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Resum del Treball:

L'energia solar fotovoltaica podria convertir-se en un dels recursos energètics

emergents més importants al món. Però, el seu cost de producció és un dels

principals inconvenients que encara fan difícil la seva viabilitat com una font

d'energia  competitiva  amb  altres  sistemes  de  producció  energètica

convencionals. Les estratègies de desenvolupament d'aquesta tecnologia es

concentren  principalment  en  l'abaratiment  de  les  cel·les  fotovoltaiques  i

l'augment del rendiment de les instal·lacions de producció. En aquest treball

es presenta un prototip de seguidor solar, basat en un mecanisme de dos

eixos, que permet maximitzar la producció energètica d'un panell fotovoltaic.

El  sistema  consisteix  en  dos  blocs:  un  mecanisme  controlat  per  un

microcontrolador, que executa un algorisme de seguiment per punt lluminós,

i  un servidor remot que recopila les dades de producció del seguidor. Els

resultats  de  les  proves  realitzades  permeten  comprovar  el  funcionament

adequat del sistema d'acord als objectius principals plantejats i donen peu a

futures ampliacions del sistema proposat.

Abstract:

Photovoltaic  energy  could  become  one  of  the  most  important  emerging

energy resources in the world. However, its higher production cost is one of

the main drawbacks that make it difficult to be competitive as an energy
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source  over  conventional  electricity  generation  systems.  Development

strategies of this technology are mainly oriented towards reducing the cost of

photovoltaic cells and increasing energy efficiency in the production facilities.

This paper presents a prototype of solar tracker, a mechanism based on two

axes, which maximizes photovoltaic energy production. The system consists

of two parts: a mechanism, controlled by a microcontroller, that executes a

maximum power  point  tracking  algorithm and  a  remote  web  server  that

automatically  collects,  processes  and  reports  the  data  produced  by  the

tracker. Test results allow to verify the working system according to the main

objectives set and they give rise to future improvements of the proposed

system.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest  projecte,  de  caràcter  individual,  s'emmarca  dins  de  l'assignatura  TFG  –  Sistemes

encastats, que disposa de 12 crèdits ECTS i pertany als estudis de Grau en Informàtica de la

Universitat Oberta de Catalunya.

Per realitzar aquesta tasca, la Universitat, a més dels materials de suport en format PDF i Web,

ha facilitat un equip de sistemes encastats que, entre d'altres, disposa d'una placa d'avaluació

amb el microcontrolador LPC1769.

El treball  realitzat està dedicat al  desenvolupament del prototip d'un sistema encastat que

segueix la  trajectòria  solar  per  maximitzar  la  captació  d'energia d'un panell  fotovoltaic.  El

dispositiu  seguidor  integra  el  microcontrolador  LPC1769,  que  a  partir  de  la  lectura  d'uns

sensors de llum, determina l'altura i azimut solars i actua sobre un sistema mecànic de dos

eixos per orientar el panell fotovoltaic. 

A més, el sistema està dotat d'un mòdul de comunicació wifi que permet la supervisió del

funcionament del seguidor solar des d'un ordinador. D'aquesta manera, l'usuari del sistema pot

monitorar l'energia elèctrica generada i l'orientació del panell fotovoltaic en qualsevol moment.

Figura 1. Dibuix que expressa la idea del projecte
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1.2. JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL

L'energia del Sol és quasi inesgotable, sostenible, a l'abast de tothom i gratuïta. Cada dia, el

nostre planeta rep una gran quantitat de  radiació solar. S'estima que la quantitat d'energia

captada  per  la  Terra  anualment  és  aproximadament  de  5,4x1024 joules,  una  xifra  que

representa  4.500  vegades  l'energia  que  actualment  es  consumeix  al  món1,  però  el  seu

aprofitament encara presenta alguns problemes tècnics  i  econòmics que fan difícil  la  seva

viabilitat com una font d'energia competitiva amb altres sistemes de producció convencionals.

En  la  meva  opinió,  qualsevol  millora  que  s'introdueixi  en  els  sistemes  de  captació  i

aprofitament de l'energia solar, sigui tècnica, econòmica o política, pot contribuir a l'increment

d'aquest tipus de producció energètica en detriment d'altres sistemes més contaminants. Per

tant, amb aquest projecte, es pretén afegir un minúscul granet de sorra en pro de l'energia

solar fotovoltaica desenvolupant un sistema de seguiment solar de baix cost.

1.3. OBJECTIUS DEL TREBALL

Considerant la descripció del projecte plantejat, s'estableixen els següents objectius principals:

• Controlar  la  motorització  del  sistema  mecànic  amb  el  microcontrolador:  El

microcontrolador posicionarà, de manera automàtica, el panell fotovoltaic mitjançant el

control dels dos motors que componen el mecanisme d'orientació.

• Adquirir  dades  analògiques  i  digitals  a  temps real  per  millorar  la  captació

d'energia:  Per  determinar,  en  tot  moment,  l'orientació  idònia  del  panell,  el

microcontrolador ha de considerar els valors dels sensors de llum incorporats en el

panell  solar.  A més,  regularment també es prendran lectures del voltatge generat i

orientació del panell.

• Proporcionar  comunicació  wifi  per  integrar  el  dispositiu  amb  un  sistema

d'informació extern: Mitjançant un mòdul wifi es dotarà al sistema de comunicació

amb l'exterior perquè  es puguin transmetre les dades recollides a un ordinador remot.

Així mateix, un cop assolits els objectius principals de l'aplicació, es pretén ampliar el sistema

introduint les següents millores:

• Tractament, registre i representació en un sistema informàtic extern les dades

del  seguidor  solar:  El  voltatge  generat  pel  panell  fotovoltaic  i  la  seva  orientació

s'emmagatzemaran en una base de dades. Posteriorment es realitzarà el tractament

convenient d'aquestes dades per ser mostrades a l'usuari.

1 El Sol, fuente básica de energía. Enciclopedia Medioambiental 2016 
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• Control remot de l'orientació del seguidor solar: El posicionament del panell solar

podrà  ser  controlat  des  de  l'ordinador.  També  es  podrà  controlar  l'activació  i

desactivació del sistema.

• Parametrització  remota  de  l'aplicació:  Des  de  l'ordinador  podran  veure's  i

modificar-se alguns paràmetres de funcionament del dispositiu, com ara la velocitat de

resposta del mecanisme d'orientació, el temps de comunicació, reinici de dispositius,

etc.

1.4. ENFOCAMENT I MÈTODE SEGUIT

Per portar a bon terme els objectius d'aquest treball se segueix principalment una metodologia

de desenvolupament seqüencial. Així, el projecte es divideix en les següents fases:

La primera fase consisteix en l'estudi i concreció de la idea a partir dels objectius definits en

l'apartat anterior. Per això, és essencial realitzar un estudi previ dels principals elements que

han  de  formar  part  del  sistema  encastat  i  realitzar  un  disseny  inicial  que  doni  lloc  a  la

consecució d'aquests objectius.

Seguidament,  es  procedeix  a  la  construcció  hardware  de  seguidor  solar.  Primerament,  cal

abastir-se  dels  components  i  materials  necessaris  perquè  al  mecanitzar-los  i  acoblar-los

formin  el  dispositiu  projectat.  La  finalització  d'aquesta  fase  permet  assolir  una  fita  molt

important  en  l'evolució  del  projecte,  ja  que  cal  disposar  del  mecanisme  seguidor  perquè

posteriorment es pugui implementar i provar el software que controla el seu funcionament.

