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PREFACI 
Origen del projecte 
L’origen del projecte prové d’una necessitat de mitjans de transport pels operaris del Parc 

Motor de Castellolí, un Parc que destaca per tenir una grandària considerable ja que conté una 

gran quantitat de diferents circuits, a més de tenir una de les instal·lacions, el Campus del 

Motor, una mica apartat, i el poble de Castellolí a dos quilòmetres. La implantació d’aquest 

conjunt de motos elèctriques més els sistemes de càrrega alimentats amb plaques 

fotovoltaiques, respon a aquesta necessitat de mobilització d’una manera innovadora i 

respectuosa amb el medi ambient que a priori, aspira a ser més competitiva econòmicament 

que en el cas de fer servir motos convencionals. 

Motivació 
La motivació d’aquest TFG, és l’afany per apropar-se cada cop més a la sostenibilitat perfecte, 

en què l’impacte sigui mínim, un afany que respon a una necessitat de la societat cada cop més 

urgent, degut al ja gravíssim impacte que estem causant sobre el nostre planeta que ens està 

afectant dia rere dia. A més, també vol ser un exercici d’investigació, ja que el camp dels 

vehicles elèctrics és encara molt nou i està molt subjecte a les innovacions tecnològiques del 

moment, per tant, es vol veure si actualment, a part de motius mediambientals, ja tenim 

motius econòmics que ens facin decantar per un model elèctric enlloc del model ja conegut 

amb combustibles fòssils. Encara motiva més el fet que el camp de les motos elèctriques és el 

que està més avançat i cada cop més proper a les motos convencionals, cosa que fa pensar 

que aquesta fórmula que es vol dissenyar en aquest treball pugui tenir un resultat molt bo, 

que fins i tot pugui ser competitiu en termes econòmics a llarg plaç, comparant-ho amb un 

sistema convencional que consistiria en fer anar les motos amb un combustible fòssil. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
És sabut que actualment com ha resultat del nostre progrés com a societat tenim molts 

problemes, un d’ells, i proper als enginyers, és el de l’energia. Existeixen moltes solucions, cada 

una millor que l’anterior, però en aquest Treball Final de Grau, em centraré en una solució 

molt concreta, de fet, és tant concreta que estarà dissenyada només per un cas, el del parc 

motor de Castellolí.  

Us situo, el parc motor de Castellolí és un conjunt de zones on s´hi practiquen diferents 

tipologies d’esports del motor, des de trial fins a l’alta velocitat. És un complex d’unes 

dimensions considerables, amb tot tipus de circuits i d’instal·lacions. A més, últimament s’hi ha 

fet diverses reformes per potenciar-lo, fins i tot han construït l’anomenat Campus del Motor, 

un lloc on s’hi duen a terme diferents formacions relacionades amb el motor. 

Últimament, també estant mirant la part energètica, i un dels punts on és fàcil millorar aquest 

tema és en la mobilitat dels seus operaris entre els diferents circuits, el Campus del Motor i 

l’Ajuntament de Castellolí. En aquest punt és on es centrarà aquest treball oferint una solució 

mitjançant energies renovables. 

La idea doncs, és fer que els operaris es puguin moure amb motos elèctriques carregades 

mitjançant punts de càrrega lenta que seran alimentats amb un sistema de plaques 

fotovoltaiques. 

1.1.- OBJECTIUS DEL PROJECTE 
L’objectiu del projecte és suplir aquesta necessitat de tenir un sistema de transport dels 

operaris del Parc Motor de Castellolí d’una manera innovadora i respectuosa amb el medi 

ambient. Tot i que d’aquest objectiu se’n desprenen uns quants de més concrets: 

• Aconseguir que les motos elèctriques siguin carregades, si pot ser sempre, mitjançant 

energia elèctrica provinent de sistemes de producció respectuosos amb el medi 

ambient. 

• Aconseguir que a llarg plaç s’acabi amortizant la inversió que suposa aquest sistema 

comparat amb un convencional. 

• Ús fàcil per l’usuari. 

1.2.- ABAST DEL PROJECTE 
L’abast del projecte està molt fixat al circuit de Castellolí, ja que el projecte serà dissenyat 

específicament per aquest cas. Per tant, tot el projecte final no serà aplicable directament en 

cap cas més ja que totes les especificacions tècniques i totes les decisions seran pensant 

sempre en el circuit de Castellolí.  

Tot i així, l’abast pot ser més important ja que el que s’intenta fer en aquest projecte no s’ha 

fet molts cops, i per tant la manera d’aconseguir-ho, o els sistemes segurament innovadors, 
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que s’utilitzaran, poden tenir un abast molt més gran al ser aplicables en altres situacions 

semblants a les del projecte. 

1.3.- ESTAT DE L’ART 
En aquest apartat s’ha buscat tot el relacionat amb sistemes de càrrega respectuosos amb el 

medi ambient sobretot desenvolupats a Catalunya ja que el projecte que es vol dur a terme 

serà també a Catalunya, segurament d’on podrem aprendre més coses és dels casos més 

propers ja desenvolupats i que segurament tindran unes condicions climàtiques i legals 

semblants. 

S’ha trobat des de empreses que ja desenvolupen sistemes de càrrega totalment independents 

fins a ajuntaments que han decidit impulsar aquest àmbit instal·lant algun pàrquing amb punt 

descàrrega amb plaques o algun sistema similar. Tot això s’intentarà analitzar, bàsicament els 

casos més rellevants, que es creuen més desenvolupats, i que segurament ens poden aportar 

més en el nostre treball. 

1.3.1.- PÀRQUINGS URBANS 
En general, aquests espais són impulsats per ajuntaments que han decidit començar a ajudar a 

les persones que usen vehicles elèctrics i fer-ho, a més, sent respectuosos amb el medi 

ambient.  

Aquests projectes que ja s’han realitzat en destaca un fet bastant comú entre tots, plantejant 

el punt de càrrega com un punt d’estacionament en la ciutat en concret, un punt cobert per 

protegir el cotxe del Sol, que alhora i té plaques fotovoltaiques al cim que aprofiten l’energia 

solar i li subministren al vehicle que està aparcat i connectat a sota.  
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1.3.2.- EMPRESES INSTAL·LADORES 
També existeixen ja empreses que instal·len sistemes de captació solar fotovoltaica juntament 

amb un sistema de càrrega i tot això sent independents de la xarxa, això dons ens dona una 

certa tranquil·litat sobre la bona execució d’aquest projecte, ja que si ja existeix vol dir que és 

possible tenir un sistema independent de la xarxa que carregui els vehicles elèctrics, cosa que, 

a priori, no semblava fàcil.  

 

 

1.3.3.- PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
Pel que fa a les plaques fotovoltaiques en concret, al fer ja més temps que existeixen, tenim el 

mercat molt més competitiu i amb innovacions molt més potents, ja que és una tecnologia ja 

molt contrastada per tal de subministrar 

energia elèctrica d’una manera sostenible. El 

més innovador que ha sortit en els últims 

anys, és un sistema d’aprofitament solar que 

emula un gira-sol, una flor que com sabem, 

aprofita molt bé els rajos solars ja que va 

girant el llarg del dia per tal que els rajos 

sempre li arribin perpendiculars als pètals. 

Aquest sistema, molt més gran que un gira-sol 

normal, pot arribar a abastir bona part de 

l’electricitat d’una casa, per exemple, ja que al 

assegurar que els rajos arribin sempre 

perpendiculars a les plaques, fa que la 

producció d’electricitat d’aquestes sigui molt 

més gran. El problema d’aquest sistema és evident, la inversió valdrà la pena? És evident que 

el sistema és complex i difícil, i per tant segurament el seu cost serà elevat. Així dons, al llarg 

del desenvolupament del treball el podem tenir en compte però vigilant amb l’aspecte 

monetari. 

 

 

 

1.3.4.- VEHICLES ELÈCTRICS 
Si parlem de vehicles elèctrics en general, la innovació encara li falta bastant per arribar a les 

prestacions dels vehicles convencionals. Però aquest treball es centra en les motos elèctriques, 

mercat molt potent ja actualment, ja que al necessitar menys potència s’adeqüen molt millor a 

un ús 100% elèctric, que és el que es vol implementar en aquest projecte. 

En les motos elèctriques s’hi ha innovat moltíssim. Les primeres que van sortir tenien una 

autonomia baixíssima i també una potència molt baixa, cosa que suposava que podies fer pocs 

quilòmetres i a una velocitat baixa. Actualment ja existeixen motos elèctriques a la venda amb 

IL·LUSTRACIÓ 1 SMARTFLOWER© 
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una autonomia de més de 200km, una autonomia que ja pot competir amb totes les altres 

motos del mercat, ja que amb un dia de cada dia, i sobretot considerant el nostre cas a 

Castellolí, és difícil que fem més de 200km. A més, s’han facilitat molt els mètodes de càrrega, 

fins el punt de tenir bateries extraíbles que pots carregar-les a l’interior de la teva vivenda 

durant la nit utilitzant un endoll convencional.  

