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I- Resum 

En primer lloc tenim una breu introducció de què és l’energia solar, la seva història  

i quins tipus són els més utilitzats actualment: tèrmica (captadors plans, concentradors 

solars, forns solars i heliòstats) i fotovoltaica (segons la tecnologia: amorfes, 

monocristal·lines i policristal·lines; segons l’ús: autònomes i connectades a la xarxa).  

A continuació, s’analitza quin és el procés de fabricació que se segueix per fer les 

plaques solars fotovoltaiques policristal·lines i monocristal·lines i quin és el seu 

funcionament. És a dir; com és possible que amb la llum del Sol (o dit d’una altra manera, 

energia de les ones electromagnètiques) , sigui possible obtenir energia elèctrica. Una 

vegada se sap com funciona, es descriuen les instal·lacions autònomes i les connectades a  

la xarxa, així com els elements que les integren. Ens va semblar interessant, també, afegir 

un punt explicant quins són els factors que condicionen l’obtenció d’energia i quins són 

els avenços més recents en aquest camp de la tecnologia. Per finalitzar la part teòrica, 

vam analitzar una instal·lació fotovoltaica situada a Cervera i vàrem realitzar el seguiment 

de la producció durant un mes. 

Pel que fa al treball de camp, es va construir un seguidor solar. Els nostres 

principals objectius eren aprendre quin és el funcionament d’aquests elements i sobretot, 

aplicar els coneixements adquirits en la matèria de tecnologia i de dibuix tècnic, pel que 

fa a l’ús d’una eina de CAD. El fet de realitzar aquesta maqueta, comportava realitzar un 

petit estudi dels seguidors solars i de la trajectòria del Sol. Per la construcció de la 

maqueta, va caldre realitzar el disseny mecànic i elèctric partint de zero. 
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II- Introducció i antecedent 

Des de fa uns anys el món està experimentant una situació climàtica insostenible, 
degut a la poca cura i previsió que hi ha hagut en la utilització global i massiva de 
combustibles fòssils per obtenir energia. Veiem com els nivells de contaminació de la 
nostra atmosfera assoleixen nivells alarmants, que provoquen un canvi climàtic 
devastador per els ecosistemes de tot el planeta, el forat de la capa d’ozó, malalties 
respiratòries i infinitat de problemes que han de ser solucionats com més aviat millor. A 
més s’ha d’afegir la inestabilitat del preu del petroli i els conflictes que ha generat. Avui 
en dia qui té petroli té riquesa, però la era del cru està a punt d’arribar al final. 

Paral·lelament, s’ha anat parlant sobre les energies renovables, que solucionen 
molts dels problemes mencionats anteriorment, a més de ser fonts inesgotables 
d’energia.  

Una d’aquestes fonts d’energia és la solar. 

Des de la primera placa solar fotovoltaica, s’ha dut a terme un llarg procés 
d’investigació sobre aquesta tecnologia. Actualment s’inverteix més que mai en millorar 
l’eficiència de les cèl·lules solars, avançant a passos de gegant. 

Tot això i més és el que ha motivat la tria del tema del treball, ja que creiem que 
amb el suficient esforç, l’energia solar juntament amb altres energies renovables, serà el 
futur.  

En les pàgines següents es tracta l’energia solar (fotovoltaica especialment) des 
d’un punt de vista tècnic en general, passant per la pràctica amb la construcció d’una 
maqueta d’un seguidor solar, una de les tecnologies usades en aquest àmbit. 
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III- Objectius 

Els objectius que volem aconseguir  són els següents: 

-Conèixer més bé aquest tipus d’energia emergent des d’una vessant tècnica. 

-Recopilar el què cal saber per tindre una idea clara sobre l’energia solar, ja que la gran 
majoria d’informació existent està incomplerta o és de difícil comprensió, a més de 
trobar-se molt fragmentada. Així, un objectiu és condensar la informació més important 
en un sol document fent-la més amena i entenedora. 

-Mostrar de forma pràctica com funciona un seguidor solar, adquirint a més nous 
coneixements per poder realitzar el disseny i construcció d’aquesta. 
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IV- Agraïments:  

Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que en algun moment s’han 
interessat pel treball o ens han ofert la seva ajuda de manera desinteressada: 

A l’empresa Inversolar65 S.L. de Tàrrega, per haver acceptat realitzar l’estada a 

l’empresa amb ells, gràcies a la que es van adquirir coneixements que han pogut ser 
aplicats; a l’Adam Giles de l’empresa fabricant de plaques Aleo Solar per la informació 
sobre els mòduls fotovoltaics; a en Ramon Pollina Tarrés  per les dades de la purificació 
del silici; a en Gerard Espinagosa de l’empresa Sofos Solar S.L. per facilitar-nos informació 
de les instal·lacions fotovoltaiques; a l’empresa cerverina Camporama S.L. per donar-nos 
les plaques de PVC utilitzades per fer els suports de la maqueta; a les nostres famílies per 
donar-nos suport i a en Joan Villorbina per acceptar ser el nostre tutor i haver-nos ajudat 
en tot el que ha fet falta. 

 

A tots ells: moltes gràcies! 
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1-Què és l’energia solar? 

La energia solar és aquella que és produïda pel sol a causa de les fusions de nuclis 
d’hidrogen. Cada segon transforma 4 milions de tones de la seva massa en energia (per 
tant, es pot assegurar una durada de més de 8.000 milions d’anys abans que s’acabin les 
reserves d’hidrogen) equivalent a 1,779×1011 MW/h d’energia que posteriorment l’home 
pot utilitzar de manera directa o indirecta. No hem d’oblidar que gràcies a la calor i la 
llum que emet el sol es produeixen les corrents marines i tots els fenòmens 
meteorològics, a més de permetre les condicions favorables per la vida.  

L’energia solar fotovoltaica en la que es basa aquest treball és la que aprofita la 
llum del sol tal i com el seu nom indica (foto=llum), per transformar-la en energia 
elèctrica. 

 

 

 

L’energia solar es crea a l’interior del Sol on la temperatura és de 15x106ºC i la 
pressió és molt elevada. Tot plegat és provocat per les reaccions nuclears, en les que 
quatre protons s’alliberen i es fusionen per formar una partícula alfa que té menys massa 
que els quatre protons junts. Això és degut a que la massa restant és transformada en 
energia, expulsada cap a la superfície del Sol, en forma de radiació. 

Cal destacar que l’energia alliberada és molt gran: un sol gram de matèria solar 
allibera la mateixa energia que la combustió de 2,5 milions de litres de gasolina. Cada 
segon es transformen 700 milions de tones d’hidrogen en cendres d’heli. 

En aquesta imatge es mostren les diferents emissions provocades per les reaccions de 

fusió que tenen lloc al nucli. 
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L’aprofitament: 

Amb l’objectiu de treure profit d’aquesta gran quantitat d’energia que arriba 
diàriament a la terra, s’han desenvolupat diverses tecnologies, però les dos més 
importants són: la conversió tèrmica i la conversió fotovoltaica. 

La energia solar tèrmica, que és la més antiga, presenta tres 
modalitats diferents: a baixa, mitja o alta temperatura. En el primer 
cas (fins a 90ºC), es tracta d’absorbir l’energia solar gràcies a 
d’utilització dels captadors plans, també anomenats col·lectors. El seu 
funcionament es basa en l’efecte hivernacle i són utilitzats a nivell 
domèstic generalment per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària, 
calefacció, climatització, etc 

En el segon tipus, de temperatura mitja (fins a 
250ºC), l’energia solar es concentra mitjançant 
col·lectors de concentració, que escalfen un fluid amb la 
possibilitat d’aprofitar-lo en sistemes de dessalinització 
d’aigua, sistemes de calefacció i refrigeració i també, si 
es convertit en vapor, aquest pot ser utilitzat per produir 
electricitat mitjançant una turbina de vapor.  

L’últim tipus, el d’alta temperatura, són les 
instal·lacions conegudes com a forns solars i heliòstats. 
En els primers, una gran superfície de captació 
parabòlica formada per miralls reflecteix la radiació 
rebuda i la concentra en un sol punt. Actualment, el més 
gran del món està instal·lat a Odelló (Alta Cerdanya), té 
una potència de 1.000 kW, que pot concentrar en un 
cercle de 40cm de diàmetre, i pot assolir temperatures 
de fins a 4.000ºC. L’aplicació d’aquests elements és en 
gran part en el camp de la investigació dels materials 
d’alta tecnologia.  

Pel que fa als heliòstats, són miralls amb un 
sistema de seguiment de la trajectòria del Sol en els dos 
eixos que també concentren tota l’energia en un punt, 
que serveix per escalfar un fluid (normalment sodi), que 
transmet la calor a un segon, que és convertit en vapor i 
fa moure les turbines que generen electricitat. Utilitzant 
aquesta tecnologia, actualment existeixen centrals de 
fins a 5MW de potència.  

 

 

Captador pla 

 Concentradors solars tèrmics 

 Forn solar d’Odelló 

    Camp d’heliòstats 
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L’energia solar fotovoltaica (que és la tractada en aquest treball), podem dividir-la 
en dos grans grups: les instal·lacions connectades a la xarxa i les autònomes.  

A grans trets podem dir que les connectades a la xarxa són les que venen l’energia 
produïda a la companyia elèctrica i les autònomes, en canvi, l’emmagatzemen per una 
futura utilització, com es veurà més endavant. 

  D’ençà del descobriment de l’efecte fotovoltaic l’any 1.839 pel físic francès 
Edmond Becquerel i els estudis fets per Heinrich Hertz el 1.870, en els que fabricà 
cèl·lules fotovoltaiques que rondaven el 2% d’eficiència i el descobriment del mètode 
Czochralski el 1.940 que facilità l’obtenció de les cèl·lules; aquest àmbit de la ciència ha 
evolucionat molt. 

Actualment existeixen un gran nombre de tecnologies de fabricació de plaques 
solars, la majoria de les quals en proves o simplement inaccessibles a causa de l’elevat 
preu. Entre aquestes, però, destaquen les que utilitzen el silici (Si) com a principal 
element:  les de silici amorf, les de silici policristal·lí i les de silici monocristal·lí. 

Avui en dia la tecnologia amorfa ha quedat bastant obsoleta, (tot i que el seus 
costos de fabricació són baixos), degut al baix rendiment que ofereixen (8%) i als 
problemes detectats a mig termini. En aquest treball pràcticament no s’han tractat degut 
a aquest fet, de totes maneres es poden trobar sovint en elements que no consumeixen 
una gran quantitat d’energia com per exemple calculadores o joguines. 

Pel que fa a les policristal·lines i monocristal·lines, són les predominants al mercat, 
amb una eficiència del 13% i del 18% respectivament. Depenent de l’espai disponible 
s’acostumen a elegir unes o les altres, ja que el preu per kWp no varia excessivament. 
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2-Fabricació de les cèl·lules fotovoltaiques 
 

Primeres matèries i purificació: 

El material més important que conforma una cèl·lula solar és el silici, un material 
semiconductor. Aquest element químic pertany al IV grup de la taula periòdica, la seva 
massa atòmica és 28,086 i el nombre atòmic 14. El seu punt de fusió és de 1.410ºC. És un 
sòlid no metàl·lic que s’extreu de la sílice (òxid de silici, SiO2), ja que l’element pur és 
massa reactiu per trobar-lo aïllat a la natura. És el segon element més abundant del 
planeta terra (representa una quarta part de l’escorça terrestre). La sílice es troba a 
pràcticament totes les roques i també a l’arena, a l’argila i al sòl.  

La sílice conté un alt nivell d’impureses, per aquest motiu es necessari efectuar un 
procés de purificació en dos passos: el primer consisteix en fondre’l mitjançant un forn 
metal·lúrgic i aplicar-li un procés de reducció normalment mitjançant Carboni (C) o 
Magnesi (Mg) amb la finalitat d’extreure-li l’oxigen: 

1-Aplicant magnesi (Mg), que és un reductor energètic, a la sílice: la reacció 
química que es produeix és la següent: 

SiO2(s)+2Mg(s)  ⇌  2MgO(s)+Si(s)          d’on obtenim  silici i òxid de magnesi. Per 
eliminar aquest últim, s’han d’utilitzar àcids que no ataquin el silici.   

Per tal de saber si es tracta d’una reacció espontània s’aplica la fórmula per 
calcular l’energia de Gibbs: ∆��º = ∆��º − 
∆��º.  

On:  
 
 

 

 

 

Si l’increment de l’energia de Gibbs és negatiu, es tracta d’una reacció espontània. 
Si pel contrari, el resultat és positiu, significa que cal aplicar calor per iniciar la reacció. 

En aquest cas tenim que: 

∆��º = −292,18 KJ/mol  
∆��º = −34,9 J/mol  
∆
 = 298K  

 
 
 

∆Gº=-292,18-298·(-34,9·10-3)= -298,77 KJ/mol<0 

Per tant, es tracta d’una reacció espontània 

 

∆�� és l’increment d’energia de Gibbs 
             ∆��  és l’increment d’entalpia* 

∆�� és l’increment d’entropia* 

T és la temperatura en condicions estàndard (298K =25ºC) 

º és la pressió en condicions estàndard (1 atm.) 