Així mateix, la tercera fase correspon a la programació de l'aplicació que controla el seguidor

muntat en l'etapa anterior.  Cal destacar que, encara que la programació del funcionament

d'alguns elements com ara els motors, la comunicació sense fil o els sensors, pot iniciar-se en

el moment de disposar d'aquests elements hardware, és vital haver superat la fita de la fase

anterior per tal de garantir la consecució també d'aquest estadi. La finalització de la tercera

fase conformarà el dispositiu seguidor solar funcionant de manera aïllada.

En la quarta fase, es desenvolupa el sistema de monitoratge remot del seguidor solar. Les

activitats d'aquesta etapa poden iniciar-se paral·lelament a les activitats de les fases dos i tres,

però resulta  imprescindible  finalitzar  les  fases prèvies per  poder  realitzar  les  proves finals

d'aquesta etapa, és a dir, efectuar les proves de funcionament integral del dispositiu seguidor.

La finalització de la quarta fase permet la consecució dels principals objectius del projecte i per

tant, disposar del prototip final dissenyat.
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1.5. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

D'acord a l'enfocament i metodologia descrits en l'apartat anterior, a continuació es detalla la

planificació temporal i els riscos que es plantegen a l'hora d'elaborar aquest projecte.

1.5.1. PLANIFICACIÓ TEMPORAL

Considerant les principals fites externes d'inici i fi, que determina la PAC 7 de l'assignatura TFG

Sistemes encastats, per l'execució d'aquest projecte, se segueix la planificació temporal que es

detalla en la figura 2. Per realitzar les tasques definides es considera una disponibilitat mitjana

de  3,5  hores  diàries  durant  6  dies  a  la  setmana.  Així,  el  temps  total  dedicat  al

desenvolupament  del  projecte  significa  un  total  de  203  hores  realitzades  per  una  única

persona.

Com es pot veure en el diagrama de Gantt, mostrat en la figura 2, el projecte comença el dia

11 d'abril de 2016 i finalitza el dia 16 de juny de 2016. Com s'ha comentat anteriorment, el

procés d'execució del projecte es divideix en quatre fases, més una fase final en la qual es

conclou  la  redacció  de  la  memòria  final  del  projecte  i  també s'elabora  la  presentació  del

projecte. La finalització d'aquesta fase està determinada per la fita d'entrega del projecte.

Cada fase es descompon en una sèrie de tasques que es llisten a continuació:

Fase 1. Disseny inicial

- Estudi previ principals components (panells solars,
  sensors, servos, etc.)
- Disseny hardware del seguidor
- Disseny de l'aplicació de control
- Disseny entorn monitoratge extern

Fase2. Construcció del 

hardware

- Adquisició dels materials necessaris
- Mecanització estructura
- Construcció sistema d'eixos i suport del panell
  solar
- Disseny i implementació electrònica de control
- Acoblament dels elements
- Documentació de la fase
- Mecanisme seguidor disponible

Fase 3. Desenvolupament del 

software de control

- Lectura sensors analògics (voltatge i llum)
- Programació control dels servos
- Programació comunicació UART i WiFly
- Prova i ajust de l'aplicació de control final
- Documentació de la fase
- Dispositiu seguidor funcionant

Fase 4. Desenvolupament del 

servidor monitoratge

- Comunicació seguidor/servidor registre de dades
- Implementació front-end
- Comprovacions finals servidor/seguidor
- Documentació de la fase
- Prototip seguidor en marxa

Fase 5. Documentació final de

la memòria i presentació

- Finalització de la memòria del projecte
- Realització de la presentació del projecte
- Entrega del projecte

Javier García Fortanet Pàgina 12 de 57
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Figura 2. Planificació temporal del projecte (Diagrama de Gantt)
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1.5.2. PLANIFICACIÓ DE RISCOS

Aquest projecte, com qualsevol altre, està subjecte a riscos que podrien conduir al seu fracàs.

Per això, l'objectiu final d'aquesta anàlisi és poder identificar els riscos més rellevants per al

projecte i adoptar les accions necessàries per a afrontar-los amb èxit.

Els principals passos que s'executen per dur a terme aquesta planificació són: la identificació

dels riscos, l'anàlisi de la probabilitat i la severitat de cadascun dels riscos per tal d'obtenir una

visió  qualitativa  del  grau  d'importància  d'aquests  i,  així  poder  incorporar  les  mesures  i

precaucions necessàries per evitar-los o tractar minimitzar el seu impacte.

1.5.2.1. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

En aquest apartat s'identifiquen els riscos que podrien afectar la planificació inicial del projecte

i,  per  tant,  afectar  els  seus  objectius.  La  següent  taula  mostra  el  registre  dels  riscos

identificats. Cada risc disposa d'un codi per facilitar el seu tractament posterior.

Codi Descripció del risc

R1 Incidents logístics (retard en la localització/tramesa dels materials necessaris)

R2 Incompatibilitat no prevista entre elements hardware

R3 Estimació incorrecta del temps de les diferents fases

R4 Avaria d'elements hardware

R5 Anomalies en la integració hardware/software de control

R6 Estimació incorrecta del cost

Figura 3. Identificació de riscos

1.5.2.2. QUALIFICACIÓ DELS RISCOS IDENTIFICATS

Amb la qualificació s'aconsegueix prioritzar els riscos identificats. En la fase de priorització

intervé la  probabilitat  de què ocorri  un risc  i  l'impacte  del  mateix  sobre els  objectius  del

projecte (per exemple el seu cost, la temporalització, el nivell de consecució, la qualitat, etc.).

Per representar aquesta priorització s'utilitza una matriu que combina la probabilitat que es

produeixi  un risc i  el seu impacte, de manera que ens orienta en quins riscos cal  centrar

l'atenció per tractar de minimitzar-los.
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Baix

Mig R6 R1 | R4 R5

Alt R2 | R3

Baix Mig Alt

Llegenda:

Menor Significatiu Major Màxim

Figura 4. Qualificació dels riscos

1.5.2.3. PLANIFICACIÓ DE RESPOSTA ALS RISCOS

D'acord  a  la  priorització  de  riscos  anterior,  a  continuació  es  desenvolupen  les  accions

preventives, per tractar d'eliminar les amenaces als objectius del projecte i correctives, perquè

en cas de produir-se, es pugui minimitzar el seu impacte.

Codi Descripció de la resposta al risc

R1

Comprovar la disponibilitat dels productes a adquirir abans d'executar la compra.

Tractar d'escollir elements d'ús comú (fàcils d'adquirir/localitzar).

Disposar de proveïdors alternatius.

Ús de materials reciclables que es tinguin a l'abast.

R2
Abans d'adquirir un element comprovar la seva compatibilitat amb la resta.

Provar el funcionament després d'adquirir un element.

R3
Disposar de temps extra durant el desenvolupament de les fases (hores extres, aprofitar

temps morts d'altres fases, per exemple durant l'adquisició dels materials, etc.).

R4
Conservar la documentació dels elements adquirits als proveïdors.

Disposar d'elements que puguin utilitzar-se com a recanvi.

R5 Disposar de temps extra per corregir possibles errors/incompatibilitats en la integració.

R6
Escollir elements d'ús comú i comparar preus entre diferents proveïdors.

Prioritzar l'ús d'elements reciclats.

