
 

 

Document: 

Memòria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T
R

E
B

A
L

L
 D

E
 F

I 
D

’E
S

T
U

D
IS

 ESTUDI DE LA VIABILITAT D’UNA 
ETAPA DE CAPTACIÓ D’ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA PER A 

VEHÍCLES ELÈCTRICS  

Autor/Autora: 

Christian Wu Ortega 

Director/Directora - Codirector/Codirectora: 

Joan Rocabert Delgado – Pedro Rodríguez Cortes 
 

Titulació: 

Grau en Enginyeria Elèctrica 

Convocatòria: 

Primavera 2022 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

2 
 

Índex 

Índex De Taules ............................................................................................................ 5 

Índex De Figures .......................................................................................................... 6 

Índex De Gràfiques ....................................................................................................... 7 

Llista D’abreviatures/Glossari Bri .................................................................................. 8 

Agraïments ................................................................................................................. 10 

Resum ........................................................................................................................ 11 

Abstract ...................................................................................................................... 12 

Objectiu Del Projecte .................................................................................................. 13 

Abast Del Projecte ...................................................................................................... 14 

Requeriments ............................................................................................................. 15 

Justificació .................................................................................................................. 16 

Capítol 1 ..................................................................................................................... 17 

1. Estat De L’art ....................................................................................................... 17 

1.1 De Motor Combustió Al Vehicle Elèctric (Bloomberg) .................................... 18 

1.2 Interès De La Incorporació De Fotovoltaica Al Vehicle .................................. 19 

1.2.1 Medi Ambiental, Estalvi Emissions CO2 ................................................. 19 

1.2.2 Reducció Necessitats De Càrrega ......................................................... 19 

1.2.3 Extensió Del Rang D’autonomia ............................................................ 20 

1.2.4 Emergència ........................................................................................... 20 

1.3 Previsions De La Industrialització (Nedo ) .................................................... 20 

1.4 Situació Actual Del Mercat De Ve Amb Fv .................................................... 21 

1.5 Protocol De Determinació Del Vehicle .......................................................... 26 

Capítol 2 ..................................................................................................................... 27 

2. Marc Teòric .......................................................................................................... 27 

2.1 Radiació Solar .............................................................................................. 27 

2.2 Paràmetres Previs ........................................................................................ 28 

2.3 Tecnologia Fotovoltaica ................................................................................ 31 

2.3.1 Cel·La Fotovoltaica ................................................................................ 31 

2.3.2 Corba I-V ............................................................................................... 32 

2.3.3 Corrent De Curtcircuit ............................................................................ 33 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

3 
 

2.3.4 Voltatge De Circuit Obert ....................................................................... 33 

2.3.5 Punt De Màxima Potència ..................................................................... 34 

2.3.6 Efectes Produïts Amb La Radiació Incident ........................................... 34 

2.3.7 Variacions Amb La Temperatura De La Cèl·Lula .................................... 34 

2.3.8 Condicions De Mesura .......................................................................... 36 

2.4 Components Del Vehicle Elèctric .................................................................. 36 

2.4.1 Motor Electric ......................................................................................... 36 

2.4.2 Bateries ................................................................................................. 37 

2.4.3 Mòduls ................................................................................................... 40 

2.4.4 Elements De Regulació I Control ........................................................... 43 

2.4.5 Elements De Protecció .......................................................................... 43 

Capítol 3 ..................................................................................................................... 44 

3. Simulació Amb Pvsyst.......................................................................................... 44 

3.1 Breu Introducció De Pvsyst ........................................................................... 44 

3.2 Determinació De L’energia Elèctrica Diària Sol·Licitada ............................... 44 

3.2.1 Consum Elèctric Dels Vehicles .............................................................. 44 

3.2.2 Capacitat De Les Bateries ..................................................................... 45 

3.2.3 Necessitats Del Sistema ........................................................................ 46 

3.3 Determinació De La Irradiació Mensual Rebuda ........................................... 51 

3.4 Definició Del Sistema A Pvsyst ..................................................................... 53 

3.5 Resultat Simulacions .................................................................................... 56 

Capítol 4 ..................................................................................................................... 69 

4. Procés Experimental ............................................................................................ 69 

4.1 Explicació Procés Experimental .................................................................... 69 

4.2 Components ................................................................................................. 70 

4.2.1 Regulador De Càrrega ........................................................................... 70 

4.2.2 Bateria ................................................................................................... 71 

4.2.3 Monitor De Bateria ................................................................................. 72 

4.2.4 Mòdul Fotovoltaic .................................................................................. 74 

4.2.5 Color Control Gx .................................................................................... 75 

4.2.6 Estructura .............................................................................................. 77 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

4 
 

4.2.7 Caixa De Connexions ............................................................................ 79 

4.2.8 Calbejat ................................................................................................. 79 

4.2.9 Proteccions ............................................................................................ 79 

4.2.10 Carga Elèctrica Programable ................................................................. 80 

4.3 Proves Preliminars ........................................................................................ 81 

4.3.1 Caracterització Del Panell Fotovoltaic.................................................... 81 

4.3.2 Comprovació Del Regulador Mppt ......................................................... 83 

4.3.3 Comprovació Smart Shunt ..................................................................... 84 

4.4 Assaig ........................................................................................................... 85 

4.5 Resultat De L’assaig ..................................................................................... 91 

Capítol 5 ..................................................................................................................... 93 

5. Conclusions ......................................................................................................... 93 

Capítol 6 ..................................................................................................................... 95 

6. Bibliografia ........................................................................................................... 95 

 

  



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

5 
 

Índex de taules 

Taula 1 Comparació WLTP amb NEDC [12] .....................................................................26 

Taula 2 Diferents condicions de mesura [Font Pròpia] .....................................................36 

Taula 3 Comparativa de les característiques de les diferents zones [23]..........................42 

Taula 4 Consum dels diferents VE [Font Pròpia] ..............................................................45 

Taula 5 Capacitat dels diferents VE [Font Pròpia] ............................................................46 

Taula 6 Irradiació global a la ubicació [Font Pròpia] .........................................................52 

Taula 7 Diferents condicions simulacions PVsyst [Font Pròpia] ........................................56 

Taula 8 Superfície Sostre i Potència Instal·lada VE Particular [Font Pròpia] ....................57 

Taula 9 Superfície Capó i Potència Instal·lada VE Particular [Font Pròpia] ......................57 

Taula 10 Superfície Sostre i Potència Instal·lada VE Comercial [Font Pròpia] .................57 

Taula 11 Superfície Capó i Potència Instal·lada VE Comercial [Font Pròpia] ...................57 

Taula 12 Consum anual i energia anual VE Particular Sostre [Font Pròpia] .....................58 

Taula 13 Consum anual i energia anual VE Particular Capó [Font Pròpia] .......................58 

Taula 14 Consum anual i energia anual VE Comercial Sostre [Font Pròpia] ....................59 

Taula 15 Consum anual i energia anual VE Comercial Capó [Font Pròpia] ......................59 

Taula 16 Energia anual VE Particular [Font Pròpia] .........................................................59 

Taula 17 Energia anual VE Comercial [Font Pròpia] ........................................................60 

Taula 18  Energia anual VE Particular a intempèrie i ombra [Font Pròpia] .......................60 

Taula 19 Energia anual VE Comercial a intempèrie i ombra [Font Pròpia] .......................61 

Taula 20 Rang solar a diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] ...........................61 

Taula 21 Rang solar a diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] ...........................62 

Taula 22 Dèficit % demanda a les diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] .........62 

Taula 23 Dèficit % demanda a les diferents condicions VE Comercial [Font Pròpia] ........63 

Taula 24 Dèficit kWh demanda a les diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] .....63 

Taula 25 Dèficit kWh demanda a les diferents condicions VE Comercial [Font Pròpia] ....64 

Taula 26 Consum i energia generada mensual Audi e-tron [Font Pròpia] .........................64 

Taula 27 Rang solar mensual Audi e-tron [Font Pròpia] ...................................................65 

Taula 28 Dèficit % mensual Audi e-tron [Font Pròpia].......................................................66 

Taula 29 Dèficit en kWh mensual Audi e-tron [Font Pròpia] ..............................................67 

Taula 30 Característiques Regulador Victron [27] ............................................................71 

Taula 31 Característiques Bateria Cegas [28] ..................................................................72 

Taula 32 Característiques Smart Shunt [29] .....................................................................73 

Taula 33 Característiques mòdul Fotovoltaic [30] .............................................................75 

Taula 34 Característiques Color Control [31] ....................................................................76 

Taula 35 Energia generada experimental [Font Pròpia] ....................................................91 

Taula 36 Consum envers energia generada experimental [Font Pròpia] ..........................91 

Taula 37 Rang solar, % demanda i dèficit diari [Font Pròpia] ............................................92 

 

 

 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

6 
 

Índex de figures 

Figura 1 Vehicle Sono Motors [6] .....................................................................................22 

Figura 2 Vehicle Lightyear [7] ...........................................................................................23 

Figura 3 Vehicle Squad Mobility [8] ..................................................................................24 

Figura 4 Vehicle Aptera [9] ...............................................................................................24 

Figura 5 Projecte vaixell amb FV [10] ..............................................................................25 

Figura 6 Projecte real camió FV [11] ................................................................................25 

Figura 7 Mapa irradiació global [13] .................................................................................28 

Figura 8 Evolució de l’eficiència de les cèl·lules [15] ........................................................32 

Figura 9 Connexió sèrie bateries [19] ..............................................................................38 

Figura 10 Connexió paral·lel bateries [19] ........................................................................39 

Figura 11 Connexió sèrie/paral·lel bateries [19] ...............................................................39 

Figura 12 Diferents zones de implantació al vehicle [23] ..................................................41 

Figura 13 Esquema vehicle elèctric [24]...........................................................................43 

Figura 14 Perfil de consum particular [Font Pròpia] .........................................................49 

Figura 15 Perfil de consum comercial [Font Pròpia] .........................................................50 

Figura 16 Pantalla de orientacions i inclinacions [Font Pròpia] .........................................53 

Figura 17 Pantalla bateria [Font Pròpia] ...........................................................................54 

Figura 18 Pantalla mòdul [Font Pròpia] ............................................................................55 

Figura 19 Pantalla regulador [Font Pròpia] .......................................................................55 

Figura 20 Regulador Victron MPPT 100/20 [27] ...............................................................70 

Figura 21 Bateria Cegasa eBick 180 Pro [28] ..................................................................71 

Figura 22 Smart Shunt 500A/50mV [29]...........................................................................73 

Figura 23 Mòdul Fotovoltaic Canadian 455W [29] ............................................................74 

Figura 24 Pantalla Color Control [31] ...............................................................................76 

Figura 25 Esbós estructura [Font Pròpia] .........................................................................77 

Figura 26 Muntatge real perspectiva 1 [Font Pròpia] ........................................................78 

Figura 27 Muntatge real perspectiva 2 [Font Pròpia] ........................................................78 

Figura 28 Caixa connexions Fixbox [32] ..........................................................................79 

Figura 29 Proteccions Corrent Continua Gaia [Font Pròpia] .............................................80 

Figura 30 Càrrega Programable [Font Pròpia] .................................................................80 

Figura 31 Dispositiu Solar I-Ve [33] ..................................................................................81 

Figura 32 Connexió Solar I-Ve [33] ..................................................................................82 

Figura 33 Connexió Test Regulador [Font Pròpia] ............................................................84 

Figura 34 Connexió Test Smart Shunt [Font Pròpia] ........................................................84 

Figura 35 Muntatge Sistema [Font Pròpia] .......................................................................85 

Figura 36 Resultat Caixa [Font Pròpia] ............................................................................86 

Figura 37 Interior Caixa [Font Pròpia] ..............................................................................86 

Figura 38 Càrrega Programable [Font Pròpia] .................................................................87 

 

 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

7 
 

Índex de gràfiques  

Gràfica 1 Comparació entre FV envers VE [3] ............................................................ 17 

Gràfica 2 Evolució preu bateries Ió-Liti [1] ................................................................... 18 

Gràfica 3 Predicció nombre de vehicles amb FV [5] .................................................... 21 

Gràfica 4 Corba Intensitat envers Voltatge [14] ........................................................... 33 

Gràfica 5 Característiques I-V i Pmax-V [14] ............................................................... 34 

Gràfica 6 Característiques I-V a 1000 W/m2 [14] ........................................................ 35 

Gràfica 7 Comparació connexió sèrie/paral·lel dels mòduls [22] ................................. 41 

Gràfica 8 Autonomia solar segons el nivell de integració [23] ...................................... 42 

Gràfica 9 Distància recorreguda anualment en vehicle a Espanya [25] ....................... 47 

Gràfica 10 Canvis en la distància recorregudes per vehicles [25] ............................... 48 

Gràfica 11 Distribució de càrregues perfil particular [Font Pròpia] ............................... 49 

Gràfica 12 Distribució de càrregues perfil comercial[Font Pròpia] ............................... 50 

Gràfica 13 Trajectòria solar [Font Pròpia] .................................................................... 51 

Gràfica 14 Consum i energia generada mensual Audi e-tron [Font Pròpia] ................. 65 

Gràfica 15 Rang solar mensual Audi e-tron [Font Pròpia] ........................................... 66 

Gràfica 16 Dèficit en kWh mensual Audi e-tron [Font Pròpia] ...................................... 68 

Gràfica 17 Test I-V Mòdul 1 [Font Pròpia] ................................................................... 82 

Gràfica 18 Test I-V Mòdul 2 [Font Pròpia] ................................................................... 83 

Gràfica 19 Corba potència solar 18  de Juny [Font Pròpia] ......................................... 87 

Gràfica 20 Corba potència solar 19 de Juny [Font Pròpia] .......................................... 88 

Gràfica 21 Corba V-I 18 de Juny [Font Pròpia] ............................................................ 89 

Gràfica 22 Corba V-I 19 de Juny [Font Pròpia] ............................................................ 89 

Gràfica 23 Corba V-I 20 de Juny [Font Pròpia] ............................................................ 90 

 

  



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

8 
 

Llista d’abreviatures/Glossari bri 

ONU Organització de les Nacions Unides 

IEA International Energy Ageny 

BNEF Bloomberg NEF 

NEDO  New Energy and Industrial Technology Development Organization 

GBD  Global Burden Desease 

NREL National Renewable Energy Laboratory 

CO2 Diòxid de carboni 

VIPV Vehicle Integrated Photovoltaics 

CATL Contemporary Amperex Technology 

VE Vehicle Elèctric 

FV Fotovoltaica  

BEV Battery Electric Vehicle 

HEV Hybrid Electric Vehicle 

PHEV Plugged-in Hyrbrid Electric Vehicle 

E-REV Extended Range Electric Vehicle 

FCEV Fuel Cell Electric Vehicle 

WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures 

NEDC New European Driving Cycle 

STC Standard Test Conditions 

NOCT Nominal Operating Cell Temperature 

PVUSA Photovoltaics for Utility Systems Applications 

CC Corrent Continua 

CA Corrent Alterna 

SOC State of Charge 

DOD Depth of Discharge 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

9 
 

BMS Battery Management System 

PVGIS Photovoltaic Geographical Information System 

SEER Renewable Electrical Energy Systems 

MPPT Maximum power point tracker 

PWM Pulse Width Modulation 

LFP Liti-Ferro fosfat  

OPC Provide Operating Condition  

 

 

 

 

  



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

10 
 

Agraïments  

Vull agrair primer de tot a la meva família, sense el seu suport no hauria arribat mai fins 

aquest punt. 

Seguidament, a les amistats que han sorgit arran d’haver cursat aquest grau, en especial 

menció a la Mar Ortega per estar sempre al costat. 

També vull agrair l’ajut tant al meu tutor Joan Rocabert, que en tot moment s’ha ofert a 

resoldre els dubtes sorgits durant tot el projecte i també al meu tutor d’empresa i cap a la 

feina Ricard Gasol, que des d’un primer ha estat obert a donar un cop de mà sense cap 

mena d’impediment la qual cosa s’ha pogut dur a terme gran part del projecte. 