 

1.3.5.- LEGALITAT 
En la instal·lació tindrem diferents parts que es veuran afectades per diferents lleis. 

Una part important és la fotovoltaica, aquesta té unes quantes lleis que en regulen el seu ús i 

imposen certs impostos depenen de la situació d’ús. En aquest cas, com que la instal·lació serà 

independent de la xarxa, no es veurà afectada per aquestes regulacions. Cal destacar que les 

lleis actualment a l’estat Espanyol difereixen de la resta de països europeus, ja que aquí encara 

existeix el que ha estat anomenat com l’impost al Sol. D’aquí doncs un dels motius de fer que 

aquesta instal·lació sigui independent de la xarxa, ja que d’aquesta manera amortitzarem més 

ràpid la inversió, a part de assegurar no contaminar gens l’atmosfera.  

Totes les instal·lacions solars fotovoltaiques estan subjectes a l’RBT (Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión) pel que fa als requisits de seguretat elèctrica i no presenten 

diferències significatives respecte a les normes aplicables a la resta d’instal· lacions elèctriques. 

En referència al dimensionament i als muntatges dels equips específics de les instal·lacions 

fotovoltaiques, únicament cal ressaltar el Código Técnico de la Edificación, Apartat HE 5, que 

és on es descriu l’obligatorietat d’incorporar energia solar fotovoltaica als grans edificis de 

nova construcció (hotels, hospitals, centres comercials, etc.) aplicable a tot l’Estat. En aquest 

document es fa esment dels paràmetres bàsics de dimensionament de les instal·lacions 

fotovoltaiques subjectes a aquesta norma. Per a la resta d’instal·lacions fotovoltaiques, cal 

tenir en compte el compliment de les normes UNE-EN elaborades pel Comitè Tècnic de 

Normalització, les AEN/ CTN/206/GT82, que corresponen a sistemes d’energia solar 

fotovoltaica i que defineixen els paràmetres mínims exigibles als equips i instal·lacions 

fotovoltaiques.  

Si bé la tecnologia fotovoltaica a dia d'avui no requereix ajuts per a la seva viabilitat econòmica, 

les limitacions reguladores del Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, esmentat, com la fiscalitat 

que penalitza l'emmagatzematge elèctric en bateries per tal de poder consumir l'energia que es 

genera en hores de sol a les hores en què el ciutadà ho desitja, en limita molt la seva viabilitat 

real a aquells habitatges que fan la major part del consum en l'horari de producció. A aquesta 

limitació se li afegeix la impossibilitat, de nou reguladora, de poder utilitzar la xarxa com a 

magatzem de l'energia aplicant el que es coneix com a “balanç net”. 

RESOLUCIÓ EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb 

bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=s

ingle&documentId=794245&language=ca_ES 
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La nueva situación del Impuesto al Sol en España 

A partir del enero del 2017 ha cambiado el famoso 'Impuesto al Sol' del Gobierno Español; 

ahora existen tres condiciones que EVITAN pagar este impuesto: 

1. max. 10kW Para particulares la potencia máxima es de 10kW en paneles solares (para 

empresas max. 100kW) 

2. potencia contratada La potencia en paneles no puede superar la potencia contratada (por 

ejemplo, una casa con 5kW de potencia contratada solo puede poner max. 5kW de potencia en 

paneles. 

3. NO injectar en red La energía Fotovoltaica sobrante no puede inyectarse de vuelta en la Red. 

Si quieres inyectar en Red debe pedirse la autorización y en consecuencia procede pagar el 

'Peaje de Respaldo' (el famoso Impuesto al Sol). 

a. solar aislada 

Una instalación solar aislada significa que está desconectada de la red eléctrica. Distinguimos 3 

casos: 

1. La casa no tiene ninguna conexión con la red porque no le llega la red eléctrica, por ejemplo 

en masías y cabañas apartadas. En este caso tendrá paneles solares y baterías y se ahorra 

tener que pagar el elevado coste de traer la línea eléctrica y no tendrá ninguna factura 

eléctrica. 

2. La casa tiene conexión con la red, pero no la utiliza; De hecho siempre tiene desconectada el 

interruptor de la red porque dispone de paneles solares durante el día, y baterías para tener 

energía por la noche.  

3. La casa tiene conexión con la red, pero solo a utiliza por la noche cuando no hay energía 

solar. En este caso está aislado de la red durante el día, y conectado a la red por la noche. 

En todos estos casos la instalación tendrá baterías y el Real Decreto Solar no le afecta en 

absoluto porque la instalación Solar Aislada es libre. En los casos 2 y 3 el Real Decreto Solar NO 

le tiene que afectar, mientras tenga instalado un inversor aislado que no inyectará en la Red, 

por ejemplo los inversores/cargadores aislados ó híbridos de REVOSOLAR como el VICTRON, 

EXPERT o SOLARROUTER). 
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2.- ENERGIA FOTOVOLTAICA 
L’energia fotovoltaica és la triada en aquest projecte per tal de suplir la necessitat de càrrega 

de les bateries de motos elèctriques. És una energia que al produir-se no provoca cap impacte 

en el medi ambient ja que estem aprofitant una energia que rebem cada dia, la del Sol. Per 

aconseguir electricitat també existeixen altres mètodes igualment respectuosos pel medi 

ambient, però un dels que està més desenvolupat i el que s’adapta millor a diferents contextos 

és l’ús de plaques fotovoltaiques.  

La font d’energia dons, serà el Sol, una font que a la superfície terrestre no és gens constant, ja 

que depèn sobretot de la situació meteorològica. Per tenir més clares les idees, pensem que 

partim de la base de la Constant Solar, una constant que diu que a fora de l’atmosfera el Sol 

emet 1353 W/m2. Però clar, encara que no hi hagi ni un núvol, l’atmosfera té diferents gasos 

(nitrogen, ozó, oxigen...) a més de vapor d’aigua i altres partícules de pols, que fan que ja es 

perdi part d’aquesta radiació, quedant-nos en més o menys uns 1000 W/m2. Però el problema 

comença quan tenim núvols, ja que la radiació baixa dràsticament, i tot i no ser fosc, els W/m2 

poden arribar a ser molt baixos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 FIGURA 2 

FIGURA 3 
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En aquests gràfics podem veure els canvis bruscos que poden haver-hi pel que fa a radiació 

solar a la superfície. La figura 1 seria l’exemple d’un dia casi perfecte, amb algun punt irregular 

degut segurament a algun núvol. La figura 2 és un dia bo però ja amb algunes nuvolositats 

importants, que ja podem veure que fan baixar dràsticament la radiació. I a la figura 3 seria un 

dels pitjors dies que podem tenir, on tot el dia ha estat plovent segurament. Les dades s’han 

obtingut d’una cel·la fotovoltaica a 30 graus respecte l’horitzontal i orientada a Sud. 

Així dons, veiem que la nostra font d’energia, ens exigeix tenir molt en compte diferents 

estudis que puguem obtenir sobre la radiació Solar en la ubicació on volem posar el sistema 

fotovoltaic. 

2.1.- UNA MICA D’HISTÒRIA 
Els primers fenòmens fotovoltaics es van descobrir al 1808 per Hallwachs, però va ser Hertz qui 

va anunciar els primers principis bàsics d’on ja se’n treia una bona conclusió, tots els metalls 

sota l’acció de la llum emeten càrregues negatives. Va ser una mica més tard, al 1887, que 

Hertz ja va obtenir els primers resultats experimentals fiables que anunciaven: 

 L’efecte fotoelèctric és instantani. 

 La intensitat de corrent produïda és proporcional a la radiació rebuda. 

 La intensitat d’emissió depèn de la freqüència de la llum. 

 Per cada metall hi ha una freqüència mínima, si és més baixa, no hi ha efecte 

fotoelèctric. 

Això només eren conclusions d’experiments, però al 1902, Einstein en va fer la interpretació 

teòrica generalitzant la hipòtesi feta per Planck alguns anys abans sobre la teoria dels fotons. 

Se’n van descobrir els tres tipus d’efectes deguts a l’acció de la llum: 

 Fotoemissiu: provoca emissió d’electrons 

 Fotoconductiu: altera la conductivitat elèctrica del metall 

 Fotovoltaic: crea una força electromotriu en el metall 

Al 1951 es va inventar un procediment denominat Czochralski que permetia fabricar 

monocristalls de silici d’una puresa molt elevada, invent que va ser la base de la producció en 

sèrie de les cèl·lules fotovoltaiques. Però no va ser fins l’any 1954 quan tres investigadors dels 

laboratoris Bell van desenvolupar la primera cèl·lula solar capaç de convertir la llum del Sol en 

energia elèctrica. Tenia un rendiment del 4,5%, però va suposar l’inici de la era fotovoltaica. 

Al 1955 ja es comercialitzaven cèl·lules fotovoltaiques, però el seu preu era extremadament 

elevat, d’uns 1800 dòlars cada Watt de potència. Per tant, només s’utilitzaven en casos 

realment extrems. 

