el 

regenerador entrega calor al fluid elevant la seva temperatura. I el fluid augmenta de  . 

 

Figura(6.16). Aportació de calor a volum constant procés isocòric. 

En el segon procés, com que es a v=ct., el treball realitzat sobre el fluid de teball és nul. 

 

 

El calor en aquest procés correspon al procés de volum constant 

 

La variació d’energia interna d’aquest procés coincideix amb el calor. 
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Procés 3-4  En aquest procés s’obté una expansió isotèrmica a la temperatura màxima fent 

baixar el pistó i el desplaçador al mateix temps. En aquest procés s’entrega calor extern al fluid de 

treball. 

 

Figura(6.17). Expansió isotèrmica procés 3-4 

 En aquest procés és quant nosaltres extraim un treball del sistema. 

 L’energia interna és constant:  

 

 

El treball de nou és el d’un procés isoterma, però ara la temperatura eés la temperatura màxima. 

El treball serà negatiu, ja que, és el sistema que el realitza sobre l’ambient.  

 

El calor obtingut és el mateix que el treball però amb signe contrari. 
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Procés 4-1 En aquet procés, a volum constant, és quan el gas és refreda i el desplaçador torna al  

a l’estat inicial, així és finalitza el cicle termodinàmic representat, en aquest procés el regenerador 

absorbeix calor. 

  

 

Figura(6.18).Extracció de calor a volum constant procés (4-1) 

 

En aquet procés el treball realitzat sobre el fluid a volum constant és nul, com mostra l’equació 

següent: 

 

 

El calor en el procés a volum constant el podem calcular mitjançant; 

 

 

 

El resultat serà negatiu perquè és un refredament. 

 

La variació d’energia coincidirà amb la del procés;  
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L’eficiència tèrmica del cicle Stirling es calcula amb la següent expressió 

 

Don s’obté; 

 

  

Com que                                  i  

 

 

 

Així demostrem que el cicle ideal del motor Stirling té la mateixa eficiència que el cicle de Carnot, 

la qual es la màxima eficiència que pot arribar un màquina tèrmica considerant que totes les 

pèrdues siguin zero. El cicle de Carnot utilitza processos isentròpics, no processos regeneratius de 

intercanvi de calor, assumint que el calor específic del regenerador és infinitament gran, com el 

cicle Stirling. El la seguent figura podem apreciar els dos cicles: el de carnot en línea discontinua i 

el Stirling amb línea continua. 

 

 

 

Figura(6.19)Diagrama P-V y S-T del cicle Stirling (línea continua) i Carnot (línea discontinua)  
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Com es pot apreciar una altra avantatge del cicle Stirling és que el treball indicat és major que el 

cicle de carnot, (W Stirling>W Carnot) 

 

6.3.4.2 Cicle real del motor Stirling. 

Degut a que no existeix un mecanisme que realitzi el moviment ideal del pistó i del desplaçador 

per a la realització del cicle i la dificultat d’obtenir processos purament isotèrmics, degut als 

mecanismes de transferència de calor, associats a la velocitat amb que es desitgi realitzar el cicle, 

per tant es perd potencia i rendiment, el resultat final és un cicle redó en forma d’el·lipse. 

 

Gràfic(6.20).Pressió volum Cicle real Stirling. (AUTOCAD).  

També cal dir que la velocitat de gir, té el mateix afecta que la relació de temperatures , degut 

que a major velocitat de gir, el temps de realització del cicle s’escurça, a major velocitat de gir  

incrementa el seu valor. 
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6.3.5 Factors determinants en el disseny d’un Motor Stirling. 

6.3.5.1 Principals paràmetres de disseny d’un motor Stirling. 

Els principals paràmetres són quatre[1] 

 

On   són les temperatures del fluid de treball a la zona freda i la zona calenta 

respectivament,   són els volums màxims i mínims respectivament,  es l’angle de desfàs 

del mecanisme, i  és el volum mort dins del motor. 

No hi ha una combinació ideal per aquests paràmetres, perquè els valors òptims varien en cada 

cas en particular. Per exemple el millor valor per a   són entre 80º i 115º.[1]   

 

6.3.5.2 Efecte de la velocitat de gir del motor 

L’efecte de gir del motor té el mateix efecte que la relació de temperatures , degut a que aquests 

afecten directament a la relació de temperatures. Això succeeix degut a una major velocitat de gir,  

menys temps per a la realització del cicle i per tant menys temps per absorbir i dissipar calor. 

6.3.5.3 Efecte de la  relació de temperatures ( ). 

La relació entre les temperatures de la zona freda i zona calenta fan que el cicle sigui més prim, a 

mesura que el valor de la relació es major (0< <1) en la següent figura es pot apreciar que l’area  
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Figura (6.21) Efecte de sobre el c icle ideal St ir l ing ( ) 

Es pot observar que a major diferencia de temperatures el treball que entrega el sistema al volant 

es major. 

6.3.5.4 Pressió mitjana efectiva. 

En aquest apartat definirem alguns conceptes essencials del cicle Stirling teòric. 

La pressió mitjana efectiva (p*) és un valor que té molt a veure amb l’eficiència del cicle 

termodinàmic del motor. 

 

Figura (6.22). Cicle ideal St ir l ing amb pa pressió mitjana efectiva opt ima. 
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És una pressió constant òptima en que hi intervenen, la  que representa la relació entre la 

temperatura del focus calent i la temperatura del focus fred en relació a les corbes de les 

isotermes del cicle Stirling ideal, i la r representa la relació del volum màxim i mínim del cicle, que 

es defineix com a la relació de compressió. 

 

Relació de temperatura (esquerra) Relació de compressió (dreta). 

L’eficàcia del cicle Stirling es caracteritza per la desigualtat  r 1. Això assegura que el pic de 

pressió a la part inferior  isoterma, no és major que la pressió mínima a la part superior . 

La pressió mitjana efectiva optima apareix quan.  

 

A las isotermes superiors i inferiors respectivament, que obtenim mitjançant la constant dels gasos 

ideals. 