Per últim, agrair al personal del SEER i la resta de persones, que han fet possible 

desenvolupar aquest projecte.  

  



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

11 
 

Resum 

Aquest projecte té com a objectiu principal calcular el guany d’energia mig que es podria 

esperar d’un sistema fotovoltaic integrat al sostre i altres parts del vehicle elèctric per tal de 

reduir la càrrega de xarxa. En funció del perfil del consumidor final i, per tant, de l'ús que li 

fa al vehicle, es veurà quin percentatge d’energia pot cobrir el sistema implementat. 

Es combinen els sectors del transport i de les energies renovables amb el propòsit de 

desenvolupar i apostar per tecnologies poc integrades  en l’actualitat, però que donaran 

solucions a problemes futurs, especialment relacionats amb la mobilitat elèctrica. L’interès 

per aquest projecte neix com a conseqüència d’haver començat a treballar en el sector de 

l’energia fotovoltaica juntament amb la intenció de contribuir amb el medi ambient per 

construir un futur més sostenible.  

El primer pas ha consistit en descriure l’estat actual d’ambdós sectors, on s’introdueix al 

lector la problemàtica ambiental actual i com grans entitats comencen a establir objectius 

per el canvi cap a un futur verd, invertint i aplicant mesures correctores. A continuació, s’ha 

desenvolupat un bloc teòric on s’expliquen el aspectes més rellevants tant de l’energia  

fotovoltaica com els del vehicle elèctric.  

Un cop contextualitzada la situació, s’ha procedit amb la realització d’una simulació digital 

amb el programari PVsyst. Un cop obtinguts uns resultats favorables, s’ha procedit a la 

simulació física del projecte. Per a fer-ho, s’ha emprat una càrrega programable per a 

simular el vehicle en si, i també dues plaques fotovoltaiques. Tots els materials necessaris 

han estat cedits per Disolar i el SEER. Tot seguit, s’ha procedit a la recopilació de les dades 

obtingudes. 

Per finalitzar , un cop analitzades les dades, es pot afirmar que el sistema implementat pot 

arribar a cobrir un percentatge igual a 33% en el millor dels casos pel vehicles particulars i 

respecte als vehicles comercials un 16% , sent aquesta una xifra important del consum del 

vehicle elèctric. Cal tenir en compte que s’obtindran majors resultats durant els mesos 

d’estiu, no obstant, s’espera que amb la millora d’eficiència dels mòduls fotovoltaics, 

aquesta energia generada pugui abastir una gran part del consum elèctric. 
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Abstract 

The main goal of this project is to calculate the average energy gain that could be expected 

from a photovoltaic system integrated into the roof and other parts of any electric vehicle 

with the aim of reducing the grid load. Depending on the profile of the final consumer and 

as such, the use it makes of the vehicle, the percentage of energy covered by the 

implemented system will be analyzed. 

The transport and renewable energy sectors are being combined with the aim of developing 

and betting on technologies that are not very integrated today’s world, but which will provide 

solutions to future problems, especially those related to electric mobility. The interest in this 

project stems from the fact of having started working in the photovoltaic energy sector 

together with the intention of contributing to the environment to build a more sustainable 

future. 

The first step was to describe the current state of both sectors, where the reader is 

introduced to current environmental issues and how large entities are beginning to set goals 

for change towards a green future, investing and implementing corrective measures. Next, 

a theoretical block has been developed in which the most relevant aspects of both 

photovoltaic energy and the electric vehicle are explained.  

When the situation was contextualized, a digital simulation was performed with the PVsyst 

software. Once the favorable results were obtained, the physical simulation of the project 

was carried out. To put it into practice, a programmable load was used to simulate the 

vehicle itself, as well as two photovoltaic panels. All the necessary materials were lent by 

Disolar and the SEER. The data obtained was then compiled. 

Finally, once the data was analyzed, it can be stated that the system implemented can cover 

a percentage equal to 33% in the best case for private vehicle and 16% for commercial 

vehicle , this being an important figure in the consumption of the electric vehicle. It should 

be noted that higher results will be obtained during the summer months, however, it is 

expected that with the improvement of the efficiency of the photovoltaic modules, this 

generated energy can supply a large part of the electricity consumption. 
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Objectiu del projecte 

La mobilitat és una part essencial de la societat actual, els pròxims anys hi haurà un canvi 

significatiu a causa de l'electrificació del sector transport, fins a arribar al punt en què tots 

els vehicles seran completament elèctrics i autònoms tant a transport particular com a 

mercaderies. 

El novembre del 2021, va tenir lloc la Conferència del Canvi Climàtic, on l'ONU juntament 

amb 30 països i sis grans fabricats de l'automoció han acordat que el 2035, les empreses 

líders en sector facin aquest canvi a producció de vehicles totalment elèctrica i el 2040 tot 

el mercat ha de ser net amb zero emissions de CO2. 

Actualment, segons l'IEA [1], al 2021 les ventes de vehicles elèctrics incloent cotxes i 

comercials lleugers com furgonetes i petits camions ha sumat un total de 6,6 milions de 

vendes representat un 9% del mercat global. 

Així doncs, veient la situació actual on els preus dels combustibles fòssils va a l'alça i també 

el preu de llum, tenint com a objectiu reduir la pol·lució provocada pels vehicles de 

combustió, gràcies a la incorporació dels vehicles elèctrics podem tenir una reducció de 

125 milions de tones de CO2 el 2030 a passar a 1,5 bilions de tones de CO2 el 2050. 

Per poder complir aquestes condicions esmentades anteriorment, es necessitarà energia 

elèctrica i aquí és on entra la part fotovoltaica, on ens pot proporcionar dita energia per al 

vehicle per tal de descongestionar la xarxa elèctrica per degut a l'alta demanda que 

provocarà aquest canvi en el sector del transport. 

Així doncs, el propòsit d'aquest treball serà estudiar la situació actual dels vehicles elèctrics 

amb panells fotovoltaics, la viabilitat d'introduir panells fotovoltaics al sostre i altres parts 

del vehicle i fer un predisseny del sistema encarregat de la càrrega de bateries. 
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Abast del projecte 

Aquest projecte abastarà els següents punts: 

 

1- En primer lloc, una primera fase que inclourà una memòria amb objectius del projecte 

on es veurà quina és la finalitat d'aquest projecte. 

 

2- A continuació un estat de l'art on es veurà la motivació i la justificació de projecte 

juntament amb investigacions de diverses organitzacions com BNEF que realitza 

estudis detallats a diferents sectors, també podem trobar a NEDO , Toyota i Sharp entre 

altres. També es tractarà l'interès per incorporar fotovoltaica al vehicle, a causa d’un 

tema mediambiental, reducció de les necessitats de càrrega, augment del rang 

d'autonomia. 

 

3- En tercer lloc, trobarem un bloc teòric dels components del vehicle elèctric, on trobem, 

motor on depenen del cas, compten amb un o dos motors, la bateria encarregada de 

subministrar energia a tot el sistema, les plaques que rebran la radiació del sol i els 

elements encarregats de la regulació, el control de càrrega/descarrega i els elements 

necessaris per a la protecció del sistema. 

 

4- Per últim lloc, un cop vist la part teòrica, es centrarà en dos models de vehicles, 

l'automòbil per ús particular i furgonetes, també s'haurà de fer un estudi sobre els temps 

d'exposició de cada vehicle que variar en funció del tipus de persona o en funció de l'ús 

i també es determinarà la superfície equivalent de cada tipus de vehicle. Per acabar 

s’estudiarà la disponibilitat d'aquesta superfície per als panells i una simulació amb la 

superfície plana amb programes destinats a l'estudi de producció energètica juntament 

amb una part pràctica per contrarestar aquestes dades. 
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Requeriments 

Com a requeriments per donar com a vàlid aquest projecte, s'ha de complir les següents 

condicions. 

      -   Fer recerca i entendre la situació actual dels vehicles elèctrics amb panells 

fotovoltaics. 

- Saber utilitzar el PVsyst per fer simulacions amb l’obtenció d’energia mensual i 

anual. 

- Adquirir els coneixements d'electrònica de potència necessaris per a comprendre i 

dissenyar els elements necessaris per la càrrega del vehicle amb panells 

fotovoltaics. 

- Tenir els coneixements del funcionament del vehicle elèctric amb els seus elements 

principals com el motor, la bateria, elements de regulació, control i proteccions 

necessàries.  

- Coneixement sobre les bateries que s'instal·len actualment als vehicles elèctrics i 

els carregadors que s'usen. 

- Coneixements dels panells fotovoltaics, composició, tipus de cel·la, rendiment, 

potència  màxima.  

- Posar en marxa un sistema real fotovoltaic i el tractament de les dades recaptades. 
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Justificació 

La justificació d'aquest projecte des d'una visió global, es basa en una sèrie d'impactes i 

motivacions. 

El principal interès és el medi ambient, poder eliminar de les grans ciutats la contaminació 

produïda per tots els vehicles de combustió que afecten de forma negativa a la salut de les 

persones, segons el GBD  [2] la contaminació atmosfèrica provoca almenys 369 malalties. 

Cal remarcar que la societat, hauria de plantejar-se fer servir el transport públic per a 

reduir el nombre de vehicles que es mouen diàriament per anar a treballar, amb això 

reduiríem notablement les emissions de CO2. 

Un altre impacte que pot tenir aquest projecte és de cara a nivell social, de canvi de 

consciència de les persones a l'hora de comprar-se un vehicle elèctric incloent aquest plus 

de panells fotovoltaics promovent les energies renovables. 

Aquesta nova etapa en el sector del transport, pot crear llocs de treball per la implementació 

d'aquests panells als vehicles, també pot repercutir en la producció dels panells a causa 

de la instal·lació d'aquests al sostre dels vehicles. 

Per acabar com a justificació d'aquest projecte podem parlar de la deslocalització del 

sistema elèctric gràcies de l'augment de l'autonomia, es reduirà l'ús de l'energia provinent 

de la xarxa, això també comporta una reducció econòmica de les persones gràcies a reduir 

aquests costos d'energia elèctrica. 

La motivació que m'ha portat a voler fer aquest projecte ha sigut, començar les pràctiques 

curriculars a una empresa d'instal·lació de plaques solar (DISOLAR) i veure el futur que hi 

ha en les energies renovables. 
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Capítol 1 

1. Estat de l’art  

La nova tecnologia que s’està aplicant actualment, és la integració de la fotovoltaica en 

vehicles 100% elèctrics, en anglès VIPV (Vehicle Integrated Photovoltaics), és un objectiu 

no gaire llunya que permetrà obtenir múltiples beneficis en el dia a dia de la població. A la 

Gràfica 1, es mostra l’evolució de la inclusió de l’energia fotovoltaica juntament amb la 

inclusió dels vehicles elèctrics al mercat automobilístic.  

 

Gràfica 1 Comparació entre FV envers VE [3] 

 

En els punts que venen a continuació es mostrarà, l’estat actual de ambdues tecnologies: 
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1.1  De motor combustió al vehicle elèctric (Bloomberg) 

Degut a l’alta contaminació atmosfèrica provocat pet els cotxes de combustió interna, la 

investigació i producció de vehicles zero emissions cada dia va a més, a continuació es 

veurà una sinopsis de la situació actual. 

A finals del 2020, hi havia aproximadament 10 milions de cotxes elèctrics a la carretera, 

marcant una dècada amb un gran increment [1]. Només el 2020 es van incrementar un 

40% les matriculacions de cotxes elèctrics, malgrat que les vendes globals caiguessin un 

16%. A més a més també es van veure incrementats la venda de busos i camions elèctrics 

arribant a 600.000 busos i 31.000 camions. 

Tot això s’ha vist impulsat per tres grans raons: 

- Aparició de nous marcs normatius que recolzen les normes amb emissions de zero 

CO2, fruit dels quals més de 20 països han anunciat la prohibició de vehicles 

convencionals amb importants promocions de les vendes de vehicles zero 

emissions. 

- Europa promou amb subvencions la compra de vehicles elèctrics i Xina per exemple 

ha allargat els programes de subvencions. 

- Reduccions dels costos de fabricació, especialment en el cas de la bateria. 

D’aquest últim punt, la caiguda de preu de les bateries ió-liti, és el factor que recolza que 

les ventes dels vehicles elèctrics estiguin en augment, caient com es veu a la Gràfica 2 que 

el preu s’ha reduït un 89% entre l’any 2010-2020. Altres millores que s’estan investigant és, 

el concepte “cell-to-chassis”, és a dir que les bateries formin part de la part estructural del 

vehicle, sent capaç d’ampliar l’autonomia del vehicle fins a 1000 km segons CATL, empresa 

Xinesa de dedicada a la fabricació de bateries i cotxes elèctrics.  

 

Gràfica 2 Evolució preu bateries Ió-Liti [1] 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

19 
 

Els grans fabricants de vehicles, incloent-hi tant els vehicles amb motor de combustió com 

els elèctrics, han esmentat que hi ha plans d'electrificació del mercat. Vint d’aquests 

fabricants que representen un 90% de les matriculacions el 2020. Tenen al portafolis 

models i amb la  intenció d'augmentar la producció de vehicles elèctrics. A més a més 

quatre grans fabricants de camions ha anunciat que els futurs camions seran totalment 

elèctrics. 

Un altre gran aspecte a tenir en compte és que el vehicle elèctric és de 2 -  4 vegades més 

eficient que els models convencionals de combustió interna. També cal remarcar el fet de 

reduir els gasos d’efecte hivernacle, ajudant així als actuals problemes amb l’atmosfera. 

A curt termini docs, els països seguiran aplicant, normes amb el CO2, apujant els impostos 

amb el carburant i promovent amb subvencions el canvi a la mobilitat elèctrica. 

 

1.2  Interès de la incorporació de fotovoltaica al vehicle 

1.2.1 Medi ambiental, estalvi emissions CO2 

La recerca [4] de l’energia neta i la reducció de l’ús dels combustibles fòssils, ha motivat 

una transició de la producció d’energia tradicional cap a una producció d’energia provinent 

de les renovables.  

A escala mundial s’està produint una revolució en l’adopció de les energies renovables 

respecte a les convencionals, ja que són les causants dels gasos d’efecte hivernacles i  

l’increment de temperatura de la terra. 

Per compensar l’energia produïda de forma convencional, les font d’energia disponibles 

més populars són l’eòlica i la fotovoltaica.  Degut a la seva fàcil obtenció, senzilla instal·lació 

aquestes dues són les més usades.  

Centrant el tema més cap al món del transport, l’ús de motors de combustió és un dels 

principals productors de gasos d’efecte hivernacle. Doncs el mercat s’està movent cap a 

vehicles elèctrics, amb sistema d’emmagatzematge on el preu d’aquestes segueix amb 

tendència baixista. 

No obstant s’ha de dir que existeix un problema amb les bateries que és el seu cicle de 

vida, s’ha d’intentar reduir a mínims els nivells de materials com el níquel, liti i cobalt entre 

d’altres.   

1.2.2 Reducció necessitats de càrrega 

Un altre dels interessos amb més pes és el problema que hi haurà quan el 100% dels 

vehicles siguin totalment elèctrics amb emissions cero. La xarxa elèctrica no està 

dissenyada per aguantar tot el volum de càrrega que provocaran els vehicles elèctrics, ja 

siguin automòbils, furgonetes camions o busos provocant així una reducció del rendiment 

de la xarxa de distribució. 
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L’ús de la integració solar es veurà reflectit doncs en la descongestió de la xarxa elèctrica 

a les hores diürnes. 

Com a objectiu d’interès tenim, d’ajudar a la xarxa elèctrica amb l’alta demanda que es 

preveu dels vehicles elèctrics, entra com introduir als vehicles elèctrics fotovoltaica, 

provocant així estabilitat i no patir sobrecarregues ni des estabilitat 

1.2.3 Extensió del rang d’autonomia 

Un interès més que pot sorgir arran de la integració de panells fotovoltaics als vehicles 

elèctrics és l’augment d’autonomia, segons un estudi de la universitat de Fraunhofer, del 

quilometratge total podríem cobrir entre un 13-23% dels quilòmetres totals, 15.000 km a 

Alemanya. Això significa per tant la reducció de temps de càrrega i un increment del rang 

durant els dies assolellats. Per tant això comporta una reducció d’energia requerida de la 

xarxa i, per tant, una reducció del CO2. 