Però gràcies als satèl·lits artificials, a partir del 1958 es van començar a fer servir més i a 

millorar-ne les seves característiques. El primer, el Vanguard I, va ser tot un èxit, i d’aquesta 

manera les cel·les fotovoltaiques es van utilitzar en gairebé tots els satèl·lits. A partir d’aquí, el 

desenvolupament d’aquesta tecnologia va començar a anar més ràpid, de fet, podríem dir que 

gràcies a aquesta necessitat en els satèl·lits estem on estem actualment. Al 1980, Arco Solar va 

ser la primera empresa que va arribar a fabricar un megawatt anual, una empresa que va viure 

en aquests primers anys de la producció pels satèl·lits i per algun altre cas aïllat.  
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A partir d’aquí, el desenvolupament va ser fulgurant, les millores en les cel·les eren constants i 

van començar a aparèixer nous sistemes tecnològics que s’adequaven molt bé a l’ús de la 

fotovoltaica. Fins que al 1982, es va marcar un altre canvi gran en el progrés de la fotovoltaica, 

ja que l’empresa Arco Solar va construir la primera planta fotovoltaica connectada a la xarxa. 

Va ser a Hesperia, i va marcar una nova fita en el progrés de l’energia fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure en la Figura 4, on realment l’energia fotovoltaica es va estendre en el seu ús 

va ser a partir del 1996, les millores en les plaques ja s’havien dut a terme i va ser el moment 

en què es van començar a instal·lar molts sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa, una 

revolució que va acabar suposant el 90% dels MW instal·lats al 2006. A més, molts països com 

Alemanya, Japó i EE.UU., van destinar molts diners en el foment de la fotovoltaica, cosa que va 

ajudar a produir aquesta espectacular pujada. 

2.2.- SITUACIÓ ACTUAL 
Actualment, l’energia fotovoltaica és la tercera font d’energia renovable més important, 

darrere de l’energia hidroelèctrica i la eòlica. Una estimació de principis del 2017 diu que hi ha 

instal·lats a tot al món a prop de 300 GW de potència fotovoltaica. 

FIGURA 4 
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Gràcies al gran avanç de la tecnologia, el 

cost de les plaques fotovoltaiques ha 

anat baixant seguit d’un augment del seu 

rendiment, això ha volgut dir una gran 

millor en competitivitat en el mercat de 

l’energia, fins el punt que en algunes 

regions on l’ús de les plaques té molts 

avantatges (zones amb moltes hores de 

Sol), s’ha arribat al que s’anomena 

paritat de xarxa, que vol dir que el preu 

del kWh obtingut mitjançant les plaques 

fotovoltaiques és més baix que el preu 

convencional de la xarxa elèctrica. Ho 

podem veure en la Figura 5, on es veuen 

els països que estaven en situació de 

paritat l’any 2015.  

Tot i així, pel que fa a costos d’una instal·lació puntual, en als Emirats Àrabs, Perú i Mèxic, 

s’han aconseguit valors baixíssims del preu del kWh mitjançant fotovoltaica, baixant dels 0,04 

€/kWh, que per tenir una referència, a Espanya l’electricitat de la xarxa està en 0,23 €/kWh, 

espectacularment molt més alta. Cal dir però, que l’electricitat d’Espanya és la més cara 

d’Europa. Així dons, podem dir que actualment l’energia fotovoltaica pot competir 

perfectament amb la convencional. 

Pel que fa a les últimes 

evolucions de l’ús de la 

fotovoltaica, en la figura 6 

podem veure’n aquesta 

evolució fins l’any 2015. El 

que es pot destacar més és 

el gran desenvolupament a 

Xina i Taiwan, dos països 

en desenvolupament amb 

una gran despesa 

energètica. 

 

FIGURA 5 

FIGURA 6 
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Concentrant-nos més en Espanya, l’evolució també ha sigut bastant bona en l’ús de les 

fotovoltaiques, en la Figura 7 podem veure que al final de 2016 un 4,4% de la potència 

instal·lada era solar fotovoltaica. No és molt, i realment, per les condicions climàtiques que 

tenim, podria ser molt millor, però l’aspecte legal no ha ajudat molt en el seu 

desenvolupament. 

A la Figura 8 es poden veure aquestes condicions climàtiques tant favorables que tenim a 

Espanya per la instal·lació de fotovoltaica i que no estem aprofitant gaire en comparació amb 

altres països europeus com Alemanya, que té unes condicions climàtiques molt més 

desfavorables però té el W de fotovoltaica per càpita més alt del món.  

http://www.iea-pvps.org/ 

FIGURA 7 
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FIGURA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- PRINCIPIS FÍSICS 
Per tal de crear electricitat a partir del Sol cal seguir una sèrie de principis físics que al final 

acabaran definint els materials bàsics d’una cèl·lula fotovoltaica, ja que és al final una reacció a 

dins d’un material en concret, el que acaba generant electricitat. 
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Per començar, tenim tres tipus de materials, pel que fa l’aspecte elèctric, conductors, 

semiconductors i aïllants. Per les cèl·lules fotovoltaiques s’utilitzen els semiconductors ja que 

aquests tenen una petita energia que lliga els electrons de valència amb el seu nucli, una 

energia que pot ser similar a la dels 

fotons de la llum solar. Aquest 

semiconductor, normalment Silici, quan 

rep l’energia de la llum solar, els seus 

electrons reben l’energia suficient per 

trencar l’enllaç que tenen amb el nucli i 

moure’s lliurement pel semiconductor. 

Si no es fa res més però, s’aniran creant 

buits d’electrons que al final seran 

ocupats per altres electrons que també 

s’havien alliberat, per tant, aquest 

enllaç trencat tard o d’hora serà 

restablert i no es crearà corrent 

elèctrica. Podem veure més gràficament 

aquesta reacció a la Figura 8. 

 

Per aconseguir aquest corrent elèctric necessitem un camp elèctric que allunyi els electrons 

dels forats, creant una corrent elèctrica en el sentit del camp. Per crear aquest camp les 

plaques fotovoltaiques estant compostes per dos semiconductors una mica diferents, 

concretament per dos regions fetes amb Silici tractat químicament. 

Una regió és la n i ha estat dopada amb Fòsfor. El Fòsfor té un electró més a la capa de 

valència que el Silici, per tant, aquesta regió té poca afinitat als electrons. 

L’altra regió és la p, i aquesta ha estat dopada amb Bor. El Bor té un electró menys que el Silici 

a la capa de valència, i per tant, aquesta zona li agraden més els electrons. 

A la Figura 9 podem veure aquestes diferències, a l’esquerra la n i a la dreta la p. 

FIGURA 9 
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Al final, aquesta unió anomenada p-n, genera una diferència de potencial que fa que tingui 

menys energia la zona n que la zona p. Conseqüentment, es provoca el moviment d’electrons 

cap a la zona n i els forats cap a la zona p, ja hem creat 

aquest camp elèctric que necessitàvem. 

Així doncs, la cèl·lula estarà formada per dues capes 

normalment de Silici modificat de dues maneres 

diferents. A la Figura 10 ho podem veure més 

gràficament, i també podem veure que només una 

capa estarà amb contacte amb el Sol. Finalment, 

gràcies a aquest sistema, acabarem generant corrent 

elèctrica que podrem utilitzar per qualsevol cosa fent-

li un adequat tractament depenent del seu ús.  

2.4.- TIPUS DE PANELLS SOLARS 
A partir dels principis físics mencionats es creen els panells solars, que ja són les estructures 

que instal·lem per produir energia elèctrica. D’aquests n’existeixen de tres tipus. 

 Monocristal·lins: Tenen una estructura cristal·lina totalment ordenada. 

S’obtenen mitjançant Silici pur fos dopat amb Bor. És d’un únic color 

blavós. La seva producció és costosa i el rendiment el més elevat. 

 Policristal·lins: Presenta diferents zones irregulars que poden disminuir 

el seu rendiment. S’obtenen de la mateixa manera que els 

monocristal·lins però amb menys fases de cristal·lització. Té tons blaus i 

grisos metàl·lics. Producció menys costosa i rendiment antigament pitjor 

que els monocristal·lins, però actualment molt igualats 

FIGURA 10 

FIGURA 11 
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 Amorfs: Presenta un alt grau de desordre i un 

gran nombre de defectes estructurals. El seu 

procés és el més barat. Té un color homogeni. 

Té el pitjor rendiment però l’avantatge de 

poder adaptar-se a qualsevol forma al ser 

flexibles.  

2.5.- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 
Per poder realitzar correctament aquest projecte, necessitem saber com es comporten a nivell 

elèctric les plaques per tal de poder prendre les decisions correctes per dissenyar un sistema 

òptim. 

El més característic és l’anomenada corba V-I, aquesta representa la relació entre la tensió i la 

corrent entregada pel panell a partir d’uns valors d’irradiació i unes condicions concretes. 

Aquesta corba ens ajuda a saber com es comporta la placa i quina potència màxima ens pot 

arribar a oferir sota aquestes condicions. 

Les condicions són les anomenades CEM (Condicions Estàndard de Mesura) i són les següents: 

 Irradiació: 1000 W/m2 

 Temperatura: 25 ºC 

 Espectre radiant: AM 1,5 

 Incidència normal 

Al Gràfic – en podem veure un exemple d’aquesta corba que 

tindrà normalment la forma que s’hi pot veure. Evidentment, 

PMP és Punt de Màxima Potència. 

