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RESUM 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat el disseny i la implementació física 
d’una plataforma recol·lectora i condicionadora d’energia pràctica per a 
aplicacions energy harvesting. Concretament, s’ha realitzat un sistema de 
condicionat d’energia solar fotovoltaica a partir d’un panell solar concret. 

Aquest sistema de gestió d’energia està format per dos convertidors 
reductors commutats. Un convertidor realitza el seguiment del punt de 
màxima potència (MPPT) que permet optimitzar el rendiment del panell 
fotovoltaic, mentre que l’altre s’encarrega de fixar un voltatge de sortida 
constant, independentment de la càrrega aplicada. En tots dos casos, el 
control es realitza mitjançant la modulació per amplària d'impuls (PWM) 
gestionada per un microcontrolador. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es el diseño y la implementación física de una 
plataforma recolectora y acondicionadora de energía práctica para 
aplicaciones energy harvesting. Concretamente, se ha realizado un sistema 
de acondicionamiento de energía solar fotovoltaica a partir de un panel 
solar concreto. 

Este sistema de gestión de energía está formado por dos convertidores 
reductores conmutados. Un convertidor realiza el seguimiento del punto de 
máxima potencia (MPPT) que permite optimizar el rendimiento del panel 
fotovoltaico, mientras que el otro se encarga de fijar un voltaje de salida 
constante, independientemente de la carga aplicada. En ambos casos, el 
control se realiza mediante la modulación por ancho de pulsos (PWM) 
gestionada por un microcontrolador. 
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ABSTRACT 

The aim of this project is to design and to implement an energy harvesting 
platform valid for common applications of this growing technology. In 
concrete, a photovoltaic energy harvesting system has been developed 
using a solar panel as a source. 

This power management system has been made by two step-down 
converters. The first one does a maximum power point tracking (MPPT) 
which optimizes the performance of the photovoltaic panel. The second 
converter is responsible for setting a constant output voltage regardless of 
the applied load. In both cases, control is accomplished by pulse width 
modulation (PWM) managed by a microcontroller. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Des de l’inici, el present projecte ha estat orientat cap als sistemes de 
recol·lecció d’energia, més coneguts com sistemes energy harvesting. Les 
aplicacions per a aquesta tecnologia relativament nova són molt variades, 
però l’estructura que segueix és sempre la mateixa. 

1.1. Energy Harvesting 
Actualment, el subministrament d’energia s’ha convertit en una prioritat en 
el camp de l’electrònica degut a limitació que suposa pel que fa a 
l’autonomia, el pes o la mida de qualsevol dispositiu portàtil. És per aquest 
motiu que durant els últims anys han començat a plantejar-se alternatives 
amb l’objectiu de millorar aquest aspecte, i el millor exemple en són els 
sistemes de recol·lecció d’energia paràsita o ambient (energy harvesting). 

La recol·lecció d’energia consisteix en aprofitar l’energia que proporciona 
l’entorn amb l’objectiu d’alimentar un circuit electrònic.  De fet, podríem 
descriure l’energy harvesting com el procés d’obtenir una quantitat 
d’energia provinent d’una o més fonts existents en la naturalesa, 
transformar-la en energia elèctrica, acumular-la i emmagatzemar-la per 
poder alimentar una aplicació concreta. D’aquesta manera, l’energia que 
típicament es dissipa en l’entorn és recol·lectada i aprofitada per alimentar 
un sistema electrònic, permetent així allargar la seva vida útil 
complementant la font d’energia primària o inclús aconseguint una aplicació 
autoalimentada (self-powered), és a dir, un sistema totalment autònom. 

Existeix una gran diversitat d’energies en l’entorn que poden ser 
recol·lectades de forma eficient com ara la mecànica, la tèrmica, la 
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lumínica, l’acústica, l’electromagnètica... i la utilització d’una o altra energia 
com a font d’alimentació dependrà sempre de situació en què es trobarà 
l’aplicació a implementar. L’avantatge d’aquestes fonts és que són 
virtualment inexhauribles i no produeixen cap efecte mediambiental 
negatiu. 

Els dispositius portàtils i els nodes de sensors sense fils (Wireless Sensor 

Nodes) són dos dels camps on la recol·lecció d’energia apareix com una 
interessant alternativa a les bateries. És qüestió de temps que els 
dispositius portàtils s’integrin en la nostra vida quotidiana incorporats en la 
roba o mitjançant accessoris com ulleres de sol. D’altra banda, els nodes 
sensors sense fils tenen requeriments d'energia mol petits (de l’ordre de 
microwatts) i sovint, donada la seva inaccessibilitat, un canvi o una 
recàrrega de les bateries es fa difícil. L’avanç tecnològic ha permès la 
disminució de la grandària, el pes i el consum d'energia de sistemes digitals 
complexos i, gràcies a això, s’ha pogut començar a implementar nodes 
sensors sense fils que recol·lecten energia de l'entorn o dispositius perifèrics 
portàtils que generen energia a partir d’accions humanes. Per tant, gràcies 
a l’energy harvesting, també conegut com energy scavenging, 
s’aconsegueix prou energia de l’entorn com per poder alimentar un 
dispositiu, eliminant-ne així les bateries i fen-lo totalment autònom. 

Com a norma general, un sistema de recol·lecció d’energia està format per 
cinc grans blocs o subsistemes (figura 1): 

• Subsistema transductor o de conversió d’energia: és l’encarregat de 
transformar l’energia provinent de l’entorn en energia elèctrica. 

• Subsistema de condicionat o d’adaptació d’energia: s’encarrega de 
recollir amb la màxima eficàcia possible l’energia elèctrica provinent 
del transductor. 

• Subsistema de conversió DC-DC: adequa les tensions i les intensitats 
des de l’entrada de recol·lecció d’energia fins al sistema 
d’emmagatzematge i/o aplicació final. 

• Subsistema d’emmagatzematge: permet emmagatzemar energia 
amb l’objectiu d’abordar la asincronia existent entre l’accés i el 
consum d’aquesta (no sempre és necessària la seva implementació). 

• Subsistema de gestió d’energia: estableix les polítiques a alt nivell de 
gestió de l’energia obtinguda, fent èmfasi en la conservació total 
d’aquesta. 

Tot i aquests cinc blocs principals, s’ha de tenir en compte que l’energia que 
ens proporciona l’entorn no serà continua sinó irregular i en forma de 
ràfegues, fet que podria obligar a la implementació d’altres subsistemes en 
funció de l’aplicació a realitzar. 
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Figura 1. Diagrama de blocs general d’un sistema de recol·lecció d’energia 

1.2. Objectiu 
Donat que el punt de partida d’aquest projecte ve donat per un panell 
fotovoltaic concret (subsistema transductor), s’ha volgut realitzar el disseny 
i la implementació de la resta de subsistemes necessaris per a l’obtenció 
d’un dispositiu de captació d’energia. 

L’objectiu del projecte, per tant, ha estat la realització pràctica dels 
subsistemes de condicionat d’energia, de conversió DC-DC i de gestió 
d’energia. El subsistema d’emmagatzematge no s’ha implementat, ja que 
en aquest cas, la possible asincronia per falta d’irradiància solar no és crítica 
per a la càrrega en qüestió. 

L’energia entregada pel panell fotovoltaic serà tractada pel sistema de 
condicionat d’energia per tal d’aprofitar-ne el màxim possible mitjançant un 
algorisme de seguiment del punt de màxima potència (MPPT). 
Seguidament, aquesta energia serà tractada pel sistema de conversió, que 
fixarà un voltatge de sortida constant. Al mateix temps, serà el sistema de 
gestió l’encarregat de controlar-los, així com d’estalviar recursos sempre 
que sigui possible. 
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CAPÍTOL 2: 

DESCRIPCIÓ 

A continuació es descriuran les diferents parts que formen el sistema de 

recol·lecció d’energia per tal d’analitzar-ne les característiques i 

comprendre’n el funcionament de forma independent. 