 

On m és la massa de dins de les cavitats de treball dels cilindres, la R és la constant universal dels 

gasos ideals. Juntant la relació de volums i les dues anteriors obtenim. 

 

El que queda com. 
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 En el cas real del cicle Stirling. 

 

Figura (6.23). Components del treball en el c icle Stir l ing. 

A la figura anterior podem apreciar la línea de la pressió mitjana efectiva la (p*), i les àrees 

tancades A, B, C, D y E, amb els seus límits corresponents. Amb la relació de les zones anteriors 

obtenim. 

W=A+B 

= A+B+C+D 

=C+D 

=A+B+C+E 

=C+E 
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On W és el treball net del cicle,  és el treball que s’entrega al mecanisme perquè el transformi 

en potencia útil,  es el treball que entrega el mecanisme a través del volant, a la substancia de 

treball perquè es realitzi el cicle. 

Si considerem que l’efectivitat del mecanisme és una constant de valor E llavors: 

 

 

 

 

On  és la màxima potència al eix, que es pot arribar. 

Si considerem que la pressió mitjana efectiva és la optima, i l’efectivitat del mecanisme és E 

obtenim. 
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Si considerem una efectivitat del mecanisme E=0.8 i per a diferents valors de relació de 

comprensió r i relació de temperatures  obtenim la següent gràfica:  

 

Figura (6.24).  en funció de  i r  

A la gràfica podem observar que a una major relació compressió, la corba decreix a un menor 

valor de . També podem observar que fins a 0.43 la corba del rendiment pràcticament no varia. 

Això ens indica que qualsevol de les relacions de compressió de la taula ens serveixen per 

aconseguir el rendiment màxim. A partir d’aquest valor podem observar que les relacions de 

compressió de r=3 i r=2 cauen primer. Dit això la relació de compressió adient per aquest estudi 

la fixarem en r= 1.1  
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6.3.6 Equació de Beale. 

Degut a que no hi ha una formula exacta per  saber quina potència desenvoluparà el motor 

Stirling, quin volum, quina pressió i quina temperatura, ja que tots els paràmetres estan 

relacionats entre ells i depenen dels altres, es fa molt difícil fer el predimensionament. 

Desprès d’investigar una mica ens vam adonar que un matemàtic, el senyor Beale, fa fer una 

aproximació al càlcul del motor Stirling mitjançant, com a paràmetre inicial, el gradient de 

temperatura. Aquest senyor es va adonar que la diferencia de temperatura jugava un paper molt 

important en la determinació de la potència útil del motor.  

Aquesta equació és la que hem escollit per a relacionar els diferents paràmetres de que disposem i 

la potencia que volem obtenir. 

 

On;   = potencia de Beale en W 

   B= numero de Beale  

   = Pressió mitjana Efectiva  

             = freqüència en Hz 

   V= volum en  

 

El numero de Beale el podem obtenir de la següent gràfica  
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Gràfic (6.25) Nº Beale Temperatura focus calent (K) 

Com podem veure a major temperatura, major és el numero de Beale i per tant major potència 

podrem obtenir. Les línies discontinues representen la d’un mecanisme ben optimitzat i un 

mecanisme poc optimitzat. Això dependrà del grau de toleràncies mecàniques, aprofitament i 

geometria del mecanisme. 

 

7 Generador eclèctic. 

El motor Stirling ens aportarà una potència mecànica. Aquesta potència mecànica l’hem de  

transformar en potencia elèctrica, donat que té una velocitat variable depenent de la radiació solar 

instantània. 

Avui en dia hi ha varies màquines elèctriques que ens poden solucionar aquest problema, com per 

exemple el generadors de velocitat variable. 

En corrent continua tenim les dinamos i en corrent alterna tenim els alternadors. 



          Aprofitament d’energia solar                                                                        Memòria                                                                               

          mitjançant motor Stirling                                                                            Juny 2012                                                                 

 

                                      

54 

 

7.1 Connexió a xarxa. 

En el cas que desitgem connectar el disc-Stirling a la xarxa elèctrica trifàsica , necessitarem una 

sèrie de elements; 

Aquí explicarem dues possibles solucions al problema. 

7.1.1 Generador d’inducció trifàsic.  

Un generador d’inducció trifàsic és una classe de generador elèctric que  mecànicament i 

elèctricament similar al motor d’inducció trifàsic. El generador d’inducció produeix energia elèctrica 

quan el rotor és mogut a una velocitat major a la freqüència de sincronisme del motor d’inducció 

equivalent. 

Fonamentalment existeixen dos tipus de generadors asíncrons: el “de jaula de ardilla” i el del tipus 

amb “rotor devanado”. Els del tipus “jaula de ardilla” són els més utilitzats  donat que el seu cost 

és baix, requereixen poc manteniment, son resistents i es poden connectar directament (amb 

proteccions i mitjans de desconnexió adequats) a la línea elèctrica on injectaran energia. 

Tenen la capacitat de produir potència elèctrica útil a velocitats variables de rotació. 

7.1.1.1 Avantatges i inconvenients. 

La maquina d’inducció és utilitzada des del segle passat. És molt robusta constructivament, més 

senzilla, de baix cost i requereix molt poc manteniment. Permet un amortigüament de la variació 

constant del par motor en la fletxa del motor. No obstant m’entres mes favorable sigui aquesta 

característica (+S), l’eficiència del generador disminueix[7]. 

Una de les desavantatges d’aquets motors és que necessiten prendre potència reactiva de la línea 

a la que estan connectats, el que fa originar un factor de potencia baix i haguem de corregir-lo 

mitjançant capacitadors. 

Per altra banda els generadors asíncrons no són molt apropats per connectar aparells que variïn la 

seva velocitat, doncs resulta ser un sistema massa rígid en quant a la seva relació par-velocitat. 
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7.1.2 Generadors d’inducció doblement alimentats. 