Aquesta corba idealment seria un rectangle, però degut a les 

pèrdues que pateix tot el sistema es veu modificada. Aquest 

efecte es defineix amb el factor de forma (Ff) i també depèn de 

la corrent en curtcircuit (Isc, punt de tall eix x) i de la tensí en circuit obert (Voc, punt de tall eix 

y). 

�� = ���� ∗ ����
�	
 ∗ ��


 

Rendiment 

El rendiment en cèl·lules fotovoltaiques té una fàcil definició, serà el quocient entre la potència 

elèctrica màxima que pot subministrar la cèl·lula i la potència lluminosa que incideix sobre la 

superfície. 

En general, les cèl·lules fetes en una producció industrial en sèrie, tenen com a màxim un 

rendiment del 18%, tot i que en laboratoris, on es controlen molt millor diferents paràmetres 

que afecten el rendiment, s’ha arribat a tenir valors del 24%. 

GRÀFIC 1- CORBA EXEMPLAR V-

I. GRÀFIC OBTINGUT DE LES 

DIAPOSITIVES D’ELECTRÒNICA 
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Això vol dir dons, que una cèl·lula convencional, com a màxim generarà 18W de cada 100W 

que rebi del Sol. Pot semblar poc, però si fem un petit anàlisi dels factors que redueixen el 

rendiment en les cèl·lules fotovoltaiques, ho veurem més clar. 

Afecten: 

1. Energia dels fotons incidents: Pot haver-hi fotons que no tinguin l’energia suficient per 

trencar l’enllaç covalent i també n’hi ha que tenen massa energia, i l’energia sobrant 

es perd en forma de calor. Amb això podem acabar perdent un 50% de l’energia 

rebuda. 

2. Pèrdues per recombinació: L’electró alliberat ocupa un forat del cantó enlloc de 

desplaçar-se cap a l’altra banda. Podem estimar unes pèrdues d’un 15%. 

3. Pèrdues per reflexió: Normalment es reflexa un 10% de la llum. 

4. Pèrdues elèctriques: Entre els contactes elèctrics i l’efecte Joule, podem acabar 

perdent un 10% més. 

Veiem doncs, que fent les aproximacions de pèrdues anteriors, ens quedem amb un rendiment 

aproximat del 15%. Que és el que en general acostumen a tenir les cèl·lules fotovoltaiques. 

La definició matemàtica, on PL és la potència lluminosa rebuda per la cèl·lula fotovoltaica, seria 

la següent: 

� = ���
�

 

Energia generada per un panell 

Aquest serà un aspecte molt important en el futur del projecte, ja que permetrà calcular 

quants panells es necessitaran per cobrir la demanda que tinguem. Per fer-ho, utilitzarem la 

següent equació: 

������� = ������� ∗ �� ∗ 0,9 [�ℎ�] 
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Associació en sèrie i paral·lel 

Per tal d’obtenir els valors de tensió 

nominal i corrent adequats serà necessari 

connectar el panells fotovoltaics d’una 

forma concreta. Bàsicament, podem 

connectar-los en sèrie o en paral·lel. En 

paral·lel, com a la Il·lustració --, fa que la 

tensió es mantingui igual i la corrent es sumi 

per cada panell. 

I en sèrie, 

com a la Il·lustració --, s’aconsegueix l’efecte contrari, fa que 

la corrent es mantingui igual i la tensió es sumi. 

A partir d’això, amb combinacions entre sèrie i paral·lel, 

podrem obtenir diferents valors de tensió i corrent de tot el 

conjunt de panells fotovoltaics. 

 

 

 

 

2.5.- BENEFICI MEDIAMBIENTAL 
És evident que la principal justificació per tal d’instal·lar plaques fotovoltaiques en un edifici, 

per exemple, és la de que emetem menys gasos a l’atmosfera, contaminem menys. Però clar, 

també hem de considerar que per tal de fabricar les plaques fotovoltaiques s’emeten uns 

contaminants que potser afecten més que si fem servir l’electricitat de la xarxa que ve del 

carbó, per exemple. Per això, creiem que és important aquest apartat per tal de deixar clar que 

sí, que a efectes de contaminació, utilitzar com a font d’energia el Sol, contamina menys.  

2.5.1.- EMISSIONS 
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, una placa convencional les seves 

emissions són aproximadament uns 46g/kWh tot i que molts estudis ja anuncien que un futur 

no molt llunyà aquest valor es pot arribar a reduir fins uns 15g/kWh. Aquest valor dons està 

per sota en emissions de per exemple, el carbó, el gasoil o un sistema de geotèrmia, en la 

Figura 11 ho podem veure més clar. Destaca que la nuclear està per sota en emissions de gasos 

d’efecte hivernacle, això no vol dir que no sigui més prejudicial, en aquest cas, ja que els 

residus que genera una central nuclear són altament tòxics i difícils d’emmagatzemar, cosa que 

suposa un perill per la societat en general. 

 

GRÀFIC Figura 11 
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Aquest gràfic està molt bé per comparar diferents fonts d’energia, però si realment volem 

saber com emetem més gasos si agafant l’electricitat de la xarxa o amb les plaques 

fotovoltaiques, haurem de fer alguns petits càlculs considerant l’ús de les diferents fonts a 

Espanya per tal de comptabilitzar quan emetem connectant-nos a la xarxa elèctrica 

convencional. 

Per fer-ho, farem servir els percentatges de la Figura 7, que són d’un any molt proper, i les 

dades d’emissions de la Figura 11. 

 

GRÀFIC COMPARACIÓ XARXA Figura 12 

 

2.5.2.- RECICLATGE 
Com tot component electrònic, o simplement producte, la placa fotovoltaica té una vida útil, 

un període de temps on rendeix en perfectes condicions. En el cas concret de les plaques, 

aquest període és d’uns 30 anys o fins i tot més, i a més, no requereix de grans despeses de 

manteniment ni d’un gran control.  

Però quan s’acaba aquesta vida útil, el que s’està fent molt últimament gràcies a les noves 

innovacions tecnològiques, és reciclar aquestes plaques. En general, es pot arribar a aprofitar 

el 95% dels materials semiconductors que constitueixen les cèl·lules, per tant, s’eviten moltes 

noves emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

De fet, des de 2010 que a nivell europeu i anualment, es celebra un congrés on es parla 

expressament del reciclatge de plaques fotovoltaiques. És comprensible que no s’hagi creat 

fins fa poc ja que fa només uns 20 anys que tenim plaques fotovoltaiques instal·lades amb 

grans quantitats.  
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3.- ACUMULADORS 
Els acumuladors o bateries poden ser una part molt important del nostre projecte, ja que ens 

permeten emmagatzemar energia elèctrica en cas de que just en aquell moment no l’estiguem 

fent servir, i ens permeten poder subministrar energia elèctrica en moments que no 

n’estiguem generant. Això dons cobrarà molta importància en el cas que estiguem aïllats de la 

xarxa, ja que si volem carregar la moto elèctrica durant la nit, o en moment difícils 

meteorològicament, només serà possible si tenim bateries.  

Bàsicament doncs, com que la nostra font d’energia, el Sol, es variable, si ens aïllem de la xarxa 

elèctrica necessitarem les bateries per tal de poder carregar les motos elèctriques en qualsevol 

moment del dia.  

L’acumulador és un dispositiu capaç de transformar l’energia potencial química en elèctrica. 

Està compost bàsicament per dos elèctrodes submergits en un electròlit on es produeixen 

reaccions químiques en els processos de càrrega i descàrrega. La capacitat d’emmagatzematge 

d’una bateria es mesura amb Ampères·hora (Ah), per un determinat temps de descàrrega. 

Com més petit el temps de descàrrega, la capacitat de la bateria es reduirà. Es defineix aquesta 

capacitat com la quantitat d’electricitat que pot obtenir-se durant una descàrrega completa de 

l’acumulador totalment carregat. Així doncs, és el producte entre la intensitat de descàrrega 

pel temps que actua. 

L’acumulador en un sistema solar fotovoltaic té dues funcions. Fa que es pugui subministrar 

energia elèctrica tal i com la demana la càrrega sense dependre de la producció elèctrica en 

aquell moment. I també fa que el sistema sigui molt més fiable, ja que quan la producció 

d’electricitat és nul·la o gairebé nul·la, el sistema pot seguir subministrant electricitat al llarg 

d’un període limitat de temps. Evident doncs, que si som independents de la xarxa, 

necessitarem que aquest període de temps en què el sistema pot seguir subministrant 

electricitat sense produir-ne sigui prou gran per tal d’aguantar els possibles dies de mal temps. 