Figura 5. Planificació de la resposta als riscos
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1.6. PRODUCTES OBTINGUTS

Com a resultat d'aquest projecte s'obtindran els prototips dels següents productes:

• Un sistema encastat que orienta automàticament un panell fotovoltaic i que està format

principalment per: un panell solar policristal·lí; un mecanisme de dos eixos motoritzat,

que  orienta  el  panell;  un grup de  fotoresistors,  que  mesuren la  intensitat  de  llum

ambiental;  una  placa  LPCXpresso1769;  un  mòdul  de  comunicació  wifi  i  els  circuits

auxiliars necessaris per a la connexió i alimentació d'aquests elements.

• Una  aplicació  web  per  processar  i  monitorar  el  voltatge  i  l'orientació  del  panell

fotovoltaic.

1.7. BREU DESCRIPCIÓ DELS ALTRES CAPÍTOLS DE LA MEMÒRA

Atenent  a  l'enfocament  del  projecte  i  les  fases  establertes  en la  planificació,  el  contingut

d'aquesta memòria es divideix en els següents capítols:

En el  capítol  dos s'introdueix a la  generació  d'energia fotovoltaica,  on s'exposa breument,

alguns conceptes bàsics recollits durant l'estudi previ al disseny del sistema encastat.

Seguidament el capítol tres presenta la descripció funcional del sistema desenvolupat.

El  capítol  quatre  detalla  el  procés  de  construcció  del  sistema  encastat.  Es  descriuen  els

components hardware emprats en el dispositiu, el seu acoblament i les connexions elèctriques

per realitzar el muntatge.

Així mateix, el capítol cinc descriu el software de control del dispositiu seguidor. Es detallen els

algorismes implementats per al funcionament del dispositiu seguidor.

Després, en el  capítol  sis,  es detalla el  disseny i  implementació de la  base de dades que

emmagatzema les  variables a monitorar  i  la  programació  web de la  interfície  d'usuari  per

mostrar aquestes dades.

En el capítol set, s'especifica el cost econòmic de la construcció del prototip dissenyat.

El  capítol  vuit,  es  descriuen  les  proves  realitzades  al  sistema  per  comprovar  el  seu

funcionament.

Per últim, en el capítol nou s'exposen les conclusions que s'han obtingut com a resultat del

desenvolupament d'aquest projecte.
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2. L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

El Sol és la font primordial d'energia del nostre planeta. Està conformat per una enorme massa

de gasos, majoritàriament per hidrogen i  heli,  a més d'altres elements com el carboni,  el

nitrogen,  l'oxigen  o  el  ferro.  Donades  les  altes  pressions  i  temperatures  a  la  que  estan

sotmesos aquests elements en el nucli, es propicia la fusió encadenada dels àtoms d'hidrogen

per a formar àtoms més pesats d'heli. Al finalitzar aquest procés, una part de la massa s'ha

convertit  en  energia  que  és  irradiada  en  forma  de  radiació  electromagnètica  en  totes

direccions. Aquesta radicació es coneix com a radiació solar i està conformada per diferents

longituds d'ona, entre les quals es distingeixen: la radiació ultraviolada, la llum visible i  la

radiació infraroja.

Encara  que  la  radiació  solar  que  arriba  a  l'exterior  de l'atmosfera  terrestre  ho  fa  en una

quantitat fixa coneguda com a constant solar, la quantitat d'aquesta energia que aplega a la

superfície  del  planeta  es  veu  condicionada  pels  factors  geogràfics  i  les  condicions

climatològiques  de  cada  zona.  Així,  la  latitud  i  la  longitud,  l'altura,  l'època  de  l'any  i  les

condicions meteorològiques, entre d'altres, condicionen la  irradiància solar instantània que

és rebuda en un determinat  punt  de la  superfície.  Aquesta  radiació  es  manifesta  de tres

maneres diferents: amb radiació directa, quan els rajos arriben directament des del sol; amb

radiació difusa, quan la direcció dels rajos ha sigut modificada per la naturalesa de l'atmosfera

(gruix,  núvols,  partícules  en suspensió,  etc.)  i  amb la  radiació  reflectida  per  la  superfície

terrestre i altres cossos que hi ha al voltant. La suma d'aquestes tres components es coneix

com a radiació global.  En la figura 6 es poden observar les components descrites.

Figura 6. Exemple dels tipus de radiacions2

2 Font:  Maurizio  Romani,  Bernardo  Rapi,  Piero  Battista.  Solar  radiation  estimation  (software  modules):  theory.
(http://www.biofuturo.net/). Llicència CC:BY-NC
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2.1. LES CÈL·LULES FOTOVOLTÀIQUES I ELS PANELLS SOLARS

Una  cèl·lula  fotovoltaica  és  un  dispositiu  format  per  una  capa  molt  fina  d'un  material

fotoelèctric  que capta la radiació solar  i  fa possible l'efecte fotovoltaic,  és a dir,  absorbeix

l'energia lumínica (fotons) i emet energia elèctrica (electrons).

L'energia  elèctrica  produïda  depèn  de  les  característiques  del  material  fotoelèctric  que

constitueix la cèl·lula. Actualment, un dels materials més utilitzats per a la construcció de les

cèl·lules,  és  el  silici  cristal·lí,  que atenent al  procés de fabricació  emprat es poden trobar

diverses variants, com ara el silici  monocristal·lí,  el policristal·lí  i  l'amorf entre d'altres. La

principal diferència entre ells radica en el seu rendiment, sent el silici  monocristal·lí el que

aconsegueix un major rendiment energètic, però també és més costosa la seva producció.

Els panells solars fotovoltaics, estan formats per múltiples cèl·lules fotovoltaiques connectades

entre si. Les cèl·lules es disposen en una superfície plana i es protegeixen mitjançant una

estructura  que  evita  el  seu  deteriorament.  Els  panells  solars  estan  dimensionats  perquè

l'energia elèctrica produïda pugui ser utilitzada directament per diferents aparells elèctrics.

2.2. LA CAPTACIÓ DE LA RADIACIÓ SOLAR

Els panells solars fotovoltaics capten la radiació global, és a dir, generen electricitat inclús amb

l'absència de radiació directa, per exemple en un dia molt ennuvolat. Però cal considerar que

les condicions òptimes de generació elèctrica, és quan s'aprofita al màxim la radiació directa,

ja que la seva intensitat és major. A tall d'exemple, es pot dir que en un dia clar, amb el panell

solar orientat correctament, la radiació directa que pot arribar al panell és d'aproximadament

1000 W/m2. Mentre que un dia ennuvolat, on només hi ha component difusa, la radiació que

capta el panell pot estar al voltant dels 100 W/m2.

Per aquest fet, per tal de maximitzar la captació de l'energia solar, l'angle d'incidència (l'angle

que forma el vector paral·lel a la radiació solar i el vector normal a la superfície del panell) ha

de ser de 0º, és a dir, els rajos de sol han d'incidir perpendicularment a la superfície del panell.

Si els rajos es reben de manera obliqua (amb un angle diferent dels 0º), una part d'aquests es

dispersen més enllà de la superfície del panell i, per tant, es disminueix l'energia captada.