Una de les característiques dels generadors d’inducció doblement alimentats és la seva capacitat 

de subministrar potència a tensió i freqüència constant m’entree la velocitat del rotor varia. La 

configuració del DFIG també contempla la possibilitat de controlar el factor de potència del 

sistema.  

7.1.2.1 Funcionament. 

El funcionament del DFIG es basa en el generador d’inducció trifàsic amb rotor debanat, en el qual 

el rotor és alimentat mitjançant algun convertidor de freqüència (AC/DC/AC/) per a subministrar 

una corrent estable nominal a una velocitat variable. 

Un sistema DIFG típic es mostra a la figura (7.1). El conversor AC/DC/AC consisteix en dos 

components : un conversor a la part del rotor ( ) i un conversor a la part de Red ( ). 

Ambdós son conversors alimentats amb tensió directa que utilitzen dispositius electrònics de 

potència per sintetitzar (canviar la freqüència), una tensió alterna a partir d’una font de tensió 

continua. Els anells del rotor es connecten al conversor en el lloc corresponent, el qual està acoblat 

a l’altre convertidor mitjançant un vincle de CC. 

El conversor de la part de xarxa es connecta a xarxa mitjançant un sistema de inductàncies 

trifàsiques en sèrie, mentre que el debanat del estator es connecta de forma directa a xarxa. 

Amb aquesta configuració, la potencia del motor Stirling es transformada en energia elèctrica per 

un generador d’inducció i es injectada a la xarxa per els debanats del estator i el rotor. El sistema 

de control genera les senyals que comanden l’angle d’inclinació i las tensions de  i  per 

controlar la potencia del motor, el voltatge en directa i la potencia reactiva o les tensions dels 

terminals que van a xarxa.  



          Aprofitament d’energia solar                                                                        Memòria                                                                               

          mitjançant motor Stirling                                                                            Juny 2012                                                                 

 

                                      

56 

 

 

Figura(7.1) Figura . Esquema típ ic del generador asíncron doblement al imentat. 

El principi d’operació és com es mostra en la figura: la sortida del generador es connecta 

directament a la xarxa elèctrica, i a la vegada s’estableix un enllaç de realimentació per mitjà 

d’algun conversor de freqüència, amb l’objectiu de controlar el sistema d’excitació del rotor. 

Aquest enllaç de realimentació presenta dues avantatges molt importants: 

1. Com que el voltatge del rotor és controlat per un conversor electrònic de potència, el 

generador d’inducció és capaç d’importar i exportar a la vegada potència activa o 

reactiva. Això te importants conseqüències per a l’estabilitat del sistema elèctric i permet, 

a la maquina romandre connectada al sistema encara que hi hagi grans alteracions. 

2. A més, com que la freqüència del motor es controlada, això habilita a la maquina 

d’inducció mantenir-se sincronitzada amb la Red elèctrica encara que el motor Stirling 

varii la velocitat. 

D’aquesta manera s’aconsegueix desacoblar les freqüències mecàniques i elèctriques i resulta 

possible mantenir la freqüència de sortida a un nivell estable independentment de la velocitat de 

gir del generador. 
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L’angle d’atac del rotor és controlat per limitar la potencia de sortida del generador al seu valor 

nominal. 

7.2 Sistema aïllat. 

En el nostre cas, com que hem dirigit el projecta cap a llocs on resulta difícil l’accés a la xarxa 

elèctrica. Ens sorgeixen varis problemes i varies solucions, un dels problemes de no haver xarxa 

elèctrica, és que quan no hi hagi sol, ens quedarem sense energia elèctrica. Això ho podem 

solucionar amb acumuladors estacionaris, figura(7.2). Com que els acumuladors són en corrent 

continua, normalment s’acumula amb un voltatge de 12 fins a 

48  

Figura (7.2)Acumuladors estacionar is.  

Com que el sistema d’acumulació és en corrent continua tenim una sèrie d’elements que ens 

poden servir. 

7.2.1 Generador de corrent continua, dinamo. 

Una dinamo és un generador elèctric destinat a transformar el flux magnètic en electricitat  

mitjançant el fenomen de la inducció electromagnètica, generant una corrent elèctrica continua. 

Els principis de funcionament són: 

Quan un conductor es troba situat en l’interior d’un camp magnètic es mou de tal forma que talla 

les línees de flux magnètic, i es genera una força electromotriu denominada (fem). En circular una 
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corrent elèctrica  a través de un conductor situat dins d’un camp magnètic, es produeix una força 

mecànica que té tendència a moure. (Fig. 7.3) 

 

Figura (7.3) Generac ió de una fem. 

S’ha de diferenciar entre la tensió generada internament per la dinamo, que anomenem força 

electromotriu (fem), i la generada realment en els terminals d’ell mateix. La resistència interna 

crea una caiguda de tensió interna que redueix la tensió realment generada. Només quan la 

corrent es nul·la, ambdues magnituds s’igualen. Matemàticament les representem com  

 

On V es la tensió externa a les connexions del generador, I  és la corrent que subministra i r  la 

resistència interna. 

La potència elèctrica generada per un generador s’obté amb; 

 

7.2.1.1 Avantatges i inconvenients.  

El principal inconvenient de la dinamo és la presència d’escombretes i col·lectors que necessiten 

un manteniment periòdic. Per altre banda la dinamo és més pesada i cara que un generador de 

corrent alterna. Un dels majors inconvenients de les dinamos és el seu regim de funcionament, ja 
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que no subministra electre fins a un determinat numero de revolucions, més o menys 1500, i 

tampoc es pot implementar un multiplicador en la transmissió ja que quan el motor arribi a un 

regim alt de velocitat, la dinamo sobrepassaria els seus límits crítics de màxima velocitat.  

Per altra banda no és necessari cap dispositiu complicat per carregar les bateries, un simple diode 

( vàlvula de buit termodinàmica per dos elèctrodes; connectada a un circuit que permet el pas de 

la corrent en un sentit ), que suporti la intensitat nominal de la dinamo, serà suficient per evitar 

que la bateria pugui ser curtcircuitada per l’induït, quant aquest esta parat.  