2.1. Panell fotovoltaic 

Abans de començar el disseny del sistema és essencial conèixer les 

característiques del panell fotovoltaic que hi haurà a l’entrada, l’energia del 

qual en dependrà l’alimentació de tots els dispositius que formen el 

recol·lector. En aquest cas, el panell solar utilitzat ha estat l’SX310J, del 

qual s’ha obtingut la corba característica I-V (figura 2) mitjançant el 

simulador Sun Simulator 350i de SPI. Per fer-ho, s’ha determinat una 

irradiància de 100 mW cm�⁄  a una temperatura de 25ºC. 

Els resultats de la simulació ens diuen que la tensió que proporciona el 

panell en circuit obert és de 22 V, mentre que la intensitat que circula en 

curtcircuit és de 620 mA. La resistència sèrie que ofereix és de 3.41 Ω, 

mentre que la resistència en paral·lel és de 687.21 Ω. Però el més 

transcendent és la màxima potència que és capaç d’entregar, en aquest cas 

10.48 W. Serà en aquest punt on el panell solar treballarà de forma òptima. 

També coneixem que el fill factor (FF), relació entre la màxima potència i el 

producte de la intensitat i la tensió en aquest punt, és de 0.768. 

El voltatge i la intensitat en el punt de màxima potència són de 18.28 V i 

574 mA, respectivament. Aquest punt, marcat al gràfic amb una creu, s’ha 

pres com a referència de funcionament del panell per als càlculs dels 
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components del sistema, ja que és aquí on treballaríem en cas de tenir una 
bona irradiància. 

 

 

Figura 2. Corba característica I-V del panell fotovoltaic 

Finalment, sabem que té una eficiència mitjana del 9% que pot arribar fins 
al 15.48%. D’aquesta corba, a més, som capaços d’extreure’n la corba W-V 
(figura 3) necessària per determinar el punt de màxima potència del panell 
(marcat amb una creu), tal com observarem més endavant. 

 

 

Figura 3. Corba característica W-V del panell fotovoltaic 
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2.2. Convertidor reductor (buck) 
Un cop analitzades les característiques del panell fotovoltaic, el següent pas 
consisteix a determinar un sistema de condicionat capaç de recollir amb la 
màxima eficàcia possible l’energia elèctrica rebuda. Per fer-ho, és necessari 
un convertidor commutat de continua-continua, que permet variar la tensió 
de sortida de forma senzilla i amb un alt rendiment, fet imprescindible per a 
aquest tipus d’aplicacions.  

Existeixen tres tipologies de convertidors commutats DC/DC: els 
convertidors reductors (buck), els convertidors elevadors (boost) i els 
convertidors elevadors-reductors, un híbrid dels dos anteriors conegut 
comunament com buck-boost. Aquests tipus de convertidors són capaços de 
transformar l’energia elèctrica per mitjà de transistors commutats a 
freqüències típicament entre 20 kHz i 100 kHz i, al contrari dels reguladors 
lineals, ofereixen un alt rendiment. Per contra, la commutació d’alta 
freqüència genera un soroll elèctric (interferències electromagnètiques) molt 
problemàtic per segons quines aplicacions. 

La freqüència de la senyal PWM es correspon amb l'inductor i determina 
l’arrissat del corrent. Majors freqüències de commutació resulten en valors 
d’inductància més petits i, per tant, components magnètics menors. També 
donen lloc a pèrdues de commutació més grans en el transistor i per tant, 
una major dissipació de potència. 

Un dels requeriments d’aquest projecte és l’obtenció d’una tensió de sortida 
constant de 5 V. Tenint en compte que el panell fotovoltaic oferirà entre 10 
V i 22 V en funció de la irradiància disponible, és necessari reduir-ne la 
tensió fins als 5V desitjats. És per aquest motiu que s’ha escollit un 
convertidor reductor commutat (buck), també conegut com step-down. 

 

Figura 4. Convertidor reductor commutat (buck) 

En la figura 4 es pot observar el convertidor en qüestió, compost per un 
dispositiu de commutació S, un díode D, un inductor L, un condensador C i 
la càrrega a alimentar R. La tensió �� serà en el nostre cas la tensió 
generada pel panell solar. 
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El funcionament del convertidor buck és senzill. L’inductor és controlat pels 
dos dispositius semiconductors S i D, els quals alternen la seva connexió bé 
a la font d'alimentació o bé a la càrrega. Existeixen dos modes de 
funcionament: continu i discontinu. Es diu que el convertidor treballa en 
mode continu si el corrent que passa a través de l’inductor L no baixa mai a 
zero durant el cicle de commutació. La següent figura mostra el 
funcionament del convertidor en funció de l’estat de l’interruptor S: 

 

Figura 5. Funcionament del convertidor buck 

En la figura 6 es pot observar el funcionament del convertidor en mode 
continu. Amb l'interruptor tancat, la tensió en l’inductor és la diferència 
entre la tensió d’entrada i la de sortida (�� � �� � ��) i el corrent augmenta 
linealment. El díode queda polaritzat inversament i no deixa circular la 
intensitat a través d’ell. D’altra banda, amb l'interruptor obert el díode 
passa a estar conducció, i la tensió en que veu l’inductor és la tensió inversa 
de sortida (�� � ���), pel que el corrent disminueix. 

 

 

Figura 6. Mode de conducció continu 
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L'energia emmagatzemada en l’inductor ve donada per la següent equació: 

�� �
1

2

 � ��


 (1) 

  

Com es pot observar, l'energia emmagatzemada en la bobina s'incrementa 
en estat ON (interruptor tancat) i disminueix durant l'estat OFF (interruptor 
obert). La bobina s’encarrega de transferir energia de l'entrada a la sortida. 
La variació de �� ve donada per: 

�� � 

���

��
 (2) 

  

Tenint en compte aquesta variació en funció del valor de la tensió ��, que 
varia segons l’estat de commutació, obtenim l’equació que defineix de 
forma més senzilla el funcionament d’aquest convertidor: 

�� � � � �� (3) 

 
D'aquesta equació es pot observar com la tensió de sortida del convertidor 
varia linealment amb el cicle de treball per a una tensió d'entrada donada. 
Com que el cicle de treball D és igual al quocient entre ��� i el període T, no 
pot ser mai major a 1. Per tant, sempre es complirà �� � ��	, d’on se’n extreu 
el seu nom de reductor. 
 
En alguns casos la quantitat d'energia requerida per la càrrega és tan petita 
que pot ser transferida en un temps menor que el període de commutació. 
En aquest cas el corrent a través de la bobina cau a zero durant una part 
del període. L'única diferència amb el funcionament descrit anteriorment és 
que el l’inductor està completament descarregat al final del cicle de 
commutació (figura 7), fet que provoca certs canvis sobre les equacions 
anteriors. 
 