                                                               L’energia solar fotovoltaica 

                                                                                         Jordi Escudé i Adrià Amézaga 

 

 

~ 13~ 

 

2-Aplicant carboni a la sílice directament. SiO2(s)+2C(s) ⇌ 2CO↑(g)+Si(s). Amb aquest 
sistema obtenim el silici pur ja que l’òxid de carboni (2CO) és un gas i per tant va a 
l’atmosfera. 

 
De la mateixa manera que hem fet amb el mètode anterior, mirem de quin tipus 

de reacció es tracta: 
 

  ∆��º = 689,11 KJ/mol 
∆�º = 360,19 J/mol  
∆
 = 298K  
 
 
 
 
 
 
 
Com que ∆��º = ∆��º − 
∆��º, podem afirmar que la calor necessària perquè 

comenci la reacció és:  
 = ∆��º
∆��º, ja que  ∆��º = 0, perquè és el valor mínim de la 

temperatura perquè comenci el procés.  
 

  
 = ���,  
!�", �· "$% = 1913K ≈ 1.640ºC 

 
Llavors, per iniciar la reacció, s’ha d’elevar la temperatura com a mínim fins a 

1.640ºC. És en aquest punt on els fabricants han de contrastar els pros i els contres de 
cada un dels mètodes i esbrinar quin resulta més rentable sense deixar de banda el 
respecte del medi ambient, ja que el primer és espontani però s’ha d’utilitzar dissolvents 
que posteriorment s’han de reciclar, i en el segon s’emeten grans quantitats d’Òxid de 
Carboni a l’atmosfera i cal utilitzar un forn elèctric per aconseguir la temperatura 
necessària. 

 
Amb aquests dos mètodes obtenim l’anomenat silici de grau metal·lúrgic, amb 

una puresa del 99%, no obstant això, encara no n’hi ha prou per a usos fotovoltaics. Per 
aquest motiu és necessari un segon procés de purificació; aquesta vegada utilitzant 
procediments químics (habitualment destil·lacions de compostos colorats de silici) fins 
que la concentració d’impureses es inferior a 0,2 parts per 
milió; és tracta del silici de grau semiconductor. Aquest tipus 
és el més utilitzat per fer les cèl·lules fotovoltaiques (75%), tot 
hi que no fa falta que sigui tant pur per destinar-lo a aquesta 
finalitat, per aquest motiu existeix també l’anomenat silici de 
grau solar, destinat exclusivament per a usos fotovoltaics: 
depenent del tipus d’impureses i de la tècnica de 
cristal·lització, el nivell d’impureses es troba al voltant d’una Silici de gran puresa 

∆Gº= 689,11-298·(360,19·10-3)= 588,77 KJ/mol>0 

Per tant, no es tracta d’una reacció espontània: per iniciar-la és 

necessita una aportació de calor. 
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part per milió. El silici de grau solar, amb un rendiment pràcticament idèntic al 
semiconductor, resulta de més

 

Cristal·lització 

Una vegada purificat i sense impureses, el silici es fon de nou per realitzar el 
dopatge, que es fa afegint-hi petites quantitats de Bor, Arseni o  Fòsfor per obtenir el silici 
de tipus P o bé el de tipus N. 

A partir d’aquest punt, la tècnica de fabricació varia segons 
cristal·lina o policristal·lina.  

Monocristal·lina: el més comú és
mètode consisteix en fondre
lleugerament per sobre la de fusió. Tot seguit s’introdueix una vareta amb un 
monocristall* del mateix semiconductor que actua com a 
amb el semiconductor fos, aquest es va adherint a la superfície de la llavor solidificant
prenent la mateixa estructura cristal·lina. Durant el procés es va extraient la vareta 
lentament a una velocitat d’1,5 mm/min, mentres aq
formant d’aquesta manera un cilindre monocristal·lí del semiconductor dopat amb la 
estructura cristal·lina adequada. Una vegada s’ha extret la vareta, es poleix eliminant les 
irregularitats del cilindre. 

 

 

 

 

 

 

Esquematització del mètode CZ: fusió del silici amb l’element d

introducció de la llavor i extracció d’aquesta obtenint el monocristall. 

Sobre d’aquestes línies, fotografies preses durant el procés.
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part per milió. El silici de grau solar, amb un rendiment pràcticament idèntic al 
semiconductor, resulta de més fàcil obtenció i per tant el seu preu final   és més baix.

Una vegada purificat i sense impureses, el silici es fon de nou per realitzar el 
hi petites quantitats de Bor, Arseni o  Fòsfor per obtenir el silici 

 

A partir d’aquest punt, la tècnica de fabricació varia segons si la cèl·lula ha de ser

el més comú és utilitzar el mètode Czochralski o CZ. Aquest 
mètode consisteix en fondre el silici dopat en un grisol mantenint la temperatura 
lleugerament per sobre la de fusió. Tot seguit s’introdueix una vareta amb un 

del mateix semiconductor que actua com a llavor*. A l’entrar en contacte 
amb el semiconductor fos, aquest es va adherint a la superfície de la llavor solidificant
prenent la mateixa estructura cristal·lina. Durant el procés es va extraient la vareta 
lentament a una velocitat d’1,5 mm/min, mentres aquesta gira sobre ella mateixa, 
formant d’aquesta manera un cilindre monocristal·lí del semiconductor dopat amb la 
estructura cristal·lina adequada. Una vegada s’ha extret la vareta, es poleix eliminant les 

Esquematització del mètode CZ: fusió del silici amb l’element dopant, 

extracció d’aquesta obtenint el monocristall. 

Sobre d’aquestes línies, fotografies preses durant el procés. 

part per milió. El silici de grau solar, amb un rendiment pràcticament idèntic al 
és més baix. 

Una vegada purificat i sense impureses, el silici es fon de nou per realitzar el 
hi petites quantitats de Bor, Arseni o  Fòsfor per obtenir el silici 

si la cèl·lula ha de ser 

Czochralski o CZ. Aquest 
mantenint la temperatura 

lleugerament per sobre la de fusió. Tot seguit s’introdueix una vareta amb un 
A l’entrar en contacte 

amb el semiconductor fos, aquest es va adherint a la superfície de la llavor solidificant-se i 
prenent la mateixa estructura cristal·lina. Durant el procés es va extraient la vareta 

uesta gira sobre ella mateixa, 
formant d’aquesta manera un cilindre monocristal·lí del semiconductor dopat amb la 
estructura cristal·lina adequada. Una vegada s’ha extret la vareta, es poleix eliminant les 
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No obstant això, per tal d’optimitzar l’espai que ocuparan les plaques una vegada 
muntades, es poden tallar els cilindres, per tal d’obtenir prismes quadrats o octagonals en 
la majoria dels casos. 

A més a més del mètode Czochralski, existeixen altres tècniques, per exemple la 
de colat, o altres mètodes capaços de produir el silici directament en làmines: tècniques 
basades en l’epitàxia, en el creixement sobre suport o cristal·lització a partir de Si 
mitjançant matrius.  

Policristal·lí: el silici juntament amb el dopat es fos i 
introduït al grisol, que pot ser cilíndric o prismàtic. Es deixa 
solidificar i es formen diverses estructures cristal·lines diferents. Se 
n’obté un cilindre i igual que al procés monocristal·lí, es poleix. 
 

 

Obtenció dels wafers: 

A partir d’aquí, el procés, torna a ser el mateix tant per la tecnologia 
monocristal·lina com la policristal·lina.  

Els cilindres o prismes són tallats mitjançant serres multifil i se n’obtenen les 
oblies, el gruix de les quals es entre 2 i 4 mm. Aquest procés suposa una gran pèrdua de 
material: pot arribar al 50% 

 

Fabricació de les cèl·lules i els móduls 

És necessari polir les oblies per tal de millorar la 
seva superfície i eliminar d’aquesta manera les 
irregularitats i defectes microscòpics deguts al tall de la 
serra.    La grossor resultant encara no és el desitjat, per 
això, després de passar per una fresadora, s’ha de 
sotmetre a un segon procés de polit. Les oblies ja estan 
a punt per ser unides formant la unió p-n.  

Una vegada les oblies es troben totalment 
netes, en el cas de les cèl·lules monocristal·lines, es procedeix a la texturització* 
d’aquestes. Aquest procés ens permet gràcies a les propietats del silici que aquest 
absorbeixi amb més eficiència la radiació solar. Les cèl·lules policristal·lines no es poden 
sotmetre a aquest tractament. 

El següent pas es formar la unió P-N. Aquest procés s’explica detalladament al punt 2.1.1. 

Cilindre de silici 
policristal·lí 

Polidora d’oblies 
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A continuació s’han de posar els 
contactes metàl·lics a les oblies, per fer-ho, 
normalment s’utilitzen tècniques serigràfiques 
o tecnologia làser. Aquesta última en millora la 
qualitat i el rendiment. Els contactes es situen a 
la cara exposada a la llum i acostumen a tenir 
forma de reixeta, d’aquesta manera permeten 
l’extracció de la corrent elèctrica ocupant el 
mínim espai possible. A la part posterior hi ha el 
contacte positiu; pot ser en forma de reixa o bé 
una làmina metàl·lica que ocupi la totalitat de 
la superfície. Entre els dos contactes, a 
l’exposar tot el conjunt a la llum del sol, es crea 
una diferència de potencial. 

Una vegada els contactes estan col·locats, es pot afegir una capa antireflexiva 
sobre la cèl·lula per tal de millorar l’absorció de la radiació solar.  

Quan s’ha comprovat el correcte funcionament de les cèl·lules es netegen 
mitjançant ultrasons. Ja estan llestes per ser muntades en els panells solars. La gran 
majoria de fabricants, per muntar les plaques, opten per organitzar els mòduls en 4 grups 
de 9 mòduls. El resultat final són 36 mòduls units en sèrie. Una vegada nets, no es poden 
tocar amb les mans i per evitar que s’embrutin de nou i que el rendiment de les plaques 
es vegi afectat; per aquest motiu, s’utilitzen diverses eines dissenyades especialment per 
a aquesta finalitat. 

 

 

 

 

 

 

Una vegada units, es recobreixen les cèl·lules a la base: amb una capa encapsulant 
(normalment de silicona o EVA*), que protegeix les cèl·lules solars i els contactes. 
L’encapsulant ha de presentar una excel·lent transmissió de la radiació solar i una 
degradació nul·la a les radiacions ultraviolades, ja que sinó, podria afectar 
considerablement al rendiment dels mòduls.   

Per laminar i endurir el panell solar, aquest es posa a un forn hermètic durant 15 
minuts a 80ºC. Quan es treu del forn tots els components estan adherits. El panell, es 
col·loca a un simulador solar per comprovar que dóna el voltatge previst.  

Contactes positius d’una cèl·lula solar 

1) Detall de la soldadura manual dels contactes 
que uneixen les cèl·lules 
2) Eina per manipular les cèl·lules 
 

9 Bp-275 

4 
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A continuació, es munta la coberta exterior que es troba de cara al sol. Aquesta 
generalment és un vidre estratificat* que ha de facilitar al màxim la transmissió de 
radiació solar; és caracteritza per la seva resistència mecànica, l’alta transmissivitat i el 
baix contingut en ferro.  

Amb l’objectiu de reforçar la rigidesa de la base, és procedeix al muntatge de la 
protecció posterior, constituïda per una planxa laminada rígida que ha d’assegurar una 
bona protecció davant les inclemències meteorològiques. 

El següent pas es el muntatge del marc metàl·lic. El material utilitzat és l’alumini i 
ha d’assegurar una rigidesa mínima i estanquitat al conjunt. La unió entre el marc 
metàl·lic i els elements que formen el mòdul varien en funció de les condicions de treball 
a que és sotmès el mòdul. El marc també incorpora els elements de subjecció de la placa. 

Per acabar, només queda instal·lar els dos borns de connexió i el díode, la funció 
del qual és protegir el panell de sobrecàrregues o altres alteracions. 

 

Representació esquemàtica d’una placa solar: 

 

 

 

  

Marc metàl·lic 

Encapsulant 
Vidre estratificat 

Cèl·lula 

Coberta posterior 
Connexions  

Borns de connexió 
Diode 

Punt subjecció 
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2.1-Principis de funcionament 

Les cèl·lules fotovoltaiques transformen l’energia de determinats tipus de 
radiacions electromagnètiques en corrent elèctric basant-se en l’efecte fotoelèctric i 
l’efecte fotovoltaic, fenòmens físics dels que és parla més endavant.  

 

La radiació electromagnètica 

La radiació electromagnètica és una combinació de camps elèctrics* i magnètics, 
tal com el seu nom indica, i es presenta en forma d’ones ondulatòries. És transportada 
per l’espai mitjançant les ones electromagnètiques i a més no necessita un medi físic 
(matèria) per transportar-se, com passa amb les ones del so, per exemple. 

Aquesta radiació es pot classificar en diferents tipus segons la longitud d’ona i la 
freqüència. La següent imatge mostra l’espectre electromagnètic*. 

 

 

 

 

-Origen i conformació de les ones electromagnètiques (segons la mecànica quàntica): 

Les ones electromagnètiques són l’alliberació d’energia a causa d’alguns fenòmens 
físics, en els que es produeix una conversió d’energia. Per exemple, alguns d’aquests 
fenòmens poden ser els salts d’electrons entre els orbitals atòmics, reaccions nuclears, 
etc.  