 

7.2.2 Alternador. 

L’alternador al igual que la dinamo és un generador de corrent que transforma l’energia mecànica 

en energia elèctrica. En l’actualitat pràcticamenti tots els vehicles porten un alternador per 

alimentar la bateria del vehicle.  

En el nostre projecte hem escollit aquest tipus  d’element ja que ens dona una sèrie d’avantatges. 

7.2.2.1 Característiques de l’alternador. 

Encara que la producció de corrent d’aquesta màquina es anàloga a la de la dinamo, es diferencia 

essencialment en que les bobines induïdes romandran estàtiques, sent el camp inductor que es 

mou amb el rotor, alimentat amb corrent continua procedent del mateix generador a través dels 

anells de fregament situats al eix del rotor. 

Aquesta disposició dels elements del alternador proporciona grans avantatges, tals com la 

capacitat de poder girar a grans revolucions sense deteriorament de les seves parts mòbils, cosa 

que no passa amb la dinamo. 

7.2.2.2 Avantatges del alternador respecte la dinamo. 

Les característiques constructives i de funcionament en un alternador el diferencien essencialment 

de la dinamo. L’alternador té una sèrie d’avantatges sobre l’alternador que es poden resumir en els 

següent punts; 
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1. L’alternador no porta col·lector per a la commutació de la corrent, donat que la rectificació 

de la mateixa s’aconsegueix en un pas posterior a la seva producció, eliminant per tant el 

perill de centrifugació del col·lector a altes revolucions. 

2. Les escombretes només s’utilitzen per alimentar la bobina inductora i, com que la corrent 

d’excitació és petita (2 ampers), la secció de les quals és més petita, amb un mínim 

desgast acumulat.  

3. La bobina inductora està assegurada entre les masses polars , formant un conjunt 

compacte, unit a l’absència del col·lector. El rotor pot girar a grans revolucions sense cap 

perill. 

4. Té menor volum de pes que la dinamo per a una mateixa potència útil, entregant la seva 

potència nominal a un reduït de revolucions. 

5. La polaritat de la corrent és independent del sentit de gir de l’alternador, ja que qualssevol 

alternança en la seva corbà característica és rectificada a la sortida del mateix mitjançant 

un pont rectificador. 

6. L’alternador no necessita limitador d’intensitat; a tensió regulada constant, la corrent 

s’autolimita per saturació magnètica del camp inductor. Tampoc necessita disjuntor en el 

grup regulador, ja que els díodes del pont rectificador impedeixen la descara de les 

bateries a traves dels enrotllaments del estator o induït. 

7. Degut les seves característiques constructives anteriorment cometades, l’alternador te una 

major duració de servei, amb un menor manteniment. 

 

Fig.(7.4) Gràf ic comparatiu de producció de corrent dels dos generadors respecte r.p.m. 
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7.2.2.3    Descripció i característiques dels seus components. 

Un alternador del tipus en la utilització en la automoció figura (7.4). Està format pels següents 

elements. 

• Un conjunt inductor format en el rotor o inductor (5) de l’alternador. 

• Un conjunt induït format en l’estator (4) 

• Un conjunt pont rectificador (6) i (7). 

• Envol tori i elements complementaris de la màquina. 

En les figures (7.6, 7.7) es poden veure amb detall del desglossament de dos tipus d’alternadors 

de la casa FEMSA i en la figura (7.8) el conjunt seccionat d’un altre model d’alternador. 

 

Figura (7.5) Components de l ’a lternador, desglossament. 
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Figura (7.6) Desglossament de l ’al ternador                  Figura (7.7) Desglossament de l ’al ternador t ipus ALB 

amb pont de recti f icació de sis díodes.                        t ipus ALE amb regulador incorporat.                         
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Figura (7.8) Conjunt d’un alternador seccionat  
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8 Anàlisis de solucions 

En aquest apartat s’indicaran les diferents alternatives escollides per a solucionar els problemes 

que han anat surgint  

8.1 Generalitats . 

En el termini d’execució d’aquest projecte, hem anat estudiant les diferents possibles solucions per 

a la realització del projecte. A la memòria hem anat introduït petites pinzellades de les solucions 

escollides en el nostre projecte. Aquest capítol té com a funció explicar d’una manera més concisa 

i clara els problemes i possibles solucions que ens hem anat trobant al llarg del projecte. 

8.2 El Motor Stirling. 

En la realització del motor Stirling hem anat descartant possibles solucions  

8.2.1 Tubs cilíndrics comercials  

La primera possibilitat que vam estudiar va ser realitzar una mecanització als tubs comercials 

normalitzats de diferents metalls coure, acer, etc. 

            

       Figures (8.1,8.2) Tubs de coure i tubs d’acer inoxidable.Normal itzat.  

8.2.1.1 Avantatges i inconvenients. 

Els avantatges són que els podem trobar a qualssevol ferreteria o distribuïdor oficial,  el cost no és 

molt elevat, estan normalitzats, és poden mecanitzar amb facilitat i podrien arribar a ser útils en 

petites maquetes que treballin a temperatures baixes.   

Per altra banda, aquets tubs no estan dissenyats per a ser utilitzats com a cilindres de motor, i les 

toleràncies de fabricació no són tan apurades. En treballar a temperatures altes el tubs es dilaten 
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fent que hi hagi fuites de gas,. S’haurien de mecanitzar els pistons i desplaçadors  seguit de les 

bieles i lebes,  tot amb unes toleràncies molt precises. Tot això fa que haguem descartat aquesta 

opció. 

8.2.2 Motors de compressió de  gasos refrigerants hermètics. 

Vam estudiar la possibilitat d’adaptar els motors tipus hermètics per a fer-los funcionals en el 

sistema Stirling, desprès de desmuntar varis d’aquests motors i analitzar els resultats obtinguts. 

 

Figura (8.3) Compressors hermètics   

8.2.2.1 Avantatges i inconvenients. 

Els avantatges d’utilitzar aquests motors són el fet que totes les parts mecàniques ja estan fetes, 

com el pistó, leva, biela, cilindre o el bolc i també els components elèctrics, com el bobinat, 

l’estator i el rotor. 