Per tant, a l’acumulador li haurem d’exigir: 

 Acceptar totes les corrents de càrrega que subministra el panell solar 

 Manteniment mínim 

 Fàcil transport i instal·lació 

 Baixa auto-descàrrega 

 Rendiment elevat 

 Llarga vida útil 

Existeixen múltiples tipus de bateries, però els dos millors per els sistemes fotovoltaics són els 

següents: 

 Plom-Antimoni (Pb-Sb)  Són de cicle profund, això vol dir que s’han d’utilitzar quan 

el sistema asseguri que descarregarà bastant la bateria. El cicle diari ha de ser de més 

del 15%. Manteniment necessari tot i que poc constant. 

 Plom-Calci (Pb-Ca)  El seu cicle diari no pot superar el 10%, tot i que en casos 

d’emergència es pot arribar al 50%. Hi ha models en què no requereix cap tipus de 

manteniment. 
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3.1.- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 
Una bateria és un component electrònic molt senzill i només té una característica elèctrica 

realment rellevant que és la seva capacitat d’emmagatzematge, mesurada amb A·h. També 

serà important, però, la seva tensió nominal. 

Aquest valor de la capacitat depèn de la duració de la descàrrega, la seva intensitat, la 

temperatura i la tensió final. Per això, quan el fabricant et dóna el valor de la capacitat de la 

bateria, et dóna el valor que té per un temps de descàrrega de 10 hores, que seria el temps 

que es mantindria descarregant-se en una nit aproximadament, a part de considerar també el 

CEM. A partir d’aquest valor, depenent del valor de la intensitat de sortida, es podrà calcular 

les hores que durarà la bateria segons la següent equació: 

� = ! 
"#$%�% �&'(à$$&*% 

Cal destacar també que la vida útil d’una bateria ve determinada pel nombre de cicles de 

càrrega i descàrrega pot arribar a fer, així que com menys en fem, més durarà la bateria. 

S’entén un cicle com un procés de càrrega i descàrrega complet. 

4.- SISTEMES DE CÀRREGA 
El sistema de càrrega és l’encarregat de subministrar l’energia elèctrica al vehicle elèctric que 

se’n pugui connectar. N’existeixen de molts tipus, i al ser una tecnologia en ple 

desenvolupament, cada any van millorant les seves prestacions, sobretot les que estan 

relacionades amb la velocitat de càrrega. 

Actualment aquesta velocitat de càrrega és la barrera que encara impedeix fer viatges llargs 

amb vehicles elèctrics, o fer-los almenys, sense perdre molt de temps. Ja que encara és 

necessari massa temps per carregar completament un vehicle, sobretot si parlem de cotxes. 

També cal dir que la xarxa de punts de càrrega no és molt extensa, cosa que també dificulta 

aquest fet. 

4.1.- UNA MICA D’HISTÒRIA 
Com és obvi, la història dels sistemes de càrrega va de la mà de la dels vehicles elèctrics. Uns 

vehicles que es van començar a inventar el 1832 per en Robert Anderson a Escòcia, en aquell 

moment en va fer un primer prototip. Les investigacions i els progressos van anar evolucionant 

fins que el 1897 es va començar a comercialitzar el primer vehicle elèctric, que específicament 

era pels taxistes de Nova York. Després d’aquesta primera fita el mercat va seguir evolucionant 

positivament fins el 1912, quan es va aconseguir un primer rècord mundial de ventes de 

vehicles elèctrics, 30000.  

El problema va ser que al 1886, en Karl Friedrich Benz va dissenyar el primer vehicle de 

combustió, i a partir d’aquell moment van començar a evolucionar molt ràpidament, degut a 
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les seves bones prestacions. Al 1908, la famosa 

marca Ford va començar el seu recorregut en la 

indústria de l’automòbil de combustió construint la 

primera cadena de muntatge de vehicles. I 

finalment, a partir del 1912 fins a l’actualitat, els 

vehicles de combustió han dominat completament el 

mercat. Degut a això, els vehicles elèctrics van entrar 

en un període d’oblit total.  

Al cap d’uns quants anys la preocupació per la 

contaminació de l’aire va començar a aparèixer, cosa 

que portava a tornar a pensar amb els vehicles 

elèctrics. L’any 1966 Anglaterra ja va fer una primera 

llei recomanant la utilització de vehicles elèctrics per 

reduir la contaminació, posteriorment van començar 

a actuar més països, els vehicles elèctrics estaven 

tornant i amb això, tota la investigació per potenciar a tecnologia. Els primers resultats 

d’aquesta incentivació van ser al 1997 quan Toyota va treure el famós Prius al mercat, el 

primer cotxe híbrid i al 2010, quan Nissan va vendre amb èxit el primer automòbil totalment 

elèctric, el LEAF. Al 2011 es va aconseguir un 

nou rècord de vendes de vehicles elèctrics, 

superant els 30000 de l’any 1912, i partir d’aquí 

tot ha anat augmentant. 

Es pot veure aquest progrés dels últims anys 

dels vehicles elèctrics a Espanya i a nivell 

mundial respectivament a les Il·lustracions – i --.  
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4.2.- TIPUS DE SISTEMES DE CÀRREGA 
 

 Tipus 1: Aquest tipus és el que no té res en especial, fas 

servir alguna connexió de casa i carregues les bateries. 

Poc segur i lent. 

 Tipus 2: Es fa servir també directament la corrent que ens 

arriba a casa, però s’implementa un dispositiu de 

seguretat. Segueix sent igual de lent. 

 Tipus 3: Aquest tipus ja utilitza un cable especial que 

manté una comunicació entre vehicle i alimentació. 

Aquest cable especial, a part de també una instal·lació 

més sofisticada, permetrà una gran velocitat amb també 

una gran seguretat. 

 Tipus 4: El més ràpid, hi ha diferents funcions que 

permeten aquest tipus de connexió desenvolupades per 

diferents empreses com la ja famosa Tesla, que carrega 

fins al 80% el seus vehicles amb uns 20 minuts. 

 

4.3.- TEMPS DE CÀRREGA 
Càlcul per tal de saber quan trigaran les bateries que s’instal·laran 

a estar carregades. Aquest càlcul es fa a partir de la següent fórmula: 

!ℎ%$*+,* -+.& [ℎ] = /%00&$1 !%2%(+01 [34ℎ]
!ℎ%$*+,* 56&$ [34]  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charging_station#cite_note-92 

https://www.simonelectric.com/vehiculo-electrico 

http://www.domoelectra.com/cargador-coche-electrico-circutor-unboxing-review/ 

https://www.energy.gov/eere/vehicles/fact-918-march-28-2016-global-plug-light-vehicle-

sales-increased-about-80-2015 

https://web.archive.org/web/20130423003013/http://www.iea.org/publications/globalevoutl

ook_2013.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil#Historia 
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5.- SITUACIÓ  
Aquest projecte es durà a terme al Parc Motor de Castellolí, tal i com s’ha dit a la introducció, 

per oferir als treballadors del parc i als usuaris un servei de càrrega per motos elèctriques 

mitjançant energia fotovoltaica. Veiem a la Il·lustració – http://circuitparcmotor.com/ que la 

zona és molt extensa, ja que el circuit gran ocupa molta àrea, però el centre neuràlgic del parc 

motor està situat en una mateixa zona, la més propera al Pit Lane de l’anomenat Circuit de 

Velocitat. La idea doncs, és instal·lar una zona de càrrega a la primera zona de pàrquing on 

qualsevol usuari, i també operaris, hi poden aparcar. I una segona zona de càrrega a la zona de 

pàrquing de darrera el Pit Lane del circuit de velocitat, una zona on l’accés ja està restringit. 

 

 

 

 

 

 

 

Per veure-ho més clar, a la --- veiem el Plànol del circuit amb les dues zones marcades. 
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ZONA 1 
La Zona 1 és la zona exterior on qualsevol persona que vingui al parc podrà usar per carregar la 

seva moto elèctrica si així ho necessita. Concretament estarà situada a la zona de pàrquing del 

cantó de la recepció. En la --- podem veure el plànol base d’aquesta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 2 
La Zona 2 és la zona que està a l’interior del recinte del circuit de Velocitat, just darrere del Pit 

Lane. En la --- podem veure el plànol base d’aquesta zona. 
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6.- PROPOSTA 
En aquest apartat es decidirà quin serà la millor proposta per tal de solucionar el problema de 

poder carregar motos elèctriques mitjançant energia fotovoltaica. Per fer-ho, s’aniran 

responent les preguntes que han sorgit al pensar com dur a terme aquest projecte. Al acabar, 

ens quedarà definida la proposta. 

Zones independents?  
Les dos zones on es volen posar els punts de càrrega poden ser totalment independents entre 

elles o no. Poden no ser-ho, per exemple, si instal·lem totes les plaques fotovoltaiques en un 

punt òptim i llavors distribuïm l’electricitat a les dues zones. Cal pensar però que això ens pot 

suposar més despesa en termes d’instal·lació a part d’haver de buscar i habilitar una zona 

òptima per les plaques. En aquest cas, al tenir uns pàrquings mols assolellats, potser no cal 

anar a buscar una zona òptima per les plaques, ja que el mateix pàrquing ja ho és. Així doncs, 

es decideix fer-ho amb zones independents on cada pàrquing tindrà les seves plaques. 