Per disposar de l'orientació idònia d'un panell solar, cal conèixer la posició del sol. El sistema

més utilitzat, en les instal·lacions fotovoltaiques, per definir la posició del sol, és mitjançant les

coordenades polars: altura i azimut. Així, l'altura solar correspon a l'angle d'incidència dels

rajos del sol sobre l'horitzó de l'observador en la Terra i està determinat per la latitud on

s'ubica l'observador, l'època de l'any (declinació) i l'angle horari solar. D'aquesta manera, quan

els rajos formen un angle de 0º van paral·lels a  la superfície i a 90º corresponen al zenit de

l'observador. D'altra banda, l'azimut, indica la direcció del sol al llarg de l'horitzó i normalment
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es mesura com l'angle entre el sol i el sud geogràfic, de manera que quan el sol es troba a

l'oest el seu azimut és de 90º, al nord el seu azimut és de 180º, etc. En la següent figura es

pot observar aquest mode de posicionament del Sol.

Figura 7. Azimut i altura solar 3

2.3. TENDÈNCIA EN LA PRODUCCIÓ D'ENERGIA FOTOVOLTAICA AL MÓN

L'energia solar fotovoltaica s'ha convertit en els últims anys en una de les fonts de generació

d'energia  elèctrica  essencials  per  frenar  el  canvi  climàtic4.  Un  dels  requisits  per  seguir  el

desenvolupament positiu d'aquesta tecnologia és, entre altres, l'abaratiment dels panells solars

i un augment en el rendiment de les instal·lacions. Per exemple, segons publica l'associació

Solar Power Europe, la producció d'energia solar en Europa va créixer un 15% en l'any 20155 i

s'estima que representi entre un 10% i un 15% de la demanda d'Europa en 2030. També els

organismes que encapçalen la producció d'energia mundial, com ara l'Agència Internacional de

l'Energia, tenen una bona perspectiva sobre aquesta tecnologia en atrevir-se a assenyalar que

l'energia solar podria ser la principal font d'electricitat en la terra en 2050.

Actualment,  els  dos principals  camps sobre els  quals  s'actua per tractar  de maximitzar el

rendiment de les instal·lacions fotovoltaiques són d'una banda, la  millora dels  components

interns dels panells, que des de la seva aparició, a finals del segle XIX, els constants avenços

en la tecnologia fotovoltaica han permès diferents generacions de cèl·lules fotovoltaiques amb

una eficiència energètica cada vegada major, així com l'abaratiment dels seus processos de

fabricació.  Per exemple,  la  llei  de Swanson descriu com el  preu dels  panells  solars  cau a

mesura que augmenta la seva fabricació. Per l'altra banda, es desenvolupen sistemes que

permeten augmentar l'energia solar  que reben les cèl·lules fotovoltaiques encarregades de

transformar la  radiació  solar  en energia elèctrica i,  entre d'altres,  es troben els seguidors

solars.

3 Imatge  modificada  a  partir  de  la  font:  Shannon  Murphy.  Telescope  Beginners  Guide:  Alt-Az  mounts
(https://aquillam.wordpress.com). Llicència CC BY-NC-SA
4 Ignacio Mártil . Evolución y perspectivas para la energía solar fotovoltaica. (http://blogs.publico.es/econonuestra)
5 A positive year for solar. (http://www.solarpowereurope.org/)
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2.4. SEGUIDORS SOLARS

Un seguidor  solar  és  un dispositiu  mecànic  que consta  d'una part  fixa  i  una mòbil  capaç

d'orientar  els  panells  solars  de  manera  que la  superfície  d'aquests  sempre estigui  el  més

perpendicular possible als rajos solars al llarg del dia (des de l'albor a la posta). Per tant,

considerant el seu rang de moviments, es poden distingir els següents tipus de seguidors:

Els seguidors d'un eix, els quals només permeten un grau de llibertat de moviment. El seu

eix pot estar disposat de manera que el panell solar quedi inclinat (són coneguts com d'eix

polar) i els seguidors que disposen el seu eix totalment horitzontal (coneguts com a seguidors

d'eix  horitzontal).  L'avantatge  d'aquests  seguidors  és  la  seva  senzillesa  i  baix  cost  de

construcció comparant-los amb altres tipus de seguidors, però el seu principal desavantatge és

que no poden realitzar un seguiment complet del sol, ja que només poden seguir l'azimut o

l'altura solar, però no tots dos.

En canvi, els seguidors de dos eixos, amb dos graus de llibertat, són capaços de realitzar un

seguiment més precís que els anteriors, ja que a més de moure's al llarg de l'azimut també

segueixen  l'altura  solar.  Per  tant,  aquests  tipus  de  seguidors  permeten  obtenir  un  major

rendiment en la generació d'energia elèctrica, encara que el cost de la instal·lació és una mica

més elevat que en el cas anterior.

Figura 8. Seguidors solars d'un eix polar, horitzontal i dos eixos

Finalment, considerant el seu algorisme de seguiment, també podem classificar els seguidors

en dues categories: els seguidors basats en una programació astronòmica, que utilitzen un

conjunt d'equacions per predir l'altura solar i l'azimut a partir de les coordenades geogràfiques

de la seva ubicació i, els seguidors per punt lluminós, que mitjançant un conjunt de sensors,

capten la zona del cel amb més intensitat lluminosa i apunten els panells cap allà. Cal destacar

que els seguidors basats en programació astronòmica són molt fiables encara que l'algorisme

pot ser difícil d'implementar. D'altra banda, els seguidors per punt lluminós són menys fiables,

però els dies ennuvolats poden arribar a tenir un rendiment una mica superior als primers.
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3. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL

El sistema encastat desenvolupat consisteix en un dispositiu seguidor format per un panell

fotovoltaic fixat a un mecanisme d'orientació de dos eixos. El microcontrolador que controla

aquest dispositiu llegeix a intervals regulars els valors dels sensors de llum, ubicats en el

mateix suport del panell, per determinar les zones més il·luminades. D'acord a aquests valors,

el microcontrolador acciona el mecanisme d'orientació, constituït per un pan-tilt motoritzat que

orienta el panell cap on el nivell de lluminositats sigui més alt. A més, el microcontrolador

processa la tensió generada pel panell fotovoltaic i l'envia periòdicament a un servidor web

extern mitjançant la xarxa wifi local.

El servidor extern rep les dades d'orientació i voltatge del panell solar i les emmagatzema en

una  base  de  dades.  L'usuari  de  l'aplicació,  pot  monitorar  les  dades  del  seguidor  en  el

navegador web del seu ordinador.

Figura 9. Esquema conceptual del sistema desenvolupat
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4. CONTRUCCIÓ DEL PROTOTIP

En  aquest  capítol  es  descriu  el  disseny  i  construcció  del  prototip  del  seguidor  solar.

S'especifiquen els elements que el componen, la seva funcionalitat dins del dispositiu, com es

connecten i el procés seguit per al seu mecanitzat i/o acoblament.

4.1. ELEMENTS HARDWARE

Primerament,  es  descriuen  els  principals  elements  hardware  que  componen  el  dispositiu

seguidor:

Targeta LPCXpresso1769/CD

És una placa d'avaluació de baix cost que integra un microcontrolador LPC1769 de 32 bits amb

arquitectura ARM Cortex-M3. Ha sigut desenvolupada per NXP en col·laboració amb Embedded

Artists  i  és  compatible  amb  la  plataforma  de  desenvolupament  LPCXpresso.  El

microcontrolador  integra  la  major  part  dels  perifèrics  necessaris  per  al  desenvolupament

d'aquest projecte. Entre d'altres, disposa: 8 canals ADC de 12 bits de resolució, 4 timers de 16

bits, 6 canals PWM de 16 bits i 70 ports GPIO. A més, la placa incorpora alguns elements que

faciliten la creació de prototips com ara la unitat de depuració CMSIS-DAP o el conjunt de pins

per realitzar les connexions elèctriques amb altres components.