Per altra banda sabem que normalment són motors d’un pistó i daont que necessitem com a 

mínim 2 pistons no ens serveix, a no ser que puguem acoblar 2 motors. Per acoblar els dos motors 

necessitem que siguin idèntics  i tot i així s’hauran de mecanitzar varis elements per aconseguir la 

unió correctament. Cal dir que el volum de les cavitats normalment és molt petit i això ens 

proporcionaria una potència molt petita. 

8.2.3 Motors de compressió alternatius de dues etapes. 

Aquests motors poden funcionar amb aire o gasos refrigerants. Estan formats normalment per dos 

cilindres en v o en línea. Aquesta configuració ens proporciona quasi tot el que necessitem en la 

part mecànica referent als cilindres, pistons, lebes i bieles. No obstant s’haurà d’estudiar el disseny 

de la part del regenerador i els elements necessaris per aconseguir un bon funcionament. 
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Figura (8.4) Compressor d’a ire de 2 pistons  

Aquesta és la configuració que hem escollit per a la realització del prototip degut als avantatges 

que ens proporciona.  

8.3 Captació solar. 

Aquí parlarem de quines han estat les solucions adoptades per la captació solar. Com que 

necessitem altes temperatures, a partir de 100º C, els captadors plans no ens serveixen degut a 

que només poden arribar a una temperatura màxima de 120ºC. També necessitem que concentri 

el calor a un punt o area determinada. Amb aquestes condicions inicials cerquem quines solucions 

hi ha per resoldre aquest problema. 

8.3.1 Disc parabòlic. 

Els discs parabòlics estan formats per una paràbola circular amb un angle de radi X. Degut a això, 

té la capacitat de concentrar la llum en un punt (punt focal). Això es exactament el que nosaltres 

necessitem. Per això hem escollit aquet sistema. 

D’altra banda ens sorgeix el problema del seguiment solar, ja que la paràbola ha d’estar 

perpendicularment enfocada al sol en tot moment i el sol descriu una trajectòria. Si no poguéssim  

el sol s’anirria movent i no podríem aprofitar l’energia solar. 

8.3.2 Seguiment solar. 

Per a poder fer un seguiment solar eficient, necessitem que el mecanisme del seguidor solar 

consumeixi poca energia i aguanti les condicions climàtiques de l’exterior. Una possible solució 

serien els motors pas a pas de corrent continua amb caixa de reducció de velocitats per la part 
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mecànica. Per la part electrònica hi ha una sèrie de circuits integrats que ens ofereixen el control 

total del sistema de seguiment.  

 

Figures (8.5,8.6).Motor pas a pas. Acoblament motor i  engranatge sense fi .   

Hi ha varies opcions, al mercat actual amb diversitat de preus, i prestacions. 

9 Estudi econòmic. 

9.1 Càlcul dels costos fraccionats. 

En aquest apartat realitzarem una estimació del cost real per a la realització del Disc-Stirling de 

tots els components. En la següent taula resumirem els diferents materials i deferents costos: 

Evolució històrica dels prototips de discs parabòlics.  

Nom Any Diàmetre Concentració Pes Cost 

Tecnologia vidre metall 

TBC  

Vanguard 

MDAC 

1977 

1980 

1984 

11 

11 

11 

3000 

2800 

2400 

162 

118 

73 

1300 

650 

300 

Tecnologia film aluminitzat  

SKI 

GE 

LaJet 

1980 

 

1986 

7 

12 

7.4 

250 

1000 

800 

74 

56 

37 

900 

250 

190 

Tecnologia de Polímer-plata/Acer-plata 

Acurrex 

LaJet 

 

1987 

15 

15 

1100 

700 

67 

55 

125 

90 

Tecnologia membrana tensionada 

SBP 

SKI 

1983 

 

17 

15 

600 

 

52 

30 

180 

140 
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Com podem apreciar el cost directe està molt relacionat amb el tipus de tecnologia utilitzada.  

 

En el nostre projecte hem utilitzat la tecnologia de Mylar. Es podria comparar al polímer-plata, a 

aspectes pràctics. Tot seguit resumim els costos derivats de la construcció d’un disc parabòlic 

Disc parabòlic m2 - 1 unitat 

Component del Disc Cos directe € *Cost indirecte € Total € 

Lamina reflectant 24 2 48 

Base lamina 75 2 150 

Estructura Metàl·lica 150 1.5 225 

Components seguidor 160 1 160 

Disseny transport 50 1 50 

Total 459  633€ 

*Cost indirecte, fa referència al cost de mecanització i instal·lació del material, en definitiva el que 

haurà de pagar de més, el client que no volgués construir el Disc parabòlic. 

Tot seguit definirem els components necessaris pel motor Stirling. 

Motor Stirling 

Tipus  Cost directe  *Cost indirecte Total 

ST05G-CNC 500W 600 1 600 

Compressor 220  

300 1.5 450 

Altres costos 20 1 20 

TOTAL OPCIO 1  

TOTAL OPCIO 2 

520 

300 

 620€ 

470€ 

El fet de que puguem decidir entre  la poció 1 i opció 2 dependrà de la capacitat econòmica de 

cada client. 

En el següent pas estudiarem els components elèctrics per a un sistema aïllat ja que és l’objectiu 

del projecte. 

Cal dir també que la possibilitat de connexió és viable ja que hi ha una normativa, exactament: 

Real Decret 661/2007, de 24 de maig que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica de 
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regim especial, amb una remuneració acceptable. A la taula següent podem veure els valors 

corresponents  

Termini Tarifa regulada 

c€/kWh 

Prima de referència 

c€/kWh 

Límit Superior 

c€/kWh 

Límit Inferior 

c€/kWh 

Primers 25 anys 26.9375 25.400  

34.3976 

 

25.4038 Després dels 25 anys 21.5498 20.320 

En el cas de que el client ho demani es pot fer una valoració i un estudi sobre la viabilitat, de la 

connexió a Red depenent de la ubicació del Disc-stirling. 