On instal·lem les plaques concretament? 
Aquesta primera decisió ja ens porta a també decidir que construirem una zona coberta o 

altrament dit, marquesines, en cada pàrquing per tal de posar les plaques a sobre. Això ens 

dóna molts avantatges, ja que ja podem construir la coberta amb la inclinació que ens 

interessa per tal de tenir el millor rendiment en les nostres plaques. Podríem instal·lar les 

plaques en una zona propera a cada pàrquing, però segurament ens suposaria més problemes 

a part de tenir una instal·lació elèctrica una mica més complexa. 

Plaques fixes? 
Potser unes plaques mòbils tindrien més rendiment i al final s’acabaria amortitzant més 

còmodament la inversió. Però potser no, ja que els seu cost és bastant més elevat. En tot cas, 

és arriscar-se més, ja que també s’han usat menys. Amb tot això, es decideix instal·lar plaques 

fixes, ja que al construir la coberta, la instal·lació de fixes ens va perfecte ja que, com s’ha dit 

anteriorment, podem fer que la inclinació de les plaques sigui la òptima fent la coberta amb la 

inclinació pertinent. 

Bateries? 
El dubte és si es podria dur a terme aquest projecte sense bateries, ja que si es pogués el seu 

cost i el seu manteniment es reduiria notablement. El problema però es que els operaris que 

faran servir aquests punts de càrrega, durant el dia el més probable és que estiguin fent servir 

les motos elèctriques, justament quan les plaques estaran generant energia. Aquesta energia, 

si no pot ser emmagatzemada a algun lloc, es perdria, i llavors, quan els operaris deixessin la 

moto a carregar al vespre, al no haver-hi sol, les plaques no generarien energia i no es podrien 

carregar les motos. 

Per tant, es decideix instal·lar bateries per assegurar que es puguin carregar motos en tot 

moment i sota qualsevol condició meteorològica. 

Tipus de sistema de càrrega? 
Els sistemes de càrrega bàsicament es diferencien per la seva velocitat de càrrega. Com més 

ràpid, més potència necessiten. Així que es decideix instal·lar sistemes de càrrega lenta degut a 
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que un sistema fotovoltaic no podrà donar tanta potència i que al estar enfocat en càrrega de 

motos, que tenen menys potència i també bateries més petites, aquests sistemes de càrrega ja 

cobriran les necessitats dels usuaris. 

Quants sortidors de càrrega? 
La idea és que en cada zona, es pugui carregar en el mateix moment més d’una moto. Per això 

es decideix instal·lar dos sortidors d’electricitat en cada zona, un nombre prudent per un 

projecte que no sap molt bé l’acceptació que tindrà en el públic del parc motor. 

Proposta definitiva 
Així doncs, la proposta definitiva consisteix en instal·lar dos punts de càrrega totalment 

independents entre ells. Aquests seran un conjunt de plaques situades a sobre d’una zona de 

pàrquing coberta, aquesta coberta es construirà amb un angle òptim per tenir-ne el màxim 

rendiment. El punt de càrrega també tindrà unes bateries per emmagatzemar l’energia 

necessària per carregar les motocicletes en tot moment. 

7.- ELECTRÒNICA 
En aquest apartat es decidirà i es descriurà tota la electrònica que formarà part del sistema 

que permet carregar vehicles elèctrics mitjançant l’energia que s’obtindrà de les plaques 

fotovoltaiques. 

7.1.- SISTEMA DE CÀRREGA 
El sistema de càrrega que es vol posar és un de tipus 2 amb protecció. Concretament, els que 

s’anomenen amb connexió SCHUKO, que és la connexió habitual a casa. A la següent Taula 1 es 

comparen els punts de càrrega que s’han trobat de preus més competitius, també es compara 

amb un de tipus superior, però podem comprovar que realment surt molt més car. 

 Cost [€] Potència [kW] Connector 

LugKey 160,90 3,6 2 connectors SCHUKO 

LugPro 176,50 3,6 1 connector SCHUKO 

WB-eBasic 835,00 3,6  / 22 1 connector SCHUKO i 
una tipus 3 

TAULA 1 

A partir de la taula es decideix que s’instal·larà el 

model LUGKEY, un model que ja ens ofereix dues 

connexions així que només caldran dos dispositius 

d’aquests per cada zona. A la Il·lustració – en podem 

veure l’aspecte que té. 

 

 

Seguidament es presenten les característiques concretes del model, que a més seran d’utilitat 

pels càlculs posteriors: 

IL·LUSTRACIÓ 2 
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 Proteccions elèctriques (automàtica i diferencial) 

 Dos connectors SCHUKO 

 Activació punt de recàrrega amb clau 

 Permet el bloqueig del cable per evitar manipulació de tercers 

 Intensitat: fins a 16 Amperes. 

 Potència: 3,6 kW 

 Dimensions: 320x210x138 mm. 

7.2.- ACUMULADOR 
Es decideix el model de bateria a utilitzar. Per fer-ho s’analitza una mica el mercat de les 

bateries per usos fotovoltaics, sobretot les bateries estacionàries, que són de les millors per 

sistemes fotovoltaics aïllats d’una potència considerable. A la Taula – en podem veure 

diferents opcions, destacar que totes tenen un màxim de descàrrega de l’entorn del 40%. 

 

Model Capacitat [Wh] Preu [€] 

UP-TFS250-12 3000 331,15 

UP-GC16-6RE 3300 343,99 

UP-GC42-2RE 3400 381,61 

ROLLS S480 2880 414,87 

ROLLS S290 1740 223,18 

TAULA 2 

A partir de la taula decidim utilitzar la UP-GC42-2RE ja que és la que té més capacitat per 

menys preu. 

Característiques: 

 Voltatge: 2V. 

 Capacitat: 1700 Ah 

 Recomanable no descarregar-la més del 40% 

 Pes: 52 Kg 

Destacar que la fitxa tècnica completa està a l’Annex --. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 4 

IL·LUSTRACIÓ 3 – DIMENSIONS D’UNA BATERIA 
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7.3.- PANELL FOTOVOLTAIC 
En aquest apartat es decideix el model de placa fotovoltaica que utilitzarem. Això també 

implicarà la decisió entre el tipus monocristal·lí i policristal·lí. Últimament però, els panells 

policristal·lins han evolucionat molt i ja tenen unes característiques semblants als 

monocristal·lins, es comprova a la Taula --. 

Model Potència [W] Eficiència [%] Preu [€ ] 

Atersa Monocristalino 325 16,71 265,70 

Atersa Policristalino 260 15,97 259,96 

CSun Policristalino 320 16,52 247,55 

Talesun Policristalino 325 16,70 214,99 

Amerisolar Policristalino 320 16,44 244,93 

TAULA 3 

Observant la taula es decideix utilitzar el model Talesun Policristalino, ja que és el model que 

ens ofereix una eficiència més alta pel preu més baix. 

Característiques: 

 Màxima potència: 325 W 

 Voltatge en el PMP: 37,4 V 

 Intensitat en el PMP: 8,7 A 

 Eficiència: 16,7 % 

 Dimensions: 1960*992*40 mm 

 Pes: 22 kg 

Destacar que la fitxa tècnica està a l’Annex --. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 6 – CORBA CARACTERÍSTICA V-I 

IL·LUSTRACIÓ 5 – 

ASPECTE EXTERIOR DE LA 

PLACA 
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7.4.- DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
Un cop decidits els models de bateria i panell fotovoltaic que utilitzarem, tocarà decidir quants 

se’n necessiten per tal de cobrir les necessitats energètiques dels punts de càrrega 

satisfactòriament.  

Nombre de panells 

Per començar aquest càlcul hem d’estimar quanta energia serà necessària diàriament. Per fer-

ho, s’ha cercat diferents models de motos elèctriques per saber-ne la capacitat de la seva 

bateria, la càrrega de la qual serà el motiu de la despesa elèctrica. A la Taula 2 podem veure 

uns quants models. 

Model Capacitat bateria [kWh] Velocitat màx   [km/h] 

Quazzar e-Divine 3,3 70 

Askoll eS1 2,1 45 

Askoll eS3 2,5 70 

e-volt Condor 4,3 100 

e-volt Koala 2,7 45 

BMW C Evolution 8,0 120 

Toretto TSEA 6,5 120 

Vectrix VX-1 Li 13,3 110 

TAULA 4 

WEBDE LES MOTOS!! https://www.electromotos.net/ 

Veient aquestes capacitats, es decideix agafar un valor de referència de 2,5 kWh pels següents 

motius: 

 Sobretot es pensa amb els operaris del circuit, principals usuaris del sistema. 

 Els operaris utilitzaran motos petites ja que no han de recórrer molts quilòmetres, les 

capacitats ronden els 2/2,5 kWh. 

 Usuaris externs segurament portaran motos més potents, però aquestes el més 

probable és que no hi hagi temps de carregar la bateria al complet.  

Per tant, considerant que com a màxim es carregaran quatre bateries de moto al dia, es 

considera la demanda diària de 10 kWh. 

A partir d’aquí ja es podria calcular el nombre de panells, però abans serà necessari estimar les 

pèrdues que pot tenir el sistema ja que sinó el càlcul no s’ajustaria a la realitat. 