1.2.4 Emergència  

Una altra dada interessant seria que gràcies a la generació d’aquesta energia, en el 

hipotètic cas que un individu es quedés sense energia durant un trajecte seria possible 

poder circular un pocs quilòmetres gràcies a aquest sistema. 

El sistema fotovoltaic integrat al vehicle, i una ubicació amb irradiació podria arribar a 

carregar la bateria podent així arribar alguna benzinera o punt de càrrega no gaire llunyà. 

1.3 Previsions de la industrialització 

Segons un estudi de Consell Assessor Científic Sobre el Canvi Climàtic, l’energia 

fotovoltaica acapararà un 20% de l’energia total en el 2050 i un 70% en el 2100, arribant a 

ser la primera font d’energia del món. Donant suport al sector del transport juntament amb 

la fotovoltaica. Obtenint unes  característiques d’alta eficiència, baix cost, baix pes, panells 

corbats i tot una gamma de colors diferents segons la cèl·lula i el vehicle.  
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Gràfica 3 Predicció nombre de vehicles amb FV [5] 

 

A la figura anterior es pot observar la predicció del nombre acumulat de vehicles amb 

integració de fotovoltaica segons “ El Comitè d’estratègia de Vehicles Fotovoltaics”. On es 

pot observar que a partir de 2030, tindrem 10 GW i a l’any 2050, el mercat sent totalment 

solar arribarem a 50 GW. Això comporta una capacitat de generació de 50 GW a 0,4 TW 

respectivament. 

A quant l’eficiència actual de les cèl·lules, s’ha de escollir la que més eficiència ens doni 

degut a tenir una superfície limitada. Com a resultat del anàlisi d’aquesta recerca científica, 

s’arriba a la conclusió que les cèl·lules tàndem són les actuals candidates a causa d’arribar 

a una eficiència del 35,9%. 

1.4 Situació actual del mercat de VE amb FV 

Actualment es troba al mercat amb una quantitat de marques automobilístiques que estan 

implementat solucions per a la recàrrega del sistema elèctric a partir de fotovoltaica als 

vehicles, al principi l’energia generada per els vehicles era només per cobrir la part de 

climatització, però lentament ha anat avançant la tecnologia i es preveu poder proporcionar 

un alt rang d’autonomia. Depenent de cas i amb les condicions òptimes es podria arribar a 

cobrir gran part del consum diari, però com s’ha esmentat això depèn de molts factors com 

la localització, les ombres, l’entorn, les hores d’exposició al sol durant el dia no obstant hi 

ha referències que determinen patrons d’ús dels vehicles. 

Aquests vehicles es classifiquen de la següent manera: 

- Elèctric 100% (BEV): Com el seu nom indica, es tracta d’un vehicle amb tracció 

totalment elèctrica alimentat d’un banc de bateries. Per recarregar les bateries, 
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s’usen carregador d’alta potència, on dependrà del punt de subministra és 

monofàsic ( 3,7 - 7,4 kW) o trifàsic (11 - 22 - 43 - 50 - 145 kW) depenent de la 

tecnologia), no obstant estan en procés d’investigació de carregadors amb 

potències més superiors per tal de tenir una càrrega ràpida i també càrrega sense 

fil per inducció.  

- Híbrid (HEV): Són vehicles amb dos motors, un de combustió interna i un altre 

elèctric, el motor elèctric abasteix, les arrancades, les baixes velocitats. 

- Híbrid endollable (PHEV Plugged-in Hyrbrid Electric Vehicle): Similars als híbrids 

convencionals però la recàrrega de les bateries es fa mitjançant la xarxa, les 

bateries tenen un major capacitat en comparació amb els HEV i per tant més 

autonomia. 

- Rang estès (E-REV): Aquests vehicles disposen d’un generador tèrmic que 

recarrega les bateries.  

- Vehicle de pila combustible (FCEV): Aquestes piles fan servir com a combustible, 

hidrogen o metanol. Generant com a emissions aigua i vapor, a causa del procés 

electroquímic.  

 

Així doncs a continuació es veuran vàries marques automobilístiques que estan integrant 

fotovoltaica als vehicles particulars. 

 

- Sono Motors 

Com a primera marca trobem Sono Motors d’origen Alemany, empresa fundada en el 2016 

amb l’objectiu de fer una mobilitat totalment d’emissions zero.  Compta amb el seu propi 

vehicle Sion amb cèl·lules monocristal·lines de silícic repartides per tot el vehicle, amb una 

autonomia de 305 km (WLTP amb una bateria de 54 kWh) i gràcies a la integració de 248 

cèl·lules solars pot sumar a l’autonomia uns 112 km de mitja arribant als 245 km per 

setmana. A més a més tenen l’opció d’integrar cèl·lules fotovoltaiques a vehicles elèctrics 

com autobusos, camions i vehicles lleugers, aportant una autonomia extra.  

 

 

 

Figura 1 Vehicle Sono Motors [6] 
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- Lightyear 

Aquesta empresa automobilística creada en el 2016, compta nombrosos títols de la World 

Solar Challenge, el seu primer model de compta amb una autonomia igual a 725 km WLTP, 

l’objectiu de l’empresa és l’eficiència i a gràcies a això amb el disseny atípics aerodinàmic 

i els 5 m2 .   

Aquesta superfície pot arribar a una potència  pic instal·lada igual a 1250 Wp, es tracta això 

si d’un vehicle de luxe amb un preu igual a 149.000 €, no a l’abast de tothom. 

 

 

 

Figura 2 Vehicle Lightyear [7] 

 

- Squad Mobility 

A diferència de les dues empreses anteriors, Squad Mobility es centra més en mobilitat 

urbana amb la finalitat de descongestionar la gran quantitat de vehicles que saturen les 

ciutats a hora punta.  

Es tracta d’un vehicle lleuger, per a dues persones, amb bateries portàtils, al ser bateries 

intercanviables la seva autonomia es redueix a 100 km, al ser un vehicle més petit segons 

les especificacions tècniques un dia d’estiu només pot donar uns 20 km d’autonomia.  
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Figura 3 Vehicle Squad Mobility [8] 

- Aptera 

El vehicle més curiós de tots, és aquest últim degut a ser un vehicle de tres rodes , segons 

l’empresa amb la versió amb més capacitat es pot arribar a fer 1.600km amb un total de 

bateries de 100 kWh. El vehicle compta amb 3 m2 de panells solars, donant una potència  

de 700 W, obtenint uns 64 km estant el vehicle estacionat. A més a més també hi ha l’opció 

d’afegir panells solars al capó i al porto del darrere augmentant l’autonomia a 38 km 

addicionals. 

 

 

Figura 4 Vehicle Aptera [9] 

 

Aquestes són només quatre empreses de les moltes que actualment estan treballant per 

desenvolupar aquest tipus de vehicles, per exemple Toyota i Hyundai. Aquestes empreses  

estan incorporant als seus vehicles híbrids aquest tipus de tecnologia aportant una 

autonomia molt més gran que els models anteriors. 
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A més a més dels turismes, els vehicles comercials com furgonetes, camions lleugers i 

tràilers, tenen requisits de molta potència d’altra banda, degut a la seva àmplia superfície 

útil, majoritàriament aquestes superfícies es troben en posició horitzontal per tal de treure 

el màxim volum. En aquest tipus de vehicles apart de subministrar energia per l’autonomia, 

es podria fer servir també per serveis auxiliars com sistemes de refrigeració i aires 

condicionats.   

 

 

Figura 5 Projecte vaixell amb FV [10] 

 

Figura 6 Projecte real camió FV [11] 
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1.5 Protocol de determinació del vehicle  

En aquest punt es pot veure els diferents tests existents que hi ha per homologar els 

vehicles i  saber l’autonomia, consum entre d’altres, l’actual és el WLTP, les sigles 

signifiquen “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures”. Aquest protocol 

serveix per mesurar els consums i emissions degut a tenir la necessitat per llei de tenir tots 

els paràmetres en ordre, va començar a fer-se servir al setembre de 2017 per vehicles nous 

i a partir del 2018, ja va entrar en vigor per tota classe de vehicles. El cicles d’assaig es 

classifiquen de la següent manera, càrrega màxima (ciutat), mitja (interurbà), alta 

(carretera) i molt alta (autopista).  

Anterior al WLTP tenim el test NEDC, de les sigles “New European Driving Cycle”, feta 

servir des del 1990, a diferència del WLTP que es realitza amb tràfic real i amb l’ajut de 

sistemes de mesura portàtils poden captar les dades, el NEDC es realitza en un banc de 

rodets i altres factors que fan que els consums dels vehicles siguin més alts que els reals. 

A continuació taula comparativa amb els diferents paràmetres: 

 

Test  WLTP NEDC 

Nº de cicles d'assaig Fins a 4  1 

Duració del cicle 30 minuts 20 minuts 

Distancia del cicle 23,25 km 11 km 

Fases de conducció 

4                                    

52% urbà                      

48% no urbà 

2                                           

66% urbà                                              

34% no urbà 

Velocitat mitja 46,5 km/h 34 km/h 

Velocitat màxima 131 km/h 120 km/h 

Temperatura test 

Mesurats a 23⁰C                                           

valors de CO2 

corregits a  14ºC  

Mesurats entre  20-

30⁰C 

Influencia equipament 

opcional 

Es tenen en compte 

equipaments 

addicionals  

No es considera el 

impacte del CO2 ni 

el rendiment del 

combustible 

Taula 1 Comparació WLTP amb NEDC [12] 
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Capítol 2 

2. Marc Teòric 

2.1 Radiació solar 

El sol és una esfera immensa de plasma formada bàsicament per hidrogen i heli. Radia 

una quantitat molt gran d’energia a l’espai, mitjançant processos nuclear de fusió. Va ser 

formada fa 4.500 anys prevenint que arribi el final de la seva vida dintre de 5.000 milions 

d’anys, així doncs hem d’aprofitar al màxim la radicació que arriba al terra. 

L’energia provinent del sol arriba en forma d’ones electromagnètiques que viatgen per 

l’espai, la meitat de la radiació, correspon a la banda de freqüències visibles per l’ull humà, 

la resta a l’infraroig i una petita part ultraviolada són longituds d’ona més petites i, per tant, 

no són visibles. 

Un terme important és la constant solar, sent la potència  de la radicació solar rebuda entre 

unitat de superfície (m2), sobre un pla tangent imaginari situat a la capa externa de 

l’atmosfera. Aquest valor es situa als 1367,7 W/m2 i pot variar segons la distància del Sol i 

la Terra durant l’any. La radiació solar abans d’incidir a l’atmosfera és constant, un cop 

travessa, aquesta radiació fa interacció amb un seguit d’elements que hi ha a l’atmosfera, 

provocant diferents fenòmens. 

El primer de tots és la reflexió que com el seu nom indica, no penetra sinó marxa a l’exterior, 

a continuació la transmissió que és la radiació que travessa però pateix canvis en direcció 

i/o velocitat, el que coneixem com a refracció. Per últim fenomen tenim l’absorció, és a dir 

que aquestes ones es queden a l’atmosfera, provocant que s’escalfi. 

La radiació escrita anteriorment dependrà de diversos factors que es veurà a continuació: 

La localització geogràfica, provocarà que la radiació rebuda sigui més o menys alta, llavors 

com més lluny de l’equador es situí el panell menys radiació incidirà. Pot variar fins a un 

30%, el nivell d’incidència depenent de la localització geogràfica.     

Un altre factor relacionat també amb la legalització, és l’alçada respecte el nivell del mar, 

com és evident com més amunt menys elements ha de travessar la irradiació i per tant més 

incidència.  

Les estacions també són una causa important, depenent de la estació la terra té una 

inclinació, afectant de diferent forma als dos hemisferis i provocant que la irradiació variï 

durant l’any.  

Per últim un factor rellevant és el climatològic, depenent dels núvols que hi hagi, s’obté la 

radiació directa o la dispersa. Llavors com a conclusió l’estat climatològic del cel farà que 
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el nivell d’irradiació sigui menor o major en funció de la nuvolositat o boira que hi hagi en 

suspensió. 

A la Figura 7, es pot observar, la irradiació que incideix segons la ubicació global, com es 

pot observar, com més apropo de l’equador més incidència solar hi ha. A Catalunya, el 

nivell de irradiació no és excessivament bo, ronda al voltant de 1999 kWh/m2 concretament 

aquí a terrassa amb un inclinació de 35 graus i un azimut igual a 0 graus. S’ha de tenir en 

compte que aquesta inclinació és la ideal per la ubicació seleccionada. 

 

Figura 7 Mapa irradiació global [13] 

2.2 Paràmetres previs 

Per poder treure màxim rendiment a l’energia solar, s’ha de tenir clar diversos conceptes 

abans de començar a instal·lar directament. Al següent apartat s’introduirà una sèrie de 

paràmetres necessaris per poder treballar correctament i treure el màxim rendiment al 

sistema. 

- Irradiància (I): És la magnitud que ens permet descriure la radiació que arriba a un punt 

mesurat com una potència  per superfície (W/m2). 

 

- Irradiància directa (Gb): Esmentada anteriorment, és la radiació que incideix a la terra sense 

haver patit cap classe de pertorbació. 

 

- Irradiància difusa o dispersa (Gsc): A diferència de la directa aquesta radiació ha sigut 

modificada a l’atmosfera, el nivell de radiació rebuda és inferior. 
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- Hora Solar (Hs): Té com a funció obtenir la  posició relativa de sol, no és la mateixa que 

l’hora local. La fórmula que s’utilitza és la següent: 

Hora solar = Hora Local + ET ± 4 ∗ (Lst − Lloc) 

ET = Equació del temps  

Lst = Meridia estandard 

Lloc = Meridia local real 

- Latitud (ϕ): Posició angular mesurada des de l’equador, sent nord positiu i sud negatiu. 

 

- Inclinació (β): Angle existent entre el mòdul fotovoltaic i la superfície horitzontal de la Terra, 

variarà en funció de la ubicació. 

 

- Declinació (𝛿): La terra està lleugerament inclinada, aproximadament 23,45º respecte l’eix, 

així doncs els valor màxims i mínims es troben dins de ± 23,45º, depenent de l’època del 

any, es pot calcular de la següent manera: 

δ = 23,45º ∗ sin (360 ∗ 
284 + n 

365
) 

n = nombre dia del any  

- Azimut (γ) : Angle format per la línia que passa per un punt sent tangent a la superfície 

terrestre i la línia del meridià local. És a dir, si el punt està al nord i alienat al sud l’azimut 

és igual a 0 i augmenta en sentit horari. Al sud passa el mateix si s’alinea el punt cap a nord 

però la diferència és que augmenta en sentit antihorari. 

 

- Angle horari (ωs): És l’angle format per la longitud d’un punt i la latitud del Sol, com la terra 

està en constant moviment, provoca una rotació angular de 15 cada hora. Sent negatiu al 

matí i positiu a la nit. Per obtenir aquest angle es fa servir la següent fórmula: 

ωs = (Hs − 12) ∗ 15 

 

- Angle zenit (θz): Angle entre la vertical del punt i la línia del sol, l’expressió per trobar aquest 

angle és la següent: 

 

cos θz = cos−1(sin ∅ ∗ sin δ + cos ∅ ∗ cos δ ∗ cos ωs) 

 

- Elevació solar: Complement del angle zenit, és a dir: 

 

θz + αs = 90° 
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- Angle de sortida i posta de sol (Hsr, Hss) : Com el seu nom indica és l’angle de sortida i 

posta de sol depenent del dia l’any en què ens trobem: 

 

Hss = −Hsr =
cos−1(− tan ϕ ∗ tan δ)

15
 

 

D’una forma semblant es troba la durada d’un dia en hores: 

 

HL =
2 ∗ cos−1(− tan ϕ ∗ tan δ)

15
 

 

 

- Angle azimut solar(γs): Angle format per la línia que passa per un punt i en la línia que 

coincideix amb el meridià local amb direcció nord i sud. 

