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1. Introducció

El Sol és la font d'energia primordial del nostre planeta. Està a l'abast de tothom i és 
gratuïta.

Un panell fotovoltaic capta l'energia solar i la transforma en 
electricitat.

Sunflowers at Sunset. Autor: Trey Ratcliff (CC BY-NC-SA 2.0) Font: https://www.flickr.com  

Els seguidors solars segueixen la trajectòria solar per augmentar la 
captació durant el major temps possible.



  

2. Objectius del projecte

Principals característiques:

Mecanisme d'orientació 
format per dos eixos.

Sensors incorporats per 
determinar la posició del Sol.

Monitoratge remot del 
funcionament.

Controlat per el µC LPC1769 i 
el sistema operatiu FreeRTOS.

Disseny i construcció del prototip d'un sistema encastat que segueixi la 
trajectòria solar per maximitzar la captació d'energia d'un panell fotovoltaic.



  

3. Funcionament



  

4. El dispositiu seguidor
El dispositiu es dissenya i es construeix des de zero.

Es reciclen materials de l'entorn.

Alimentat per una bateria de
9 Volts.

Els LDR determinen el nivell de 
lluminositat de l'entorn.

Dos servos orienten el panell
considerant l'angle azimutal 
i altura solar.

El mòdul WiFly per 
enviar/rebre informació
via wireless.



  

5. L'aplicació de control
Desenvolupada amb LPCXpresso Free Edition.

Integra FreeRTOS.



  

6. Algorisme de seguiment
Algorisme de seguiment per punt lluminós:

Recorregut dels servos:

Identificació de 
   l'orientació:



  

7. L'aplicació de monitoratge
Entorn web         Apache2       MySQL       PHP       JavaScript



  

7. L'aplicació de monitoratge



  

7. L'aplicació de monitoratge



  

Vídeos de demostració del funcionament:

  - Aplicació de monitoratge: https://youtu.be/7Rkd4nSPVyQ

  - Gira-sol fotovoltaic (demo 1): https://youtu.be/w4sze4IHIj8

  - Gira-sol fotovoltaic (demo 2): https://youtu.be/UnbPDGNbSj8 

8. Demostració



  

9. Conclusions

S'han assolit els principals objectius plantejats i s'han inclòs millores:

Construcció del prototip d'un seguidor solar.

Seguiment solar mitjançant algorisme per punt lluminós.

Control de la motorització.

Adquirir i processar dades analògiques.

Gestió de la comunicació wifi.

Registre de dades i monitoratge extern.
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