El  microcontrolador  juga  un  paper  molt  important  dins  del  sistema  encastat,  ja  que  és

l'encarregat de controlar el mecanisme seguidor solar: processa els senyals d'entrada, actua

sobre els motors i comunica les dades al servidor web mitjançant el mòdul de comunicacions.

Figura 10. LPCXpresso1769/CD (OM13085)

Mòdul RN-XV WiFly

És  un  mòdul  de  comunicacions  de  baix  consum  desenvolupat  per  Roving  Networks  que

incorpora un emissor 802.11 b/g, un port UART i disposa d'un firmware que facilita la seva

integració amb el microcontrolador LPC1769.

Aquest dispositiu permet comunicar el sistema encastat amb el  servidor extern encarregat

d'emmagatzemar les dades i mostrar-les a l'usuari. La seva connexió amb el microcontrolador
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es realitza a  través del  port  sèrie.  L'aspecte  del  mòdul  i  el  detall  de  la  seva connexió  al

microcontrolador es poden veure en la següent figura.

                         Figura 11. Mòdul RN-XV WiFly

                                                                                Figura 12. Detall connexió LPC1769 i RN-XV WiFly

Convertidor CP2102

Es  tracta  d'un  convertidor  USB-UART  que  permet  comunicar  el  microcontrolador  amb

l'ordinador. Aquest element no és estrictament necessari per al funcionament del sistema, però

s'incorpora  al  prototip  perquè  complementa  el  sistema  de  comunicació  ajudant  en  la

depuració/solució de problemes en el  funcionament del  seguidor.  A continuació,  es mostra

l'aspecte del mòdul convertidor i la seva connexió amb el LPC1769.
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                    Figura 13. Convertidor CP2102

                                                                                 Figura 14. Detall connexió LPC1769 i CP2102

Fotoresistor

També conegut com a LDR, de l'anglès Light Dependent Resistor, és un component electrònic

que varia la seva resistència elèctrica en funció de la intensitat de llum captada. El model

escollit  per  al  prototip  és  el  C-2795,  ja  que  la  seva  resposta  resistiva  i  temperatura  de

funcionament és compatible amb el projecte a desenvolupar. El seu aspecte es mostra en la

figura 15.

El dispositiu seguidor disposa de quatre fotoresistors localitzats en cadascun dels vèrtex del

panell fotovoltaic (veure figura 15). Per fixar els fotoresistors, s'utilitzen taps de plàstic que

permeten, d'una banda realçar els sensors perquè el panell no els faci ombra i, per l'altra

subjectar el panell solar al suport de fusta.

                                                   Figura 15. Fotoresistor i la seva ubicació al panell
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Per connectar cada sensor LDR a l'entrada analògica corresponent del LPC1769 es necessita

una resistència addicional que formi, en conjunt, un circuit divisor de tensió resistiu (veure

figura 16). La resistència escollida per fer el muntatge és de 10 kOhm. D'aquesta manera,

s'obté un rang de tensions aptes per a l'entrada analògica del LPC1769.

Atenent al muntatge que es mostra en la figura de l'esquerra, els

fotoresistors es connecten a les següents entrades analògiques:

• LDR-A a l'entrada AD0.0 (port P0[23] del LPC769)

• LDR-B a l'entrada AD0.1 (port P0[24] del LPC769)

• LDR-C a l'entrada AD0.2 (port P0[25] del LPC769)

• LDR-D a l'entrada AD0.3 (port P0[26] del LPC769)

Figura 16. Connexió del fotoresistor

Mecanisme Pan-tilt

És una estructura formada per dos peces, compatible amb els servos que es descriuran a

continuació,  i  que  permet  posicionar  el  panell  realitzant  moviments  tant  horitzontals  com

verticals. El seu nom té origen en aquests dos moviments, en el pla horitzontal (panning) i en

el pla vertical (tilt).

                                                                 Figura 17. Mecanisme pan-tilt

Servomotor HD1160-A

Un  servomotor  de  modelisme  és  un  tipus  especial  de  motor  de  corrent  continu  que  es

caracteritza per tenir la capacitat de posicionar el seu eix en qualsevol angle dins del rang

d'operació i mantenir-se estable en aquesta posició. El model de servo escollit per construir el

dispositiu seguidor és el  HD1160-A, que es controla mitjançant modulació analògica, permet
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un angle de rotació de 180º i un par de 2,0 Kg/cm a 4,8V. A més, el kit incorpora un conjunt

de complements que facilita el seu acoblament al pan-tilt.

El seguidor disposa dos servos d'aquest tipus. El servo que automatitza el moviment en el pla

horitzontal s'identifica dins de l'aplicació de control del sistema encastat com a servoaz, ja que

permet al panell seguir l'angle azimut del sol. Així mateix, el servo que possibilita el moviment

en el pla vertical del pan-tilt s'identifica com a servoin, ja que adequa la inclinació del panell

d'acord a l'altura solar.

Cada servo s'alimenta amb una tensió contínua de +5 Volts. Aquesta tensió es genera a partir

d'una bateria  de 9 Volts  i  un  circuit  regulador  de  tensió.  El  servo  es  controla  mitjançant

modulació per amplada de polsos, també conegut com a PWM (que són les sigles en anglès de

Pulse  Width  Modulation).  El  circuit  de  control  del  servo  espera  un  tren  de  polsos  d'ona

quadrada per portar l'eix a un determinat angle. Així, variant el cicle de treball d'aquest senyal

es pot controlar l'angle de gir de l'eix del servo. Considerant les especificacions del fabricant i

l'estudi del seu funcionament, es mostra a tall d'exemple, alguns cicles de treball característics

del servo escollit.

                                             Figura 18. Exemple tren de polsos per controlar el servo

El microcontrolador envia el senyal PWM a cada servo a través dels ports:

• PWM1.1 (P2[0]): envia el senyal de control del servo servoaz.

• PWM1.2 (P2[1]): envia el senyal de control del servo servoin.
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A continuació es mostra l'aspecte dels servos escollits i el detall de la seva connexió elèctrica

en el dispositiu seguidor.

          Figura 19. Kit servo HD1160-A

                                                                                              Figura 20. Detall connexió servo HD1160-A

Panell fotovoltaic de 9 Volts

El panell fotovoltaic escollit per muntar en el seguidor solar és un panell construït a partir de

cel·les de silici policristal·lí, genera una tensió nominal de 9 Volts i una potència màxima de 2

Watts. Les seves dimensions són 11,5 cm x 11,5 cm x 0,4 cm i el seu pes de 45 g. Donades

les seves reduïdes dimensions i  pes lleuger resulta  idoni per realitzar el  muntatge que es

proposa en aquest projecte.

  Figura 21. Detall del panell fotovoltaic
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Bateria de 9 Volts

El sistema disposa d'una bateria de 9 Volts perquè proporcioni energia al circuit d'alimentació

dels servos. Hi ha un interruptor que permet desconnectar l'alimentació dels servos quan no

s'usa el dispositiu seguidor. A més, com la bateria és elèctricament compatible amb el panell

fotovoltaic, existeix la possibilitat de recarregar-la quan aquest genera una tensió òptima. Per

aquest motiu, hi ha un segon interruptor que permet realitzar l'operació de càrrega quan es

desitgi i un díode rectificador impedeix que la bateria es descarregui quan la tensió del panell

és inferior a la de la bateria. Però, en qualsevol cas, seria preferible carregar la bateria del

dispositiu a través d'un regulador de càrrega que, entre d'altres, la protegiria de sobretensions

i mantindria la tensió el més constant possible.