Sent positiu si es mesura cap a l’est i negatiu cap a l’oest. 

 

sin γs =
cos δ ∗ sin ω

cos αs
 

 

- Angle d’incidència (θ): Angle entre la radiació directa que incideix a la superfície i la recta 

del pla, aquest angle intervenen l’azimut solar i de la superfície, l’elevació solar i la inclinació 

de la superfície.    

 

cos θ = sin δ ∗ cos ϕ −  sin δ ∗ cos ϕ ∗ sin β ∗ cos γ + 

cos δ ∗ cos ϕ ∗ cos β ∗ cos ω + 

cos δ ∗ sin ϕ ∗ sin β ∗ cos γ ∗ cos ω +  

cos δ ∗ sin β ∗ sin γ ∗ sin ω 

 

- Irradiació o radiació  (H o G): A diferència de la irradiància, aquesta mesura ve determinat 

per un interval de temps (Wh/m2). 

 

- Irradiació diària (H0): Quantitat d’energia rebuda allarg d’un dia, es pot trobar com:  

 

H0 =
24 ∗ 3600

π
∗ Gsc + [1 + 0,033 ∗ cos (

360n

365
)]

∗ [cos ϕ ∗ cos δ ∗ sin ωs + (
π ∗ ωs

180
) ∗ sin ϕ ∗ sin δ] 

 

- Massa d’aire(AM): Relació entre el camí recorregut per la radiació fins a la superfície i el 

que suposadament recorreria si incidís verticalment. Depèn directament de la declinació, 

l’hora solar i latitud del punt. Com a norma general s’agafa un valor igual a 1,5AM.  
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AM =
1

cos θzs
=

1

cos ϕ ∗ cos δn ∗ cos ω + sin ϕ ∗ sin δn
 

 

2.3 Tecnologia fotovoltaica  

2.3.1 Cel·la Fotovoltaica  

Un cop entès com aprofitar els recursos del sol i els paràmetres bàsics necessaris, 

s’explicarà com es capta aquesta energia per produir l’energia elèctrica. [14] 

- Efecte fotoelèctric: És la base de per la generació, no totes les ones provinent del sol 

s’aprofiten, degut a la diferent longitud d’ona, per tant o es veuen reflectits o la podem 

aprofitar tèrmicament.  

Quan en la foto impacta sobre el material semiconductor normalment silici, els electrons 

reben l’energia que portà el foto i per tant adquireix una quantitat d’energia superior 

(requerint un mínim d’1,2 eV) i per tant permet a aquest electró desplaçar-se de la capa de 

valencià a la següent capa que és la de conducció aquest valor mínim s’anomena ampli de 

banda prohibida o BandGap. Aquest succés provoca un moviment de càrregues i per tant 

un corrent elèctric.   

 

- Efecte fotovoltaic: Simplement amb l’efecte fotoelèctric no és capaç de crear energia 

elèctrica, és necessari que es produeixi l’efecte fotovoltaic. Degut a la diferent 

polarització de les dues capes de la cèl·lula. Aquestes dues capes són la capa n i la 

capa p: 

Capa n (emissora): Difusió de fòsfor ( 5 electrons de valència) i és la capa amb excés 

d’electrons per trobar-se a la part superior. Prima i molt dopada de fòsfor. 

Capa p (receptora): Difusió de bor ( 3 electrons de valència), sent la capa amb menys 

electrons. Gruixuda respecte a la capa n i poc dopada. 

A causa de la diferència de la càrrega elèctrica existent, i la formació de la capa d’unió, sent 

la capa frontera entre aquetes dues, totalment neutre. A mesura que s’incrementa la 

radiació rebuda, els forats augmenten i a conseqüència es crea una diferència de potència 

l major i un camp elèctric major. 

En connectar una càrrega entre la capa n i la capa p, els electrons que són alliberats, 

circularan per la càrrega, es recombinaran amb els espais buit de la capa p, creant un 

corrent continu constant.   

La investigació de la tecnologia fotovoltaica, es troba en un progrés constant cap a 

l’obtenció de majors eficiències i de menor preu. NREL, publica la Figura 8, on es pot 

observar els resultats des del 1976, de diversos laboratoris, és a dir tota la informació està 

contrastada amb assaigs independents. La classificació de colors, divideix a la família de 

semiconductors en: 
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- Cèl·lules Multijunció   

- Cèl·lules d’arseni de galió d’una sola unió 

- Cèl·lules de Silici Cristal·lí 

- Tecnologies de capa fina. 

- Fotovoltaica Emergent 

 

Dintre d’aquestes famílies, es divideixen en 28 subcategories. 

 

 

Figura 8 Evolució de l’eficiència de les cèl·lules [15] 

2.3.2 Corba I-V 

Un cop vist que la cèl·lula fotovoltaica no genera voltatge sinó que és un generador de 

corrent. Es procedeix a veure el seu comportament, a partir del corrent generat per una 

radiació determinada, genèricament 1000 W/m2 en vers al voltatge que treballi la càrrega.  

Gràcies a aquesta corba es pot extreure característiques per tal d’escollir i triar diferents 

tipus de cèl·lules en funció del material i/o fabricant. A la Gràfica 4, es mostra un corba 

d’exemple amb els paràmetres importants. 
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Gràfica 4 Corba Intensitat envers Voltatge [14] 

 

2.3.3 Corrent de curtcircuit  

Aquest valor s’obté quan entra en contacte els pols d’un generador, aplicant la llei d’Ohm, 

la resistència és mínima i el corrent màxim. 

En el cas de les cèl·lules fotovoltaiques, el corrent no és un valor constant ja que varia 

segons la càrrega que hi hagi connectada. Quan hi ha doncs un curtcircuit, la tensió de la 

cèl·lula cau a 0 V, i el corrent generat és gairebé el màxim possible en funció de la irradiació. 

Aquest valor a la Gràfica 4, correspon al punt més alt a l’eix de les ordenades. 

Es sol identificar com Icc, Isc. 

 

2.3.4 Voltatge de circuit obert  

Quan la cèl·lula es troba en circuit obert, sense cap consum o càrrega connectada als 

borns, el corrent no circula cap a l’exterior i, per tant, la intensitat és igual a 0. 

Això provoca que la zona de transició entre p i n s’eixampli provocant com a conseqüència 

que el voltatge de la cèl·lula augmenti fins a un valor en concret. 

El valor es simbolitza com Vco, Voc 
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2.3.5 Punt de màxima Potència   

A partir del gràfic I-V, sabent que la cèl·lula treballa en corrent continu, cada valor de 

voltatge li correspondrà un valor d’intensitat. 

P = V ∗ I [W] 

Aquest és un bon indicador, per saber l’eficiència que es descriu com la quantitat d’energia 

rebuda que la cèl·lula és capaç de transformar en electricitat. Observant el pic de la corba 

de potència en front voltatge, aquest es denota un punt de màxim potència . Aquest punt 

és important perquè caracteritza la potència  nominal de la cèl·lula sota unes condicions 

estàndards de test. Aquest punt ve definit per la tensió al punt de màxima potència (VMPP) 

i la intensitat al punt de màxima potència (IMPP). A la Gràfica 5, s’observa corbes amb 

diferents irradiacions i totes mesurades a 25 ºC. 

 

Gràfica 5 Característiques I-V i Pmax-V [14] 

 

2.3.6 Efectes produïts amb la radiació incident  

Les cèl·lules fotovoltaiques, el corrent generat és proporcional a la irradiància que incideix. 

Aquesta variació resulta ser molt petita, per tant, es pot menysprear. A la Gràfica 5, es pot 

observar com varia el corrent i la tensió a diferents nivells d’irradiació.  

2.3.7  Variacions amb la temperatura de la cèl·lula 

La temperatura és la mesura de l’agitació molecular, com a conseqüència provoca una 

menor energia de valència i, per tant, una major conductivitat dels materials semiconductor. 

Aquest fet fa que el voltatge de circuit obert disminueix de forma lineal amb un coeficient 

de β ≅  −2.3 mV/℃.  
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Això comporta que a altes temperatures, el rendiment de les cèl·lules fotovoltaiques 

disminueixi de manera dràstica. A la Gràfica 6, es mostra l’evolució de les corbes depenent 

de la temperatura. 

 

Gràfica 6 Característiques I-V a 1000 W/m2 [14] 
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2.3.8 Condicions de mesura 

Com s’ha esmentat amb anterioritat, les condicions de l’entorn de treball dels mòduls 

fotovoltaics afecten d’una forma important al funcionament. Un grup d’institucions ha creat 

una sèrie de condicions de mesura per definir els paràmetres. Els tests existents que fan 

ús els fabricants de mòduls són els següents. 

- STC( Standard Test Conditions): Condicions Estàndard de Mesura 

- NOCT ( Nominal Operating Cell Temperature): Condicions Nominals d’Operació 

- PVUSA ( Photovoltaics for Utility Scale Applications): Aplicacions de panells connectats a 

xarxa. 

A la Taula 2, s’agrupen les diferents condicions de mesura.   

 STC NOCT PVUSA 

Irradiància 

Global 
1000 W/m2 800 W/m2 1000 W/m2 

Temperatura 
25ºC 

a la cèl·lula 

20ºC 

ambient 

20ºC 

ambient 

Massa d’aire AM 1.5 AM 1.5 AM 1.5 

Velocitat del 

vent 
No especifica 1 m/s 1 m/s 

Taula 2 Diferents condicions de mesura [Font Pròpia] 

 

2.4 Components del Vehicle Elèctric 

En els següents apartats, es parlarà sobre els diferents components que formen el cotxe 

elèctric. 

2.4.1 Motor Electric 

Per tal de poder donar tracció al vehicle es necessita un motor elèctric, aquest ens ha de 

garantir que es rebrà la potència  demandada sempre que es sol·liciti. Segons  [16], un 

motor ha de complir els següents punts: 

- Alta densitat de potència amb la finalitat de reduir el volum ocupat i com a conseqüència 

reduir el pes. 

- Alt par a baixes velocitats per tal de tenir una ràpida acceleració.  

- Ampli rang de treball per obtenir diferents velocitats. 

- Baixa inèrcia per tal de poder tenir canvis de consigna de velocitat. 
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- Alt rendiment per aconseguir més autonomia. 

- Bona capacitat de sobrecàrrega per tal de superar altes demandes durant breus 

períodes.  

- Per últim un cost raonable per ser atractiu respecte el client. 

Un cop vist els ideals per un bon motor elèctric, s’esmentaran dos tipus de motors del 

mercat més demandats. [17] 

Motor d’imants permanents: El rotor gira a velocitat síncrona, s’alimenta amb CC a 

diferència del estator que s’alimenta en CA. El motor d’imants permanents sense 

escombretes té una alta eficiència és per això que marques com Nissan, Toyota i Honda 

els utilitzen als seus vehicles.  

Al no necessitar una corrent d’excitació  el motor d’imants permanents té una gran velocitat 

aparent, respecte a les pèrdues del ferro que apareixen a l’estator, es poden reduir ventilant 

correctament el sistema.  

Motor d’inducció: A diferència dels motors d’imants permanents, el motor d’inducció fa servir 

CA trifàsica a l’estator, creant així un camp magnètic giratori, molt fets servir per la facilitat 

de control de velocitat i absència de commutador a més a més són barats, confiables i 

resistents  

 

2.4.2 Bateries 

Element clau que a partir de processos electroquímics acumula una certa energia, és un 

component important degut a alimentar i propulsar el vehicle. Actualment les bateries de 

ió-liti són les més usades degut a la densitat energètica, l’alta eficiència que presenten i la 

quantitat de cicles que poden aguantar. A continuació una breu introducció i els diferents 

tipus de tecnologies. [18] 

Components principals: 

- Cel·les: Component principal, encarregades d’emmagatzemar l’energia que aportarà 

electricitat al nostre motor. 

- Circuit de recàrrega: Circuit d’arrancada suau format per una resistència i un relé.  

- Connectors d’alt voltatge: Material utilitzat per connectar les cel·les entre elles. 

- Fusibles d’alt voltatge: Tallen el corrent en cas de curtcircuit. 

- Relés d’alt voltatge: Obren els contactes en cas de detectar condicions anormals de 

funcionament. 

- IMD(Insulation Monitoring Device): Informa sobre les resistències d’aïllament entre 

els connectors d’alt voltatge i els de baix voltatge.  

- Convertidor CC/CC: Encarregat de transformar l’alt voltatge continu al voltant de 12 V 

o 24 V.  
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Paràmetres rellevants:  

- Capacitat: Quantitat de corrent que pot subministrar en un interval de temps  específic, 

les unitats són Ampers hora. 

- Cicle: Es considera un cicle, des que la bateria està descarregada fins que es càrrega 

per complet. 

- Electròlit: Solució aquosa o no aquosa de sals, bases i àcids que permeten el flux dels 

electrons.    

- Estat de càrrega o SOC (State of Charge): És l’energia disponible per la bateria. 

- Profunditat de descàrrega o DOD (Depth of Discharge): Es tracta del tant per cent 

de bateria que s’ha fet servir. 

Configuracions: 

Respecte a la forma d’agrupar-se, existeixen dues opcions en sèrie o en paral·lel, s’escull 

una o altre en funció dels voltatges desitjats o les capacitats necessàries. Un criteri 

primordial és que les cel·les han de ser totes iguals, no podem connectar dues amb 

característiques diferents per tal d’evitar desequilibris al sistema.  

- Connexió en sèrie: Objectiu d’augmentar el voltatge, les pèrdues amb aquest tipus de 

connexions són menors. La tensió final és igual a la suma i la capacitat a la sortida es 

manté igual. 

 

 

Figura 9 Connexió sèrie bateries [19] 

 

- Connexió en paral·lel: A diferència de la connexió anterior, s’aconsegueix un augment de 

la intensitat nominal que es pot extreure de la bateria. Amb aquesta connexió es duplica la 

capacitat de la bateria si es mesura en Ah, però es manté constant si es mesura en Wh. 
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Figura 10 Connexió paral·lel bateries [19] 

 

- Connexió sèrie/paral·lel: Aquesta última és la més flexible de les tres degut a permetre’ns 

arribar tant a valors de voltatge i capacitats desitjades segons la aplicació de la bateria. En 

aquest tipus és necessari monitoritzar l’estat de les bateries per mantenir-les dintre del 

paràmetre de seguretat per tal de no malmetre el sistema. 

 

 

Figura 11 Connexió sèrie/paral·lel bateries [19] 

 

Composició: 

El tipus de bateria més emprada en la majoria de les aplicacions actuals, com s’ha esmentat 

al principi del capítol son les bateries de ió-liti, considerades ideals per vehicles elèctrics, 

per un factor molt important el espai, en comparació a les altres tecnologies el ió-liti té una 

mida reduïda. 

Les bateries de ió-liti en comparació a les bateries d’àcid plom, la densitat de energia es 

triplica. Aquest motiu fa que la demanda s’hagi incrementat en els últims anys, no obstant 

la comunitat científica continua investigant per augmentar el rendiment i seguretat tèrmica, 

s’han donat casos d’incendis [20] per causa de les situacions adverses com la temperatura, 
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vibracions, on poden provocar sobrecarregues, sobreescalfaments, curtcircuits, aquest 

problema pot acabar donant fugues tèrmiques també conegudes com Thermal Run Away, 

aquest problema és el principal impediment a l’hora de implementar de forma massiva 

bateries en els vehicles elèctrics. 

Dintre de la composició ió-liti, es pot escollir entre una gran varietat de elements, no obstant 

segon un estudi desenvolupat a Massachusetts [21], arriba a la conclusió que les bateries 

de LiFePO4 , són la millor opció per els vehicles elèctrics. 

2.4.3 Mòduls  

Els mòduls fotovoltaics per l’ús en vehicles elèctrics ha de complir amb una sèrie de 

requisits per tal de treure el rendiment òptim al sistema. 

El primer requisit que ha de complir és lleugeresa i d’alta resistència, segons els fabricants 

d’automòbils els prototips del muntatge per la incorporació, l’objectiu és estar per sota de 

10 kg/m2.  