Apliquem un marge de seguretat del 10%. 

I calculem les possibles pèrdues en tot el sistema. 

 KA: Pèrdues degut a l’auto descàrrega de la bateria, 0,5%. 

 KB: Pèrdues pel rendiment de la bateria, 5%. 

 KC: Rendiment convertidor, 5%. 

 KR: Rendiment regulador, 10%. 
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 KX: efecte Joule, caigudes de tensió... , 10%. 

 Daut: Dies d’autonomia, es decideix poder aguantar 2 dies sencers sense producció. 

 Pd: Profunditat de la bateria, com a màxim es podria tenir un 70%. 

78 = [1 − ;7< + 7
 + 7> + 7?@] ∗ A1 − 7B ∗ "�CD
E

F = 0,69 

�H�IEJ�KJ� = (5,'#. �+%$+
�L�D

= 10000
2 = 5000 �ℎ 

�HàI = �H�IEJ�KJ� ∗ '&*#$&0%0
78

= 5000 ∗ 1,1
0,69 = 7971 �ℎ 

Per fer aquest càlcul, ens ajudem del PVGIS (PhotoVoltaic Geographical Information System) 

per veure que podria produir una placa de mitjana.  

A la fila Year i a la columna Ed de la Taula 5 en podem veure 

la mitjana anual de producció diària d’una placa. 

P������Q = �HàI ∗ �L�D
�ERST

= 7971 ∗ 2
1530 = 10,4 

Amb aquest càlcul s’està utilitzant la mitjana anual, això vol 

dir que ha l’hivern mai es produirà el que es necessita 

diàriament, així que es calcula el nombre de panells pel 

valor més petit de producció per tenir una altra referència. 

P������Q = �HàI ∗ �L�D
�ERST

= 7971 ∗ 2
1010 = 15,7 

Finalment dons es decideix afavorir una mica a l’hivern i 

instal·larem 14 panells. Cal dir que a l’estiu es produirà més 

energia de la necessària, això ja es posarà a disposició del circuit de Castellolí per si es vol 

utilitzar. 

P������Q = 14 

Nombre d’acumuladors 

A partir de les dades calculades en l’anterior punt serà molt fàcil calcular quants acumuladors 

necessitarem. Just abans s’ha pres una decisió important, que ara es tornarà a utilitzar el seu 

valor. Són els dies d’autonomia. S’ha decidit dissenyar el sistema per dos dies d’autonomia ja 

que es considera que és molt difícil tenir més de dos dies seguits on no es podria produir 

absolutament res. Per tant, ens disposem a calcular: 

!L�D = �HàI ∗ "�CD
E

= 7971 ∗ 2
0,7 = 22774,3 �ℎ 

PL�D = 22774,3
1700 = 13,4 → 14 %(#.#X%�5$' 

TAULA 5 – PRODUCCIÓ D’UNA PLACA 

TALESUN, TOTS ELS VALORS EN KWH 
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Aquí però ens apareix un problema, el banc de bateries conectades en sèrie tindria un voltatge 

de 14 ∗ 2 = 28� i la majoria de reguladors i convertidors treballen en 12/24/48 V. Això ens 

provoca que si volem posar més de 12 acumuladors hauríem de passar a posar-ne 24, molt 

excessiu en aquest cas. També podríem canviar de model de bateria, però al no estar tant lluny 

de les 12 bateries, es decideix instal·lar-ne 12 d’aquestes, que ja compliran la seva funció en 

gairebé tots els casos. 

7.5.- REGULADOR DE CÀRREGA MÉS INVERSOR 
Últimament ja estan molt estesos aquests sistemes que combinen els dos convertidors 

necessaris, el CC-CC i el CC-CA. 

El regulador de càrrega és un convertidor CC-CC que va 

connectat al conjunt de plaques per una banda a les bateries 

per l’altre i segurament té una tercera connexió directe per 

consumir l’energia, per reduir-ne les pèrdues. És l’encarregat 

de mantenir les plaques treballant en el seu punt de màxima 

potència regulant la tensió d’aquestes. Molt important dons 

si es vol aprofitar al màxim les plaques fotovoltaiques. El 

convertidor dons dependrà de les plaques que fem servir. 

Al fer servir unes plaques de 24 V necessitarem un regulador 

que pugui treballar a 24 o els seus múltiples de dos superiors 

a aquest, ja que connectant les plaques en sèrie podríem 

aconseguir-ne aquests valors. Cal destacar també que pel 

que fa a intensitats, com a màxim podrem tenir una 

intensitat de P���ZC�Q ∗ ���� = 14 ∗ 8,7 = 121,8 � i la podrem anar reduint dividint-la per 

dos connectant les plaques en sèrie. 

L’inversor és un convertidor CC-CA que és l’encarregat de passar de corrent contínua a corrent 

alterna. Una corrent que surt de les bateries en contínua i 

que al passar pel convertidor, permet a la càrrega externa 

alimentar-se en corrent alterna. Depenent del punt de 

càrrega que tinguéssim potser no faria falta convertir a 

alterna la electricitat, però en aquest cas, al fer servir una 

connexió més simple, es convertirà a alterna tal i com ho 

faries en el cas d’una casa. Cal considerar que estem 

treballant amb 12 acumuladors de 2 V, per tant com a 

màxim podem col·locar les bateries per tal que subministrin 

a 24 V.  

Complint tots aquests requeriments es decideix utilitzar el 

regulador inversor de la marca Must Solar amb la tecnologia 

MPPT, cosa que ens ofereix un gran rendiment i una molt 

bona regulació de la càrrega i la descàrrega de les bateries. A 

les Il·lustracions – i – en podem veure les característiques 

tècniques i el seu aspecte exterior. 

IL·LUSTRACIÓ 7 

IL·LUSTRACIÓ 8 
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7.7.- SISTEMA GLOBAL  
Un cop definits tots els components necessaris, l’únic que ens falta per decidir és com 

connectarem els acumuladors i les plaques fotovoltaiques per tal d’adaptar-se als altres 

components electrònics. 

Connexió de les plaques 

S’observa que la intensitat màxima del regulador és de 80A i el voltatge ha d’estar entre 30 i 

115 Volts. Les dues restriccions ens porten a una mateixa solució, instal·lar les plaques en dos 

grups en sèrie de 
 [\]^_S`

a = bc
a = 7 plaques en paral·lel. 

Així dons tindríem una intensitat de P��K���� ∗ ���� = 7 ∗ 8,7 = 60,9 � 

I un voltatge nominal de PdKC�Q ∗ � = 2 ∗ 24 = 48 � 

 

Connexió dels acumuladors 

Els acumuladors que s’utilitzaran tenen una tensió nominal de 2 Volts, si l’inversor treballa a 24 

Volts, l´únic que haurem de fer serà connectar els acumuladors tots en sèrie per tal de tenir 

una tensió de P�eCH ∗ � = 12 ∗ 2 = 24 � que és exactament la que necessitem. 

 

 

Esquema unifilar 

Esquema de tot el sistema 
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Fer-lo amb AutoCAD 

 

 

 

8.- DISSENY 
8.1.- ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ 
Per determinar la orientació  i la inclinació òptima de les 

plaques fotovoltaiques que instal·larem caldrà fer-ne un 

estudi precís de la trajectòria del Sol en la ubicació en 

concret. 

El que haurem de determinar doncs, són dos angles, la 

orientació altrament dit Azimut, i la inclinació de la placa. 

A la – es defineixen amb precisió aquests angles, el de 40º 

seria la inclinació i el de 45º seria l’Azimut.  

Orientació 

L’angle vertical a priori és molt fàcil de determinar, ja que el millor és orientar les plaques al 

Sud. Això és degut a que el Sol , que surt per l’Est i es pon a l’Oest, no fa la seva trajectòria 

verticalment, la fa inclinat cap al Sud. Aquesta inclinació depèn de l’època de l’any i de la 

localització, i es farà servir per determinar l’angle amb eix horitzontal. El citat es pot veure a la 

Il·lustració --. 

Per tant, si vols que els rajos de Sol t’arribin 

perpendicularment a la placa, si no orientes a 

Sud serà impossible. El problema està en què 

aquesta orientació hauria de ser la mateixa que 

la coberta que s’instal·larà en una part del 

pàrquing. A la Zona 2 no hi hauria d’haver cap 

problema, ja que la seva orientació és molt 

propera al Sud, tal i com es pot veure a la 

Il·lustració --. 

IL·LUSTRACIÓ 9 
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En canvi, a la Zona 1 per situar les plaques 

cap a Sud hauríem de modificar el 

pàrquing, desaprofitant molt espai, tal i com es pot veure a la Il·lustració --. Cal dir però que 

potser canviant la inclinació de la placa i deixant l’orientació tal i com està potser no perdríem 

gaire. Es veurà més endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinació 

Per determinar la inclinació òptima de les plaques s’haurà de fer un bon estudi, primer per 

calcular-lo, ja que depèn de les coordenades i de l’estació de l’any, tal i com s’ha dit 

anteriorment. Però també perquè no se sap si serà possible inclinar les plaques amb aquest 

suposat angle òptim.  