 

Figura 7. Mode de conducció discontinu 

L'energia en l’inductor segueix sent la mateixa al principi i al final del cicle 
(aquesta vegada zero). Això significa que el valor mig de la tensió del en 
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l’inductor és zero. El corrent de sortida lliurat és constant i, suposant que la 
capacitat del condensador de sortida és suficientment alta per mantenir 
constant el nivell de tensió en els seus terminals durant un cicle de 
commutació, el corrent mig que passa a través del condensador és també 
zero. Això implica que corrent mig en la bobina sigui igual al corrent de 
sortida. Tenint en compte això, podem extreure el valor de la tensió de 
sortida en mode discontinu: 

�� � ��

1

2
 � ��

� � �� � �
� 1

 
(4) 

 
Com es pot veure, la tensió de sortida d'un convertidor buck en mode 
discontinu és més complexa que en mode continu. En aquest cas, la tensió 
de sortida no només és funció de la tensió d'entrada �� i del cicle de treball 
D, sinó també del valor de la bobina L, del període de commutació T i del 
corrent de sortida ��. 

2.3. Maximum Power Point Tracking 
Maximum Power Point Tracking (MPPT) fa referència al seguiment del punt 
de màxima potència. És una tècnica utilitzada per carregadors de bateries 
solars i dispositius similars per tal d’obtenir la màxima potència possible 
dels mòduls fotovoltaics. Les cèl·lules solars tenen una relació complexa 
entre la irradiació solar, la temperatura i la resistència total, que esdevé en 
una eficiència de producció no lineal coneguda com corba I-V (figura 8). 

 

Figura 8. Corba I-V en funció de la irradiància 

La funció del sistema MPPT és aplicar una càrrega en funció de la sortida de 
les cèl·lules solars per tal d’obtenir la màxima potència davant qualsevol 
situació meteorològica. Dit d’una altra manera, consisteix en definir el 
corrent que s’ha d’extreure del panell fotovoltaic per aconseguir la màxima 
potència possible. En l’anterior figura podem observar el punt on la relació 
entre la intensitat (����) i voltatge (����) generen la potència màxima (����) 
de les cèl·lules fotovoltaiques en un moment determinat. 
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Existeixen tres tipus principals d'algorismes MPPT: pertorbació i observació 
(P&O), conductància incremental i el mètode de tensió constant. 

2.3.1. Mètode de pertorbació i observació (P&O) 

Per a aquest projecte s’ha escollit el mètode de pertorbació i observació, el 
més utilitzat degut a la seva fàcil implementació. L’algorisme P&O varia el 
voltatge del panell solar en una direcció determinada i en monitoritza la 
potència resultant. En cas que la potència mesurada sigui major que la 
mesurada prèviament, es continua variant el voltatge en la mateixa 
direcció. En cas contrari, es varia el voltatge en sentit oposat. D’aquesta 
forma, es realitza un seguiment de la corba W-V (figura 3) fins a trobar el 
punt de màxima potència. Un cop detectat aquest punt, l’algorisme P&O 
farà que el punt d’operació del panell oscil·li entorn ell. 

Tal com s’ha comentat, els algorismes P&O són fàcils d'implementar, però 
en ocasions poden donar lloc a oscil·lacions al voltant del MPP en l'operació 
en estat estacionari. Tenen temps de resposta lents i poden fins i tot seguir 
en la direcció equivocada en cas de condicions atmosfèriques canviants. 

 

Figura 9. Diagrama de flux de l’algorisme P&O realitzat 
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En la figura 9 observem el diagrama de flux de l’algorisme utilitzat en el 
present projecte. Per començar, s’estableix un cicle de treball inicial (el duty 

cycle aplicat al switch S del convertidor buck), i a partir d’aquí es realitza la 
mesura del voltatge i la intensitat proporcionats pel panell solar. Amb 
aquests valors es calcula la potència subministrada i es comprova si és 
major o menor de la llegida prèviament. En cas de ser més gran, 
s’incrementa el cicle de treball per augmentar el voltatge de sortida del 
panell solar i arribar al MPP. Si la potència llegida és menor que la anterior 
significa que ens trobem a la part dreta de la corba W-V i hem de disminuir 
el cicle de treball. En la figura 10 observem gràficament els dos casos que 
contempla aquest algorisme. En el primer cas, ���� és més gran que ���  i el 
cicle de treball s’augmentaria, mentre que en el segon cas ���� és menor 
que ���  i el cicle de treball s’ha de disminuir. 

 

 

Figura 10. Situacions bàsiques contemplades un algorisme P&O 

A banda d’aquest, però, hi ha moltes varietats d’algorismes de pertorbació i 
observació. Un altre de molt utilitzat és el que podem observar en la figura 

12, semblant al descrit prèviament però amb l’afegit que contempla no 
només la variació de potència sinó també la variació de voltatge. D’aquesta 
forma sap amb més seguretat en quina part de la corba W-V ens trobem. És 
a dir, contempla també els dos casos descrits en la següent figura. 

 

 

Figura 11. Altres situacions contemplades algorismes P&O 
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Figura 12. Diagrama de flux d’un algorisme P&O 

2.3.2. Mètode de conductància incremental (INC) 

Aquest mètode parteix del concepte que en el punt de màxima potència la 
relació dP/dV és constant. Per tant, varia el cicle de treball fins aconseguir 
aquesta premissa. En aquest cas, el sistema no oscil·la al voltant del MPP i 
la resposta davant els canvis bruscos d’irradiància és més bona. Per contra, 
l’algorisme a implementar és més complex, fet que alenteix el la freqüència 
de mostreig. 

En la següent figura es pot apreciar l’exemple d’un algorisme que segueix el 
mètode de conductància incremental. En aquest cas es calcula la variació de 
corrent i de tensió del panell solar i s’incrementa o es disminueix el cicle de 
treball en funció del signe de la relació dI/dV. 
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Figura 13. Diagrama de flux d’un algorisme INC 

2.3.3. Mètode de voltatge constant (CV) 

Aquest últim mètode es basa en el fet que la relació entre la tensió en el 
punt de màxima potència i la tensió en circuit obert es troba prop d'un valor 
constant, normalment estimat en 0,76. Té com a requisit la mesura de la 
tensió en circuit obert del panell fotovoltaic. Llavors, s’estableix el voltatge 
del panell solar al voltant del 76% del valor mesurat. En el nostre cas, per 
exemple, s’aplicaria un valor del 76.8% corresponent al FF del panell solar. 

S’ha de tenir en compte que durant el temps que el panell solar estigui 
desconnectat, l'energia entregada es malgasta. També s'ha analitzat que tot 
i que el 76% de la tensió en circuit obert és sovint una molt bona 
aproximació, no sempre coincideix amb el punt de màxima potència. Per 
tant, aquest mètode no és tan eficient com els anteriors, especialment si les 
condicions meteorològiques són variables i el comportament físic del panell 
fotovoltaic es desvia de les expectatives. El seu principal avantatge és la 
relativa fàcil implementació, en general la menys costosa, i la eficiència en 
condicions de baixa irradiància solar. 
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CAPÍTOL 3: 

DISSENY 

A continuació es descriuran per separat les diferents parts que juntes 

formen sistema de gestió de l’energia elèctrica proporcionada pel panell 

fotovoltaic. Degut a la voluntat de realitzar el seguiment del punt de 

màxima potència i al mateix temps regular una tensió constant de sortida, 

ha estat necessària la implementació de dos convertidors reductors 

commutats. Es descriuen també els drivers utilitzats per al control dels dos 

convertidors, el microcontrolador, el sistema d’alimentació d’aquest i per 

acabar, el bloc de sensat del sistema. La següent figura mostra el diagrama 

de blocs del sistema dissenyat, on es pot observar en el quadre verd la 

gestió realitzada pel microcontrolador. 

 

 

Figura 14. Diagrama de blocs del sistema 
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3.1. Convertidor reductor commutat pel 
seguiment del punt de màxima potència 

Aquest convertidor buck és l’encarregat de gestionar el sistema de 
seguiment del punt de màxima potència (MPPT). Tal com s’ha explicat 
prèviament, aquest convertidor consta d’un element commutador, un díode, 
un inductor i un condensador.  