Sistema Electric aïllat: 

Components elèctrics 

Model Cost (€) *Cost indirecte (€) Total (€) 

Regulador de carga Xanter C40 40A 150 1.2 180 

Alternador A13N269 60A 86.77 1.2 104.12 

Components elèctrics varis 20  20 

Total   304.12€ 

  

9.2 Càlcul del cost total  

A la següent taula resumin el cost estimat del Disc-Stirling 500W 

Disc-Stirling 

Secció Cost € 

Disc parabòlic. 633 

Motor Stirling. 620 

Components elèctrics. 304.12 

Costos logístics 1.2% 

Benefici 1.2% 1.2% 

TOTAL 2.237 € 
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  El cost total del Disc-Stirling s’eleva a 2.237 € iva inclòs, això significa que te un cost 4.47 €/W 

instal·lat, aquest resultat és un resultat estimat, ja que no tenim en compte el coeficient de 

seguretat i els beneficis. A més el client, si el client  s’ho instal·la ell mateix, tenint en compte la 

normativa aplicable, els costos es poden reduir a 1335 € ( que seria el cost net del material i 

transport). Això significa que el cost per Wat instal·lat es redueix fins a 2.67 €/W. 

   

10 Conclusions i perspectives. 

  En aquest apartat resumirem breument les conclusions que hem arribat i les perspectives a curt i 

llarg termini 

10.1 Conclusions 

En el llarg d’aquest projecta hem pogut observar que hi ha una tecnologia eficient relacionada amb 

l’energia solar, amb l’avantatge de que es una font d’energia que tenim a l’abast de tots, és una 

energia infinita i neta . 

Hem pogut observar que la realització d’un motor Stirling no és tan fàcil, ja que te de complir una 

sèrie de condicions que dificulten la seva construcció i disseny. 

Una de les dificultat que ens ha causat més problemes és el calcul de la pressió mitjana efectiva ja 

que és un valor clau en el disseny del motor. 

En la part de la maqueta podem dir que hem tingut molts dificultats econòmiques no obstant això 

hem pogut reunir el material, tard. El disseny de lla maqueta està en procés de disseny, en la 

defensa comentarem els aspectes relacionats amb la maqueta. 

10.2 Perspectives. 

Les perspectives a curt termini són mantenir el contacta amb una empresa d’Alemanya que es 

dedica a fabricar motors Stirling, el nom de la empresa es diu Ve//ingenieure. Acabar el prototip, 

al ritme que l’economia ho permeti, i realitzar els assajos pertinents. 
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Els motors Stirling d’aquesta empresa estan enfocats per a funcionar amb combustible. Els hi hem 

fet una proposta per adaptar el seu motor per al funcionament amb energia solar amb disc 

parabòlic. I començar una relació empresarial.  

A llarg termini la creació d’una web que expliqui el funcionament del Disc-Stirling i posem a la 

venta el prototip ver fer un estudi de les ventes que podríem arribar a tenir, si el volum de 

comanda és major als costos per a la creació d’una empresa i el seu manteniment i creixement ens 

despondríem al disseny d’aquesta. 
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11 Prototip. 

Referent a la part del prototip hem tingut molts de problemes, de logística i liquides, això ha fet 

que el ritme de desenvolupament s’hagi vist afectat.  

Un dels problemes més grans que ens hem trobat és la manca de recursos a la universitat tals 

com per exemple un laboratori per poder mecanitzar elements, soldar, tornejar ect. No obstant 

agraeixo tota l’ajuda rebuda per a poder realitzar algunes proves amb materials reflectants, i el fet 

de que la universitat m’hagi deixat un lloc al laboratori L003 per poder realitzar-les. 

La falta de liquides ens ha perjudicat a l’hora d’aconseguir els materials , i els elements essencials 

per a la seva construcció. 

Dit això farem tot el possible i més, per aconseguir fer una demostració el dia de la presentació. 
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1 Annex 1- Disseny del motor Stirling. 

1.1 Dimensionament inicial. 

Per a tenir una idea de les diferents dimensions del motor, farem ús de la fórmula de Beale 

referent als motors Stirling: 

 

 

On;   = potencia de Beale en W 

   B= numero de Beale  

   = Pressió mitjana Efectiva  

             = freqüència en Hz 

   V= volum en  

Per assolir una potencia de 500W per exemple tenim: 

La temperatura màxima de treball que poder arribar és de 450º C uns 723º K en els millors dels 

casos. 

De la gràfica de Beale podem extreure el numero de Beale: 

T. Màxima de treball 600 K 800 K 1000 K 1200 K 

Disseny Optimitzat 0.008 0.017 0.025 0.03 

Disseny poc Optimitzat 0.002 0.006 0.009 0.01 

Taula A1.1 Taula de valors per al  Numero de Beale. 
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 En el nostre cas podem agafar el valor de 0.015 ja que la temperatura en que treballarem és 

menor als 800º K   

La pressió mitjana es un tema molt complex de definir, desprès de estudiar alguns llibres sobre 

termodinàmica,  la podríem situar en un 15 bars com a màxim, ja que el nostre motor no es un 

sistema pressuritzat, sinó que treballa a una pressió inicial baixa. 

 

Com que tenim com a generador elèctric un alternador tindrem que la velocitat de treball optima  

és de 1800 rpm o 30 Hz 

Càlcul del volum del pistó de potencia o pistó calent a partir de la formula de Beale; 

  

 

Observem que la relació entre pistó calent i fred que ens dona un màxim rendiment es . 