                                                            Figura 22. Detall de la bateria

Regulador de voltatge L7805

El regulador de tensió positiva L7805 proveeix una tensió constant de 5 Volts positius a la

sortida, a partir d'un rang d'entrada comprés entre els 7 Volts i 25 Volts. A més, el corrent

màxim que suporta aquest dispositiu és d'1,5 A.

El regulador de tensió s'utilitza en el circuit principal d'alimentació dels servos per reduir la

tensió de la bateria de 9 Volts a un valor adequat per als servos. L'encapsulat escollit per

aquest dispositiu és un TO220 donada la facilitat per ser soldat a la placa de baquelita.

                                                                Figura 23. Regulador de tensió
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Resistors

Els resistors són elements que introdueixen una resistència elèctrica, entre dos punts d'un

circuit. Per al muntatge s'utilitzen resistors de 0,25 Watts i diferents valors òhmics, depenent

de les necessitats en el disseny de cada circuit. Entre d'altres, s'utilitzen per implementar el

circuit divisor de tensió que permet al microcontrolador mesurar, de manera molt senzilla però

amb certa precisió, la tensió generada pel panell fotovoltaic. El divisor de tensió es connecta a

l'entrada AD0.4 (port P1[30]) i permet reduir la tensió del panell fins a un nivell adequat per a

l'entrada analògica del microcontrolador. Per aquesta raó, es calcula un divisor de tensió amb

un factor de reducció d'aproximadament 4 (funcionant en buit). La configuració del circuit es

detalla en la figura 24.

                            Figura 24. Divisor de tensió

Díodes LED

El seguidor està equipat amb tres díodes LED de 5 mm de diferents colors per senyalitzar els

estats de funcionament del dispositiu seguidor. En la següent figura es detalla el significat de

cadascun d'ells:

El LED de color taronja indica que el circuit d'alimentació dels servos està activat i, per tant,

els servos poden funcionar.

El LED de color verd s'encén quan l'aplicació que controla el seguidor està en funcionament.

Si aquest LED està activat, cal preveure que el panell pot variar la seva orientació i per tant,

cal mantenir allunyat qualsevol objecte que pugui interferir en la seva àrea d'acció.

Javier García Fortanet Pàgina 29 de 57

Vs=(
R2

R1+R2
) ·Ve=

Ve
Fr

Vs=(
330K

1M+330K
)·Ve=

Ve
Fr

Fr=
133
33



 TFG – Sistemes encastats
Gira-sol fotovoltaic

Quan el LED de color vermell està encès, indica que hi ha un error en la comunicació amb el

servidor web remot i que l'aplicació de control està tractant de restaurar la comunicació.

Mentre la comunicació és correcta, aquest LED roman apagat.

   Figura 25. Díodes LED i el seu significat

Base del dispositiu seguidor

Per construir la base del dispositiu seguidor, s'ha adaptat la carcassa d'una font d'alimentació

de tipus TFX. Aquesta estructura dóna estabilitat al dispositiu i també alberga l'electrònica de

control del seguidor.

   Figura 26. Carcassa font d'alimentació TFX

Altres elements utilitzats en la construcció del prototip

Finalment, a més de tots elements descrits anteriorment, també s'utilitzen altres components

que permeten el seu acoblament i connexió. Aquests elements són els següents:

• Tauler contraxapat de 300 mm x 300 mm x 4 mm per realitzar diferents parts del

dispositiu. Per exemple, la base del mecanisme  pan-tilt o l'estructura que suporta el

panell solar.

• Xapa metàl·lica de 70 mm x 30 mm x 0,5 mm per construir el suport del servo servoin.

• Cargols de diverses mides per acoblar els elements del seguidor.

• Cable elèctric: hi ha diversos tipus de cables elèctrics, la gran majoria provenen del

reciclatge d'un ordinador de sobretaula, els altres corresponen als fils disponibles en el

kit del sistema encastat facilitat per la universitat. En el muntatge s'utilitzen connectors

i no soldadura perquè d'aquesta manera es facilita la modificació del dispositiu seguidor.
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• Els suports metàl·lics sobre els que gira el mecanisme pan-tilt, estan construïts a partir

dels  terminals  d'un  contactor,  una molla  de  bolígraf  i  dues  volanderes.  La  missió

d'aquests suports és estabilitzar el mecanisme  pan-tilt i evitar sobrecarregar l'eix del

servo servoaz.

• Funda termoretràctil per protegir les connexions dels fils elèctrics.

• Pintura acrílica de color blau i marró.

• Silicona transparent per fixar el panell al seu suport i els díodes LED a la carcassa.

• Brides per subjectar els fils elèctrics

• Estany de soldadura electrònica.

4.2. EINES UTILITZADES PER LA CONSTRUCCIÓ DEL DISPOSITIU

El conjunt d'eines utilitzades per construir el prototip del seguidor són eines d'ús comú. A

continuació es llisten les eines utilitzades:

• Serra de metall.

• Serra de marqueteria.

• Perforadora amb broques de metall i fusta de diverses mides.

• Joc de tornavisos de diferents mides.

• Claus fixes de diferents mides.

• Alicates petits de tall i punta plana.

• Soldador electrònic.

• Tisores d'electricista.

4.3. CIRCUIT ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ

En la figura 27 es mostra l'esquema del circuit electrònic del dispositiu seguidor. Aquest circuit

integra la font d'alimentació dels servos, els divisors de tensió per mesurar el voltatge generat

pel  panell  i  la  connexió  als  sensors  LDR.  També connecta  els  LEDs de  senyalització  i  els

interruptors de funcionament. A més, a l'entrada del circuit hi ha un fusible que protegeix de

sobretensions els components electrònics del dispositiu.

El  disseny del  circuit  s'ha realitzat  mitjançant l'aplicació  Eagle,  que disposa d'una llicència

freeware. D'aquesta manera, també es podria disposar del plànol PCB corresponent per a la

seva producció. Però, donat que aquest disseny representa un prototip, la seva execució s'ha

efectuat sobre una placa de baquelita i els components s'han unit mitjançant soldadura i fil de

coure.
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   Figura 27. Disseny del circuit elèctric d'alimentació i senyalització

4.4. PROCÉS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL PROTOTIP

Una de les parts més importants del sistema seguidor és el mecanisme de dos eixos utilitzat

per orientar el panell fotovoltaic. Aquest mecanisme consisteix en dues peces simètriques que

s'uneixen amb dos forats passants disposats a tal efecte. En un dels forats s'acobla el servo

servoin que, mitjançant una biela, transmet el seu moviment a la peça superior. Per subjectar

el servo a aquesta estructura s'ha mecanitzat un suport metàl·lic que s'uneix a la peça inferior

del pan-tilt. La figura 28 mostra el detall d'aquest muntatge.