Però aquesta energia com és transportada? Segons la teoria de Planck , quan té 
lloc algun dels fenòmens abans esmentats, es produeix la creació de fotons. 

Espectre visible 

← Increment de freqüència (v) 

Increment d’amplitud d’ona (λ) → 

Increment d’amplitud d’ona (λ) en nm → 
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El fotó és una de les partícules 
elementals* sense massa i amb càrrega elèctrica 
neutra; que és la causa de totes les 
manifestacions electromagnètiques. El fotó té un 
comportament ondulatori, com totes les 
partícules amb propietats quàntiques*, i és 
portador d’energia, o sigui té un moment lineal 
intrínsec i guarda energia electromagnètica. 
Podríem dir que qualsevol ona electromagnètica 
és un conjunt de fotons o “paquets d’energia”. 

 

 

L’energia del fotó es calcula mitjançant les següent expressions: 

 

        ) = *+ = *,
-  

        . = *+
,   

  

 

De les equacions anteriors podem afirmar que l’energia del fotó depèn 
exclusivament de la freqüència de la ona. En un primer moment pot semblar lògic que 
aquesta energia depengui de la intensitat de la llum, però no és així, la intensitat de la 
llum és proporcional només a la quantitat de fotons creats. 

 

L’efecte fotoelèctric: 

En algun moment, els fotons impactaran amb matèria, descarregant la seva 
energia total. Quan un fotó impacta amb un àtom, aquest últim adquireix un nivell 
d’energia superior, per tant alguns electrons absorbiran l’energia cinètica corresponent. 
Conseqüentment passaran a capes electròniques superiors o fins i tot poden alliberar-se 
de l’àtom. Això és l’efecte fotoelèctric, que va ser descobert per H. Hertz i interpretat per 
A. Einstein el 1905. 

Pot ser de 3 tipus: extern (fotoemissió), intern (fotoconducció) o fotovoltaic. 

Creació de fotons a partir d’un  
salt d’electrons 

On: 
 
E= energia electromagnètica 
P= moment d’inèrcia intrínsec 
h= constant de Planck*  [6,36 · 100!1 23 · 45] 
v= freqüència de l’ona 
c= velocitat de la llum 
λ= longitud de l’ona 
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L’equació formulada per Einstein per aquest efecte és la següent: 

*7 = *78 + :
; <+; 

On: 

h= constant de Planck 
fo= freqüència de tall o freqüència mínima del fotó per que un electró es desprengui del 

seu àtom 
m= massa de l’electró  
v= velocitat de l’electró 
 

Aquesta equació s’interpreta com: Energia del fotó absorbit (hf) = energia 
necessària per arrancar el fotó del seu orbital (hfo) + energia cinètica de l’electró desprès 

= 
> · ?@>A . 

Aquest efecte és la base per la producció d’energia solar fotovoltaica. 

 

L’efecte fotovoltaic: 

Ara que ja sabem les bases físiques de l’energia solar podem explicar l’efecte 
fotovoltaic, o com l’energia llumínica es transforma en corrent elèctric. 

La cèl·lula solar més bàsica és un diode, és a dir dos peces de material semiconductor 
dopat conformant la unió P-N. A continuació, s’explica com és el procés de transformació 
d’energia solar a energia elèctrica, juntament amb un gràfic on es mostren les zones 
afectades pel camp elèctric. 

Esquema de l’efecte fotoelèctric 
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1- Es dopa una peça de silici o un altre 
semiconductor per tal que aquest tingui 
electrons lliures o que n’hi manquin. 
 

2- Es conforma la unió P-N mitjançant 
processos industrials (punt 2.1.1). Un cop fet 
això, la unió consta d’un camp elèctric, 
causat per la creació d’una càrrega positiva a 
la capa N i una de negativa a la capa P. 
 

3- Quan un fotó impacta amb un electró 
de la càrrega negativa, aquest surt disparat 
del seu àtom (efecte fotoelèctric), i per 
efecte del camp elèctric passa al camp 
positiu.  
 
     4- Com que la unió P-N tendeix a 
conservar sempre el seu estat inicial, quan 
un electró de la capa N ha estat arrancat, 
produeix una diferència de potencial entre 
les dos capes, i va a ocupar la posició  que 
ocupava anteriorment l’electró que ha saltat  
del camp negatiu al positiu. Mentre que 
aquest últim ha omplert el forat que ha 
deixat el primer.  

Els efectes dels passos 3 i 4 es produeixen milions de vegades simultàniament. 

No s’ha d’oblidar que l’efecte del pas 4 no es du a terme sense una connexió entre 
les dos capes P i N. Aquest corrent, és l’energia generada. 
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2.1.1-La unió PN: 

Els principals problemes que afecten la fabricació de la unió p-n és que la capa 
cristal·lina superficial del silici dopat sempre presenta irregularitats. 

No importa la força exercida per ajuntar els components p i n del semiconductor, 
ni la profunditat que es poleixin els wafers: la capa superficial sempre s’oxida i absorbeix 
àtoms d’altres elements, trencant d’aquesta manera la l’estructura cristal·lina. 

Per tal de superar el problema esmentat, entre d’altres, especialistes de tot el 
món han estat treballant per tal de crear unions p-n de la millor qualitat possible. S’han 
desenvolupat un gran nombre de mètodes pràcticament perfectes. En aquest apartat 
s’explicaran els tres més utilitzats: aliatge, difusió i implantació iònica. 

Tots tres tenen una característica comuna: partim d’un semiconductor cristal·lí (el 
wafer) del tipus p o n, i en funció d’aquest cristall s’introdueixen fins a certa profunditat 
impureses del tipus oposat: si inicialment disposem d’un de tipus p, hem d’introduir-hi 
impureses d’un element receptor; i si es del tipus n, les impureses han de ser d’un 
element donant. La concentració d’impureses introduïdes ha de ser major que la que 
inicialment tenia el cristall. Per tant, a la zona on s’introdueix la impuresa, canvia el tipus 
de conductivitat (de n passa a p o a la inversa: de p a n): donant a lloc a l’anomenada 
sobrecompensació (overcompensation) de la impuresa inicial. 

La unió p-n apareix al límit entre la regió que canvia el seu tipus de conductivitat i 
la que roman inalterada. 

 

 

Aliatge: 

L’aliatge és un dels mètodes més antics 
per crear la unió p-n. El mètode es basa en 
formar una aliatge entre el material 
semiconductor i un altre metall, el àtoms del 
qual han de ser donants o receptors al 
semiconductor, en funció del que disponguem 
inicialment. 

 

Difusió: 

La difusió consisteix en dissoldre un solut (dopant) en un dissolvent (silici dopat). 
Degut que la solubilitat d’un sòlid dins d’un altre és molt baixa, es facilita el procés 
treballant amb temperatures molt altes, generalment entre els 850ºC i els 1.150ºC. 
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Gràcies  al procés de difusió, les impureses de l’element dopant poden penetrar 
des de la superfície fins a la major part del semiconductor. 

El procés per realitzar la difusió consta de dos parts: en la primera s’escalfen els 
wafers i se situen en una atmosfera gasosa amb una alta concentració constant d’àtoms 
d’alguna substància que actuï en el semiconductor com a dopant (una impuresa donant o 
bé receptora). Com ja s’ha dit, la superfície de l’estructura cristal·lina està trencada en 
bastants punts. Aquest fet provoca que la superfície del semiconductor pugui capturar 
fàcilment els àtoms de l’element dopant en estat gasós que és troben a l’atmosfera; així 
doncs, la superfície queda enriquida amb les impureses (és aquí on s’assoleix la 
concentració més alta del dopant), i mentre la temperatura sigui alta, van penetrant dins 
del cristall.  

Cal tenir en comte que els àtoms del semiconductor que han de ser substituïts 
també és fixen als buits de l’estructura cristal·lina (que havien d’ocupar els àtoms de 
l’element dopant). En aquest punt ens trobem en un dilema, llavors com és pot dur a 
terme la difusió si el mateix semiconductor omple els buits? 

De fet, en un cristall absolutament perfecte a temperatura del 0 absolut  (-273ºC), 
pràcticament no hi ha difusió. 

Però, els cristalls perfectes no existeixen. Qualsevol cristall real, inclús a baixes 
temperatures, presenta defectes en la seva estructura; i si s’escalfa, les oscil·lacions 
tèrmiques provoquen que alguns electrons del material semiconductor saltin del seu lloc, 
deixant vacants. En aquest moment, qualsevol àtom (inclosos els de l’element dopant) 
pot ocupar el forat buit. Els àtoms de la superfície que han deixat el seu lloc poden 
moure’s pel cristall fàcilment passant per intersticis*. D’aquesta manera, la difusió 
d’impureses va en gran part a forats buits, intersticis i altres defectes de l’estructura del 
cristall. Per aquest motiu és necessari l’escalfament previ. 

Quan es redueix la temperatura la distribució de l’element dopant és manté. La 
profunditat de penetració depèn de la temperatura de difusió i de la durada del procés. 
La concentració d’impureses a la superfície depèn únicament de la temperatura (suposant 
que la font d’àtoms dopants sigui infinita): és la solubilitat límit* de la impuresa en el 
silici per a la temperatura a la que es realitza el procés. 

La segona part del procés, es duu a terme una vegada el semiconductor ja té una 
certa concentració d’impureses. El silici dopat és de nou escalfat fins a altes 
temperatures, aquesta vegada, però, sense l’aportació d’àtoms dopants. La finalitat 
d’aquest procés és redistribuir uniformement les impureses mitjançant un procés de 
difusió des de les regons amb un nivell de dopatge més elevat (superfície) cap a les menys 
dopades (interior de la peça, on es manté l’estructura cristal·lina) amb una font finita. 

Els dos processos s’utilitzen en funció del perfil de dopatge que es vol obtenir. 
Habitualment van els dos lligats: quan es realitza un dopatge en el que es vol introduir 
una dosi determinada (font finita) d’àtoms al semiconductor (primera etapa, anomenada 
predeposició). La segona etapa, com s’ha dit,  serveix per reduir la concentració a la 
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superfície i ajudar a la seva penetració. Si el resultat que es busca és el repartiment 
uniforme prescindint del segon procés, no resulta factible, ja que per aconseguir una 
difusió uniforme caldria fer-ho a temperatura baixa, però a causa del temps que caldria 
invertir, resultaria inviable. 

Per a la difusió de donants, s’utilitza habitualment fòsfor, ja que és relativament 
ràpid (més que l’arsènic, el bor i l’antimoni). La difusió té lloc en un forn que consisteix en 
un tub de quars envoltat de resistències calefactores. El forn pot albergar fins a un 
centenar de oblies subjectades per una naveta de quars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la etapa de predeposició és treballa en una atmosfera oxidant de manera que 
es forma una capa de SiO2 amb dopant a la superfície del silici. L’òxid format, és la font 
(pràcticament infinita) de les impureses que s’han d’afegir al semiconductor. En el cas 
dels wafers destinats a sistemes fotovoltaics, ens interessa dopar només una part 
d‘aquests, per aquest motiu, la resta s’ha de protegir. El més comú és utilitzar òxid de 
silici sense dopar, ja que suporta bé la temperatura a que es sotmès i la penetració fins al 
semiconductor dels dopants és molt lenta.  

Si apliquem una difusió d’un element receptor a un semiconductor de tipus n, a la 
regió afectada pel tractament el nombre d’impureses receptores seran molt més gran 
que les donants; el resultat serà de tipus p (amb espais lliures). Les regions a les quals el 
procés de difusió no hagi arribat, el semiconductor es mantindrà com a tipus n. La unió pn 
apareixerà entre els límits d’aquestes dues regions. 

 

Implantació iònica 

La implantació iònica és una altre procés d’introducció d’impureses dins d’un 
semiconductor. Consisteix en ionitzar* els àtoms de dopant, accelerant-los mitjançant 
camps elèctrics i magnètics i dirigir-los contra la superfície del semiconductor. A 
conseqüència de la col·lisió els àtoms penetren una certa profunditat dins dels 
semiconductors. Aquesta profunditat depèn de l’energia cinètica dels ions. 

Gasos 

dopants 

Resistències 

calefactores 

Representació esquemàtica del forn on té lloc la predeposició 

Suport 

     O2         N2 

Tub de quars 

Oblies 

Vàlvula 

Medidor de 

flux   



                                                               L’energia solar fotovoltaica 

                                                                                         Jordi Escudé i Adrià Amézaga 

 

 

~ 25~ 

 

També, en la implantació iònica, la capa de diòxid de silici actua de protecció i 
impedeix que els ions la travessin (ja que només s’ha de dopar una part de l’oblia). En la 
implantació és bombardeja amb ions tot el wafer, però les impureses penetren només a 
on no hi ha SiO2. La implantació és fa a una temperatura molt inferior a la del procés de 
difusió. Malgrat tot, en el procés d’implantació l’estructura cristal·lina es veu malmesa a 
causa de les col·lisions dels àtoms de l’impuresa. Per això una vegada realitzada la 
implantació és procedeix a una recuita del cristall: s’eleva la temperatura durant un 
temps perquè els àtoms del cristall tornin a col·locar-se en els nusos de l’estructura 
cristal·lina. Aquest procés de recuita també produeix una certa redistribució de les 
impureses implantades al semiconductor. 
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3-Tipus d’instal·lacions 

 

3.1 Instal·lacions connectades a la xarxa 

En les  instal·lacions connectada a la xarxa podem distingir tres subsistemes: el de 
captació, el de regulació i el de distribució i consum, entre d’altres elements que 
s’analitzen a continuació: 

Subsistema de captació: constituït per les plaques solars, les quals ja s’han tractat 
anteriorment. 