L’element més crític és el dispositiu de commutació, que pot ser un BJT, un 
IGBT o bé un MOSFET. Generalment, degut a l’elevada velocitat de 
commutació en aquest tipus d’aplicacions s’acostuma a utilitzar un 
transistor tipus MOSFET d’enriquiment de canal N. 

Històricament, els FET de canal P no s’han considerat tan útils com els seus 
homòlegs de canal N. L’alta resistivitat del tipus P, resultant en una 
mobilitat inferior, l’ha posat en desavantatge en comparació amb el tipus N. 
No obstant això i malgrat les seves deficiències, el MOSFET de canal P 
realitza una tasca de commutació en "costat alt" que els de canal N 
simplement no poden igualar. La principal aplicació d’aquests transistors 
són la commutació de potència (o tensió) per a càrregues connectades a 
massa. 

Per conduir el FET correctament, el voltatge de porta ha d’estar referenciat 
amb el de la font. Aquesta diferència de potencial de porta té la mateixa 
polaritat que el voltatge de drenador del MOSFET. Per encendre un MOSFET 
de canal N es requereix una tensió porta-font positiva, mentre que per un 
MOSFET de canal P aquesta tensió ha de ser negativa. 

 

Figura 15. Comparació del rendiment entre un MOSFET de canal N i un MOSFET 

de canal P en commutació per a una càrrega connectada a terra 

Durant la commutació, la tensió de font d'un MOSFET ha de ser constant, ja 
que qualsevol variació modularia la porta i això afectaria negativament al 
rendiment. La figura 15 mostra aquesta degradació mitjançant la 
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comparació entre la commutació en high-side d’un MOSFET de canal N i un 
de canal P. 

Podem observar que en el cas del convertidor buck a dissenyar ens resulta 
més senzill i fàcil d’implementar un MOSFET d’enriquiment de canal P, ja 
que un de canal N requeriria un circuit de control de porta que incorporés 
un mètode per gestionar la tensió de porta sobre la font. Per aquesta 
aplicació, el cost d’implementació d’un MOSFET de canal N és molt més gran 
que per un de canal P, tot i que la commutació d’aquests no sigui tan ràpida 
i les pèrdues augmentin lleugerament. S’haurà de tenir en compte, tal com 
s’aprecia en la figura anterior, que la tensió que veurà la càrrega serà 
inversa a la senyal de control aplicada en la porta. 

Un cop decidit el transistor a utilitzar s’ha de tenir en compte paràmetres 
com el corrent i la tensió màxims que ha de suportar, que hauran de ser el 
doble del que circuli. La intensitat capaç de suportar el circuit ha de ser de 3 
A i la tensió màxima aproximada d’entrada serà de 22 V, així que el 
MOSFET ha de suportar com a mínim 6 A i 44 V. També s’ha de tenir en 
compte que el transistor disposi d’un valor baix de resistència entre 
drenador i sortidor en estat de conducció ���(��), ja que minimitzarà 

l’augment de temperatura del dispositiu. Tenint en compte tots aquest 
factors s’ha escollit el MOSFET d’enriquiment de canal P MTP50P03HDL, 
capaç de suportar 50 A, 30 V i amb una resistència ���(��) de 25 mΩ. El 

voltatge no compleix el requisit, però no serà un problema tenint en compte 
que la tensió d’entrada arribarà com a màxim a 18V i de forma puntual. 

Per tal d’escollir el díode s’han tingut en compte també la tensió i el corrent 
màxim que ha de suportar (3 A i 22 V), la rapidesa de commutació i la 
caiguda de tensió. Per això s’ha triat un díode Schottky SB540, capaç de 
suportar 40 V i fins a 5 A i. A més, la caiguda de tensió en directa és de 
només 0.55 V. 

Assumint que treballarem en mode continu i tenint en compte la idealitat 
del MOSFET i del díode podem calcular la bobina de la següent manera: 

� = (
� − 
) ·




�
·
1

�
·
1

��
 (5) 

En aquest cas el càlcul serà aproximat donat que la tensió d’entrada i la 
intensitat i tensió de sortida no seran constants. La freqüència de 
commutació s’ha fixat en 40 kHz i el valor de x, que fa referència al 
percentatge de variació de corrent per l’inductor, s’ha fixat en un 5%.  
Substituint per valor aproximats obtenim el següent: 

� = (18 − 10) ·
10

18
·

1

40 · 10�
·

1

0.05 · 3
= 740.74	�� (6) 
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Tenint en compte aquest valor aproximat i els valors de bobines del mercat 
s’ha escollit una bobina toroïdal en pols de ferro de 820 µF capaç de 
suportar fins a 4,5 A. 

Per acabar, s’ha calculat el condensador a utilitzar en funció de la bobina 
escollida mitjançant la següent fórmula: 

� =
(1 � ��

8�� !
 (7) 

De nou, el càlcul serà aproximat degut a la variació constant del cicle de 
treball que presenta el nostre convertidor. En aquest cas, ! fa referència a 
al percentatge d’arrissat màxim de la tensió de sortida i s’ha fixat en 0.5%. 
Substituint per valor aproximats obtenim el següent: 

� 	
�1 � 0.5�

8 � 820 � 10#$ � �40 � 10�� � 0.005
	 9.53	�& (8) 

S’ha triat per tant un condensador electrolític de 10 µF i capaç de suportar 
fins a 35 V. A més, s’han afegit dos condensadors de 100 nF en paral·lel per 
tal d’abordar les petites variacions de tensió que els condensadors 
electrolítics de certa capacitat no contemplen. 

En la següent figura podem observar el convertidor reductor commutat 
resultant: 

 

Figura 16. Convertidor buck pel seguiment del màxim punt de potència 

3.2. Convertidor reductor commutat per la 
regulació d’una tensió de sortida constant  

Aquest convertidor buck és l’encarregat de fixar una tensió de sortida 
constant, establerta en 5 V. De la mateixa manera que el convertidor 
destinat al seguiment del màxim punt de potència, està format per 
l’element commutador, el díode, una bobina i un condensador. Com que els 
requisits que ha de complir són els mateixos, s’ha utilitzat el mateix 
transistor MOSFET de canal P MTP50P03HDL i el díode Schottky SB540. 
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Pel que fa a la bobina, s’ha calculat de nou una aproximació mitjançant la 
equació 5, tenint en compte el valor de 5V de sortida. La freqüència de 
commutació serà la mateixa (40 kHz), ja que en tots dos casos provindrà 
d’una sortida PWM del microcontrolador. El resultat és el següent: 

� = (10 � 5�
5

10
�

1

40 � 10�
�

1

0.05 � 3
	 416.67	�� (9) 

L’inductor escollit en aquest cas ha estat de 470 µF, capaç de resistir el pas 
de fins a 5 A. 

De la mateixa manera que anteriorment, s’ha calculat el valor aproximat del 
condensador substituint els valors adequats en la equació 7: 

� 	
�1 � 0.5�

8 � 470 � 10#$ � �40 � 10�� � 0.005
	 16.62	�& (10) 

Per tal d’assegurar-nos que el condensador és capaç de minimitzar l’arrissat 
de sortida s’ha escollit un valor a l’alça. En concret, s’ha utilitzat un 
condensador electrolític de 22 µF (63 V), i s’han afegit en paral·lel dos petits 
condensadors de 100 nF pels motius esmentats. El convertidor buck 
resultant es pot observar en la següent figura. 