IL·LUSTRACIÓ 11 

IL·LUSTRACIÓ 10 
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Les coordenades de la localització és la primera dada important per dur a terme aquest càlcul. 

A la següent --- veiem les coordenades del parc motor de Castellolí segons el Google Maps. 

Veiem que el punt està a la Zona 1, però cal dir que aquestes coordenades també serviran per 

la Zona 2, ja que hi ha tant poca distància entre elles que les coordenades són pràcticament 

iguals i no afectaran al càlcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màxim angle del Sol al migdia 

º.àg = 90 − ;h%0+0#� − 23@ = 71,41º 

+,(XHí� = 90 − º.àg = 18,59º 

 

 

Mínim angle del Sol al migdia 

º.í, = 90 − ;h%0+0#� + 23@ = 25,41º 

+,(XHàI = 90 − º.í, = 64,59º 

 

http://www.mpptsolar.com/es/orientacion-inclinacion-paneles-solares.html 

 

Amb aquests angles, ja sabem el rang d’angles en què el Sol duu a terme la seva trajectòria al 

llarg de tots els dies de l’any al Parc Motor. El problema és triar un angle de dins d’aquest rang, 
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si el triem molt gran afavorirem a l’hivern i si el triem més petit a l’estiu. Ja es veu que per triar 

un angle òptim en concret ens falten dades més concretes del comportament del Sol en aquest 

punt. I per això, per decidir-ho es comptarà amb l’ajuda del PVGIS (PhotoVoltaic Geographical 

Information System) una eina feta pel centre d’investigació de la comissió europea i que ens 

permet obtenir resultats d’una fiabilitat molt més elevada degut a la gran quantitat de dades 

de les que disposen. 

 

Orientació i inclinació òptima Zona 1 

En la Zona 1, tal i com ja s’ha vist anteriorment, les places de pàrquing no estan orientades al 

Sud, i per tant les marquesines que es voldrien instal·lar amb les plaques acoblades a dalt 

tampoc estarien orientades a Sud. La diferència però tampoc és molt gran, en concret, són 41 

graus de diferència. El problema doncs és decidir si posem les plaques orientades a 41 graus i 

dissenyem una marquesina que s’adeqüi a això, o posem les plaques amb la orientació òptima, 

que probablement serà propera al Sud, fent un disseny segurament més complicat i car que 

l’anterior. 

Aquest simple programa et fa els càlculs per la instal·lació d’un sistema fotovoltaic segons les 

coordenades i el tipus de seguiment o no que vols instal·lar. Com que ens permet optimitzar-

ho tot, hem calculat un model fix amb els dos angles optimitzats i un altre amb l’angle que ja té 

el pàrquing. 

Veient les següents dos taules que representen els resultats dels dos models respectivament, 

veiem que la diferència de producció entre un i l’altre és molt petita. Concretament, si féssim 

l’òptim, milloraríem el següent %: 

%�+� = k1480
1410 − 1l ∗ 100 = 4,96% 
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Veient aquests resultats, es decideix pel model que respecta la orientació del pàrquing 

facilitant així el disseny i fent-lo segurament més barat, ja que es podran acoblar directament 

les plaques a la marquesina, sense necessitat de suports extres. 

Orientació i inclinació òptima Zona 2 

La Zona 2 és ja la zona exclusiva pels usuaris del circuit de velocitat, ja que estarà just darrere 

dels boxes. Aquesta zona ja està gairebé orientada a Sud, així que no ens suposarà gaires 

problemes en aquest aspecte. Concretament, té una diferència respecte el Sud de 7 graus. 
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Mitjançant el ja utilitzat PVGIS, es calcula l’angle òptim d’inclinació de les plaques. La 

orientació es fixa respectant-ne la orientació del pàrquing, ja que al estar propera al Sud no es 

perdrà gairebé res, tal i com s’ha vist en la Zona 1.  

8.2.- DISSENY ZONA 1 
La Zona 1 és la zona exterior al cantó de la recepció.  

Per saber-ne quines dimensions hauria de tenir cada plaça de pàrquing s’utilitza l’Article 104 

de l’ajuntament de Barcelona, Il·lustració --. Aquestes dimensions de 4,5 metres de llargada i 

2,20 d’amplada i d’altura cal destacar que són les mínimes permeses, i actualment ja 

reconegudes com massa justes per un aparcament còmode. Per això, tenint aquestes mesures 

de referència s’han decidit augmentar-ne les mesures i dissenyar les marquesines suposant 

una llargada de 5 metres i una amplada de 2,5 metres per cada plaça. 

 

 

 

 

 

Tenint aquesta primera guia de dimensions, s’han agafat d’exemple les múltiples marquesines 

ja existents per tal d’agafar idees de com dissenyar la nostra. Sobretot s’ha prioritzat l’atenció 

a les també ja existents, marquesines amb plaques solars, ja que aquestes han d’aguantar el 

pes de les plaques, que no és menor. 

Pel disseny el més important però és tenir en compte quan ocuparan les plaques 

fotovoltaiques. Per això es duu a terme alguns càlculs. 
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���KZ = 5 ∗ 2,5
cos ;33@ = 14,9 .a 

����ZC�Q = P���ZC�Q ∗ ����Z = 14 ∗ 2 = 28 .a 

P��KZ = ����ZC�Q
���KZ

= 28
14,9 = 1,87 ≈ 2 

Amb dos zones de pàrquing cobertes en fem prou per tal 

de tenir prou superfície per aguantar les plaques. Tot i així, 

es decideix ampliar-ho a dos més per tal de repartir millor 

el pes de les plaques. A la Il·lustració – en podem veure els 

plànols d’aquest primer disseny. 

Les columnes i les bigues més grans són d’un perfil 

IPN200. Un perfil que ofereix unes molt bones propietats 

de resistència a la tracció i torsió. En veiem un plànol a la 

Il·lustració --. 

 

 

FALTA FOTO 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest primer disseny s’està tenint en compte la longitud de la coberta per tal de cobrir els 

5 metres. Cal adonar-se’n, que al estar dissenyant una marquesina amb un angle d’inclinació 

més elevat del normal, això ens comporta que per cobrir aquests 5 metres necessitem més 

material i per tant, més pes a sobre de l’estructura. A més, al tenir més longitud la coberta, 

pararà encara millor el Sol.  
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Per aquests motius, i ja que ens sobra superfície, es decideix reduir la marquesina. Aquesta 

segueix cobrint una bona part del pàrquing però no tota, almenys per pluja.  Pel Sol, com que 

estarà orientada a Sud-Oest segurament seguirà fent ombra correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiem doncs els plànols d’aquest nou i definitiu disseny on en podem veure també la 

disposició de les plaques, s’ha optat per centrar-les per repartir millor el pes i separar-les una 

mica per facilitar-ne la instal·lació i 

també la seva manipulació en cas que 

sigui necessària alguna reparació. 
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8.3.- DISSENY ZONA 2 
A la següent --- es pot veure el disseny base, molt semblant a l’anterior però amb un angle 

diferent d’inclinació, ja que la orientació es diferent. S’han fet servir les mateixes mesures per 

cada plaça de pàrquing i el mateix perfil per les columnes. 

Al igual que en la Zona 1, s’ha decidit reduir les dimensions de la coberta. 

DISSENY FINAL ZONA 2 
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8.4.- COL·LOCACIÓ DE LA ELECTRÒNICA 
Tenint el disseny definit de la marquesina i de la col·locació de les plaques, només ens falta 

decidir com col·locarem el punt de càrrega, les bateries i el regulador inversor. 

S’ha decidit construir una paret simple de maó de 15 cm de gruix per protegir les bateries de la 

llum del Sol i de la pluja, i per poder posar a la paret el regulador inversor i les dos caixes on en 

cada una hi ha dos endolls.  

Aquests punts de càrrega i el regulador inversor estant a un metre d’altura, evitant així el 

probable perill pel nens.  

Les bateries igualment aniran a dins d’una caixa de metall assegurada, igualment pel regulador 

inversor, ja que sinó una persona aliena als operaris podria modificar els paràmetres de treball 

d’aquest causant així greus problemes en la instal·lació. 

A la Il·lustració – en podem veure aquesta distribució. 

I a la Il·lustració – en podem veure el disseny en complet. Aclarir que aquest model 3D és amb 

l’angle d’inclinació de la Zona 1, l’únic canvi per la Zona 2 doncs, és aquest angle, que enlloc de 

ser de 33 passa a ser de 37 graus. 

 

 

 

 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 12 
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9.- CÀLCULS ECONÒMICS 
VAN 

Període de retorn 

 

 

10.- IMPACTE MEDIAMBIENTAL 
Petjada CO2 

Període de retorn CO2 

 

IL·LUSTRACIÓ 13 



 

47 

 

 

 

 



 

 

http://icaen.gencat.cat 

https://www.efimarket.com/paneles-solares 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# 

https://autosolar.es 

http://www.saclimafotovoltaica.com 

http://www.iea-pvps.org/ 

 