Element de seguretat: entre els generadors i l’ondulador, hi ha un quadre de 
connexions de CC, on trobem un fusible per a cada polaritat. Són els elements que ens 
permeten desconnectar les plaques de la resta de la instal·lació en cas que sigui necessari.  

Subsistema de distribució i consum: està format per l’inversor,  també anomenat 
ondulador o conversor. És un component imprescindible en tota instal·lació fotovoltaica, i 
serveix per adaptar el corrent generat a les característiques l’exigides per la xarxa 
elèctrica en cada moment. La seva missió fonamental és, en general, transformar el 
corrent continu (CC) generat per les plaques (12 V, 24 V, 48 V), en corrent altern (CA) (220 
V).  

Per tal d’injectar l’energia produïda, no n’hi ha prou 
amb aquest canvi, sinó que cal adaptar-la a les condicions 
normals de subministrament; és a dir: la ona ha de tenir forma 
sinusoïdal i la seva freqüència ha de ser de 50Hz. Per tant, el 
producte final és corrent alterna sinusoïdal de 50Hz i a 220 
volts de tensió, segons l’REBT, que regula el sector elèctric a 
Espanya. 

Un inversor es caracteritza principalment per la tensió 
d’entrada (que s’ha d’adaptar a la del generador), la potència 
màxima que pot proporcionar i la eficiència o rendiment (η). Aquest últim és la relació 
entre la potència elèctrica entregada per l’inversor (potència de sortida) i la potència 
extreta pel generador (potència d’entrada). 

B = CDEèFGHI JK 4DLEHJI 2M45
CDEèFGHI JNKFELIJI2MK5  

És important que l’eficiència dels inversors sigui elevada, ja que evita haver 
d’augmentar la superfície captadora per obtenir la mateixa potència neta; cal assenyalar 
que no tots els inversors existents al mercat posseeixen aquesta qualitat. En tot cas, la 
tria de l’inversor a utilitzar s’haurà de realitzar en funció de les característiques de la 
instal·lació. Existeixen al mercat molts tipus diferents, amb graus molt variables de 
complexitat i sofisticació.  

Inversor Ingecon Sun5 TL 
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L’inversor també actua com un controlador permanent d’aïllament: si es detecta 
una pèrdua de resistència d’aïllament*, desconnecta automàticament la instal·lació 
fotovoltaica; també ho fa quan detecta que no hi ha tensió a la xarxa ja que si hi 
haguessin operaris realitzant tasques de manteniment correrien el risc d’electrocució.   

Si es tracta d’una instal·lació amb una potència instal·lada considerable, 
s’acostuma a subdividir i instal·lar un inversor per a cada una d’aquestes divisions, perquè 
en cas de fallada d’un d’ells, la resta pugui continuar treballant amb normalitat; afectant 
així, el mínim possible la producció d’energia. 

Dins d’aquest subsistema també s’hi troben els cables, però més endavant se’ls 
dedica un apartat especial. 

 

Elements de connexió a la xarxa elèctrica: son els comptadors i elements de 
seguretat (al quadre de comptadors) i l’embarrat. 

El comptador instal·lat ha de ser bidireccional, si la 
instal·lació es troba en un habitatge: un sentit per mesurar la 
energia produïda pels mòduls i que s’ha venut a la 
companyia i l’altre altre per mesurar l’energia consumida per 
l’habitatge.   

Pel que fa  als elements de protecció, abans del 
comptador s’hi instal·la un Interruptor Diferencial* (ID) i un interruptor de Control de 
Potència Màx-ima* (ICPM), després del comptador s’hi ubica un fusible. 

Finalment, es connecta a l’embarrat, que està connectat a 
la xarxa, a continuació l’empresa distribuïdora instal·la la seva 
caixa general de protecció (només accessible per personal 
autoritzat) i d’aquí, l’energia produïda per les plaques és injectada 
a la xarxa a punt per ser consumida. 

També existeix la possibilitat de consumir l’electricitat 
produïda, per fer-ho només cal agafar-la de l’embarrat i es 
mesura amb el mateix comptador instal·lat (per aquest motiu cal 
que sigui bidireccional), a continuació s’hi ha d’instal·lar un ICP i el 
quadre de distribució de l’habitatge. 

 

Altres elements de seguretat: entre l’inversor i el quadre de comptadors, trobem 
una caixa de proteccions AC on hi ha un ID i un Interruptor Magnetotèrmic*. 

 

Comptador digital Tritec 

Embarrat 
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Terra: tant les plaques i el seu suport, com l’inversor cal que estiguin connectats a 
terra per tal d’evitar riscos per a les persones en cas de pèrdua d’aïllament. 

El cablejat: la secció del cablejat està condicionada per dos criteris: el tèrmic 
(produït per l’efecte Joule) i el de la caiguda de tensió (cdt). Ambdós depenen de la 
resistència oferta pel cable utilitzat, tot i que la cdt es la que condiciona més la nostra 
elecció:  

L’efecte Joule té lloc quan circula corrent per un conductor, que s’escalfa i 
produeix calor. Això és degut a que els electrons lliures xoquen amb els àtoms o ions de la 
xarxa i, en el xoc, la seva velocitat disminueix. Aquesta disminució comporta una pèrdua 
d’energia cinètica que els electrons transfereixen als àtoms o ions, i que es transforma en 
un augment de la temperatura del conductor. 

La quantitat de calor (q) despresa a causa de l’efecte Joule val: 

                     q=0,24·R·I2·t  (cal)          on:   O = P · Q
R   2S5  

0,24 és la relació entre la unitat d’energia i la unitat de calor. (1 joule = 0,24 calories). 
R és la resistència elèctrica del conductor 
I és la intensitat que hi circula 
t és  temps durant el qual passa corrent pel conductor 
T és la longitud del conductor en m 
A és la secció del conductor en m2 
ρ és la resistivitat* del conductor (determinada segons el material d’aquest) 

 
Per tant, ens interessa que la resistència elèctrica (R) del conductor sigui el més 

petita possible, d’aquesta manera es disminueix la quantitat d’energia perduda degut a 
l’efecte joule. 
 

 
La cdt (e), per la seva banda, provoca una pèrdua en la transferència de d’energia 

que es manifesta en un augment de la potència dissipada i com a conseqüència, 
l’escalfament del conductor.  

Per a les instal·lacions fotovoltaiques, la cdt màxima permesa és del 3%, de totes 
maneres es recomana als instal·ladors, que es trobi entre l’1 i l’1,5%. 

                                                                                              

 

 

  

e= caiguda de tensió 
R= resistència elèctrica del 
conductor 
I=intensitat 
T = longitud del conductor 
A= àrea del conductor 
ρ=resistivitat del conductor  
 

Nota: un parc solar manté exactament el mateix esquema que qualsevol altra instal·lació 
fotovoltaica connectada a la xarxa. Per a més informació sobre aquestes infraestructures 
consulteuml’annex. 

U = V · W = X · Y
Z · W 2[5 
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3.2-Instal·lacions autònomes 
 

En una instal·lació aïllada de la xarxa podem distingir quatre subsistemes: el de 
captació, el d’acumulació, el de regulació i el de distribució i consum. 
 

Subsistema de captació: està constituït pels panells  solars fotovoltaics dels quals 
ja se n’ha parlat anteriorment. No obstant això, és pot donar el cas que degut a l’excessiu 
consum d’energia els generadors fotovoltaics resultin insuficients. En aquest cas, si no es 
disposa de cap tipus de connexió a la xarxa elèctrica, la millor solució és instal·lar un grup 
electrogen de suport que ajudi a carregar les bateries. El seu ús té molts avantatges ja 
que pot produir electricitat en qualsevol moment, sent un complement excel·lent 
d’energia durant la nit o els dies ennuvolats. 

 

Subsistema d’acumulació (format per les bateries o acumuladors):  

A les instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la 
xarxa, per tal d’emmagatzemar l’energia produïda 
durant les hores de radiació i la seva posterior utilització,  
s’utilitzen bateries associades en sèrie o en paral·lel.  

Les principals característiques de les bateries que s’han 
de tenir en comte són les següents: 

La capacitat: és la quantitat d’electricitat que es pot obtenir mitjançant la 
descàrrega total d’una bateria que inicialment estava carregada al màxim. La capacitat 
d’un acumulador es mesura en Ampers-hora (Ah) per un determinat temps de 
descàrrega. És a dir: una bateria de 100 Ah, pot subministrar 100 A durant una hora, o 
10A durant 10h. Les bateries tenen un voltatge nominal que acostuma a ser de 2, 6, 12 o 
24 V, tot i que varia durant els processos d’operació. És important el voltatge de càrrega, 
que  és la tensió necessària per vèncer la resistència que ofereix la bateria a ser 
carregada. 

L’eficiència de càrrega: és la relació entre l’energia necessària per carregar la 
bateria i la realment emmagatzemada. Una eficiència del 100% significa que tota l’energia 
emprada per a la càrrega pot ser utilitzada posteriorment en la seva totalitat; és a dir: no 
es produeixen pèrdues. Si la eficiència de càrrega és baixa, cal instal·lar un nombre més 
gran de panells per aconseguir emmagatzemar la mateixa quantitat d’energia. 

L’autodescàrrega: és el procés per el que l’acumulador, sense ser utilitzat, tendeix 
a descarregar-se. 

La profunditat de descàrrega: és el percentatge de l’energia que s‘ha utilitzat d’un 
acumulador totalment carregat en una descàrrega. Per exemple, si tenim una bateria de 
100Ah i la sotmetem a una descàrrega de 20Ah, representa una profunditat de 
descàrrega del 20%. 

Bateries d’una instal·lació autònoma 
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Podem distingir les descàrregues superficials (menys del 20%) i les profundes (fins 
al 80%). Com menys profunds siguin els cicles de càrrega i descàrrega, la vida útil de la 
bateria serà més llarga. Si l’acumulador queda totalment descarregat, com a 
conseqüència pot quedar greument danyat i perdre gran part de la seva capacitat de 
càrrega. 

 

Subsistema de regulació (format pels reguladors de càrrega): 

Per tal d’assegurar un bon funcionament de la 
instal·lació cal instal·lar entre els panells i les bateries un 
sistema de regulació de càrrega. Aquest sistema és 
imprescindible excepte en el cas dels panells autoreguladors. 
La principal funció del regulador és impedir que la bateria 
continuï rebent energia del col·lector solar una vegada ha 
assolit la seva càrrega màxima. Si no hi hagués aquest element, 
les bateries estiguessin totalment carregades i s’intentés 
introduir més energia, s’iniciarien a la bateria processos de 
gasificació (hidròlisis de l’aigua en hidrogen i oxigen) i 
d’escalfament, que podrien ser perillosos i afectarien la seva 
vida útil. 

El regulador també serveix per prevenir la sobredescàrrega, evitant que 
disminueixi en excés la càrrega, que tal i com s’ha dit anteriorment, perjudica al 
rendiment de la bateria. Alguns reguladors incorporen una alarma sonora o lluminosa que 
s’activa abans de la desconnexió amb la finalitat que l’usuari tingui suficient temps per 
prendre les mesures adequades. A més, aquests elements incorporen sistemes de 
protecció com fusibles, díodes.. per evitar excessives càrregues puntuals. 

 

Subsistema de regulació i consum: constituït per l’inversor, que realitzarà una 
tasca semblant a la de les instal·lacions connectades a la xarxa: 

La principal funció dels inversors o onduladors en aquest tipus d’instal·lacions és 
adaptar les característiques de la corrent generada a la demandada per les aplicacions. 

En determinades aplicacions que treballen a CC, no és possible fer coincidir les 
tensions proporcionades per els acumulador amb la sol·licitada per tots els elements de 
consum. En aquests casos, la millor solució és instal·lar un conversor de CC. 

En altres aplicacions, la utilització inclou elements que utilitzen CA. Tenint en 
comte que tant els panells com les bateries treballen en CC, és necessari instal·lar un 
inversor que transformi la corrent de contínua a alterna. 

 

 

 

Regulador de càrrega 
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1- Panells solars 

2- Regulador de càrrega 

3- Bateries 

4- Elements que funcuionen 

en CC 

5- Inversor 

6- Elements que funcionen en 

CA 

 

Representació esquemàtica d’una instal·lació fotovoltaica autònoma: 

Exemple d’instal·lació 

autónoma en un semàfor. 