 

Figura 17. Convertidor buck per la regulació d’una tensió de sortida constant 

3.3. MOSFET Drivers 
En la majoria dels circuits amb MOSFET, l'objectiu és engegar tan ràpid com 
sigui possible per minimitzar les pèrdues per commutació. Per aconseguir-
ho, el circuit controlador de la porta ha de ser capaç d’aportar el suficient 
corrent per incrementar ràpidament la tensió de porta al valor requerit. Per 
apagar el MOSFET, el voltatge porta-font (
(�� s'ha de reduir de forma 
inversa a la realitzada per encendre'l. 

En aquest cas s’ha escollit el TC4432CPA, un driver CMOS de 30 V no 
inversor adequat per a aplicacions de conducció high-side, com és el cas. 
Presenta un elevat corrent de sortida (fins a 1.5 A) i té l’avantatge de poder 
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ser alimentat entre 4.5 V i 30 V, fet que ens permet alimentar-lo 
directament del panell fotovoltaic. 

La funció d’aquest dispositiu serà rebre la senyal PWM enviada pel 
microcontrolador (tant la senyal MPPT com la de regulació dels 5 V de 
sortida) i atacar els dos MOSFETs MTP50P03HDL de cada convertidor per tal 
de controlar-ne l’encesa i l’apagada. En la figura 18 podem observar-ne 
l’esquema de l’encapsulat PDIP. Les dues potes V** aniran directament 
connectades a la sortida del panell solar; la senyal PWM entrarà per la pota 
IN amb una resistència a massa de 10 kΩ, tal com suggereix el fabricant; 
les dues potes OUT van connectades a la porta del transistor, i la pota LOCK 
DIS anirà connectada a massa juntament amb les dues GND per tal que el 
dispositiu segueixi funcionant en cas de trobar-se per sota de 7 V. 

 

Figura 18. Encapsulat PDIP del MOSFET Driver TC4432CPA 

3.4. Alimentació del microcontrolador 
Per tal d’alimentar el microcontrolador és necessari un voltatge entre 1.8 V i 
5.5 V i, en aquest cas, només disposem del voltatge proporcionat pel panell 
fotovoltaic. 

El primer pensament és realitzar un divisor de tensió, però 
independentment de les pèrdues que genera, el voltatge vindrà donat per la 
quantitat d’irradiància solar i l’estat de l’algorisme MPPT i no seria constant. 
A més, serà necessari una tensió de referència constant per a la lectura del 
convertidor analògic digital, i d’aquesta manera és del tot impossible. 

Una altra opció és la utilització d’un regulador lineal. En aquest cas, 
independentment del voltatge que tinguéssim a l’entrada (sempre i quan 
sigui superior al desitjat en la sortida) obtindríem una tensió de constant. 
Seria una bona opció si no fos per la baixa eficiència que presenten aquest 
tipus de reguladors. Són ideals per aplicacions on la font és il·limitada, però 
en aquest cas representaria un malbaratament tan gran de potència que la 
resta del circuit deixaria de tenir sentit. 
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Figura 19. Configuració del regulador commutat LT136 

Finalment, la opció adoptada ha estat la utilització d’un regulador reductor 
commutat d’alt rendiment. Aquest dispositiu no deixa de ser un convertidor 
buck com els dissenyats prèviament, però encapsulat i configurat per a 
l’obtenció d’un voltatge de sortida constant de 5 V per a una entrada d’entre 
6 V i 25 V amb alta eficiència. D’aquesta forma, tot i ser paradoxal, obtenim 
una alimentació fixe per al microcontrolador a partir de la tensió 
proporcionada pel panell fotovoltaic, amb un rendiment entre el 75% i més 
del 87%, en funció del corrent de càrrega. En la figura 19 podem observar 
el regulador LT1376 implementat configurat per a una sortida fixa de 5 V. 

3.5. El microcontrolador 
El microcontrolador a utilitzar en aquesta aplicació havia de complir dos 
requisits bàsics: tenir com a mínim tres canals ADC i dues sortides PWM. A 
més, era desitjable que disposés d’oscil·lador intern per tal de minimitzar 
les connexions del circuit, així com una memòria flash. També s’ha tingut en 
compte la resolució dels canals analògics i de les sortides de modulació per 
amplària d'impuls. 

Degut a l’actual popularitat dels microcontroladors de Microchip i tenint en 
compte els requeriments esmentats, s’ha escollit treballar amb un 
PIC16F1828, el qual disposa de les següents característiques principals: 

• Oscil·lador intern de precisió de 32 MHz 
• Rang d’operació entre 1.8 V i 5.5 V 
• Possibilitat de programació in-circuit 
• Mode sleep 
• Dotze canals ADC de 10 bits de resolució 
• Dos mòduls Capture, Compare, PWM (CCP) 
• Dos mòduls Enhanced CCP (ECCP) 
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En la següent figura podem observar la disposició dels pins mitjançant 
l’esquema de l’encapsulat PDIP del microcontrolador: 

 

Figura 20. Encapsulat PDIP del microcontrolador PIC16F1828 

3.6. Bloc de sensat 
Tal com s’ha comentat en apartats anteriors, és necessari realitzar diferents 
sensats per tal que el microcontrolador pugui gestionar tan l’algorisme MPPT 
com el de regulació de la tensió de sortida. Per a la realització del 
seguiment del màxim punt de potència es requereix un sensat de la tensió i 
el corrent generats pel panell fotovoltaic, mentre que per mantenir la tensió 
de sortida constant s’ha de mesurar aquesta mateixa. 

Per al sensat de les dues tensions s’han dissenyat dos divisors de tensió per 
tal de fixar el voltatge màxim d’entrada al convertidor analògic-digital del 
microcontrolador. Per fer-ho, s’ha fet ús de la equació típica del divisor: 


+�, =
�2

�1 - �2
� 
�. (11) 

En el primer cas, la tensió d’entrada és la provinent del panell fotovoltaic i 
té un valor màxim (
/) de 22 V. La resistència R2 s’ha fixat en 10 kΩ i la 
tensió màxima d’entrada al microcontrolador en 5 V. Substituint aquests 
valors en l’equació anterior comprovem que el valor de R1 necessari és de 
34 kΩ, resultant en el divisor de la figura 21. Comprovem que d’aquesta 
manera el valor 
+�, serà sempre 5 22⁄  de la tensió d’entrada, oscil·lant 
entre 0 i 5 V. 



__Estudi dels sistemes de recol·lecció d’energia (energy harvesting) i disseny d’una aplicació 

 

- 35 - 

 

 

Figura 21. Divisor de tensió per al voltatge d’entrada 

Per al sensat de la tensió de sortida s’ha seguit el mateix procés. En aquest 
cas la tensió d’entrada és suposadament 5 V, però s’ha de tenir en compte 
que moments abans de la regulació és possible que aquest voltatge sigui 
superior. Per tant, s’ha decidit realitzar un divisor de ½ la tensió d’entrada 
amb dues resistències de 10 kΩ per seguretat (figura 22). 