  

 

 

Si tenim en conte que el motor treballa amb un desfasament entre pistons de 90º tenim: 
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La relació de entre els volums màxims i minis és ; 

 

Resum de dades per al dimensionament inicial: 

 Potència de Beale   500W 

B Nombre de Beale   0.015 

 Pressió Mitjana   26.5 bar 

  Pressió Màxima estimada  54   bar 

  Pressió Mínima estimada  5     bar 

 Temperatura màxima   723º k 

   Temperatura mínima   300º k 

  Freqüència    30 Hz 

 Volum pistó calent    222.22  
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  Volum pistó fred    202.02  

 Relació de volums dels pistons 1,1 

  Volum Màxim     

  Volum Mínim    101.1   

 Relació de volums màxim i mínim 0.312 

 Desfasament de pistons   90º 

 

Per aconseguir un màxim rendiment, els pistons han de tenir el doble de longitud que de diàmetre, 

per tant el pistó haurà de tenir la següent mida: 

 

Per tant l’altura serà de 10.42  

 

Per tant l’altura serà de 10.08  
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Cal dir que s’haurà de revisar les mesures obtingudes i comparar-les amb les dimensions 

normalitzades de fabricació, per poder adaptar els càlculs a les normatives de fabricació. 

1.2 Balanç energètic del cicle teòric Stirling. 

Antes de començar definirem els punts principals del cicle: 

= =  

= =101.1   

= 723 K 

 K 

A partir de la formula dels gasos ideals, usant la pressió mínima inicial de 5 bars, i sabent com a 

dades inicials; 

 

On: 

P  Pressió absoluta del gas os vapor (bar). 

V  Volum total del gas o vapor ( ). 

T Temperatura absoluta del gas o vapor. 

R Constant universal dels gasos R=0.08314 . 

n Nombre de mols del gas o vapor. 



          Aprofitament d’energia solar                                                                        Memòria                                                                               

          mitjançant motor Stirling                                                                            Juny 2012                                                                 

 

                                      

84 

 

PM Pes molecular de l’aire 28.97 ( ).  

 Densitat de l’aire 1.18 (  a 298º K 

Massa d’aire dins dels cilindres; 

 

Si se sap la massa i el pes molecular del gas o el vapor sabrem el nombre de mols: 

 

 

 

Punt 1 tenim:  , , , n, R, ho tenim tot. 

Càlcul de la pressió en el punt 2: 

 

Càlcul de la pressió en el punt 3: 

 

Càlcul de la pressió en el punt 4: 
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Ara resumirem les dades a una taula: 

 

Punt 
Volum  Pressió  

Temperatura K 

1 323.32 5 300 

2 101.1 22.38 300 

3 323.32 53.95 723 

4 101.1 16.87 723 

Taula A1.2 Taula resum dades del c icle teòric.  

Ara que ja tenim les condicions en les que ha de treballar el motor, veurem l’energia necessària 

per fer-lo treballar d’aquesta manera. 

En el procés 3-4, és on hem de recollir la energia procedent del sol: 

Expansió isotèrmica;  

 

 

 

El calor que haurem d’evacuar per refredament: 

 

Calor que el generador ha de cedir al fluid: 
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On  

 a 25ºC  

  a 450º C  

Calor que el regenerador ha de recollir del fluid: 

 

Tindrem un rendiment teòric màxim, o rendiment de Carnot, de: 

 

Per tant tenim un treball útil de: 

  

Això fa que tinguem una potència útil teòrica de sortida de: 
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La potencia útil calculada dista molt de la potencia real estimada, encara se li han d’incloure les 

pèrdues tals com absorció de calor, el regenerador, el seguidor, fregaments etc.  

Si assolim un rendiment mecànic òptim del   

  

 

1.3 Captació Solar. 

I com hem estimat en l’apartat anterior, la captació solar es produeix en el pas 3-4 i hem de ser 

capaços d’arribar a una potència tenint en compte el rendiment de carnot i sàpiguen que el motor 

Stirling acostuma a treballar al 45% del rendiment de carnot: 

 

La potencia solar ens arriba en  a la superfície terrestre, la podem situar en 

1000 , i a España entre 600 i 800 . 

Càlcul de l’àrea de captació,  :  

 

L’àrea d’una circumferència és :   
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Com a resultat inicial obtenim una paràbola de 1.08 m de diàmetre , cal dir que hi ha pèrdues en 

el seguiment i en la reflexió. 

A continuació farem un resum de les dades obtingudes en l’estudi solar; 

 

Dades del captador Solar. 

Potencia a absorbir 2330 W 

Irradiació 800 W/  

Parabòlica 3 
 

Potència absorbida 2120 W 

Reflexió 91 % 

Rendiment del seguiment 97 % 

Potencia enviada al concentrador 2056 W 

Taula A1.3 Taula resum dades captació. 

 

Com poder observar hi ha pèrdues en la reflexió i en el seguiment solar tot això fa que la radiació 

final obtinguda sigui menor a la calculada anteriorment. 

El concentrador d’energia tindrà un costat de 10 cm de diàmetre, que és quasi el doble del 

diàmetre del pistó calent, així obtenim un marge més gran de desviació d’angle respecte el sol. 
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Dades del concentrador solar. 

Superfície 78.5 

 

Concentració Solar. 382 Sols 

G(irradiació solar sobre el concentrador) 305732 
w/  

Potència rebuda 2120 W 

Calor Rebut 20.27 J/cicle 

Taula A1.4 taula resum del concentrador. 

En el camp de la captació solar, el terme Sols , indica les vegades que concentrem el sol, surt per 

la divisió de l’àrea del captador i l’àrea del concentrador. 

1.4 Càlcul de la refrigeració. 

 Hem enfocat el càlcul per a un sistema en aletes com que tenim un cilindre haurem de calcular les 

aletes cilíndriques, antes de començar a fer els càlcul haurem de definir alguns termes.  

 

Figura A1.5 esquema del càlcul per a la refr igeració mitjançant a letes. 

On: 

H Altura del cilindre 

t Gruix de les aletes 
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  Temperatura exterior del cilindre en la zona on no hi ha aletes. 

         Radi intern del cilindre. 

         Radi exterior al inici de les aletes.  

         Radi exterior al final de les aletes. 

q  Calor que s’extreu  

 Coeficient de convecció del medi extern.  

       Temperatura del medi exterior. 

K          Conductivitat tèrmica del material. 