Els components d’aquesta 

són exactament els 

mateixos que els d’una 

aplicada en un habitatge. 
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4-Factors que fan variar l’obtenció d’energia:  

 

Quan parlem del rendiment de les cèl·lules estem sotmesos a diversos factors que 
el condicionen, és a dir, que el fan variar. Els principals són: 

-Rendiment intern de les cèl·lules 
-Intensitat de la llum incident 
-Àrea d’incidència dels rajos solars 
-Temperatura  
 

Passem a explicar-los: 

-Rendiment intern de les cèl·lules: 

Quan es donen les dades de rendiment d’una cèl·lula solar, aquest ha estat 
mesurat en un laboratori i en condicions normalitzades (Irradiància : 1000W/m2, 
temperatura de la cèl·lula : 25ºC). 

Així, amb la superfície lliure d’impureses es mesura el rendiment correctament, i el 
factor final que el condiciona és la pròpia fabricació de la cèl·lula. Hi influeix la qualitat i 
composició del material, el tipus d’estructura, les connexions, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitat de la llum incident: 

Ja s’ha parlat a l’apartat “Principis de funcionament” que l’energia del fotó depèn 
únicament de la freqüència de la ona portadora. D’aquesta manera, en funció del conjunt 
de fotons que incideixen sobre la cèl·lula i la seva freqüència s’aprecia una variació de 
rendiment.  

Normalment les cèl·lules es fabriquen de tal manera que estiguin optimitzades en 
funció dels tipus d’ona que haurà de rebre un cop entri en funcionament. 

Gràfic en el que es mostra 

l’evolució del rendiment 

de cèl·lules experimen-

tals. 
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-Àrea d’incidència dels rajos solars 

Un factor decisiu en el rendiment és la superfície d’incidència dels rajos solars. És 
obvi que la quantitat de fotons que incideixen en la cèl·lula és proporcional a l’àrea i al 
total d’energia captada. 

Per això, per tal d’optimitzar al màxim el 
rendiment dels panells solars es fa un càlcul de la 
inclinació òptima, en funció de la zona geogràfica, 
o s’utilitzen sistemes de seguiment solar (trackers) 
per tal que aquesta superfície sigui màxima. 

En el següent dibuix es mostra la diferència 
entre una placa inclinada correctament i una altra 
placa sense una inclinació òptima respecte el Sol: 

Considerem un panell solar sense gruix, es 
a dir en 2 dimensions. X i Y són els costats 
d’aquest.  

L’àrea del panell S, és el producte dels 
costats X i Y. 

X’ és la projecció del costat X del panell 
sobre una recta perpen-dicular als rajos del Sol. 
Per tant, la superfície d’incidència útil St es calcula 
amb el producte de X’ i Y. 

Per trobar el valor de X’ podem deduir observant 
el dibuix que X’=X·sin(a). 

Capacitat d’absorció de 

les cèl·lules 

fotovoltaiques: 

Espectre i potència 

de la llum. 

 Silici Amorf (entre 

0,2 i 1,5 μm) 

 Silici Cristal·lí (entre 

0,2 y 1,7 μm) 

Longitud d’ona 

P
o

tè
n

ci
a 

d
e

 la
 ll

u
m
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Finalment podem escriure que l’àrea útil d’incidència St, és el producte de X’, Y, i 
el sinus de l’angle que formen els rajos del Sol respecte el panell. 

St = X·Y·sin(a) = S·sin(a) 

Observant la formula resulta obvi que per obtenir la superfície útil d’incidència 
més gran, l’angle d’inclinació (a) ha de ser de 90º, ja que el domini de la funció sinus és [-
1,1]. 

Per tal de demostrar-ho hem confeccionat la següent taula, on es compara la 
superfície d’incidència en la mateixa placa en funció de la inclinació dels rajos del Sol. 
Aplicant la fórmula que s’ha exposat anteriorment, es demostra que l’angle idoni és el de 
90º. 

NOTA: Cal recordar que en aquest últim punt, s’ha tractat la projecció dels rajos 
del sol sobre la superfície de les plaques, que no s’ha de confondre amb la inclinació 
d’aquestes en les instal·lacions fotovoltaiques. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidència 
rajos del 

sol 
Representació 

Superfície placa 

(Conergy E180) 

Superfície 
incidència 

0º 
 1,669x0,832= 

1.388 m2 0 m2 

15º 
 1,669x0,832= 

1.388 m2 
0.359 m2 

30º 
 1,669x0,832= 

1.388 m2 
0.694 m2 

45º 
 1,669x0,832= 

1.388 m2 
0.981 m2 

60º 
 1,669x0,832= 

1.388 m2 
1.20 m2 

75º 
 1,669x0,832= 

1.388 m2 
1.34 m2 

90º 
 1,669x0,832= 

1.388 m2 
1.388 m2 
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-Efectes de la temperatura: 

Quan una cèl·lula solar fotovoltaica està generant energia, es veu afectada 
normalment per un increment de temperatura, i per tant, per una variació de la 
resistivitat del material. 

L’eficiència de les cèl·lules és calculada en condicions de laboratori (25ºC), per 
tant, qualsevol variació d’aquesta provocarà una variació del rendiment. 

Per determinar la temperatura de la cèl·lula s’utilitza l’expressió següent: 

Temperatura placa = temperatura ambient + augment de temperatura provocada per la 
insolació 

La temperatura d’insolació és aquella produïda per l’impacte dels rajos solars 
sobre la cèl·lula. Aquest increment pot ser de 25ºC o inclús més. 

Així, en un ambient càlid de 25ºC per exemple, la temperatura de la cèl·lula pot 
arribar fins als 50ºC. 

Amb tot això, cada tipus de cèl·lula solar té uns valors que n’indiquen la variació 
del rendiment, voltatge i corrent en funció de la temperatura. La següent taula mostra 
una franja de valors vàlids per la majoria de models respecte 25ºC (valors coneguts a 
partir de mètodes experimentals): 

-Variació del voltatge en el circuit obert respecte la temperatura: de -0.0023 a      -0028 
V/ºC. 

-Variació de la potència màxima respecte la temperatura: entre -0.3 i -0.5%/ºC. 

-Variació de la intensitat respecte la temperatura (curtcircuit): de 0.004 a 
0.013mA/cm2/ºC. 

 

S’ha de destacar el signe positiu de la 
variació de la intensitat. És així degut a la 
variació de la resistivitat de materials com el 
silici, que disminueix quan la temperatura 
puja. Així obtenim intensitats més elevades a 
menor voltatge, però això no significa un 
augment de potència màxima. En la imatge 
de l’esquerra es pot veure en el gràfic 
Voltatge-Corrent a diferent temperatura 
d’un panell solar de 36 cèl·lules. 

Nota: no confondre amb el gràfic de 
potència, que es calcularia: P=I·V. 
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Podem utilitzar la següent formula per determinar la variació de tensió en plaques solars: 

Increment de tensió (ΔV) = número de cèl·lules x increment de temperatura x 
coeficient de variació de voltatge. 

Aquestes afirmacions ens fan arribar a la conclusió que no es recomanable 
instal·lar plaques solars en llocs on la temperatura ambient és excessivament elevada. En 
cas de no haver-hi altra opció s’hauria de recórrer a la refrigeració forçada. 

 

Resulta rendible invertir per millorar alguns dels aspectes anteriors? 

En l’actualitat les cèl·lules solars comercials tenen un rendiment màxim del 19%. 
Degut això diferents institucions i empreses inverteixen capital destinat a la investigació i 
desenvolupament d’aquests productes.  

En alguns casos s’ha donat el cas que els diners estalviats durant el cicle de vida 
útil d’una placa solar no han superat els que s’han invertit en la instal·lació d’aquesta. 
Això denota que és necessària una inversió per desenvolupar mètodes per augmentar el 
rendiment i reduir el cost de les cèl·lules per ser més rendibles econòmicament.  

Resultarà rendible invertir en qualsevol cas sempre que es tingui en compte el 
cicle de vida útil de la placa, i que els guanys o l’estalvi resultants de les mesures 
aplicades, siguin superiors al cost d’aquestes. 
 

-Rendiment intern de les plaques: aquest es el factor que suposa més esforç i el 
que més s’està investigant actualment. És el principal obstacle cara el desenvolupament 
de l’energia solar fotovoltaica. Observant el gràfic anterior s’aprecia el notori pas de l’1% 
de rendiment de les primeres cèl·lules, al 40% en els últims models experimentals. 
 

-Àrea d’incidència dels rajos solars: fa poc que s’han començat a instal·lar els 
seguidors solars de 2 eixos, és a dir que estan articulats de tal manera que puguin seguir 
el Sol amb una precisió elevada, augmentant la superfície d’incidència útil dels rajos 
solars durant el dia. Els últims models de 2 eixos permeten un augment del 40% del 
rendiment de la instal·lació respecte les plaques amb inclinació fixa. 
 

-Efectes de la temperatura: per minimitzar els efectes de la temperatura 
s’utilitzen circuits de refrigeració. S’ha de dir que estan molt poc extesos en les zones en 
que la temperatura ambient no és excessivament elevada, ja que els guanys que 
s’obtenen no superen la inversió feta per muntar el sistema. A part d’això es poden trobar 
al mercat panells solars mixtos, és a dir, un panell fotovoltaic que és refrigerat per un 
circuit que alhora es fa servir per l’escalfament d’aigua. Aquest sistema és més rendible 
tenint en compte l’estalvi d’energia utilitzada per l’escalfament. 
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4.1-Últims avenços 

En els últims anys científics i enginyers han estat 
investigant a contrarellotge per obtenir cèl·lules solars més 
eficients i barates. S’han provat molts mètodes de fabricació i 
encara actualment s’està investigant en moltes vies diferents, 
passant per les emergents cèl·lules orgàniques o les de 
pel·lícula fina. El tipus que ha donat més bon resultat fins ara 
han estat les cèl·lules multicapa. Boeing-Spectrolab Inc. ha 
aconseguit un rendiment rècord del 40,7% amb aquest disseny, 
un valor molt alt comparat amb la resta. 

La investigació d’aquest tipus de cèl·lules va sorgir de la 
creixent demanda energètica  en el camp aeroespacial, on el 
cost no es tan important com en la resta de sectors. Es van 
començar a desenvolupar cèl·lules de cada vegada més 
rendiment, d’una alta resistència a la radiació, i paral·lelament 
es van poder reduir els costos de fabricació, tot i que 
actualment segueixen sent cares per introduir-les al mercat a 
gran escala. Per això s’estan desenvolupant algunes solucions 
que passen per instal·lar concentradors òptics que concentren 
la llum captada en una superfície més gran que la placa, 
obtenint la mateixa energia que una placa més gran sense 
concentrador i per tant  reduint el cost de fabricació instal·lant 
plaques més petites. 

Pel que fa a les cèl·lules multicapa, es basen en la unió 
de 2 o 3 capes que capten l’energia solar, cada una 
especialitzada en un marge de l’espectre de llum. S’ha de dir 
que el rendiment màxim teòric calculat per els models de 3 
capes és del 50%. 

Aquest tipus de cèl·lules s’estan expandint molt en el 
camp aeroespacial, tal com s’ha dit i s’estan fent grans esforços 
per reduir-ne el cost. Si això s’aconsegueix s’espera l’inici de la 
comercialització a gran escala que ajudi al sector fotovoltaic a enlairar-se definitivament. 

  

Placa solar amb concentrador 

Esquema d’una 

cèl·lula multicapa 
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5-Anàlisi d’una instal·lació 

Introducció 

La instal·lació fotovoltaica
troba instal·lada a la teulada d’una casa unifamiliar a la ciutat de Cervera, concretament 
al C/Solsona, 7. La seva orientació es quasi perfecta: 10º de desv
inclinació de la teulada és també de 10º
d’òptim.  

 

L’empresa encarregada dels estudis i
S.L. amb seu a Lleida.   

Després d’haver realitzat els estudis pertinents i haver 
(2,5; 5,4 i 10 kWp*), finalment es  va escollir la instal·lació de 5
potència. Una vegada decidit
realitzar les obres (a la Paeria) com per autoritzar la venda de la energia produïda a la 
xarxa i el punt de connexió, en aquest cas, a Fecsa. També es van demanar ajudes a l’estat 
per la promoció d’energies sostenibles però van ser denegades. Finalment les obres van 
començar a principis de maig 
vegada la instal·lació va tenir el vistiplau de la companyia elèctrica es va procedir a la 
connexió a la xarxa. El primer mes, però, es considerat de proves i com a conseqüència el 
preu per kWh produït va ser de

 

 

 

Situació de l’habitatge. Captura extreta de www.sigpac.com
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Anàlisi d’una instal·lació real 

La instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa que s’analitzarà a continuació és 
troba instal·lada a la teulada d’una casa unifamiliar a la ciutat de Cervera, concretament 
al C/Solsona, 7. La seva orientació es quasi perfecta: 10º de desviació respecte el sud i la 

ó de la teulada és també de 10º. Per tant l’emplaçament es podria qualificar 

 

L’empresa encarregada dels estudis i de dur a terme el muntatge fou Sofos Solar 

Després d’haver realitzat els estudis pertinents i haver redactat
), finalment es  va escollir la instal·lació de 5,4 kW

ecidit, es van demanar tots els permisos necessaris tant per 
realitzar les obres (a la Paeria) com per autoritzar la venda de la energia produïda a la 
xarxa i el punt de connexió, en aquest cas, a Fecsa. També es van demanar ajudes a l’estat 

ó d’energies sostenibles però van ser denegades. Finalment les obres van 
de maig del 2.006 i van finalitzar al cap d’un parell de setmanes. Una 

vegada la instal·lació va tenir el vistiplau de la companyia elèctrica es va procedir a la 
connexió a la xarxa. El primer mes, però, es considerat de proves i com a conseqüència el 

produït va ser de 0,03829 €/kWh.   