La curvatura és un dels altres requisits que s’ha de complir a diferència dels mòduls 

convencionals, un estudi de l’institut de Fraunhofer [22], arriba a la següent conclusió.  

L’angle d’incidència que arriba a la superfície del mòdul ens determinarà directament 

l’energia que el sistema pot arribar a extreure, el problema surt que al tenir diferents 

orientacions es crea un desajust de corrent entre les diferents cel·les i cadenes. A l’estudi 

fet per l’institut alemany, s’ha desenvolupat una superfície bidimensional (2D) i una 

tridimensional (3D). 

Com a conclusió de la simulació 3D, es pot aconseguir un major rendiment amb una 

connexió dels panells en paral·lel. Al Gràfica 7, es pot veure la diferència entre la connexió 

sèrie i paral·lel d’un mòdul amb inclinació 0, amb una curvatura a l’eix x de 8 graus i un 

curvatura a l’eix y de 2 graus. 
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Gràfica 7 Comparació connexió sèrie/paral·lel dels mòduls [22] 

Respecte a les altres zones disponibles per ubicar els panells, hi ha un estudi realitzat per 

l’institut de Fraunhofer on s’ha separat el vehicle en diferents parts. 

 

Figura 12 Diferents zones de implantació al vehicle [23] 

Es pot separar en diverses agrupacions com es pot observar a la Figura 12, la primera 

ubicació disponible és la zona 1, que es compon bàsicament del sostre del vehicle, s’ha 

suposat una superfície equivalent de 2 m2. La següent agrupació es compon de la zona 1, 

sumant tant capó i maleter resultant un total de 3 m2, aquestes dues zones han de complir 

baixos requisits respecte a la seguretat i durabilitat degut a ser les menys utilitzades. La 

següent zona contempla les dues anteriors, afegint els laterals on a escala de seguretat és 

el mateix que les zones anteriors però el rendiment és significativament inferior. Com a 
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última agrupació s’ha considerat totes les anteriors sumant les zones transparents del 

vehicle, el rendiment d’aquest tipus de mòduls és baix en comparació a la resta de zones 

del vehicle. A la Taula 3, s’observa les diferents zones d’integració juntament amb la 

superfície equivalent i l’eficiència dels mòduls.   

 

  

 

Com a resultats de l’estudi, van obtenir la Gràfica 8. Aquests resultats, són calculats 

escollint a la ubicació d’Alemanya, la producció als mesos d’estiu superaria la demanda 

energètica del vehicle, no caldria arribar al nivell d’integració 4 i pels mesos d’hivern, serà 

necessari carregar el vehicle durant l’interval de menys irradiació. 

 

Gràfica 8 Autonomia solar segons el nivell de integració [23] 

 

Zona Àrea [m2] Eficiència [%] 
Eficiència amb 

nova tecnologia [%] 

1 2 20 30 

+2 3 20 30 

+3 3 20 30 

+4 2 8 15 

Taula 3 Comparativa de les característiques de les diferents zones [23] 
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2.4.4 Elements de regulació i control  

El BMS de l’anglès Battery Management System es tracta d’un sistema electrònic 

encarregat del control i gestió de la bateria, gràcies a aquest sistema s’aconsegueix que 

treballi en zona d’operació segura i seguint un control continu de l’estat de càrrega.  

2.4.5 Elements de protecció 

Per la correcta protecció a alta tensió es fa ús de relés d’alta tensió capaços de rearmar-

se, oferint una càrrega de 30 A fins a 500 A i una tensió nominal de fins a 1800V. A més a 

més consta d’una caixa de proteccions amb relés controlats pel BMS. 

 

Figura 13 Esquema vehicle elèctric [24] 

Com es pot veure a la Figura 13, el vehicle elèctric consta de quatre contactors, el contactor 

principal (Main Contactor), ubicat tant al positiu com al negatiu de la bateria i s’encarreguen 

de connectar i desconnectar la bateria del sistema de propulsió del vehicle, tot seguit el 

contactor de precàrrega (Pre-charge Contacor),  fets servir per protegir els contactors 

principals enfront a un excés de corrent. Els contactors de precàrrega treballa juntament 

amb unes resistències per carregar el condensador de l’inversor fins un nivell del 90-98% 

de la tensió de bateria. 

Els següents dos contactors de menor importància enfront del sistema de tracció, són el 

contactor de càrrega (Charge Contactor), estableix la connexió entre el carregador de 

bateries i la bateria quan el vehicle està endollat a la xarxa, per últim el contactor auxiliar 

(Auxiliary Contactor), encarregat de cobrir altres càrregues del vehicle com l’aire a 

condicionat, el compressor, bomba de la direcció i etc. 
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Capítol 3 

3. Simulació amb PVsyst 

3.1 Breu introducció de PVsyst 

El programa que s’utilitzarà per simular serà PVsyst amb la versió 7.2, fet servir tant per 

sistemes connectats a xarxa, sistemes aïllats i sistemes de bombeig. Té la capacitat de 

dimensionar el sistema fotovoltaic juntament amb bateries, en situacions aïllades de xarxa, 

carregant un perfil de càrrega i una probabilitat de pèrdua de càrrega. 

L’obtenció dels valors de radiació solar, s’ha utilitzat l’eina oberta de PVGIS, desenvolupada 

per la Unió Europea on es troba dades d’Europa, Àfrica i gran part d’Àsia i Amèrica. 

Una breu explicació de l’ús del programa, especificació de l’emplaçament. Seguidament, la 

tria de components a partir d’una base de dades, el programa s’encarregarà de 

dimensionar cada component. L’usuari anirà modificant les variables de forma manual per 

arribar al sistema desitjat. 

La raó d’haver escollit aquest programa és amb motiu de disposar d’una àmplia base de 

dades dels diversos components que formen un sistema fotovoltaic i el complex estudi 

tècnic. A més a més inclou una eina per poder renderitzar en tres dimensions per les 

pèrdues degut a l’ombrejat.  

Com a introducció prèvia, es definirà l’energia elèctrica diària sol·licitada en funció de 

diversos estudis fets per diverses organitzacions de vehicles elèctrics  seguidament, la 

irradiància que obtindrem en segons la ubicació del vehicle aplicant un factor per condicions 

adverses a les ideals i per els efectes de l’ombra.  S’acabarà exposant el resultats 

juntament amb l’argument de conclusions.  

3.2 Determinació de l’energia elèctrica diària sol·licitada 

 

En els següents apartats es definiria diferents paràmetres que ens seran d’utilitat per fer 

els càlculs un cop s’hagi obtingut la producció anual amb PVsyst.  

3.2.1 Consum elèctric dels vehicles 

Un primer paràmetre per arribar a obtenir la corba de càrrega, és el consum mig establert 

pel WLTP on ja s’ha comentat amb anterioritat les diferències d’aquests dos tests que 

s’apliquen abans d’arribar al mercat. Aquests consums s’aconsegueixen mitjançant unes 

condicions que a la vida real, no sempre s’han de complir com és a dir l’estil de conducció, 

el nombre de parades i arrancades en nucli urbà, les condicions climàtiques adverses 

depenent de la ubicació o el nombre de passatgers que carregui el vehicle afectarà de 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

45 
 

forma directa tant al consum del motor com a l’autonomia de les bateries. A la Taula 4, s’ha 

fet un recull de automòbils, furgonetes mitjanes dels consums cada 100 quilòmetres.   

Tipologia de vehicle Vehicle Consum [kWh/100 km] 

Turisme Audi e-tron 24 

Turisme BYD e6 21,5 

Turisme Chevrolet Bolt EV 16 

Turisme Hyundai Ioniq Electric 13,8 

Turisme Daimer EQC 23,5 

Turisme Nissan Leaf 20 

Turisme Tesla Model 3 16 

Turisme Volskwagen ID3 14 

Turisme BMW i3 13,1 

Turisme Renault ZOE 17,7 

Furgoneta mitjana Citroën ë-SpaceTourer XL 29,5 

Furgoneta mitjana Mercedes e-vito 22 

Furgoneta mitjana Opel Vivaro-e Combi 25,7 

Furgoneta mitjana Peugeot e-Expert 26,2 

Furgoneta mitjana Toyota PROACE Van VX 26,5 

Taula 4 Consum dels diferents VE [Font Pròpia] 

3.2.2 Capacitat de les bateries 

Un factor rellevant per els vehicles elèctrics són les bateries, ja que determinarà l’autonomia 

del vehicle, seguint el mateix procediment dels consums, a la Taula 5 s’ha fet una recerca 

de la capacitat de la bateria de cada vehicle i quina tecnologia fan servir. 

 

Tipologia de vehicle Vehicle 

Capacitat bateria 

[kWh] 

Turisme Audi e-tron 95 

Turisme BYD e6 80 

Turisme Chevrolet Bolt EV 60 

Turisme Hyundai Ioniq Electric 38,2 
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Turisme Daimer EQC 80 

Turisme Nissan Leaf 40 

Turisme Tesla Model 3 75 

Turisme Volskwagen ID3 77 

Turisme BMW i3 37,9 

Turisme Renault ZOE 52 

Furgoneta mitjana 

Citroën ë-SpaceTourer 

XL 75 

Furgoneta mitjana Mercedes e-vito 66 

Furgoneta mitjana Opel Vivaro-e Combi 45 

Furgoneta mitjana Peugeot e-Expert 75 

Furgoneta mitjana 

Toyota PROACE Van 

VX 75 

Taula 5 Capacitat dels diferents VE [Font Pròpia] 

3.2.3 Necessitats del sistema 

Per determinar l’energia diària necessària del sistema, després d’especificar diversos 

consums i capacitat dels vehicles, es farà ús de la base de dades d’ODYSSE-MURE, 

aquest és un projecte coordinat per ADEME (Agència de la transició ecològica) amb el 

suport tècnic d’Enerdata, Fraunhofer i H2020 de la Comissió Europea.  

Aquest programa es compon de dues bases de dades complementàries que es van 

actualitzant periòdicament un o dos cops a l’any. La part d’Odysee és gestionada per 

Enerdata, on compta amb indicadors detallats d’eficiència energètica i CO2 amb  dades 

sobre el consum d’energia, els productors i les emissions de CO2 que aporten. 

Per l’altra banda Mure, és gestionar per l’Institut de Fraunhofer amb el suport de Enerdata, 

aportant una avaluació dels impactes de les mesures d’eficiència energètica 

implementades a l’àmbit nacional com comunitari. 

A la Gràfica 9, es veu les distancies recorregudes des de l’any 2000 fins a l’any 2019, hi 

ha un descens clar en els km amb un màxim de 12.700 km anuals en 2007, fins a 10.550 

km en 2019. Això significa un descens de 16,9% en 12 anys. 
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Gràfica 9 Distància recorreguda anualment en vehicle a Espanya [25] 

 

A la Gràfica 10, la comparativa entre l’any 2000 que es va fer la primera recollida de dades 

i l’últim any el 2019, no es pot agafar les dades de l’any 2020 a causa de ser poc 

significatives degut a ser l’any de pandèmia. 
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Gràfica 10 Canvis en la distància recorregudes per vehicles [25] 

 

La distància mitja agafant les darreres dades de l’any 2019 amb un total de 10.500 km/any 

per cotxe surt una mitja diària de 28,7 km, comptant amb l’ús del vehicle privat els set dies 

de la setmana, en canvi, contant només els dies laborables a l’any que són 253 dies, surt 

un total de 41,5 km diaris.  

En canvi, l’ús de vehicles comercials, no hi ha base de dades existents, es pot extreure 

d’un article [26], on es fa l’estudi a diverses ciutats europees arriba a la conclusió que la 

distància mitja diària d’aquest tipus de vehicles està en un rang de 100 i 110 km. 

Així doncs, per obtenir el consum anual de cada vehicle, s’agafarà la distància anual mitja 

a Espanya i el consum del vehicle cada 100 km. Tenint com a resultat el consum anual 

previst agafant les dades anteriors.  S’assoleix la quantitat d’energia que necessita el 

sistema anualment.  

A continuació es definirà el perfil de càrrega segona l’estil de vida de l’individu, s’ha escollit 

un perfil comú d’una persona amb una jornada laboral de 8 hores i un altre enfocat a perfil 

comercial amb un ús constant del vehicle durant 8 hores. 
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El primer perfil de càrrega, es tracta d’una persona amb una jornada laboral de 8 hores, on 

només agafa el vehicle un interval de 30 min al matí per anar a treballar i un interval de 30 

mi per tornar a casa. A la Figura 14, es veu en color taronja els 30 min de càrrega a les 

7:00 hores de matí i la tornada a les 17:00 hores de la tarda. 

 

Figura 14 Perfil de consum particular [Font Pròpia] 

Llavors a la Gràfica 11, indica el consum diària global a les hores comentades anteriorment, 

marcant el mateix consum tant al viatge d’anada com al viatge de tornada. 

 

Gràfica 11 Distribució de càrregues perfil particular [Font Pròpia] 

Agafant com a referència el consum del primer vehicle de la Taula 4, el model Audi-e tron, 

amb un consum de 24 kWh/100 km i amb la mitja de quilometres anuals de 10.500 km fent 

ús d’aquest durant els dies laborables i un dia personal per dur a terme tasques pròpies és 

a dir sis dies a la setmana, dona un consum anual de 2502 kWh/any. Es farà servir el mateix 

procediment per la resta de vehicles.  
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El segon tipus de perfil que es definirà serà per un vehicle d’ús comercial, és a dir la càrrega 

es produirà durant un període de 8 hores, el vehicle està circulant durant l’interval d’una 

jornada laboral. A la Figura 15, es pot veure aquest perfil. 

 

Figura 15 Perfil de consum comercial [Font Pròpia] 

A la Gràfica 12, és veu el consum de càrrega, distribuït de forma equivalent durant les 8 

hores laborals, deixat 30 minuts a l’hora de dinar. 

 

Gràfica 12 Distribució de càrregues perfil comercial[Font Pròpia] 

La metodologia de càlcul de consum anual és diferent al perfil 1, s’ha escollit d’un consum 

aleatori com per exemple la Citroën ë –Space Tourer XL amb un consum de 29,5 kWh/100 

km , agafant els 100 km diaris que pot realitzar un vehicle comercial, s’ha multiplicat pel dia 

de dies laborables a l’any que és igual a 253 dies. Tenint com a resultat 25.300 km a l’any. 

Multiplicant aquest valor per el consum mitjà tenim un consum anual de 7463,5 kWh/any. 

Se seguirà el mateix procediment per al conjunt de vehicles comercials. 
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3.3 Determinació de la irradiació mensual rebuda 

En el següent apartat s’explicarà els passos que s’ha seguit al programa PVsyst, per 

determinar el sistema equivalent al que hi haurà instal·lat al Gaia i simularà el sostre del 

vehicle elèctric i el capó. 

Es faran quatre simulacions per separat, dues pel vehicle d’ús particular per separat amb 

la zona de sostre i capó. Dues altres per el vehicle d’ús comercial on també constarà de 

dues simulacions per les diferents zones, per tots dos vehicles queden descartades les 

zones laterals i finestres.  

En primer lloc s’ha de definir ubicació, l’edifici Gaia està situat a Rambla de Sant Nebridi, 

22 de Terrassa, coordenades (41.5623, 2.0205). Aquestes dades s’introdueixen al 

programa on juntament amb el base de dades Meteonorm 8.0. 

Un cop introduïdes les dades, el programa ens permet descarregar el recorregut del sol a 

diferents dates de l’any com es pot veure a la Gràfica 13.  

 

 

Gràfica 13 Trajectòria solar [Font Pròpia] 

 

També permet veure la Taula 6, on dona les dades de irradiació horitzontal global, la 

irradiació difusa, temperatura i velocitat entre d’altres en intervals mensuals, a 

conseqüència del curt termini per poder desenvolupar el projecte, es farà ús de la base de 

dades del programa.  
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Taula 6 Irradiació global a la ubicació [Font Pròpia] 

Com es pot observar a la Taula 6, consta de diversos paràmetres com la irradiació 

horitzontal global i la difusa, la temperatura mitja mensual, velocitat del vent, terbolesa 

Linke és un índex  que fa referencia al nombre de atmosferes netes i seques equivalents 

necessàries per una atenuació atmosfèrica i per a últim la humitat relativa.  
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3.4 Definició del Sistema a PVsyst 

El següent pas a definir és les diferents orientacions i inclinacions que tindrà el sistema, 

dos dels quatre assajos es faran amb orientació Sud sent l’optimà segons la ubicació on 

es troba el sistema i la inclinació serà igual a zero.  