 

Figura 22. Divisor de tensió per al voltatge de sortida 

D’altra banda, per al sensat del corrent generat pel panell fotovoltaic s’ha 
fet ús d’una resistència shunt de 10 mΩ junt a un sensor de corrent 
amplificador MAX4372FEUK-T capaç de generar un voltatge proporcional a 
la intensitat que circula per la resistència. Aquest sensor també pot ser 
alimentat directament del panell solar ja que el seu rang d’operació és entre 
2.7 V i 28 V. En la següent figura podem observar el circuit d’operació típic 
facilitat pel fabricant:  
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Figura 23. Connexió típica del sensor de corrent MAX4372FEUK-T 

Aquest sensor en concret té un guany de +50 V/V, pel que la relació que 
seguirà el voltatge 
+�, llegit pel microcontrolador en funció de la intensitat 
proporcionada pel panell serà la següent: 


+�, = 50 � ��1.21 � �34 	 50 � 1056 � �34 	
1

2
�34 (12) 

És a dir, el voltatge convertit equival a la meitat de la intensitat generada 
pel panell fotovoltaic. 
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CAPÍTOL 4: 

PROGRAMACIÓ 

En aquest apartat es descriu la part corresponent a la programació del 

microcontrolador PIC16F1828 en referència al tractament de les dues 

sortides per modulació d’amplària d’impuls PWM. S’ha realitzat mitjançant el 

llenguatge de programació C i es descriuen les dues parts comentades: la 

gestió del sistema de seguiment de màxim punt de potència (MPPT) i la 

regulació del voltatge de sortida constant de 5 V. 

En el codi del programa complet, adjuntat com a annex, es descriu amb 

detall la inicialització del microcontrolador, la configuració de les dues 

sortides PWM utilitzades, el gestor encarregat de la lectura del convertidor 

analògic-digital, així com el bucle principal del programa. El programa s’ha 

realitzat amb el programa MPLAB de Microchip, però degut al llenguatge en 

C s’ha compilat mitjançant el programa CCS. 

4.1. Algorisme MPPT 

Tot seguit es presenta el gestor del programa encarregat del seguiment del 

màxim punt de potència, el qual modularà la sortida PWM del 

microcontrolador amb el cicle de treball (duty cyle) corresponent. Un cop 

llegides les entrades del convertidor AD, en aquest cas tensió i corrent del 

panell fotovoltaic, es segueix el procediment del diagrama de flux de 

l’algorisme P&O indicat en la figura 9. Primer es calcula la potència actual 

generada pel panell fotovoltaic, i en funció del valor d’aquesta en 

comparació amb la potència anterior s’incrementa o es disminueix el duty 

cycle de la sortida PWM en qüestió. 
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Aquest és el codi en llenguatge C del gestor utilitzat, amb els comentaris en 

la part dreta del programa:  

 

void Control_MPPT(void) 

{ 

ulP_new = _mul(uiVph,uiIph)         // Calculem la potència actual 

P[µW]=V[mV]·I[mA] 

         ulP_new /= 1000;                  // Passem el valor a [mW] 

          

         if(ulP_new > ulP_old)                     // Si la potència actual és més 

gran que la calculada prèviament.. 

         { 

            ulP_old = ulP_new;                     // ..aquesta potència passa a ser 

la nova 

 if(uiDuty1 > DUTY_MIN)     

uiDuty1--;                               // ..i disminuim el duty cycle 

     (augmentem voltatge) sempre que 

     estigui per sobre del 0% 

            else 

         uiDuty1 = DUTY_MIN; 

         } 

         else   

         { 

if(ulP_new < ulP_old)               // Si la potència actual és menor 

a la calculada prèviament.. 

              { 

               if(uiDuty1 < DUTY_MAX)   

uiDuty1++;        // Incrementem el duty cyle 

     (disminuïm voltatge) sempre que 

     estigui per sota del 100% 

              else 

               uiDuty1 = DUTY_MAX; 

    } 

// Si la potència actual és la 

mateixa que la calculada 

prèviament, mantenim el Duty 

Cycle per seguir treballant en el 

màxim punt de potència 

} 
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4.2. Regulació de la tensió de sortida 

L’altra sortida PWM del microcontrolador serà modulada pel següent gestor 

en funció de la lectura de la tensió de sortida del convertidor AD. Per fer-ho, 

es compara la tensió de sortida actual (uiVout) amb un valor del ±1% de la 

tensió de sortida desitjable, en aquest cas de 5 V. Si la tensió llegida és 

inferior o superior a aquest marge s’incrementa o es disminueix el duty 

cycle de la sortida PWM en qüestió. 

Aquest és el codi en llenguatge C del gestor utilitzat, amb els comentaris en 

la part dreta del programa:  

 

void Control_5V(void) 

{ 

if(uiVout < VOUT_MIN)  // Si el valor de tensió llegit està 

per sota del límit inferior.. 

    { 

  if(uiDuty2 > DUTY_MIN) 

uiDuty2--;               // ..disminuim el duty cycle 

(augmentem voltatge) sempre que 

estigui per sobre del 0% 

  else 

       uiDuty2 = DUTY_MIN; 

    } 

 

if(uiVout > VOUT_MAX)  // Si el valor de tensió llegit 

supera el límit superior.. 

    { 

  if(uiDuty2 < DUTY_MAX) 

uiDuty2++;              //..incrementem el duty cycle 

(augmentem voltatge) sempre que 

estigui per sota del 100% 

  else 

   uiDuty2 = DUTY_MAX; 

    } 

} 
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CAPÍTOL 5: 

IMPLEMENTACIÓ 

A continuació es descriurà el procés per a la implementació física del 

sistema. El primer pas ha consistit en la simulació dels dos convertidors 

commutats mitjançant el programa d’electrònica de potència PSIM per tal 

d’analitzar i comprovar el seu correcte funcionament. Després, un cop 

comprovat el funcionament de les diferents parts del sistema en una placa 

de proves, s’ha realitzat el disseny global del circuit en el programa 

d’electrònica Proteus, el qual ens ha permès també dissenyar la placa de 

circuit imprès (PCB). Finalment, es descriurà el procés experimental seguit 

per a la implementació i posterior comprovació del funcionament de la 

plataforma de gestió d’energia implementada junt al panell fotovoltaic. 

5.1. Simulació dels convertidors reductors 
commutats 

Tal com s’ha comentat, per a la simulació del comportament dels dos 

convertidors buck s’ha fet ús del programa d’electrònica de potència PSIM. 

A continuació es mostraran els circuits implementats juntament amb les 

simulacions més representatives. 

Primer s’ha simulat el comportament del convertidor buck encarregat del 

MPPT. Degut a la dificultat de simulació del comportament real d’un panell 

fotovoltaic, s’ha optat per simular-ne el voltatge en operació ideal 

mitjançant una font de contínua de 18 V. La resistència RL representa la 

càrrega aplicada al circuit, la qual s’ha anat variant per observar el 
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comportament del convertidor. La resta de components són els calculats 
prèviament. 

S’ha decidit treballar amb una freqüència de commutació PWM de 40 kHz 
per tal d’equilibrar la mida de l'inductor i la dissipació de calor en el MOSFET 
de canal P degut a les pèrdues de commutació. Freqüències de commutació 
més altes permetrien la utilització d’inductors més petits i conseqüentment 
més econòmics. Desafortunadament, l'augment de la freqüència de 
commutació també dona lloc a majors pèrdues de commutació en el 
MOSFET i la corresponent dissipació de calor superior. 

 

Figura 24. Circuit per a la simulació del convertidor (MPPT) amb PSIM 

En la següent figura podem observar la simulació del circuit suposant un 
cicle de treball del 50% a una freqüència de 40 kHz i una càrrega de 5 Ω. El 
voltatge de sortida queda reduït aproximadament a la meitat i la intensitat 
en la càrrega és de 1.74 A. 

 
Figura 25. Tensió de sortida(rosa), intensitat de sortida (blau), corrent per 

l’inductor (vermell) i senyal PWM (verd) 
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Per tal d’apreciar la variació de la intensitat que circula per l’inductor i la 
tensió de sortida i s’ha realitzat una ampliació. D’aquesta manera podem 
comprovar que es mantenen dins del marge del ±5% calculat. Per observar 
un comportament més real s’ha aplicat un cicle de treball del 25% en 
aquest cas. 