Situació de l’habitatge. Captura extreta de www.sigpac.com 

que s’analitzarà a continuació és 
troba instal·lada a la teulada d’una casa unifamiliar a la ciutat de Cervera, concretament 

iació respecte el sud i la 
. Per tant l’emplaçament es podria qualificar 

dur a terme el muntatge fou Sofos Solar 

 3 pressupostos 
kW pic (kWp) de 

, es van demanar tots els permisos necessaris tant per 
realitzar les obres (a la Paeria) com per autoritzar la venda de la energia produïda a la 
xarxa i el punt de connexió, en aquest cas, a Fecsa. També es van demanar ajudes a l’estat 

ó d’energies sostenibles però van ser denegades. Finalment les obres van 
i van finalitzar al cap d’un parell de setmanes. Una 

vegada la instal·lació va tenir el vistiplau de la companyia elèctrica es va procedir a la 
connexió a la xarxa. El primer mes, però, es considerat de proves i com a conseqüència el 
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La instal·lació 

Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica de 4.6 kW de potencia nominal (Pnom) i 
5.400 Wp Watts pic). Està constituïda per 30 mòduls solars Conergy E180P, que han estat 
dividits en tres branques de 10 panells connectats en sèrie cada una i que a la vegada es 
troben connectades a un ondulador de 4.6 kW de potència nominal Conergy WR5900E.  

 

 

            

 

 

 

La tecnologia utilitzada pels panells solars fotovoltaics Conergy E180P és la 
policristal·lina. 

Cal dir, que a la teulada s’hi troba una petita sortida de fums de l’habitatge i amb 
la finalitat que la producció no es veiés afectada l’empresa va realitzar un estudi d’ombres 
perquè aquestes no tapessin en cap moment del dia durant tot l’any les plaques solars. 

El cablejat utilitzat per connectar els mòduls en sèrie té una secció de 4mm2. Per 
unir les 3 sèries s’ha utilitzat una caixa de proteccions fixa situada a la teulada. D’aquesta 
caixa en surten dos cables (positiu i negatiu) de 10 mm2 cada un, a més del cable de 
protecció de terra que és de 16mm2. Per tal d’arribar fins a l’ondulador que es troba a la 
planta baixa de la casa. Els cables es van canalitzat amb l’objectiu de protegir-los 
mitjançant un tub Grisdur de 32mm de diàmetre exterior que ha estat fixat a la façana de 
la casa al llarg d’un tram de 8 metres. 

1) Mòdul Conergy E180P 

2) Instal·lació analitzada 

1) 
2) 
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L’ondulador es va instal·lar a l’interior del magatzem; 

per aquest motiu va ser necessari fer un forat a la façana per 
accedir-hi. Just abans del convertidor (ja a dins l’edifici) 
trobem una caixa de proteccions on hi ha el quadre de 
connexions de CC que compta amb dos fusibles de 32A. 
D’aquesta caixa en surten dos cables de 6mm2 cap a 
l’ondulador protegits per una canaleta. De l’inversor en 
surten dos cables més, que tornen a la caixa anterior per tal 
de passar per la caixa de proteccions CA, formada per un 
interruptor magnetotèrmic bipolar de 25A i un interruptor 
diferencial de 40A. Protegits per un tub, van cap a la caixa de 
comptadors situada a l’exterior de l’edifici, pet tant, fou 
necessari obrir de nou un altre forat tant per poder passar els 
cables com per instal·lar l’armari on hi ha els comptadors. 
 

   

 

 

 

Caixa de connexions situada a la teulada; és el  

punt on s’uneixen les tres sèries de plaques. Els 

tres cables de la meitat superior (marcats amb 

cinta blanca) provenen dels borns negatius; i els 

de la meitat inferior (marcats amb cinta vermella), 

pertanyen als positius.  

1) Caixa de proteccions. 

2) Elements quer comformen la caixa de proteccions. D’esquerra a dreta : 

2 fusibles de 32A (quadre de connexions CC),  ID de 40A i interruptor magnetotèrmic 

bipolar de 25A (caixa de proteccions CA). 

Inversor Conergy WR5900E 

1) 2) 
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Ja dins de l’armari dels comptadors trobem dos elements més de protecció: un 
Interruptor Diferencial i un Interruptor de Control de Potència Màxima (ICPM) a més del 
comptador bidireccional monofàsic. 

 

                          

 

 

       

 

 

 

L’ICPM és d’obligada instal·lació segons el RD 1663-200 per tal que la companyia 
elèctrica pugui realitzar tasques de manteniment a la xarxa si s’escau, cal dir que ningú 
pot tenir-hi accés excepte la mateixa companyia. 

A causa de l’esmentada innaccessibilitat és necessària la instal·lació d’un 
Interruptor automàtica Diferencial (ID) de menor intensitat nominal, i és que aquest és el 
que realment protegeix la instal·lació de sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor 
actuarà sempre abans que l’interruptor general manual excepte en curtcircuits 
importants provinents de la xarxa de la companyia subministradora. Aquest Interruptor 
Diferencial és del tipus C ja que no existeixen corrents d’arrencada de consum elevat.  

Si la instal·lació s’hagués realitzat amb dos o més onduladors (que no és el cas) 
s’hauria instal·lat un magnetotèrmic per cada un d’ells, per tal que en el cas que en fallés 
un el altres no es veiessin afectats. 

 

1) Interior de l’armari de comptadors. 

2) Comptador bidireccional Actaris ACE100 280 

3)  Detall de l’Interruptor Diferencial bipolar i 

de l’interruptor general. 

1) 2) 

3) 
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El suport de les plaques 

Les plaques solars es troben subjectades a la teulada (d’uralita) mitjançant carrils 
d’acer galvanitzat que van ser collats amb vareta roscada i tac químic. L’estructura a més 
de subjectar també permet donar als mòduls la inclinació òptima (35-40º), en aquest cas, 
però, la inclinació de la teulada és d’uns 10º i es va desestimar corregir aquesta inclinació 
perquè només representa unes pèrdues d’un 2% aproximadament i d’aquesta manera 
també s’eviten possibles problemes amb el vent. 

     

 

 

La connexió de terra 

Els marcs dels panells fotovoltaics estan en contacte amb les guies, ja que 
aquestes tenen el cable de terra connectat per raons de seguretat (pèrdues d’aïllament 
en el generador, efectes provocats per descàrregues atmosfèriques,...).  Aquest cable de 
terra és el tercer que baixa pel tub situat a la façana i una vegada dins el magatzem, es va 
connectar a una piqueta de coure d’1,5 metres de llarg que es troba clavada al terra.   

  

 

 

Estructura metàl·lica que sosté les plaques 

1) Connexió del cable de terra a l’estructura metàl·lica, que alhora està en contacte 

amb el marc de tots els mòduls. 

2) Part visible de la piqueta del terra 
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Característiques físiques Conergy E180P: 

 Dimensions: 832x1.669x43 (mm) 

 Pes: 19kg 

 Cèl·lules en sèrie: 29 

 Tipus de cèl·lules: policristalines 

 Tamany cèl·lules: 156x156  (mm) 

 

Característiques elèctriques Conergy E180P: 

 Potència Pic: 180Wp 

 Intensitat del circuit: 7,80A 

 Tensió circuit obert: 31v 

 Voltatge potència màxima (Umpp): 24,5v 

 Intensitat potència màxima (IMpp): 7,53A 

 Voltatge màxim del sistema: 1.000V 

 Coeficient de pèrdues per calor: 0,34%/ºC 

 Eficiència: 12,96% 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  Fitxa de característiques de les plaques i esquema de connexió de les plaques en 3 sèries (A,B i C) 
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Esquema elèctric: 
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6-Treball de camp 
 

6.1-Introducció 

La segona part del treball es centra en un dels mètodes més extesos per millorar el 
rendiment de les instal·lacions fotovoltaiques i tèrmiques: el seguiment solar. És un 
sistema que en la majoria de casos s’implanta en grans panells a nivell de terra, en la 
majoria de casos s’utilitza en els parcs solars.  

Un seguidor solar o tracker és un dispositiu que suporta els panells fotovoltaics o 
tèrmics i la seva funció és encarar-los de manera que els rajos del sol incideixin 
perpendicularment, afectant així a la màxima superfície possible durant el dia; així fem 
que augmenti de manera significativa el rendiment global de la instal·lació. Aquest 
increment es troba al voltant del 40% en comparació amb la mateixa instal·lació fixa. 

L’ús d’aquest sistema permet pal·liar en part el problema del baix rendiment que 
tenen les cèl·lules fotovoltaiques comercialitzades actualment. 

En la següent part del treball s’exposen els aspectes més importants del 
seguiment solar, es realitza el disseny, construcció i posada en funcionament d’una 
maqueta d’un tracker, que permet mostrar les seves parts més importants i observar-ne 
el seu principi de funcionament. 
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6.2-Trajectòria del Sol 
 

La Terra realitza 2 moviments simultanis: un de rotació al voltant d’un eix que 
passa pels pols, i un altre de translació seguint una trajectòria el·líptica al voltant del Sol. 
El pla que conté aquest últim és el pla de la Eclíptica. La el·lípse que segueix la trajectòria 
té una excentricitat molt baixa (0,01673), per tant la diferència de  distància al Sol de 
l’estiu serà diferent a l’hivern. 

El moviment de rotació és el que origina el dia i la nit, i el moviment de translació 
és el que varia el temps d’exposició del Sol sobre una superfície determinada de la Terra, 
originant així les estacions. Aquesta variació d’exposició és degut a que la inclinació de la 
Terra respecte el pla de la Eclíptica sempre és igual (66º 33’). 

Anomenem la declinació solar (δ) a 
l’angle que forma la línia que uneix el centre 
del Sol amb el de la Terra amb la seva 
projecció al pla de l’equador. La declinació 
solar varia durant l’any, causant les estacions 
com s’ha dit. La declinació màxima que 
s’assoleix durant l’any és de 23º 45’ (Solstici 
d’estiu) i la mínima de -23º 27’ (Solstici 
d’hivern). Quan la declinació és de 0º es 
produeixen els equinoccis. És possible calcular 
la declinació de qualsevol dia de l’any 
utilitzant la següent formula: 

 

   

\2º5 ≈ ;], ^_ · `ab cd]ef
]e_g · 2hb + ;i^5j 

On dn és el dia de l’any, començant a contar des de l’1 de gener. 

 

De tot això es pot deduir que la declinació és el que fa variar les hores de llum d’un 
dia i la inclinació dels rajos solars respecte el terra a la vegada. 

A l‘hora de fer una instal·lació sense seguidor es fa el càlcul de la mitjana de 
declinació, ja que aquesta varia segons la situació geogràfica (a Espanya és de 35-40º). 

 

 

 

 

Model fictici geocèntric de la trajectòria del 

Sol 
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Dibuix que mostra la “posició” del Sol a durant el dia en les 

diferents èpoques de l’any 

Esquema que mostra la declinació de la Terra en diferents èpoques de l’any 
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6.3-Tipus de seguidors solars:
 

Pel que fa al mecanisme, en distingim dos tipus: els d’un eix i els de dos. Els d’un 
eix, són més senzills i robustos, i també més 
són més complexos i més eficients (
acostumen a necessitar una inversió més gran pel que fa a manteniment, ja que tenen 
més peces mòbils.  

 

 

 

 

 

Pel que fa al sistema utilitzat per seguir la trajectòria del Sol, també podem 
distingir-ne dos: els que utilitzen sensors de llum i els que s’orienten gràcies a un 
programa pre-instal·lat. 

Els primers, pràcticament
(a causa de la pluja, la pols,...), les dades que rep el processador no són reals i per aquest 
motiu, l’orientació deixa de ser l’adequada i pot suposar grans pèrdues en la producció si 
no es realitza el manteniment adequat.

 L’altre tipus de seguidors, com s’ha dit incorporen un programa que controla la 
inclinació i la orientació dels eixos en funció del dia i de l’hora. Aquest sistema resulta 
molt més fiable que els anteriors, ja que per a cada i
específic segons la seva ubicació geogràfica.

  

Seguidors solars d’un eix
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Tipus de seguidors solars: 

Pel que fa al mecanisme, en distingim dos tipus: els d’un eix i els de dos. Els d’un 
eix, són més senzills i robustos, i també més barats. Els de dos eixos, per la seva banda 
són més complexos i més eficients (+4%), però a part que són més cars, a la llarga 
acostumen a necessitar una inversió més gran pel que fa a manteniment, ja que tenen 

Pel que fa al sistema utilitzat per seguir la trajectòria del Sol, també podem 
: els que utilitzen sensors de llum i els que s’orienten gràcies a un 

Els primers, pràcticament ja no s’utilitzen perquè si s’embruten els sensors de llum 
pols,...), les dades que rep el processador no són reals i per aquest 

motiu, l’orientació deixa de ser l’adequada i pot suposar grans pèrdues en la producció si 
itza el manteniment adequat. 