         Coeficient del convecció de l’aire intern. 

         Eficiència de les aletes.  

N  Nombre de aletes. 

El calor total evacuat per al sistema de  les aletes serà: 

 

Calor evacuat per les aletes: 
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On  es; 

 

I el calor evacuat per la part on no hi ha aletes serà: 

 

On  es; 

 

Amb la gràfica següent obtenim la eficàcia de la aleta en funció de la següent formula. 

  

On  es la conductivitat tèrmica del material a la temperatura     
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Taula A1.6 Gràf ic per trobar la efic iènc ia de aletes anulars de gruix constant .  

Fent un circuit equivalent, temin el següent. 

 

Gràfic A1.6 Circuit tèrmic equivalent per trobar el calor evacuat.  

Les formules per a calcular les resistències tèrmiques de la figura anterior son: 
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On l’àrea efectiva de les aletes; 

  

 

On el calor evacuat per les aletes te la següent formula: 

 

Per tant ens queda: 

 

Amb aquest sistema hem de buscar el  suposant un diàmetre de l’aleta.  

El calor que ha de poder dissipar en la part del cilindre fred és de : 
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Dades: 

 

 

 

 

  

(Això es pot justificar degut a que el coeficient de convecció del fluid interior és elevat i la 

conductivitat tèrmica del material metàl·lic del cilindre també és elevat) 

Per tractar-se d’una aleta anular considerant la dissipació de calor en l’extrem de l’aleta, s’usa la 

gràfica A1.6 referent al  però fent els càlculs amb el radi exterior suposant un diàmetre de 0.1 m 

per poder extreure el . 

 

Paràmetres de l’aleta:  
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Entrem a la taula:  

 

 

El flux de calor és: 

 

On és l’àrea corregida en la superfície de l’aleta en contacte amb el fluid (sense l’àrea de 

l’extrem) 
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S’hauran de instal·lar 29 aletes amb un diàmetre de 0.1 metres i amb un gruix de 0.0025 metres 

per aconseguir dissipar el calor de la zona freda. 
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Annex 2 
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2 Annex-2  Càlcul amb el programa Excel. 

Per a realitzar els càlculs del motor Stirling d’una manera més rapida, hem dissenyat unes fulles de 

càlcul amb el programa Microsoft Office Excel. 

Per a la realització de les proves d’assajos del prototip, depenent dels sensors que hi posem 

podrem obtenir, resultats que directament introduirem a la fulla de càlcul.    

En les següents pagines expendre com funciona la taula d’Excel 

En aquesta figura podem apreciar els càlculs inicials del motor Stirling, podem dir que els resultats 

obtinguts són els resultats de les parts mecàniques. 
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2.1 Dimensionament inicial  

En aquests apartats realitzen els primers càlculs, tenint com a referència la potencia elèctrica 

desitjada.  

 

Figures(An2.1,2.2,2,3) Esquerra equació De Beale. Dreta dalt Gràfica. Dreta baix temperatures inic ia ls  

En figura (An 2.1) introduïm les dades a les cel·les de color rosa i automàticament ens calcula tots 

els paràmetres següents inferiors. En el cas que s’hagi de fer algun canvi és tan fàcil rectificar les 

dades inicials. En la figura (An 2.2) podem apreciar la gràfica de Beale don traurem el coeficient en 

funció de les temperatures, de manera manual. En la figura (An 2.3)  introduïm les temperatures a 

les cel·les de color rosa les altres dues taules són de caràcter informatiu.   
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Figures (An2,4.2,5.2,6) Superior Dimensionament pistons. Infer ior esquerra massa capacitat molar de l ’aire. 

Inferior dreta press ions dels quatre estats. 

 En la figura (An2.3) podem apreciar els resultats automàtics, que ens indiquen quines dimensions 

han de ser els cilindres i pistons del motor Stirling, amb els paràmetres anteriors introduïts. A la 

figura (An2.5) calculem la massa del gas dins del Motor Stirling. A la figura (An2.6) aqui és cáclula 

automaticament les pressións dels quate estats/punts. 
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2.2 Estudi tèrmic. 

En aquest apartat és calcula automàticament el cicle Stirling amb les dades obtingudes de l’apartat 

anterior amb el dimensionament inicial. 

 

Figures (An2,7.2,8) Esquera taula dades. Dreta resultats dels 4 estats resumits. 

En la figura (An 2.7) Introduïm les dades referents al tipus de gas que vulguem utilitzar per a 

realitzar el cicle Stirling. En la figura (An 2.8) Ja tenim totes les dades necessaris per a començar a 

fer els càlculs termodinàmics 
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Figura (An2,9) Processos 1-2, 2-3 de dalt a baix 

En la figura (An 2,9) Podem observar el la part superior, les equacions, de treball, calor i energia 

interna en un procés isotèrmic, que significa que és a temperatura constant, durant tot el procés. 

En la part inferior hi ha les equacions de treball calor i energia interna en un procés isocòric 2-3, 

que significa que és un procés a volum constant. 



          Aprofitament d’energia solar                                                                        Memòria                                                                               

          mitjançant motor Stirling                                                                            Juny 2012                                                                 

 

                                      

104 

 

 

Figura (An2,10) Processos 1-2, 2-3 de dalt a baix 

En la figura (An 2,10) Podem observar el la part superior, les equacions, de treball, calor i energia 

interna en un procés isotèrmic, que significa que és a temperatura constant, durant tot el procés. 

En la part inferior, per tancar el cicle, hi ha les equacions de treball calor i energia interna en un 

procés isocòric procés 4-1, que significa que és un procés a volum constant. 

 

Figura (An2,11) Taula resum del c icle teòr ic Stir l ing. 
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En la taula (An 2.11) obtenim els resultats del cicle Stirling, en funció de la dada inicial, que és la 

potencia desitjada al eix de sortida. Cal dir que els resultats s’hauran d’interpretar segons les 

dades inicials i és possible que s’agüin de repetir, censa cap dificultat, per aconseguir resultats 

òptims.  

 

 