 
Figura 26. Corrent que circula per l’inductor 

S’ha comprovat per a diferents valors de càrrega i de modulació PWM que la 
variació de corrent per la bobina no supera en cap cas el ±5% calculat per a 
una intensitat màxima de 3 A, és a dir, 300 mA. En aquest cas, per 
exemple, la variació és de 40 mA. 

 
Figura 27. Tensió de sortida 

Degut al reduït cicle de treball la tensió de sortida és de 16.7 V, molt més 
elevada que en el cas anterior. S’ha comprovat que el condensador és capaç 
de mantenir un arrissat en la tensió de sortida inferior al ±0.5%, tal com 
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s’havia indicat en els càlculs previs. L’arrissat de sortida per a la tensió de la 
figura anterior és 20 mV. 

El procés de simulació ha estat el mateix per al segon convertidor, mostrat 
en la figura 28. Per simular un funcionament semblant al desitjat s’ha 
aplicat una càrrega de 1.5 Ω per tal que circulin uns 3 A quan la tensió de 
sortida sigui de 5 V. 

 
Figura 28. Circuit per a la simulació del convertidor (5V) amb PSIM 

Observem que per una tensió d’entrada de 18 V, el duty cycle necessari per 
a una tensió de sortida d’aproximadament 5 V ronda el 70%: 

 
Figura 29. Tensió de sortida (rosa), intensitat de sortida (blau), corrent per 

l’inductor (verd) i senyal PWM (taronja) 

Analitzem de la mateixa manera que en el convertidor anterior l’arrissat de 
la intensitat que circula per l’inductor i també el de la tensió de sortida. Pel 
que fa a la intensitat l’arrissat és de 210 mA, mai superior als 300 mA 
calculats. La tensió també es manté dintre del marge presentant en aquest 
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cas un arrissat inferior al 0.5%. Podem apreciar els arrissats en les 
ampliacions següents (figura 30 i 31, respectivament). 

 
Figura 30. Corrent que circula per l’inductor 

 
Figura 31. Tensió de sortida 

5.2. Circuit electrònic 
En la següent pàgina es mostra el circuit amb tots els components que el 
formen. Donat que el programa l’extensió ISIS de Proteus no disposa dels 
encapsulats dels dispositius, s’ha utilitzat un encapsulat DIL d’altres 
components per a fer el disseny. És per això que els noms de les potes no 
concorden amb els del component real. Un afegit que incorpora el circuit és 
un condensador de 220 µF (63V) que enllaça els dos convertidors, un díode 
Schottky de seguretat i varis condensadors de desacoblament. 
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Figura 32. Esquema del circuit resultant 
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5.3. Placa de circuit imprès (PCB) 
Amb l’extensió ARES del mateix programa electrònic Proteus i a partir de 
l’esquema del circuit s’ha dissenyat la placa de circuit imprès per a la 
implementació física de la plataforma. 

Degut a la dimensió d’alguns components com ara els inductors s’ha preferit 
fer ús d’una placa de 100x160 mm. A més, per tal de minimitzar el nombre 
de connexions i també com a mode de seguretat s’ha implementat un pla 
de massa que cobreix les dues cares de la PCB. Com podem observar en les 
següents figures, tots els components es troben en la cara superior de la 
placa a excepció del sensor de corrent, que per evitar l’augment de la 
resistència a mesurar s’ha soldat en la cara inferior just al costat de la 
resistència shunt. 

La següent imatge mostra el disseny de la PCB realitzada. Les connexions 
vermelles són les localitzades en la cara superior de la placa mentre que les 
blaves es troben en la inferior. Les diferents parts que formen el sistema 
s’han distribuït de la forma més lògica possible, intentant que la separació 
entre els components sigui mínima. 

 

 

Figura 33. Esquema de la placa de circuit imprès 

Un detall interessant del programa és la possibilitat de generar una vista 
prèvia de la placa en tres dimensions. Aquesta funció ens permet fer-nos 
una idea molt aproximada de la placa resultant, podent modificar qualsevol 
detall del disseny que amb l’esquema seria inapreciable. 



Pol Tutusaus Carreté_________________________________________________________ 

- 48 - 

 

 

Figura 34. Visualització de la PCB en tres dimensions 
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5.4. Procés experimental 
Un cop obtinguda la placa de circuit imprès, s’ha implementat el circuit de 
forma física. Per fer-ho, s’ha perforat la placa i s’hi ha soldat els 
components descrits anteriorment. 

Un cop obtinguda la plataforma física s’ha comprovat el funcionament del 
hardware implementat sense el microcontrolador ni el panell fotovoltaic, 
sinó que s’ha utilitzat una font de tensió continua com a font i un generador 
de funcions per simular les sortides PWM provinents del microcontrolador. 
Durant aquest procés s’ha verificat el correcte funcionament dels dos 
convertidors commutats i del regulador LT1376. També s’ha observat que 
tots els components resisteixen el pas de la intensitat pel qual han estat 
dissenyats. 

A partir d’aquí, l’atenció s’ha centrat en la programació del 
microcontrolador. Per assegurar el correcte funcionament del programa, 
s’ha dividit en els dos blocs principals: la modulació per amplària d’impuls i 
la conversió analògic-digital. 

Primer, s’ha comprovat que la configuració del PWM fos correcte. S’han 
realitzat petits tests funcionals per verificar que les dues sortides PWM, la 
resolució i la freqüència de commutació establerta fossin els adequats. Un 
cop verificat, s’ha provat el funcionament a partir de les funcions PWM del 
programa descrites anteriorment. 

S’ha seguit el mateix procés per la verificació de la conversió analògic-
digital. De la mateixa manera, s’ha comprovat que la configuració de les 
tres entrades analògiques fos correcte per mitjà de tests funcionals amb 
programes bàsics. Després, s’ha verificat que la funció de conversió del 
programa realitzés correctament la seva funció. 

Un cop verificat el funcionament dels dos blocs per separat, s’han adjuntat i 
s’ha comprovat el funcionament del programa complet en la plataforma 
física. Per al test de la conversió i la regulació del voltatge de sortida s’ha 
pogut utilitzar una font de tensió contínua en substitució del panell solar.  

D’altra banda, i com a test funcional definitiu, s’ha comprovat l’algorisme 
P&O de seguiment del punt de màxima potència mitjançant el panell 
fotovoltaic en qüestió. Per fer-ho, s’han simulat diferents intensitats 
d’irradiància solar i s’ha verificat el correcte funcionament de la plataforma 
recol·lectora i gestora d’energia. La següent figura mostra la imatge de la 
plataforma física implementada. 
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Figura 35. Plataforma de recol·lecció i gestió d’energia implementada  
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CAPÍTOL 6: 

PRESSUPOST 

En aquest capítol es presenta el pressupost general del prototip realitzat. 

Per fer-ho, es realitza un càlcul  tenint en compte el material utilitzat i el 

cost d’enginyeria que suposaria realitzar formalment una plataforma 

recol·lectora d’aquestes característiques. En aquest cas, una fabricació 

seriada del producte no tindria sentit, ja que ha estat exclusivament 

dissenyat per a funcionar amb un determinat panell fotovoltaic i no de 

forma genèrica. En tot cas, per a la realització d’una producció seriada, el 

producte hauria de ser redissenyat per tal d’assolir un preu de mercat 

competitiu per a una aplicació específica. 

6.1. Cost de material 

En la següent taula es recull la llista de tot el material utilitzat per a la 

realització del present projecte amb el preu de cost corresponent. 