L’altre tipus de seguidors, com s’ha dit incorporen un programa que controla la 
inclinació i la orientació dels eixos en funció del dia i de l’hora. Aquest sistema resulta 
molt més fiable que els anteriors, ja que per a cada instal·lació es crea un programa 
específic segons la seva ubicació geogràfica. 

 

Seguidors solars d’un eix Seguidor solar de dos

Pel que fa al mecanisme, en distingim dos tipus: els d’un eix i els de dos. Els d’un 
barats. Els de dos eixos, per la seva banda 

4%), però a part que són més cars, a la llarga 
acostumen a necessitar una inversió més gran pel que fa a manteniment, ja que tenen 

Pel que fa al sistema utilitzat per seguir la trajectòria del Sol, també podem 
: els que utilitzen sensors de llum i els que s’orienten gràcies a un 

ja no s’utilitzen perquè si s’embruten els sensors de llum 
pols,...), les dades que rep el processador no són reals i per aquest 

motiu, l’orientació deixa de ser l’adequada i pot suposar grans pèrdues en la producció si 

L’altre tipus de seguidors, com s’ha dit incorporen un programa que controla la 
inclinació i la orientació dels eixos en funció del dia i de l’hora. Aquest sistema resulta 

nstal·lació es crea un programa 

Seguidor solar de dos eixos 
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6.4-Rendibilitat dels seguidors solars 

 

Aquesta és una pregunta difícil. A l’hora d’instal·lar qualsevol sistema que 
depengui dels factors meteorològics (plaques solars, generadors eòlics, etc.) s’ha de fer 
un estudi previ que en determina la viabilitat. Això depèn en gran part de la situació 
geogràfica. 

Tot i així podem deduir-ne algunes condicions: a qualsevol lloc on sigui rendible 
posar plaques solars, automàticament és rendible posar-hi un seguidor. Però també és 
possible que en llocs on inicialment no és rendible posar plaques solars passin a ser-ho 
amb la instal·lació d’un tracker. Aquests llocs són els que estan molt allunyats de 
l’equador, és a dir que reben molt poca insolació durant el dia a causa de la inclinació dels 
rajos solars, i on col·locar les plaques amb la inclinació mitjana no és suficient. Però 
insistim en que la decisió final sempre està subjecta a l’estudi previ i el terreny del que es 
disposa, ja que cal tenir en comte que n’ocupen el doble que si la instal·lació fos fixa 
degut a les ombres. 
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6.5-Disseny i construcció d’una maqueta d’un seguidor solar d’un eix 

 

6.5.1-Elecció del tipus de seguidor 

A l’hora d’escollir el tipus de seguidor no hi va haver cap tipus de dubte i varem 
decidir fer-lo d’un sol eix. La finalitat de la maqueta és crear el disseny l’estructura i poder 
demostrar el funcionament bàsic d’un tracker que utilitzi sensors de llum per orientar-se. 
Per altra banda, la construcció d’un seguidor de dos eixos resulta excessivament 
complicada a més de ser necessari material especial i l’extensió del temps dedicat al 
disseny i la construcció; fet que ens limitava degut al temps que calia invertir a la resta del 
treball. 

 

6.5.2-Sistema de funcionament 

El sistema de funcionament del nostre tracker es basa en la diferència de llum de 2 
fotoresistències inclinades a la placa mòbil. Estan inclinades de tal manera que si les unim 
formen una “punta”; d’aquesta manera només reben la mateixa intensitat de llum quan 
la punta està encarada al Sol. Quan hi ha una diferència de llum a les fotoresistències (per 
tant una diferència en la resistència, que és interpretada com una inclinació incorrecta de 
la placa) la placa de control dona tensió al motor, accionant-lo en un sentit o un altre, 
depenent de quina és la fotoresistència que capta més llum. El motor mou la placa 
juntament amb les fotoresistències fins que la quantitat de llum que reben s’iguala. Això 
passa quan la placa està correctament encarada cap al Sol, és a dir, quan la inclinació dels 
seus rajos és perpendicular als mòduls. 
 

Nota: A la maqueta les fotoresistències no es troben juntes com a la imatge, sinó 
que estan separades mantenint la mateixa inclinació. El funcionament continua sent el 
mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix esquemàtic de les fotoresistències. La imatge de l’esquerra mostra les 

fotoresistències mal inclinades cap al Sol, i la segona, les mostra correctament, 

després d’haver aplicat la correcció d’inclinació. 



                                 

                                                                      

 

 

6.5.3 Circuits electrònics necessaris

 

Per fer funcionar el seguidor s’han utilitzat dos circuits analògics

Per una banda hi ha el circuit de control del motor, és a dir, el circuit que rep la 
informació de les fotoresistències i acciona el motor en funció de la diferència de llum 
captada per aquestes. 

Per altra banda és necessari un circuit regulador de càrrega de la bateria i 
limitador de tensió. Aquest circuit subministra l’energia produïda per les plaques  i 
d’aquesta, al circuit de control amb el voltatge adequat. 

El sistema és totalment autosuficient i hi ha la possibilitat d’utilitzar l’energia 
produïda amb qualsevol element que treballi a 12V (ràdio de cotxe, llums, motors, etc.). 

 

 

6.5.4-Disseny i fabricació dels circuits impresos (PCB)

Pel que fa a la part electrònica s’ha
tret de www.redrok.com. Es basa en un circuit dissenyat per MOSFETs de potència amb 
un doble amplificador i 2 fotoresistències. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema electrònic del circuit de control
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Per altra banda és necessari un circuit regulador de càrrega de la bateria i 
limitador de tensió. Aquest circuit subministra l’energia produïda per les plaques  i 
d’aquesta, al circuit de control amb el voltatge adequat.  

totalment autosuficient i hi ha la possibilitat d’utilitzar l’energia 
produïda amb qualsevol element que treballi a 12V (ràdio de cotxe, llums, motors, etc.). 

Disseny i fabricació dels circuits impresos (PCB) 

la part electrònica s’ha escollit un circuit de control analògic senzill, 
tret de www.redrok.com. Es basa en un circuit dissenyat per MOSFETs de potència amb 
un doble amplificador i 2 fotoresistències.  

Esquema electrònic del circuit de control 

L’energia solar fotovoltaica 
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Per una banda hi ha el circuit de control del motor, és a dir, el circuit que rep la 
informació de les fotoresistències i acciona el motor en funció de la diferència de llum 
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totalment autosuficient i hi ha la possibilitat d’utilitzar l’energia 
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tret de www.redrok.com. Es basa en un circuit dissenyat per MOSFETs de potència amb 
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Degut a l’antiguitat del disseny es van substituir alguns components que ja no es 
troben al mercat o bé per limitacions del distribuïdor.  

Els components del circuit de control són: 

- Circuit integrat Texas Instruments LM339N (quatre amplificadors operacionals) 

- 2 MOSFETs IRF9Z34 
- 2 MOSFETs IRF 540 (substituint els IRFZ34) 
- 4 resistències de 2,7 KΩ, 4 de 100 KΩ 2 de 270 KΩ 
- 2 potenciòmetres ajustables de 100 KΩ 

 

I els components del regulador: 

- 1 Regulador de tensió LM137 
- 1 Resistència de 2 KΩ, 1 de 0,5 Ω i 1 de 560 Ω 
- 1 Potenciòmetre de 10 KΩ 
- 1 LED 
- 2 condensadors de 100K pF 
- 1 condensador electrolític de 1000 µF 

 

Un cop provats els circuits en una protoboard es va procedir al disseny dels PCB. 

Per la fabricació dels PCB va ser necessari: 

- Placa fotosensible de baquelita 
- Plàstic transparent per la impressió de circuits impresos 
- Software Autosketch 
- Insolador (en el nostre cas un retro-projector) 
- Àcids per el procés d’atacat i revelat 

Esquema electrònic del circuit limitador i regulador de tensió 
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 El disseny del circuit va ser dibuixat mitjançant el programa de dibuix Autosketch. Es 
va tenir en compte l’amplada de les vies segons la potència que havien de suportar i es va 
deixar una distància suficient entre elles per evitar possibles problemes. Finalment es va 
haver de col·locar un pont degut a la impossibilitat de connectar una via.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: les imatges dels PCB estan invertides perquè el circuit “s’estampa” sobre la 
placa. Com a conseqüència, perquè siguin llegibles cal imprimir-los al plàstic transparent 
tal com es mostra aquí. 

Disseny final del circuit imprès del circuit de control 

Disseny final del circuit imprès del circuit limitador i regulador 

de tensió 
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Tot seguit, amb el dibuix imprès sobre un plàstic transparent es va procedir a la 
isolació. En aquest procés el plàstic es posa de manera que es pugui llegir el text 
correctament damunt la placa fotosensible per la fabricació de circuits impresos i tot 
seguit es posa sobre una font de llum potent, quedant el plàstic entre la placa i la 
làmpara, que il·lumina sobre la placa la part que no forma part del circuit, ja que la tinta 
no deixa passar la llum. Tot seguit s’aplica llum durant el temps recomanat pel fabricant 
de la placa. S’il·luminen les zones que no formen part del circuit, fet que permet poder-les 
eliminar mitjançant diversos compostos químics. 

Seguidament es va revelar, per treure la resina que cobreix el coure que no forma 
part del circuit. Per fer-ho es va utilitzar sosa càustica. Després del revelat es va procedir a 
l’atacat per deixar només el coure del circuit, per fer-ho es va utilitzar clorur fèrric.  

Fet això ja es van poder soldar tots els components, incloent-hi els terminals per 
connectar l’alimentació, el motor, i les fotoresistències. 

 

6.5.5-Parts de la maqueta i material necessari 

 

 

 

 

 

Dibuix esquemàtic indicant les parts de la maqueta del tracker 
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Base: està feta a partir d’una placa de fusta conglomerada. Primer es va polir per 
eliminar les imperfeccions (irregularitats, taques, etc.), a continuació es van tapar tots els 
forats i esquerdes amb massilla reparadora per tal de dissimular-los i desprès d’haver 
eliminat la sobrant,  es va recobrir la superfície amb segelladora per tapar els porus de la 
fusta. Desprès d’una suau polida, per eliminar irregularitats, finalment va ser pintada amb 
un pulveritzador de pintura metal·litzada. 

Potes: es van fer tallant petites plaques de PVC, havent calculat prèviament les 
mides perquè l’eix que subjecten formés un angle de 10º.  

Suport per les potes: per millorar la subjecció de les potes es van confeccionar uns 
reforços units a la base que les immobilitzen i n’impedeixen el moviment. A partir d’uns 
blocs de fusta es van tallar, modelar i polir les peces per tal d’adaptar-les a cada pota. Van 
ser pintades simultàniament amb la base. 

Suport del motor: aquesta peça li dona al motor la inclinació adequada perquè la 
transmissió (cadena o corretja) treballi adequadament. Això s’aconsegueix fent que l’eix 
del motor i el de les plaques siguin paral·lels. Es va fer tallant un bloc de fusta segons les 
mides calculades per formar l’angle correcte (10º). Es va pintar, també, amb pintura 
metal·litzada. 

Suports de l’eix: subjecten l’eix i al seu interior hi ha rodaments per tal de reduir el 
màxim possible el fregament. Els blocs de fusta van passar el mateix procés que les altres 
peces del mateix material. S’ha de destacar que el forat inclinat es va fer amb un trepant 
de peu, ajustant la base d’aquest per aconseguir la inclinació desitjada. A més, per fer-lo 
es va tenir en compte la grandària del rodament. 

Rodaments: per reduir el màxim possible el fregament de l’eix en el gir. Van ser 
introduïts a pressió al forat de cada suport de l’eix. 

Placa solar: està formada per 7 petites plaques fotovoltaiques, alces i una base. La 
base és una placa de fullola que es va envernissar i a la que es va afegir una petita franja 
de fullola a la part inferior per aconseguir més gruix. Aquesta peça és la que subjecta tota 
la base a l’eix mitjançant abraçaderes. Damunt la base es van fixar un grup d’alces fetes 
amb trams de guies passacables de PVC per tal de crear un espai buit sota les cèl·lules 
solars i així poder fer les connexions entre cèl·lules, fotoresistències i circuits 
correctament. Finalment es van subjectar les plaques a les alces. 

Eix: es va triar una tub d’acer inoxidable suficientment resistent i lleuger. Va ser 
introduït als rodaments. 

Circuits electrònics: Ja s’han descrit a l’apartat anterior. 