 

 

Figura 16 Pantalla de orientacions i inclinacions [Font Pròpia] 

A partir d’aquest punt, el programa et fa definir els diferents components que formaran el 

sistema on consta de bateria, mòduls i regulador. 

S’haurà de definir els diferents components ja que no existeix a la base dades del 

programa, començant així doncs per la bateria, es farà ús de les fitxes tècniques 

proporcionades per el fabricant per poder introduir tots els components. 

Com es veu a la Figura 17, es definirà la bateria Cegasa 180 Pro. 
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Figura 17 Pantalla bateria [Font Pròpia] 

 

Seguint el mateix procediment es crearà a la base de dades el mòdul fotovoltaic Canadian 

Solar de 455W  i el regulador Victron 100/20 com es pot observar a la Figura 18 i a la Figura 

19.  

Cal remarcar que la potència  instal·lada és igual a la suma de dos mòduls per tant tenint 

una potència  pic de 910 Wp, el regulador com a màxim pot aguantar 1160 Wp. El programa 

no deixa simular per causa d’existir un sobre dimensionament per part del regulador per 

tant s’ha baixat en la simulació a 1100 Wp. 
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Figura 18 Pantalla mòdul [Font Pròpia] 

 

Figura 19 Pantalla regulador [Font Pròpia] 
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Un cop definit el sistema correctament, es pot executar la simulació. 

Com s’ha comentat amb anterioritat es farà un total de quatre simulacions, d’on s’extraurà 

l’energia generada amb les diferents orientacions. 

3.5 Resultat simulacions 

A continuació s’explicarà els resultats de la simulació i com aquestes poden afectar 

l’autonomia del vehicle elèctric. 

- Energia generada anualment 

Tipus 
Azimut 

[º] 

Inclinació 

[º] 

Potència  

[W] 

Superfície 

[m2] 

Energia solar 

disponible [kWh] 

Vehicle/Furgoneta 0 0 910 4,42 1234 

Vehicle 0 8 910 4,42 1331 

Furgoneta 0 17 910 4,42 1403 

Taula 7 Diferents condicions simulacions PVsyst [Font Pròpia] 

A la Taula 7, veurem el resultat de l’energia generada anualment de les tres simulacions 

fetes aprofitant la generació d’energia del sostre per els dos tipus de vehicles. 

Un cop obtinguda la generació es veurà quina quantitat d’energia que pot arribar a extreure 

cada vehicle en funció de la superfície disponible, un cop calculada aquesta energia 

depenent del consum, el vehicle tindrà més o menys ran d’autonomia solar. 

A la Taula 8 s’ha calculat a partir de la superfície del sostre i tenint com a referencia la 

dimensió i la potència  de la simulació, s’ha extret quina potència  pot abastir el vehicle 

elèctric.  

L’altra zona que es tindrà en compte el capó, seguit la mateixa metodologia que al sostre 

en funció de la superfície disponible, extreure quina potència  pot abastir. 

Model 
Superfície 

Sostre [m2] 
Potència   [W] 

Audi e-tron 2,3 474 

BYD e6 2,2 453 

Chevrolet Bolt EV 2 412 

Hyundai Ioniq Electric 2,2 453 

Daimer EQC 2,1 433 

Nissan Leaf 1,8 371 

Tesla Model 3 2,5 515 

Volskwagen ID3 1,9 391 

BMW i3 1,9 391 

Renault ZOE 1,7 350 
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Taula 8 Superfície Sostre i Potència Instal·lada VE Particular [Font Pròpia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mateix procediment s’ha seguit amb les furgonetes com es pot observar a la Taula 10 i 

a la Taula 11. 

Model 
Superfície 

Sostre [m2] 

Potència               

[W] 

Citroën ë-SpaceTourer XL 4,7 968 

Mercedes e-vito 3,6 741 

Opel Vivaro-e Combi 3,92 807 

Peugeot e-Expert 3,55 731 

Toyota PROACE Van VX 5,9 1215 

Taula 10 Superfície Sostre i Potència Instal·lada VE Comercial [Font Pròpia] 

Model 
Superfície Capó 

[m2] 

Potència              

[W] 

Citroën ë-SpaceTourer XL 0,94 968 

Mercedes e-vito 0,72 741 

Opel Vivaro-e Combi 0,784 807 

Peugeot e-Expert 0,71 731 

Toyota PROACE Van VX 1,18 1215 

Taula 11 Superfície Capó i Potència Instal·lada VE Comercial [Font Pròpia] 

Com és clar la potència  de les furgonetes respecte a les del vehicle particular, són majors 

a causa de la superfície disponible d’aquests tipus de vehicles on es busca maximitzar 

l’espai interior per augmentar la capacitat de càrrega. 

El següent pas és calcular la producció en funció de la potència  disponible, s’agafarà com 

a referència el valor trobat per simulació. 

Model 
Superfície Capó 

 [m2] 

Potència   

[W] 

Audi e-tron 0,92 189 

BYD e6 0,88 181 

Chevrolet Bolt EV 0,8 165 

Hyundai Ioniq Electric 0,88 181 

Daimer EQC 0,84 173 

Nissan Leaf 0,72 148 

Tesla Model 3 1 206 

Volskwagen ID3 0,76 157 

BMW i3 0,76 157 

Renault ZOE 0,68 140 
Taula 9 Superfície Capó i Potència Instal·lada VE Particular [Font Pròpia]  



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

58 
 

Model 
Consum anual 

[kWh/any] 

Energia FV anual 

sostre [kWh/any] 

Audi e-tron 2520 642 

BYD e6 2257,5 614 

Chevrolet Bolt EV 1680 559 

Hyundai Ioniq Electric 1449 614 

Daimer EQC 2467,5 587 

Nissan Leaf 2100 503 

Tesla Model 3 1680 698 

Volskwagen ID3 1470 531 

BMW i3 1375,5 531 

Renault ZOE 1858,5 475 

Taula 12 Consum anual i energia anual VE Particular Sostre [Font Pròpia] 

Model 
Consum anual 

[kWh/any] 

Energia FV anual  

capó [kWh/any] 

Audi e-tron 2520 277 

BYD e6 2257,5 265 

Chevrolet Bolt EV 1680 241 

Hyundai Ioniq Electric 1449 265 

Daimer EQC 2467,5 253 

Nissan Leaf 2100 217 

Tesla Model 3 1680 301 

Volskwagen ID3 1470 229 

BMW i3 1375,5 229 

Renault ZOE 1858,5 205 

Taula 13 Consum anual i energia anual VE Particular Capó [Font Pròpia] 

A la Taula 14 i a la Taula 15, s’observa doncs el consum anual en funció dels quilòmetres 

comentats anteriorment i en funció del consum i a la columna següent l’energia anual que 

pot extreure el sistema segons la potència  total instal·lada tant al sostre com al capó del 

vehicle elèctric. 
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Model 
Consum anual 

[kWh/any] 

Energia FV anual 

sostre [kWh/any] 

Citroën ë-SpaceTourer XL 7463 1313 

Mercedes e-vito 5566 1005 

Opel Vivaro-e Combi 6502 1095 

Peugeot e-Expert 6628 991 

Toyota PROACE Van VX 6704 1648 

Taula 14 Consum anual i energia anual VE Comercial Sostre [Font Pròpia] 

Model 
Consum anual 

[kWh/any] 

Energia FV anual 

capó [kWh/any] 

Citroën ë-SpaceTourer XL 7463 298 

Mercedes e-vito 5566 229 

Opel Vivaro-e Combi 6502 249 

Peugeot e-Expert 6628 225 

Toyota PROACE Van VX 6704 375 

Taula 15 Consum anual i energia anual VE Comercial Capó [Font Pròpia] 

A les dues taules anteriors s’observa doncs el consum anual de les furgonetes, és major 

al consum que del vehicle particular a causa de l’ús més freqüent i superior, no obstant 

l’energia generada també és superior. 

A les dues taules següents, el sumatori de les dues zones estudiades, és a dir la suma a 

cada vehicle de sostre i capó. 

Model 
Energia generada 

anual [kWh/any] 

Audi e-tron 920 

BYD e6 880 

Chevrolet Bolt EV 800 

Hyundai Ioniq Electric 880 

Daimer EQC 840 

Nissan Leaf 720 

Tesla Model 3 999 

Volskwagen ID3 760 

BMW i3 760 

Renault ZOE 680 

Taula 16 Energia anual VE Particular [Font Pròpia] 
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Model 
Energia generada anual            

[kWh/any] 

Citroën ë-SpaceTourer XL 1611 

Mercedes e-vito 1234 

Opel Vivaro-e Combi 1344 

Peugeot e-Expert 1217 

Toyota PROACE Van VX 2022 

Taula 17 Energia anual VE Comercial [Font Pròpia] 

A aquesta energia generada, s’ha decidit aplicar dos factors de correcció. 

El primer factor de correcció serà aplicat degut a les condicions climàtiques adverses que 

fa front un vehicle a la intempèrie sorgint la brutícia acumulada per la contaminació, per la 

pols, sorra i altres elements, per altra banda també, s’ha de sumar les pèrdues als 

conductors i la calor a estiu o el fred a hivern. L’altre factor que s’aplicarà serà degut a 

l’ombra provocada per els edificis de les ciutats, arbres, pòsters i altres factors que faran 

baixar el rendiment del conjunt. 

Com a resultat d’aplicar aquests factors, s’obté l’energia de la Taula 18. 

Model 

Energia generada anual 

Intempèrie [kWh/any] 

Factor 0,9 

Energia generada anual 

ombra [kWh/any] Factor 

0,6 

Audi e-tron 828 497 

BYD e6 792 475 

Chevrolet Bolt EV 720 432 

Hyundai Ioniq Electric 792 475 

Daimer EQC 756 453 

Nissan Leaf 648 389 

Tesla Model 3 900 540 

Volskwagen ID3 684 410 

BMW i3 684 410 

Renault ZOE 612 367 

Taula 18  Energia anual VE Particular a intempèrie i ombra [Font Pròpia] 
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 El mateix succeeix amb els vehicles comercials, dades a la Taula 19. 

Model 

Energia generada anual 

intempèrie [kWh/any] 

Factor 0,9 

Energia generada 

anual ombra 

[kWh/any] Factor 0,6 

Citroën ë-SpaceTourer XL 1450 870 

Mercedes e-vito 1111 666 

Opel Vivaro-e Combi 1209 726 

Peugeot e-Expert 1095 657 

Toyota PROACE Van VX 1820 1092 

Taula 19 Energia anual VE Comercial a intempèrie i ombra [Font Pròpia] 

Una vegada obtinguda l’energia real que proporcionarà energia a vehicle, es passa a 

veure quina autonomia anual solar ens proporcionarà el sistema, quin percentatge de 

càrrega abasteix l’energia proporcionada i quin dèficit haurà de subministrar la xarxa. 

Model 
Rang Solar 

anual [km/any] 

Rang Solar anual 

intempèrie 

[km/any]  

Rang Solar anual 

[km/any]     Factor 

ombra 

Audi e-tron 3831 3448 2069 

BYD e6 4091 3682 2209 

Chevrolet Bolt EV 4997 4498 2699 

Hyundai Ioniq Electric 6373 5736 3442 

Daimer EQC 3573 3215 1929 

Nissan Leaf 3598 3238 1943 

Tesla Model 3 6247 5622 3373 

Volskwagen ID3 5426 4883 2930 

BMW i3 5798 5219 3131 

Renault ZOE 3840 3456 2073 

Taula 20 Rang solar a diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] 
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Model 
Rang Solar anual 

[km/any] 

Rang Solar anual 

intempèrie 

[km/any]  

Rang Solar 

anual ombra 

[km/any]   

Citroën ë-SpaceTourer XL 5461 4915 2949 

Mercedes e-vito 4183 5048 3029 

Opel Vivaro-e Combi 4555 4706 2823 

Peugeot e-Expert 4125 4180 2508 

Toyota PROACE Van VX 6856 6869 4121 

Taula 21 Rang solar a diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] 

Un cop aplicats els factors de correcció es calcula el rang solar a partir de l’energia extreta 

anualment i el consum del vehicle, quedant de la següent manera. 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [𝑘𝑚] =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [

𝑘𝑊ℎ
𝑎𝑛𝑦 ]  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 [
𝑘𝑊ℎ

100𝑘𝑚
]

 

Tan bon punt es té el rang solar anual de cada vehicle, es pot calcular quin percentatge del 

consum anual estipulat pot abastir quin dèficit anual es tindrà. 

Model 
% de la 

demanda 

% de la demanda 

Factor intempèrie 

% de la demanda 

ombra 

Audi e-tron 36% 33% 20% 

BYD e6 39% 35% 21% 

Chevrolet Bolt EV 48% 43% 26% 

Hyundai Ioniq Electric 61% 55% 33% 

Daimer EQC 34% 31% 18% 

Nissan Leaf 34% 31% 19% 

Tesla Model 3 59% 54% 32% 

Volskwagen ID3 52% 47% 28% 

BMW i3 55% 50% 30% 

Renault ZOE 37% 33% 20% 

Taula 22 Dèficit % demanda a les diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] 
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Model % de la demanda 

% de la 

demanda 

intempèrie 

% de la 

demanda 

ombra 

Citroën ë-SpaceTourer XL 22% 19% 12% 

Mercedes e-vito 22% 20% 12% 

Opel Vivaro-e Combi 21% 19% 11% 

Peugeot e-Expert 18% 17% 10% 

Toyota PROACE Van VX 30% 27% 16% 

Taula 23 Dèficit % demanda a les diferents condicions VE Comercial [Font Pròpia] 

 

Es pot exposar doncs amb els diferents tipus de vehicles particulars escollits com a màxim 

poden cobrir un 33% i el mínim d’un 18% anual com es pot observar a la Taula 22. 

Per altra banda en els vehicles comercials, com a màxim un 16% i com a mínim un 10%, 

molt per sota del vehicle particular a causa del seu major consum anual. 

Per últim, exposar el dèficit existent de consum que no pot cobrir el sistema de generació 

fotovoltaic, cal remarcar que només s’han escollit dos tipus de perfil, a la realitat, hi ha 

diferents formes de conducció que provocarà que conduït de forma suau sense 

accelerades brusques, aprofitant la inèrcia i avançant-se als esdeveniments futurs que 

sorgeixen a la carretera es pot augmentar d’una forma significativa l’autonomia dels 

vehicles elèctrics.   

 

Model 

Dèficit 

d'energia anual 

[kWh/any] 

Dèficit d'energia 

anual intempèrie 

[kWh/any]  

Dèficit d'energia 

anual d'ombra 

[kWh/any] 

Audi e-tron 1600 1692 2023 

BYD e6 1378 1466 1783 

Chevrolet Bolt EV 880 960 1248 

Hyundai Ioniq Electric 569 657 974 

Daimer EQC 1628 1712 2014 

Nissan Leaf 1380 1452 1711 

Tesla Model 3 681 780 1140 

Volskwagen ID3 710 786 1060 

BMW i3 616 692 965 

Renault ZOE 1179 1247 1491 

Taula 24 Dèficit kWh demanda a les diferents condicions VE Particular [Font Pròpia] 

Model 

Dèficit 

d'energia 

[kWh/any] 

Dèficit d'energia 

amb Factor 

Dèficit d'energia 

amb Factor 

d'ombra [kWh/any] 
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carretera 

[kWh/any]  

Citroën ë-SpaceTourer XL 5852 6013 6593 

Mercedes e-vito 4332 4455 4900 

Opel Vivaro-e Combi 5158 5293 5776 

Peugeot e-Expert 5412 5533 5971 

Toyota PROACE Van VX 4682 4884 5612 

Taula 25 Dèficit kWh demanda a les diferents condicions VE Comercial [Font Pròpia] 

Un cop exposats els resultats anuals dels diferents tipus de vehicle, s’explicarà l’exemple 

d’un vehicle particular de forma mensual. 