Així mateix, la part inferior del pan-tilt s'acobla a l'eix del segon servo (identificat anteriorment

com a servoaz). Per no sobrecarregar l'eix del servo i evitar que l'estructura es desestabilitzi

en canviar de posició, s'han acoblat dos punts de suport amb rodes en la base del  pan-tilt

(veure figura 28).
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Figura 28. Muntatge del pan-tilt i detall del suport estabilitzador

El  servo  servoaz està  cargolat  a  una  plataforma mecanitzada  en  fusta.  La  plataforma és

regulable en altura mitjançant quatre cargols que estan fixats a la base. D'aquesta manera, es

poden  muntar  panells  fotovoltaics  de  diferents  grandàries  sense  modificar  l'estructura  del

dispositiu seguidor.

   Figura 29. Detall de la base i torre del mecanisme seguidor

El panell fotovoltaic està fixat a una estructura de fusta en forma de creu. En cada extrem

d'aquesta estructura s'ubica un fotoresistor. Com a base de cada LDR s'utilitza el tap de tetra

brik. Aquest element permet elevar el fotoresistor per damunt del panell, de manera que no

tingui ombres causades pel panell i a més, ajuda a subjectar el panell al suport. També s'han

fabricat unes anelles amb cartolina de color negre que, en cas necessari, es poden acoblar a la

base dels fotoresistors per evitar part de la influència de la llum reflectida procedent dels

objectes del voltant.
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   Figura 30. Detall de l'estructura que subjecta el panell i muntatge dels LDR

Per últim, la base del seguidor està construïda utilitzant la carcassa d'una font d'alimentació

avariada (veure figura 29). En el seu interior alberga la placa LPC1769 i el circuit electrònic

d'escrit en l'apartat 4.3. A més, el mòdul RN-XV WiFly es munta a l'exterior de la caixa, perquè

la carcassa metàl·lica de la caixa no atenuï el senyal wifi.

   Figura 31. Detall de la base i suport del mòdul WiFly.

Per veure els plànols dels elements mecanitzats durant la construcció hardware del prototip pot

consultar-se l'annex 1 d'aquest document.
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4.5. RESULTAT DEL MUNTATGE DEL PROTOTIP

En aquest apartat es presenta el resultat final de la construcció del dispositiu seguidor. En la

figura 32 es pot apreciar l'interior de la base de l'estructura del dispositiu i les connexions

entre els diferents elements del seguidor. Així mateix, la figura 33 mostra l'aspecte exterior del

dispositiu seguidor.

   Figura 32. Detall de l'interior del dispositiu seguidor

   Figura 33. Exterior del dispositiu seguidor
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5. APLICACIÓ DE CONTROL

L'aplicació de control del dispositiu seguidor es crea mitjançant l'entorn de desenvolupament

integrat  LPCXpresso  Free  Edition.  Aquest  entorn,  és  totalment  compatible  amb  la  placa

electrònica  d'avaluació  del  microcontrolador  LPC1769  i  disposa  d'eines  per  facilitar  la

codificació del programa, la seva compilació i la posterior depuració. El projecte desenvolupat

amb aquest entorn incorpora la interfície software estàndard CMSISv2p00_LPC17xx.

A  més,  en  l'aplicació  de  control  s'integra  el  sistema  operatiu  de  temps  real  FreeRTOS,

desenvolupat per l'empresa Real Time Engineers Ltd. i  distribuït  sota llicència GPL. Aquest

sistema permet estructurar l'aplicació com un conjunt de tasques i cadascuna executar-se dins

del seu propi context (registres, comptador de programa i pila). El planificador de tasques

s'encarrega de controlar les tasques en funció de la seva prioritat.

5.1. DIAGRAMA DE BLOCS

L'aplicació  seguidor consisteix,  principalment,  en  la  interacció  de  quatre  tasques  que  es

comuniquen mitjançant dues cues de missatges.  Aquestes tasques fan ús de les  diferents

llibreries implementades per controlar el hardware del seguidor. La figura 34 representa la

interacció entre els diferents elements que componen el software de control.

   Figura 34. Diagrama de blocs de l'aplicació de control del dispositiu seguidor
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5.2. DESCRIPCIÓ DE LES LLIBRERIES DE CONTROLADORS

El control dels perifèrics es desenvolupa seguint el disseny modular i per capes que garanteix

la metodologia  top-down. D'aquesta manera, cada mòdul de l'aplicació realitza unes tasques

ben definides tal com s'explica a continuació:

Llibreria UART

La llibreria  UART realitza el control a més baix nivell del dispositiu  Universal Asynchronous

Receiver-Transmitter del microcontrolador. La implementació d'aquesta llibreria està basada en

el  codi  publicat  pel  mateix  fabricant,  que  s'ha  ampliat  amb  la  funció  UARTReceive() per

possibilitar també la recepció de dades pels ports sèrie utilitzats.

L'aplicació fa ús de dos ports sèrie, el port  UART1 permet enviar informació mitjançant el

convertidor CP2102 a un ordinador, que de manera opcional, pot connectar-se al dispositiu. El

port UART3 s'utilitza per  establir  la  comunicació  amb el  servidor  web remot mitjançant el

dispositiu WiFly.

Llibreria ADC

La llibreria ADC controla el dispositiu Analog-to-Digital Converter del microcontrolador. Aquest

mòdul converteix la tensió d'entrada en un senyal digital amb una resolució de 12 bits. La

implementació correspon al codi original publicat pel fabricant, encara que s'ha introduït un

nou  procediment,  anomenat  ADCReadChannel(),  per  simplificar  la  lectura  dels  canals

analògics, ja sigui en mode polling o per interrupció.

Llibreria PWM

La llibreria PWM maneja el  perifèric  Pulse  Width  Modulator del  microcontrolador.  S'utilitza

íntegrament  la  llibreria  publicada  pel  fabricant,  que  juntament  amb  la  llibreria  TIMER,

permeten generar el senyal de control dels dos servos que orienten el panell solar.

Llibreria TIMER

La llibreria TIMER controla els registres timer/counter del microcontrolador. Mitjançant aquesta

llibreria l'aplicació fa ús d'un temporitzador de 32 bits de propòsit general per definir el temps

durant el qual s'envia el senyal PWM als servos.

Llibreria PrintF

La llibreria  PrintF disposa de diversos mètodes que permeten abstraure al programador dels

detalls necessaris per executar l'enviament i recepció de dades a través dels ports sèrie del

microcontrolador.  Per  això,  les  funcions  fan  ús  de  la  llibreria  UART.  Les  funcions  més

destacables  d'aquesta  llibreria  són  Print(), que  possibilita  l'enviament  d'un  nombre  de

paràmetres variable i Scan(),  per recepcionar  dades mitjançant el  port sèrie. A més, com
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existeix la possibilitat que diverses tasques puguin necessitar accedir simultàniament als ports

del mòdul UART, s'implementa un semàfor binari per controlar l'accés a aquest recurs.

Llibreria WiFly

La llibreria WiFly incorpora les funcions per interactuar amb el dispositiu RN-XV WiFly a través

de les subrutines definides en la llibreria PrintF.

Les  funcionalitats  més  importants  d'aquesta  llibreria  són:  WiFlyStart(), que  configura  la

comunicació entre microcontrolador i el dispositiu; WiFlyConnect(), que estableix o allibera la

connexió amb la xarxa wifi local;  WiFlyReboot()  i  WiFlyHwReset(), per reiniciar i resetejar el

dispositiu WiFly respectivament; modificar i consultar paràmetres del dispositiu (per exemple,

el  nivell  de  senyal  amb  WiFlySetTxPower(),  el  RSSI amb  WiFlyGetRssi(),  temps  de

funcionament amb  WiFlyGetTime(), la configuració de xarxa amb WiFlyGetIp(), etc.). També

permet enviar peticions HTTP, amb el mètode GET, a un servidor web extern o rebre dades

d'aquest amb la funció WiFlyHttp().