Motor, engranatges i bateria: Aquests elements van ser seleccionats tenint en 
compte que tinguessin la força necessària perquè fos possible la rotació de la part mòbil, i 
la velocitat fos l’adequada. En el nostre cas hi ha una bateria de 12V i de 7.2 Ah, i un 
motor amb reductors (per tal d’obtenir un parell suficient per fer girar la placa) que 
funciona a 5V. 
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7- Conclusions 
 

Acabat aquest treball podem afirmar que s’han complert els objectius fixats 
inicialment,  en especial els referents a l’adquisició de nous coneixements tècnics sobre 
l’energia solar fotovoltaica, sobretot els àmbits de funcionament dels mòduls i de la 
fabricació d’aquests. Pel que fa a la recopil·lació de dades creiem que ha estat 
satisfactòria malgrat els nombrosos entrebancs que han sorgit durant la seva cerca 
(escassa informació en ocasions poc detallada i plena d’ambigüitats, i difícilment en català 
o castellà, fet que ens ha obligat a realitzar un esforç considerables per traduir-ho de 
l’anglès.). L’objectiu de fer aquest treball entenedor per a qualsevol persona amb un 
coneixement mínim sobre aquesta temàtica, en el nostre parer s’ha aconseguit.  

Tot i això, considerem que hauria pogut ser més extens si s’haguessin inclòs els 
aspectes econòmics, mediambientals i legislatius que comporta l’aplicació d’aquesta font 
d’energia, però es van descartar per poder donar més rellevància als aspectes tècnics ja 
que hem apreciat una manca de treballs de recerca realitzats des d’aquest punt de vista. 

Pel que fa a la maqueta es pot dir que ha sigut una experiència molt positiva 
perquè hem dut a la pràctica coneixements teòrics adquirits sobretot durant el 
batxillerat; com per exemple la utilització d’una eina de CAD per un projecte real. 

Com a punt final creiem que l’energia fotovoltaica, com totes les energies 
renovables, mereixen encara més atenció i investigació per part d’empreses i institucions 
públiques. Creiem que ara és el moment d’apostar amb força per les energies renovables 
per tal de mirar de redreçar ecològic que s’està produint a causa de la utilització irracional 
de combustibles fòssils, cada vegada és més accentuada. 

  

Com deia Hermann Scheer: 

“L’energia solar no és una energía alternativa: és l’energia”  
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8- Glossari (paraules marcades amb un *) 

-Camp elèctric: és un camp generat al voltant d’un objecte carregat elèctricament. 
Aquest camp actua sobre els electrons dels quals té influència. 

-Constant de Planck: és un factor de conversió entre la freqüència de l'ona 
associada a una partícula i l'energia (o massa) d'aquesta. 

-Entalpia (també anomenada contingut calorífic): és una magnitud 
termodinàmica. La variació d’entalpia expressa una mesura de la quantitat d’energia 
absorbida o cedida per un sistema termodinàmic, o el que és el mateix, la quantitat 
d’energia que el sistema pot intercanviar amb l’entorn. 

-Entropia: és una magnitud física que mesura la quantitat d’energia que no pot ser 
utilitzada per produir treball. 

-Espectre electromagnètic: l’espectre electromagnètic és tot el conjunt d’ones 
electromagnètiques, de major a menor freqüència. 

-EVA: copolímer etil-acetat de vinil. És un plàstic transparent d’alta plasticitat i una 
gran resistència als rajos UV. 

-ICPM: sigles de (Interruptor de control de potència màxima). És un dispositiu que 
desconnecta un circuit elèctric en el cas de superar la potència màxima prefixada. 

-Interruptor diferencial: és un mecanisme encarregat de desconnectar un circuit 
elèctric en cas de detectar una fuita de corrent en aquest, és a dir un problema 
d’aïllament susceptible a provocar accidents. 

-Interruptor magnetotèrmic: l’interruptor magnetotèrmic s’utilitza per protegir 
els circuits elèctrics contra les sobrecàrregues i els curtcircuits. Quan detecta una corrent 
superior a la nominal desconnecta el circuit. 

-Interstici: cada un dels espais buits que queden entre els nusos d’una estructura 
cristal·lina. Aquests espais amiden només uns quants àngstroms (Å) (1Å= 1x10-8cm). No 
obstant això, és suficientment gran perquè s’hi puguin introduir els àtoms estranys que 
constitueixen les impureses dels cristalls. 

-Ionitzar: En física, és el procés de modificar la càrrega neutra d’un àtom, 
modificant el número d’aquests. 

-Llavor: en el context de la fabricació d’oblies, és un petit tros de cristall amb 
l’estructura cristal·lina que es vol expandir a la resta del material fos. 

-Partícules elementals: en física, les partícules elementals són aquelles que 
conformen la matèria i es consideren indivisibles. 

-Propietats quàntiques: característiques de la matèria a nivell subatòmic. En el 
nostre cas aquestes determinen el grau d’absorció de la llum. 
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-Resistència d’aïllament: voltatge màxim al que pot ser exposat un material sense 
provocar-li cap perforació; expressat en volts o kilovolts per unitat de gruix. També 
s’anomena resistència dielèctrica. 

-Resistivitat d’un material: grau de dificultat que tenen els electrons per circular 
per un material. S’expressa en Ω·m. 

-Solubilitat límit: concentració màxima d’un material soluble dissolt en un fluid. 

-Texturització: procés aplicat al silici mitjançant un atac químic per obtenir una 
major captació de la llum. 

-Vidre estratificat: vidre compost per varies llunes d’aquest material. Entre cada 
capa hi ha làmines plàstiques. 

-Watt/kW pic: potència màxima que pot subministrar una cèl·lula fotovoltaica. 
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ANNEXOS



 

 

 



Els parcs solars 

Els parcs solars són un element clau en el desenvolupament de l’energia 

fotovoltaica, per això, hem cregut convenient dedicar-los-hi un breu apartat encara que 

no estiguessin inclosos dins el treball en sí. 

  

Els parcs solars són grans instal·lacions fotovoltaiques situades en terrenys i 

generalment són impulsats per una empresa instal·ladora de plaques solars.  

La empresa promotora s’encarrega de redactar un projecte i es gestionar els 

permisos amb urbanisme, durant 

aquest període (que acostuma a 

allargar-se un any) s’avança el procés 

comercial, és a dir: és busquen 

possibles terrenys on ubicar la 

instal·lació, el model i marca de mòduls 

ideals, el seguidor solar (si és el cas), ... 

Una vegada s’han trobat els inversors, 

es modifica el projecte en funció 

d’aquests i es comença a construir.  

Cada promotor que hi participa, compra la seva part de la instal·lació fotovoltaica 

(estructures o seguidors, panells solars, onduladors, proteccions i cablejat i caixa de 

connexió de la companyia), per altra banda, també existeixen elements comuns de tots 

els propietaris del parc solar (terreny, casetes de comptadors, rases del cablejat, centre 

de transformació, la tanca perimetral, el servei de vigilància i el manteniment).  

Així doncs, cada inversor pot facturar mensualment la energia produïda per la seva 

instal·lació, o bé es pot ajuntar la produïda per la totalitat del parc i desprès repartir-la 

proporcionalment.  

Anualment, de mitjana, es descompta entre un 5 i un 12% de la producció que es 

queda l’empresa gestora per poder mantenir tots els elements comuns mencionats 

anteriorment, a més de realitzar les tasques administratives. 

Una vegada expira el contracte de lloguer del terreny (acostuma a durar uns 40 

anys), les instal·lacions fotovoltaiques són cedides en la seva totalitat al propietari.  

Parc solar instal·lat als afores de Cervera 



Seguiment de la producció d’energia 

 

Durant el mes d’octubre es va realitzar el seguiment de la producció diària de la 

instal·lació analitzada al punt 5. A continuació es mostren els resultats obtinguts, un 

comentari d’aquests i la comparativa de l’energia produïda des que va entrar en 

funcionament 

 

 

 

 

Segons l’estudi corresponent a la instal·lació analitzada anteriorment, a l’octubre, 

la producció estimada és de 494 kWh. 

La primera setmana d’aquest mes d’octubre, va ser molt productiva, amb una 

mitjana de 24,5 kWh. La resta del mes (13,6 kWh de mitjana), va estar marcada sobretot 

per les pluges i els dies ennuvolats; fets que van provocar aquestes irregularitats tant 

marcades.           

 

01-oct 25 kWh  17-oct 18 kWh 

02-oct 26 kWh  18-oct 15 kWh 

03-oct 26 kWh  19-oct 10 kWh 

04-oct 24 kWh  20-oct 12 kWh 

05-oct 25 kWh  21-oct 2 kWh 

06-oct 24 kWh  22-oct 4 kWh 

07-oct 22 kWh  23-oct 17 kWh 

08-oct 8 kWh  24-oct 18 kWh 

09-oct 10 kWh  25-oct 15 kWh 

10-oct 17 kWh  26-oct 21 kWh 

11-oct 16 kWh  27-oct 20 kWh 

12-oct 7 kWh  28-oct 18 kWh 

13-oct 10 kWh  29-oct 3 kWh 

14-oct 11 kWh  30-oct 10 kWh 

15-oct 22 kWh  31-oct 12 kWh 

16-oct 22 kWh  TOTAL 490 kWh 

kWh 



De totes maneres es tracta d’un mes força inusual, ja que les prediccions sempre 

es fan a la baixa i es molt poc freqüent que a la Segarra faci aquest temps a aquesta època 

de l’any, inclús un dia de neu. 

També cal tenir en compte que aquestes dades no són del tot reals, ja que s’han 

extret diàriament de l’ondulador (Conergy WR5900E), que segons el fabricant té un 

. Com a conseqüència, si descomptem el 6.5% de pèrdues, la energia real 

injectada a la xarxa, i per tant facturada, són 458 kW. 

Aquest es el 3r octubre que la instal·lació es troba en funcionament; l’any 2006 

produí 511 kWh i el 2.007 521 kWh, dades que constaten el que s’ha dit anteriorment. 

 

Comparativa des de la seva posada en funcionament 

A continuació, hem confeccionat una taula on es mostra la producció estimada i la 

produïda des del 18 de maig del 2.006 (quan es va posar en funcionament) fins al 

desembre de 2.008. 

 

 

  Previsió  2006 2007 2008 

Gener 364   265 297 

Febrer 417   367 403 

Març 586   639 666 

Abril 665   602 754 

Maig 743 417 (del 18 al 31) 877 701 

Juny 748 924 881 825 

Juliol 728 903 948 905 

Agost 683 886 810 808 

Setembre 587 630 706 646 

Octubre 494 511 521 458 

Novembre 355 285 407 291 

Desembre 317 232 280 224 

Total 6687 kWh 4788 kWh 7303 kWh 6978 kWh 



 

 

 

 

Prenent com a base la previsió feta per l’empresa instal·ladora, podem observar 

que als mesos corresponents d’hivern la predicció és optimista, possiblement degut a que 

no és van tenir suficientment en compte els dies de boira en aquestes dates, tot i que el 

final d’aquest 2.008 possiblement ha superat la mitjana de presència d’aquest fenomen 

meteorològic.    

Per altra banda, en els mesos de maig a setembre, la producció des que està en 

funcionament, és clarament superior a la predicció. 

Tot i aquesta diferència, l’any 2.008 no ha diferit en excés de la previsió (+5%), en 

canvi, el 2.007 es pot considerar un any extraordinari amb una producció que supera el 

10% la previsió. 

 



Procés de fabricació de la maqueta en imatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suports de les potes, del motor i de l’eix (amb els coixinets muntats) amb els forats i altres 

irregularitats empastats. 

Esquerra: suports una vegada polits. 

Dreta: suports del motor i de les potes amb la segelladora. 

 

Suports de l’eix i base amb la segelladora aplicada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elements de fusta pintats amb un aerosprai plata metalitzat 

Esquerra: encaix de les potes amb els seus suports. 

Dreta: base de les plaques sense aquestes, on s’aprecien les alces. 

Esquerra: connexió de les plaques en sèrie. 

Dreta: estructura i plaques muntades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esquerra: circuit imprès de la placa de control del motor. 

Dreta: components de la placa de control. Regleta: connexions de les fotoresistències; 

cables grocs: alimentació motor; cable vermell i groc i verd: alimentació placa 

Esquerra: circuit imprès de la placa de regulació de càrrega i que subministra la tensió a la 

placa de control. 

Dreta: components placa de regulació de càrrega. El connector de la dreta prové de les 

plaques fotovoltaiques, els cables vermell i de terra alimenten la placa de control, i sota seu, 

els que van a la bateria. 

 

Esquerra: detall del motor utilitzat. 

Dreta: vista frontal de la maqueta acabada, on s’aprecia el tensor de la cadena 



 

 

 

Aspecte de la maqueta acabada 



Normativa i legislació del sector fotovoltaic a Catalunya 

 

A continuació s’esmenten els documents oficials que estableixen la normativa del sector 

fotovoltaic a Catalunya. 

Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 

xarxa de baixa tensió. 

Decret 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu aplicable a les 

instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

Instrucció 5/2006  sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques que formen part d'un parc 

solar, de 31 de maig de 2006. 

Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, de 31 de maig de 2001, per la 

que es determina el model de contracte tipus i el model de factura per a instal·lacions solars 

fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. BOE núm. 148 de 21/06/01. 

Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric 

destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. 

Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, 

pel qual es regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en 

determinats límits de tensió. 

Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica 

dels equips elèctrics i electrònics. 

Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció d'energia 

elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de 

manteniment de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta tecnologia. 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió 

 

Per a més informació sobre les energies renovables recomanem que visiteu el web de l’”Instituto 

para la Diversificación i Ahorro de Energia”:    www.idae.es 