Procedeix el vehicle particular seguint la mateixa metodologia anteriorment usada per 

trobar els paràmetres d’energia extreta i d’autonomia solar. 

- Estudi mensual Audi e-tron 

Es començarà per l’energia generada mensualment, es pot observar a Taula 26, i també 

a la Gràfica 14, la variació del consum mensual no té grans variacions al llarg del 

transcurs de l’any, la producció en canvia vaira segons l’època de l’any, obtenir major 

consum a l’estiu i menor a l’hivern. 

  

Consum 

mensual 

[kWh/mes] 

Energia 

generada 

mensual 

[kWh/mes] 

Energia 

generada 

mensual 

intempèrie 

[kWh/mes] 

Factor 0,9 

Energia 

generada 

mensual 

ombra 

[kWh/mes] 

Factor 0,6 

Gener 218,7 38 34 20 

Febrer 194,4 49 44 26 

Març  218,7 78 70 42 

Abril  202,5 93 83 50 

Maig  218,7 112 100 60 

Juny 210,6 119 107 64 

Juliol 210,6 120 108 65 

Agost  218,7 106 96 57 

Setembre  202,5 78 71 42 

Octubre 218,7 57 51 31 

Novembre 210,6 37 33 20 

Desembre 210,6 32 29 17 

Total 2535,3 920 828 497 

Taula 26 Consum i energia generada mensual Audi e-tron [Font Pròpia] 
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Gràfica 14 Consum i energia generada mensual Audi e-tron [Font Pròpia] 

Seguidament la Taula 27 i el Gràfica 15, els quilòmetres anuals aplicant els factor 

intempèrie i el factor d’ombra. 

  

Rang Solar 

mensual 

[km/mes] 

Rang Solar 

mensual 

intempèrie 

[km/mes]  

Rang Solar 

mensual ombra 

[km/mes]  

Gener 157 141 85 

Febrer 204 183 110 

Març  326 294 176 

Abril  387 348 209 

Maig  465 418 251 

Juny 495 445 267 

Juliol 501 451 271 

Agost  443 399 239 

Setembre  327 294 176 

Octubre 238 214 128 

Novembre 155 139 84 

Desembre 134 121 72 

Total 3831 3448 2069 

Taula 27 Rang solar mensual Audi e-tron [Font Pròpia] 
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Gràfica 15 Rang solar mensual Audi e-tron [Font Pròpia] 

El percentatge de demanda està directament relacionat amb l’energia produïda, així 

doncs el percentatge capaç d’abastir el sistema serà major en els mesos on hi faci una 

major irradiació i hi haurà bastant dèficit als mesos d’hivern, només cobrint un 9%. 

  
% de la 

demanda 

% de la 

demanda 

intempèrie 

% de la 

demanda 

ombra 

Gener 17% 16% 9% 

Febrer 25% 23% 14% 

Març  36% 32% 19% 

Abril  46% 41% 25% 

Maig  51% 46% 28% 

Juny 56% 51% 30% 

Juliol 57% 51% 31% 

Agost  49% 44% 26% 

Setembre  39% 35% 21% 

Octubre 26% 23% 14% 

Novembre 18% 16% 10% 

Desembre 15% 14% 8% 

Taula 28 Dèficit % mensual Audi e-tron [Font Pròpia] 
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Com a última taula que fa referència al dèficit del vehicle elèctric mensualment, en els 

mesos on la quantitat d’energia generada sigui inferior, es crearà la necessitat de 

carregar el vehicle elèctric fent ús de la xarxa elèctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 29 Dèficit en kWh mensual Audi e-tron [Font Pròpia] 

  

Dèficit 

d'energia 

mensual 

[kWh/mes] 

Dèficit 

d'energia 

mensual 

intempèrie 

[kWh/mes] 

Dèficit 

d'energia 

mensual ombra 

[kWh/mes] 

Gener 181 185 198 

Febrer 170 150 168 

Març  140 148 176 

Abril  126 119 152 

Maig  107 118 158 

Juny 100 104 146 

Juliol 98 102 146 

Agost  112 123 161 

Setembre  140 132 160 

Octubre 162 167 188 

Novembre 182 177 191 

Desembre 187 182 193 

Total 1705 1708 2039 
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Gràfica 16 Dèficit en kWh mensual Audi e-tron [Font Pròpia] 

 

Fins aquí els resultats del conjunt de vehicles, primer d’una forma conjunta amb càlculs 

anuals, seguit d’un exemple aleatori de llistat de vehicles particulars, als annexos es trobarà 

el mateix exemple però amb un vehicle comercial. 

Com a conclusions es poden dividir en dues parts, primer pel conjunt de vehicles per a 

particulars amb la seva respectiva jornada de 8 hores, aparcat en un pàrquing a cel obert, 

depenent és clar de la quantitat de superfície del vehicle, tindrà més potència,  i per tant 

més energia anual. Així doncs en un cas ideal on només hi ha implicat el factor de 

intempèrie es pot arribar a fins un 51% i en un 31% en el pitjors dels casos amb ombra, 

considerant doncs la pitjor opció sent més real. 

En el cas del vehicle comercial, sent un perfil totalment diferent degut al seu ús diari, el 

consum d’aquest és veu més elevat, no obstant la quantitat d’energia generada també és 

superior arribant fins a 1092 kWh anuals. Respecte al percentatge de demanda es pot 

arribar a cobrir fins un 16% en els millors del casos degut a ser una furgoneta de majors 

dimensions a la resta i en el pitjor dels casos com a mínim un 10%. 

En el següent capítol, es posarà a prova el sistema fotovoltaic implementat a la simulació, 

es farà ús d’una càrrega en corrent continu, limitant  la intensitat nominal del regulador i es 

comparà si els resultats obtinguts són verídics. 
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Capítol 4 

4. Procés experimental 

4.1 Explicació procés experimental 

Dintre d’aquest apartat, s’explicaran els passos que s’ha dut a terme per fer els respectius 

assajos, cal remarcar que les proves han sigut desenvolupades, als laboratoris SEER amb 

l’ajut del mateix departament i de Disolar empresa del sector fotovoltaic. 

El sistema a desenvolupar, fixe estarà format per un parell de mòduls juntament amb una 

bateria de ió-liti i en paral·lel un banc de resistències que simularà el consum com a motor 

del vehicle elèctric. 

El procés de disseny, és important per definir els requisits del projecte, els components que 

s’ha d’utilitzar i la finalitat. Els requisits que s’hauran de complir son les següents: 

- Verificar correcte funcionament del sistema per obtenir mesures correctes. 

- Obtenir la irradiància solar rebuda pel conjunt de mòduls fotovoltaics amb la 

inclinació d’un sostre i la inclinació del capó, juntament amb la temperatura, posició 

geogràfica i orientació.  

- Recaptar les dades per posterior anàlisi i comparació amb simulacions fetes amb el 

programari de PVsyst. 

En els posteriors apartats, es definirà els elements que contindrà el sistema, la justificació 

del perquè s’ha triat cadascun d’ells i el procés que s’ha dut a terme fins a l’obtenció de 

resultats. 
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4.2 Components 

4.2.1 Regulador de càrrega 

Smart Solar MPPT 100/20 

Regulador de la marca Victron, es tracta d’un carregador solar amb seguiment del punt de 

màxima potència (MPPT) amb l’objectiu d’evitar descarregues profundes i sobrecarregues 

a la bateria, la vida útil de la bateria es redueix considerablement en cas de no evitar 

aquestes dues situacions. 

Els dos paràmetres importants a l’hora d’escollir el més adient per la instal·lació són, la 

tensió de funcionament que com a norma general les tensions son 12, 24 o 48 V i el segon 

paràmetre la intensitat màxima capaç de suportar.  

La tria d’aquest regulador ha sigut la marca Victron on ens assegura ser ultra ràpid amb 

comparació amb la resta de reguladors del mercat, recollint un 30% més d’energia que els 

reguladors PWM i un 10% respecte als reguladors MPPT més lents. Compta amb una 

eficiència de conversió del 98%. En comparació a altres marques com Huber , Studer o 

Voltronic, la marca holandesa compte amb grans projectes ja en funcionament, assegurant-

nos fiabilitat.  

 

Figura 20 Regulador Victron MPPT 100/20 [27] 
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Taula amb les característiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 30 Característiques Regulador Victron [27] 

4.2.2 Bateria 

La bateria és el component encarregat d’emmagatzemar l’energia elèctrica es farà servir 

un sistema modular de la marca Cegasa amb composició LFP (Lithium Ferrum Phosphate 

o Liti-ferrofosfato), anomenat eBick compta amb 15 cèl·lules de tecnologia prismàtica amb 

capacitat d’adaptar el número mòduls en funció a la necessitat requerida, el sistema escollit 

té un total de 180 Ah de capacitat nominal, un voltatge nominal de 48 V i una energia 

instal·lada de 8,6 kWh al 100%. L’ús d’aquest component ve directament relacionat amb la 

disponibilitat del laboratori SEER on l’ús d’aquesta té com a finalitat un projecte encara en 

desenvolupament. 

 

Figura 21 Bateria Cegasa eBick 180 Pro [28] 

Nom MPPT 100/20 

Dimensions 100 x 113 x 60 mm 

Pes 0,65 kg 

Tensió de la bateria 48 V 

Corrent de càrrega nominal 20 A 

Potència  FV nominal, 48 V  1160 W 

Màxima corrent de curtcircuit FV  20 A 

Tensió màxima del circuit obert FV 100 V 

Autoconsum - on de la càrrega 19 mA 

Autoconsum – off de la càrrega 7 mA 
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Taula de característiques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Monitor de bateria 

SmartShunt 500 A/50 mV 

Dispositiu de la marca Victron, encarregat de monitorització de l’estat de carrega de la 

bateria gràcies a això es, disposa de sistema Bluetooth, un port VE.Direct per connectar-

se amb dispositius GX i una entrada en el cas de voler controlar una segona bateria. Degut 

a necessitar compatibilitat amb el regulador MPPT, s’ha escollit aquest. Aquest elements 

estarà sotmès a proves per verificar el seu correcte funcionament com es veurà 

posteriorment. 

Nom eBick 180  

Dimensions 768 x 405 x 450 mm 

Pes 100 kg 

Electroquímica Liti-ferro fosfat 

Tipo de cel·la Prismàtica 

Voltatge nominal mòdul 48 V 

Capacitat nominal mòdul 180 Ah 

Cicles de vida (80% DOD) >5000 cicles 

Energia instal·lada 8,6 kWh 

Protocol de comunicacions CAN BUS i MODBUS 

Temperatura de treball De 0 a 60 ºC 

Taula 31 Característiques Bateria Cegas [28]  
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Figura 22 Smart Shunt 500A/50mV [29] 

Taula de característiques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 32 Característiques Smart Shunt [29] 

 

 

 

Nom Smart Shunt 500A 

Dimensions 46 x 120 x 54 mm 

Tensió d’alimentació 6,5 – 70 V 

Consum de corrent < 1 mA 

Capacitat de la bateria 1 – 9999 Ah 

Resolució i Precisió ± 0,3 % 

Corrent ± 0,01 A 

Tensió ± 0,01 V 

Ampers/hora ± 0,1Ah 

Estat de càrrega ( 0 – 100%) ± 0,1 % 

Autonomia restant ± 1 min 

Protocol  de comunicacions VE.Direct 
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4.2.4 Mòdul fotovoltaic 

Canadian Solar Hiku CS3W-455 MS 

Mòdul de la marca Canadian Solar, ens proporciona un producte de Silici monocristal·lí de 

455 W de potència i amb una eficiència del 20,6%. Com a primera opció s’havia escollit els 

mòduls disponibles al laboratori SEER, model Schott Solar de 81 Wp, amb una eficiència 

per sota del 8%, finalment s’ha triat l’opció proporcionada per l’empresa Disolar. 

 

Figura 23 Mòdul Fotovoltaic Canadian 455W [29] 
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Taula de característiques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Color Control GX 

Per tenir de forma constant les dades del sistema, s’ha triat igual que el regulador un 

sistema de la marca Victron, moderna solució de seguiment que funciona amb el sistema 

operatiu Venus OS. Conta amb múltiples entrades per diferents components. A aquest 

dispositiu anirà connectat el regulador MPPT 100/20 i també el SmartShunt, mitjançant 

connexió VE.Direct. A més a més de veure el sistema en directe, les dades recaptades 

s’envien al portal en línia VRM de Victron. 

 

 

 

 

Nom CS3W-455MS 

Dimensions 2108 x 1048 x 40 mm 

Pes 24,9 kg 

Potència  Nominal (Pmpp) 455 W 

Voltatge Màxim (Vmpp) 41,3 V 

Intensitat Màxima (Impp) 11,02 A 

Voltatge Circuit Obert (Voc) 49,3 V 

Intensitat de Curtcircuit (Isc) 11,66 A 

Eficiència del mòdul 20,6% 

Temperatura d’operació -40ºC ~ +85ºC 

Voltatge Màxim Sistema 1000 V 

Connector MC4 –EVO2 

Taula 33 Característiques mòdul Fotovoltaic [30] 
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Figura 24 Pantalla Color Control [31] 

 

Taula de característiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom MCP 400 

Dimensions 500 x 350 x 200 mm 

Pes 15 kg 

Corrent nominal suportada 400 A 

Voltatge alimentació màxim 72 V 

Voltatge alimentació mínim 36 V 

Voltatge sortida CC Nominal 48 V 

Voltatge sortida CC Màxim 41 V 

Voltatge sortida CC Mínim 52 V 

Protocol  de comunicacions CAN BUS i MODBUS 

Taula 34 Característiques Color Control [31] 
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4.2.6 Estructura  

Per la implementació dels panells fotovoltaics es farà servir, blocs de formigó amb les 

dimensions de 25x25x25 cm amb un pes de 20 quilògrams juntament amb perfils de 

alumini. Sent així la solució estructural més econòmica que les estructures d’alumini, i sent 

el recurs sense cost, ja farà la funció necessària per al projecte. 

La correcte instal·lació dels panells solar hauria de constar d’unions finals, unions mitjanes, 

escudares i les corresponents fixacions. 

Per fer la unció entre estructura i perfils, es farà servir una escudarà i caragols, per la unió 

entre perfils i mòduls fotovoltaics es farà mitjançant rosques.  

Al Figura 25, un esbós de la idea principal del muntatge de tot el conjunt. 

 

 

Figura 25 Esbós estructura [Font Pròpia] 
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Les següents dues imatges són el resultat del muntatge explicat amb anterioritat. 

 

Figura 26 Muntatge real perspectiva 1 [Font Pròpia] 

 

 

Figura 27 Muntatge real perspectiva 2 [Font Pròpia] 
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4.2.7 Caixa de connexions 

Es farà ús d’una caixa Fixbox de policarbonat per ubicar i protegir el regulador, el 

Smartshunt i la pantalla de monitoratge . S’haurà de fer els talls pertinents per encaixar el 

calbejat i tots els elements.  

 

Figura 28 Caixa connexions Fixbox [32] 

4.2.8 Calbejat 

El cablejat que s’utilitzarà és l’existent al terrat on està ubicat el sistema, es tracta dos 

cables de la marca Top Cable, model TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K, composat per 1x4 mm2. 

A la instal·lació existent hi ha un string en circuit obert, es a dir no hi ha cap tipus d’inversor 

ni càrrega connectada així doncs s’ha de desconnectar i connectar el sistema per dur a 

terme l’assaig.  

 

4.2.9 Proteccions 

Respecte a les proteccions, es farà servir només proteccions de corrent continua existents 

que es composen de un fusible de la marca Marsen de 32 A  per cada fase i un 

sobretensions de la marca Cirprotec amb protecció de fins a 1000 V, el sistema de protecció 

està sobredimensionat ja que s’està aprofitant el sistema de proteccions ja existent per 

últim es té la posada a terra que ha de estar connectat a entre els mòduls, regulador i 

bateria.  
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Figura 29 Proteccions Corrent Continua Gaia [Font Pròpia] 

Es col·locarà també un fusible de la marca Marsen de 32 A situat entre la bateria i el 

regulador seguint les instruccions del fabricant i per tal protegir en cas de sobrecarrega el 

regulador no tingui conseqüències. 