Taula 1. Llista de material utilitzat 

Component Unitats 
Preu 

unitari 
Preu 
total 

Placa positiva fibra doble cara 100x160 1 6,51 € 6,51 € 

Pota de suport metàl·lica 4 0,13 € 0,52 € 

Rosca femella pota 4 0,05 € 0,20 € 

Sòcol DIL 20 potes 2 0,35 € 0,71 € 

Sòcol DIL 8 potes 6 0,16 € 0,95 € 

Banana 2mm vermella 2 0,47 € 0,94 € 

Femella banana 2mm vermella 2 0,64 € 1,28 € 
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Banana 2mm negra 2 0,47 € 0,94 € 

Femella banana 2mm negra 2 0,64 € 1,28 € 

Resistència 34kΩ 0.1% 1/4W 1 0,60 € 0,60 € 

Resistència 10kΩ 0.1% 1/4W 5 0,60 € 3,00 € 

Resistència Shunt PWR220-4SBR010J 1 8,98 € 8,98 € 

Condensador ceràmic 1nF 63V 2 0,04 € 0,08 € 

Condensador polipropilè 3.3nF 1K6V 1 0,44 € 0,44 € 

Condensador ceràmic 100nF 63V 6 0,04 € 0,22 € 

Condensador polièster radial 0.1µF 100V 1 0,25 € 0,25 € 

Condensador electrolític 10µF 35V 1 0,07 € 0,07 € 

Condensador electrolític 22µF 63V 1 0,06 € 0,06 € 

Condensador electrolític 47µF 63V 1 0,03 € 0,03 € 

Condensador electrolític 100µF 10V 1 0,17 € 0,17 € 

Condensador electrolític 220µF 63V 1 0,89 € 0,89 € 

Sensor de corrent MAX4372FEUK+T 1 1,63 € 1,63 € 

MOSFET MTP50P03HDL 50A 30V 2 4,59 € 9,18 € 

MOFET Driver TC4432CPA 2 1,74 € 3,48 € 

Díode Schottky SB540 40V 5A 2 0,88 € 1,75 € 

Díode Schottky 1N5818 30V 1A 2 0,31 € 0,62 € 

Díode ultra ràpid 1N4148 100V 0.3A 1 0,02 € 0,02 € 

Inductància 820µH 4.5A 1 5,36 € 5,36 € 

Inductància 470µH 5A 1 6,19 € 6,19 € 

Inductància 5µH 10A 1 1,54 € 1,54 € 

Microcontrolador PIC16F1828 1 2,01 € 2,01 € 

Regulador commutat LT1376 1 7,34 € 7,34 € 

 
Total 67,21 € 

 
18% IVA 12,10 € 

    

 
TOTAL 79,31 € 

 

Tal com podem observar, el cost total per a la implementació del prototip 

dissenyat és de 79,31 €. Aquest preu inclou els dispositius utilitzats en el 

prototip, però el cost real augmenta si tenim en compte el nombre mínim 

d’unitats de compra que imposen alguns distribuïdors. En aquesta llista 

tampoc s’ha inclòs el cost que suposa el muntatge de la placa, tant a nivell 

de soldadura (estany) com de perforació (broques), ni el preu del panell 

fotovoltaic, que ha estat facilitat per la universitat. 

6.2. Cost d’enginyeria i mà d’obra 

En aquest apartat es detallen els costos d'enginyeria tals com el temps 

dedicat a l'estudi de la tecnologia energy harvesting, el temps invertit en el 

disseny del projecte i evidentment, a la implementació física i verificació de 

funcionament prototip. 
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Per a la realització del pressupost s’ha assignat un preu hora aproximat 

tenint en compte el que podria cobrar un enginyer tècnic industrial en 

exercici lliure. Podem observar el pressupost en la taula següent. 

Taula 2. Cost d’enginyeria i mà d’obra 

Descripció Hores Preu/hora Preu total 

Energy Harvesting - Estat de l'art 120 20,00 € 2.400,00 € 

Disseny del hardware 80 20,00 € 1.600,00 € 

Disseny del software 60 20,00 € 1.200,00 € 

Disseny de la PCB 40 20,00 € 800,00 € 

Implementació del hardware 30 20,00 € 600,00 € 

Depuració del software 40 20,00 € 800,00 € 

Tests funcionals 40 20,00 € 800,00 € 

Confecció de la documentació 50 20,00 € 1.000,00 € 

 
Subtotal 9.200,00 € 

 
18% IVA 1.656,00 € 

    

 
TOTAL 10.856,00 € 

 

6.3. Cost total 

El cost total del projecte és la suma entre els costos d’enginyeria i els costos 

de material calculats prèviament. La següent taula mostra el cost total 

aproximat que suposaria la realització d’aquest projecte per a un enginyer 

tècnic industrial en exercici lliure. 

Taula 3. Cost total del projecte 

Concepte Preu 

Cost de material 79,31 € 

Cost d'enginyeria 10.856,00 € 

TOTAL 10.935,31 € 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 

Els sistemes de recol·lecció d’energia han adquirit un protagonisme 
important en els últims anys degut a la demanda i a la projecció de futur 
que presenten moltes de les seves aplicacions. Amb la realització d’aquest 
projecte s’ha volgut formar part d’aquest desenvolupament amb el disseny i 
la posterior implementació d’una plataforma i condicionadora d’energia 
renovable. 

S’ha comprovat la importància de la gestió de l’energia provinent del medi 
degut a la limitació que presenten els dispositius recol·lectors actuals, en 
aquest cas un panell fotovoltaic. És per això que algoritmes com el del 
seguiment del punt de màxima potència són de vital importància, així com 
l’elecció de components que comportin la mínima dissipació de potència 
possible. 

La plataforma s’ha dissenyat en relació a la potència i la mida del panell 
fotovoltaic donat, però és pràctica per a qualsevol panell de característiques 
similars o inferiors. S’ha comprovat que augmenta el rendiment del panell 
solar fent-lo treballar en el seu punt òptim i que és capaç de proporcionar 
una tensió constant a la sortida per a un ampli rang de càrregues. 

Les possibles millores o modificacions que podrien realitzar-se en la 
plataforma de recol·lecció d’energia solar dissenyada van estretament 
lligades a la finalitat de la mateixa. Podria ser implementat, per exemple, 
un subsistema d’emmagatzematge d’energia que permetés alimentar una 
càrrega concreta en moments de baixa o nul·la irradiància solar. El disseny 
d’aquest subsistema, però, només tindria sentit si la asincronia en 
l’alimentació del sistema fos crítica per a l’aplicació. 
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El sistema també podria ser adaptat en cas de la utilització d’un panell 

fotovoltaic de característiques diferents. De totes formes, el factor 

determinant és el corrent que ha de suportar el sistema, que dependrà 

evidentment de la aplicació a la qual va destinat. 

Aquest projecte s’ha dissenyat per un ampli rang d’aplicacions, podent 

suportar un amperatge força elevat. En el cas de conèixer el corrent 

necessari per a una aplicació concreta, la plataforma recol·lectora podria ser 

adaptada al mateix. Suposant que la potència a dissipar fos inferior, les 

dimensions i el cost del sistema energy harvesting disminuirien de forma 

considerable. 
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ANNEXES 

Aquest apartat es troba adjunt en el segon volum que forma el projecte. 

S’hi inclou el programa complet realitzat per a la programació del 

microcontrolador en llenguatge C. Es comenta la resolució de les lectures 

del convertidor analògic-digital i de les sortides PWM juntament amb els 

càlculs realitzats per programa per obtenir els valors correctes de tensió i 

corrent. Finalment, s’adjunta també l’avantprojecte, consistent en una 

recerca prèviament realitzada per tal de conèixer l’estat de l’art de la 

creixent tecnologia energy harvesting. 
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