 

4.2.10 Carga Elèctrica Programable  

Per simular el consum del vehicle elèctric es farà us de un banc de carregues programable 

de la marca Chroma Model 63802, s’engegarà de forma manual i es limitarà a 18 A i es farà 

al matí durant una hora, el mateix procediment es dura a terme a la tarda.  

 

Figura 30 Càrrega Programable [Font Pròpia] 
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4.3 Proves preliminars 

Per poder posar en marxa el sistema, prèviament es realitzaran una sèrie d’assajos per tal 

de comprovar el correcte funcionament de cada un dels aparells que s’ha seleccionat i per 

tant verificar que a l’hora de posar en marxar el sistema funcionarà sense cap tipus de 

problema.  

4.3.1 Caracterització del panell fotovoltaic 

El primer assaig que es realitzarà serà caracteritzar el panell fotovoltaic, comprovant la 

corba característica I-V, mesura de la tensió en buit i la corrent de curtcircuit. Es farà 

mitjançant l’instrument multi funció SOLAR I-Ve, amb l’ajut de SOLAR02 element auxiliar 

sent un datalogger que treballa sincronitzat amb el SOLAR I-Ve, recull les dades relatives 

de la irradiació i la temperatura ambient. Juntament amb la base de dades interna que té 

l’aparell permet determinar de forma immediata si el mòdul respecte els paràmetres definits 

per el fabricant.  

 

 

Figura 31 Dispositiu Solar I-Ve [33] 

 

Després d’haver definit el mòdul ja que no constava a la base de dades,  es connectarà a 

l’instrument a un mòdul seguint la connexió de colors que posa al manual com es pot veure 

a la Figura 32 i juntament amb les dades del SOLAR-02 que mostra la irradiació i la 

temperatura ambient s’obtindran els paràmetres.  
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Figura 32 Connexió Solar I-Ve [33] 

Després d’haver seguir tot el passos i dur a terme les proves corresponents es poden 

extreure les següents dades: 

 

- Mòdul 1 

 

Gràfica 17 Test I-V Mòdul 1 [Font Pròpia] 
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- Mòdul 2 

 

Gràfica 18 Test I-V Mòdul 2 [Font Pròpia] 

 

Ambdós mòduls com es pot veure a Gràfica 17 i a Gràfica 18, tenen un comportament 

correcte i esperat després de dur la prova corresponent, les corbes OPC estan per sota de 

les corbes Nominals ja que les condiciones no eren les ideals. 

 

4.3.2 Comprovació del regulador MPPT 

Per comprovar el correcte estat del regulador i configurar els paràmetres adients a una 

bateria de 48 V de LiFePO4, es farà ús de d’una font d’alimentació HQ-Power PS23023 

doble on treballant en paral·lel s’aconseguirà arribar als 48 V. Un cop el regulador en marxa, 

es pot comunicar mitjançant VE.Direct o via Bluetooth. 

El següent pas seguint el manual, és definir tant la tensió d’absorció a 56,8 V en un temps 

de 2 hores i la tensió de flotació a 54 V ja que treballem amb una bateria de LiFePO4 de 

Cegasa. 
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Figura 33 Connexió Test Regulador [Font Pròpia] 

4.3.3 Comprovació Smart Shunt 

Després de comprovar el correcte funcionament del regulador, es passa a validar que el 

Smart Shunt com s’ha comentat amb anterioritat és el encarregat de monitoritzar el estat 

de càrrega de la bateria. La metodologia serà seguir el muntatge del regulador afegint 

aquest element en sèrie al negatiu entre la bateria i el regulador. 

El perquè s’escull el negatiu és degut a que depenent de la instal·lació es troba flotant o 

connectat a terra, en el cas a estudiar del vehicle elèctric es troba flotant ja que al 

connectar-lo pot haver-hi voltatge negatiu. La diferència que hi ha entre el positiu i negatiu 

és que al negatiu només hi ha la diferència de potència l en canvi al positiu se li ha de 

sumar el voltatge de la bateria, per tant això pot provocar possibles efectes de 

pertorbacions electromagnètiques. Aquest és el motiu per què s’escull sempre el negatiu a 

l’hora de connectar elements. 

 

 

Figura 34 Connexió Test Smart Shunt [Font Pròpia] 
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4.4 Assaig  

A partir d’aquest punt es realitzarà tota la part experimental per contrastar la informació 

extreta de simulació. 

Un cop es té tot el material es procedeix a realitzar el muntatge, començant amb la fixació 

dels panells a l’estructura composada dels blocs de formigó i els perfils d’alumini.  

Un cop els panells estan fixats, es fa ús del cablejat existent, desendollant una cadena que 

estava amb circuit obert. Deixant dins del laboratori dues bananes sense connectar cap 

càrrega.   

 

 

Figura 35 Muntatge Sistema [Font Pròpia] 

 

Un cop el circuit exterior finalitzat, es passa al laboratori, on un cop fetes les proves 

preliminars, utilitzant cable de secció 2,5 mm2 es cableja en funció de les necessitats de la 

caixa Fibox.  

Després de seccionar i protegir el cables adequadament, es realitza el cablejat intern 

quedat tot com es presenta a la Figura 36, s’ha separat el cable Internet per no crear 

interferències amb els cables del sistema i s’ha separat per dos vies diferents terminals 

positius i terminals negatius. 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

86 
 

 

Figura 36 Resultat Caixa [Font Pròpia] 

 

Figura 37 Interior Caixa [Font Pròpia] 

 

Un cop el sistema en marxa, es farà ús de la càrrega programable, s’ha hagut de fer la 

connexió dels borns de la càrrega a la sortida del fusible connectat a la bateria degut a que 

el regulador seleccionat amb bateries de 48 V, regular la intensitat de 20 A fins a 1 A.  

Degut a aquest imprevist, s’ha ajustat la intensitat màxima a 18 A, així doncs s’engegarà al 

mati i a la tarda simulant el consum d’un vehicle elèctric, cal remarcar que la potència no 

arriba als nivells d’exigència del motor d’un vehicle elèctric ja que el regulador i la bateria 

no poden superar tals nivells de potència es tindrà en compte més endavant a l’hora de fer 

els càlculs.  
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Figura 38 Càrrega Programable [Font Pròpia] 

 

Després d’una setmana de proves i ajustos, gràcies al portal de monitorització de Victron, 

es poden treure les següents gràfiques. 

 

- Potencia solar enviada a bateria els dies 18, 19 i 20 de Juny. 

- Dia 18 de Juny: 

 

Gràfica 19 Corba potència solar 18  de Juny [Font Pròpia] 
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- Dia 19 de Juny: 

 

Gràfica 20 Corba potència solar 19 de Juny [Font Pròpia] 

 

- Dia 20 de Juny: 

 

 

En aquestes tres gràfiques anteriors, es pot observar la potencia solar en un transcurs de 

24 hores i subministrada a la bateria, el perquè dels talls, és degut a la limitació de la tensió 

d’absorció a 53 V, al tenir una baixa càrrega respecte a l’energia generada, s’aconsegueix 

que la bateria es carregui al 100% i el regulador talla l’entrada a la bateria fins que s’encén 

la càrrega de la tarda.  
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- Voltatge de la bateria dies 18, 19 i 20 de Juny 

Dia 18 de Juny: 

 

Gràfica 21 Corba V-I 18 de Juny [Font Pròpia] 

 

- Dia 19 de Juny: 

 

Gràfica 22 Corba V-I 19 de Juny [Font Pròpia] 

 

 

 

 



Estudi de la viabilitat d’una etapa de captació 
d’energia solar fotovoltaica per a vehicles 
elèctrics 

 

90 
 

- Dia 20 de Juny: 

 

Gràfica 23 Corba V-I 20 de Juny [Font Pròpia] 

A les tres gràfiques anteriors, s’observa en l’interval d’un dia les dues descàrregues que 

existiria en un model real amb un perfil de jornada laboral de 8 hores. A conseqüència del 

baix consum, la bateria aconsegueix arribar al nivell màxim de tensió els dies 18 i 19, en 

canvi, el dia 20, degut a la nuvolositat i el major més gran, es veu com el sistema ha estat 

treballant durant tot el dia. 
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4.5 Resultat de l’assaig 

A les tres gràfiques següents, en canvi s’observa, tensió i intensitat en el transcurs d’un dia, 

on a simple vista es pot veure les a baixades de tensió al mati i a la tarda que produeix la 

càrrega simulant l’ús del vehicle elèctric fins a estacionar-lo i la tornada al finalitzar la 

jornada laboral. 

En les següents taules es plasmarà en valors numèrics les corbes obtingudes per poder 

calcular quina producció i quin percentatge diari es pot abastir de forma experimental. 

Com a conseqüència d’aturar-se el regulador de càrrega quan la bateria està al seu punt 

màxim de voltatge, no s’ha pogut recaptar dades de la generació d’energia, així doncs s’ha 

estimat obtenint les següents taules. 

Energia 

generada 

Generació 

Prova 

Pilot 

Energia Generada 

Sostre intempèrie 

[kWh/dia] 

Energia Generada 

Capó intempèrie 

[kWh/dia] 

Energia Total 

Generada 

intempèrie 

[kWh/dia] 

Dia 17 5,31 2,76 1,11 3,87 

Dia 18 5,28 2,75 1,10 3,85 

Dia 19 5,32 2,77 1,11 3,88 

Dia 20 4,10 2,13 0,85 2,99 

Taula 35 Energia generada experimental [Font Pròpia] 

Després de tenir l’estimació diària, s’ha ajustat aquesta energia a la superfície equivalent 

del mateix model que s’ha fet servir amb anterioritat l’Audi e-tron. Per obtenir l’energia 

proporcionada per el capó, s’ha calculat la diferència de l’energia obtinguda mitjançant 

simulació del sostre i del capó obtenint un 7% més al capó, que l’energia resultant sigui 

inferior ve directament proporcional a la superfície disponible.  

El següent pas, és doncs comprar els rang solar que pot abastir l’energia i el dèficit que 

tindrà diàriament al més de Juny amb el consum anteriorment definit.  

Audi e-tron Consum [kWh/dia] 
Energia Generada 

intempèrie [kWh/dia] 

Simulació PVsyst 9,6 4,9 

Prova Pilot (Dia 17) 9,6 3,9 

Prova Pilot (Dia 18) 9,6 3,8 

Prova Pilot (Dia 19) 9,6 3,9 

Prova Pilot (Dia 20) 9,6  3,0 

Taula 36 Consum envers energia generada experimental [Font Pròpia] 
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Audi e-tron 
Rang Solar diari 

intempèrie [km/dia]  

% de la 

demanda 

intempèrie 

Dèficit d'energia diari 

intempèrie [kWh/dia] 

Simulació PVsyst 20,24 50,75% 4,71 

Prova Pilot (Dia 17) 16,09 40,35% 5,71 

Prova Pilot (Dia 18) 16,03 40,20% 5,72 

Prova Pilot (Dia 19) 16,06 40,27% 5,72 

Prova Pilot (Dia 20) 12,45 31,21% 6,58 

Taula 37 Rang solar, % demanda i dèficit diari [Font Pròpia] 

A les dues taules anteriors es pot veure quatre dies de la segona meitat del més de Juny, 

el consum diari que s’ha pogut posar a proba experimentalment i amb les dades definides 

amb anterioritat, només es pot abastis fins a un 40,35% en els millors del casos, un dia 

ennuvolat com el dia 20 de Junt, la demanda només cobreix un 31,21%. En comparació 

amb els 50,75% de simulació estem lleugerament per sota. 

Degut a la mancança de temps només s’ha pogut documentar 4 dies amb el correcte 

funcionament i amb només un tipus de perfil, el sistema quedarà connectat mínim un parell 

de setmanes més per poder incrementar el volum de dades i poder presentar-les en un 

futur.  

 

Problemes sorgits a la part experimental: 

A continuació un llistat de inconvenients que han sorgit durant el període experimental que 

cal remarcar: 

Primer de tots els cablejat de la terrassa del Gaia tenen la polaritat canviada en algun tram, 

depenent del aparell que es connecti es pot malmetre.  

Segon, un dada important que s’hauria d’haver vist abans és que en el manual de regulador 

Victron, per qüestions de seguretat la intensitat de sortida de la càrrega es limita a 1 A 

respecte els 20 A que pot aguantar el regulador. 

Excloent aquest dos punts anteriors, la resta de procediment desenvolupat ha transcorregut 

sense cap incidència i s’ha pogut posar en marxa el sistema. 
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Capítol 5 

5. Conclusions  

El present projecte, ha tingut com a objectiu obtenir l’energia elèctrica a partir d’un sistema 

fotovoltaic integrat al vehicle,  en funció de la seva superfície del sostre i capó. 

Posteriorment, s’ha calculat quin percentatge anual pot cobrir el sistema respecte a la 

demanda de l’usuari. 

Per a fer-ho, s’ha simulat el sistema amb el programa PVsyst i s’han definit tots els 

paràmetres necessaris per obtenir resultats acurats. S’ha analitzat l’impacte del sistema 

integrat sobre diferents tipus de vehicles i perfils d’usuaris, destacant entre aquests grups 

els vehicles particulars i comercials. El conjunt de vehicles particulars ha generat com a 

màxim d’un 33% d’energia respecte al 16% que els vehicles comercials poden generar. 

Aquest fet és degut a que, encara que els vehicles comercials tenen major capacitat de 

generar més energia anual, el consum d’aquest grup és molt més elevat respecte al conjunt 

del vehicle particular.  

De forma consecutiva, s’ha realitzat el muntatge d’un sistema fotovoltaic gràcies a l’ajut de 

Disolar i el SEER. Aquest sistema convencional (mòdul pla) s’ha pres com a referencia per 

la monitorització de dades, doncs el sistema que s’implementaria al vehicle estaria adaptat 

a les seves mides i curvatures. Durant diversos dies de Juny s’han obtingut i recaptat els 

valors diaris de generació fotovoltaica del sistema i s’han comparat amb les dades 

obtingudes en la simulació digital realitzada anteriorment.  

Com a primera conclusió poder determinar que es requereix d’una major nombre de 

mostres que recolzin les conclusions. Aquest recapte de dades s’ha realitzat només durant 

tres setmanes del mes de Juny i gran part d’aquestes s’han hagut de descartar. El clima 

tampoc ha jugat al nostre favor i menys els altres factors que han endarrerit la presa de 

mostres. 

Els resultats han demostrat que la prova experimental ha produït una energia inferior a la 

que havíem obtingut mitjançant la simulació, sent els percentatges de producció un 40,35 % 

experimentalment  i un 50,75 % teòricament.  

Per a concloure, aquest projecte ha demostrat que, per desgracia, amb la tecnologia actual, 

només es pot arribar a cobrir el 33% en els millors dels casos. Tot i així no hi ha dubte que 

en un futur no gaire llunyà i gràcies a la col·laboració de grans empreses, la tecnologia 

avançarà ràpidament i farà possible aquest tipus de sistema. 

Com a futura línia d’investigació, es proposa fer un recapte anual enlloc de mensual per tal 

de poder contrastar les dades obtingudes a les diferents èpoques de l’any. També resultaria 

de gran interès fer una implementació real amb la curvatura necessària donada per la forma 

del vehicle i instal·lar-lo  en un sistema mòbil. D’aquesta manera es crearia un escenari 

representant les circumstancies reals. Altrament, resultaria interessant fer servir diverses 
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tecnologies com panells tàndem o panells semitransparents, acceptant que tenen un menor 

rendiment però guanyant en estètica de cara al client final. 

Com a conclusió personal, estic molt agraït d’haver escollit aquest tema i satisfet amb els 

resultats. Espero que sigui d’utilitat per futurs estudiants. 
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Capítol 6 
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