Cada funció comprova el resultat de la seva execució, perquè en el cas que correspongui,

puguin  gestionar-se  els  erros  produïts.  L'accés  al  dispositiu  WiFly  també  està  controlat

mitjançant un semàfor binari per possibilitar que diverses tasques simultànies puguin fer ús

d'aquest dispositiu.

Llibreria Server

La llibreria Server permet establir la comunicació via HTTP amb el servidor web extern. Per

tant, en la seva implementació es fan crides a les funcions definies en la llibreria WiFly.

Cada vegada que el seguidor necessita enviar una dada al servidor web, es parametritza el

dispositiu  WiFly  d'acord  amb  els  atributs  del  servidor  (adreça,  port  del  servei,  mode

d'enviament, etc.), es construeix el missatge que cal enviar i s'executa la seva transmissió.

Després, es comprova que la resposta sigui l'esperada o, en cas contrari, es notifica l'error per

al seu possible tractament.

Llibreria Log

La llibreria Log es crea per proporcionar una comunicació alternativa al dispositiu seguidor.

Mitjançant aquesta llibreria es pot enviar informació sobre el funcionament del seguidor solar a

través  del  port  UART.  Igual  que  la  llibreria  WiFly,  s'utilitza  la  llibreria  PrintF  per  realitzar

aquesta comunicació.

Log  envia  les  dades  en  format  text  a  l'ordinador  mitjançant  el  convertidor  CP2102. Per

visualitzar  aquesta  informació  en  la  pantalla  de  l'ordinador,  és  necessari  disposar  d'un

emulador de terminal sèrie com ara PUTTY, Tera Term o similar.
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Llibreria Led

Com s'ha  comentat  en l'apartat  4.1 Elements  hardware,  el  dispositiu  seguidor  disposa de

diversos díodes LED que senyalitzen el funcionament de l'aplicació. La llibreria Led simplifica la

gestió d'aquests dos elements, en disposar de funcions per inicialitzar, activar o desactivar el

LED en qüestió.

Llibreria Sensors

La llibreria Sensors s'implementa a partir de la llibreria ADC i permet abstraure al programador

dels detalls de funcionament del convertidor ADC del microcontrolador. Disposa de funcions per

llegir el valor del voltatge generat pel panell (funció  SensorLeerV()) i els valors de voltatge

obtinguts en cadascuna dels fotoresistors del dispositiu (amb SensorLeerLDR()). A més, com

que  hi  ha  dues  tasques  executant-se  simultàniament  que  tenen  accés  al  mòdul  ADC,  es

controla la disponibilitat d'aquest recurs mitjançant un semàfor binari.

Llibreria Servo

La llibreria Servo disposa dels procediments per controlar els servos del seguidor. Fa ús de les

llibreries PWM i TIMER per determinar i enviar el senyal de control adequat. Entre les funcions

d'aquesta llibreria, es poden destacar: la funció ServoPosicionar(), que posiciona l'eix del servo

en un determinat angle predefinit (0º, 45º, 90º, 135º o 180º), i la funció ServoMover(), que

permet girar l'eix del servo en el sentit de les agulles del rellotge (clock wise) o en sentit

contrari  (anticlock  wise).  L'algorisme  que  controla  el  moviment  del  servo  basa  el  seu

funcionament,  en  dividir  l'angle  total  de  gir  (180º)  en  una  sèrie  de  passos  de  duració

determinada (veure figura 35). A la pràctica, es parametritza perquè cada pas correspongui a

un angle de 10º. Finalment, la funció  PanelOrientacion(), permet determinar l'orientació del

panell  solar  atenent al  pas en què es troba cada servo.  En la  figura 35 també es poden

apreciar les possibles orientacions del panell del seguidor solar.

   Figura 35. Posicionament del servos
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5.3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES

Una vegada ressenyades les llibreries implementades en l'aplicació, a continuació es descriuen

les  tasques,  que  fent  ús  d'aquests  mòduls,  controlen  el  funcionament  del  seguidor  solar.

Aquestes tasques s'executen de manera paral·lela, se sincronitzen i es comuniquen gràcies als

recursos que proporciona el sistema FreeRTOS.

Lectura de la tensió generada pel panell solar (taskVolt)

La tasca  taskVolt s'ocupa de mesurar el voltatge que genera el panell fotovoltaic. S'executa

amb una freqüència i prioritat baixa, en comparació a les altres tasques, ja que realitza una

labor exclusivament de monitoratge.

La seva missió consisteix a digitalitzar el valor de l'entrada analògica corresponent i realitzar la

seva conversió d'acord a la funció lineal mostrada en la figura 36. Aquesta funció s'obté a

partir  de  l'observació  de  diferents  valors  reals  de  tensió  i  els  valors  reals  dels  resistors

utilitzats.  Finalment,  el  valor  instantani  de  cada  lectura  s'envia  a  la  tasca  que  realitza  la

comunicació  amb  el  servidor  web  mitjançant  la  cua  de  missatges  anomenada

colaComunicacion.

   Figura 36. Càlcul del voltatge del panell

Lectura dels valors dels LDR (taskLDR)

La  tasca  taskLDR s'encarrega  d'obtenir  els  valors  de  tensió  de  la  corresponent  entrada

analògica de cadascun dels quatre fotoresistors. La tasca s'executa freqüentment i  disposa

d'una prioritat alta, comparada amb les altres tasques, ja que el valor dels fotoresistors és

primordial per establir l'orientació del panell solar.

El nivell d'il·luminació detectat en cada fotoresistor és filtrat per tractar d'estabilitzar el seu

valor al llarg del temps. El filtratge consisteix a calcular la mitja aritmètica dels últims N valors

llegits per cada LDR. Posteriorment, s'envien aquests valors a la tasca de control dels servos

mitjançant la cua de missatges anomenada colaServos.

Control dels servos (taskServos)

La tasca que controla els servos és consumidora de la tasca taskLDR i disposa de la mateixa

prioritat  d'execució.  La  funció  principal  d'aquesta  tasca  és  posicionar  el  panell  solar  amb

l'orientació que s'estima idònia en cada moment per optimitzar la captació de la radiació solar.
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Així, per localitzar la posició del sol en cada moment i orientar la superfície del panell perquè

quedi perpendicular a la radiació directa s'implementa un algorisme de seguiment per punt

lluminós. El disseny de l'algorisme que implementa aquesta tasca es detalla en la figura 37.

Per últim, aquesta tasca també determina l'orientació del panell solar d'acord al posicionament

de  cada  servo  i  envia  aquesta  informació  a  la  tasca  de  comunicació  mitjançant  la  cua

colaComunicacion.

   Figura 37. Algorisme de control de la orientació del panell

Control de la comunicació (taskComunicacion)

La tasca  taskComunicacion envia periòdicament els valors de voltatge i orientació del panell

solar al servidor web. L'execució de la tasca està subjecta a la recepció de missatges a través

de la cua colaComunicacion i disposa d'una prioritat baixa, ja que el seu funcionament no és

substancial  per  a  la  captació  de  l'energia  sinó  per  al  monitoratge  extern  del  dispositiu.

L'algorisme que descriu el treball d'aquesta tasca es mostra en la figura 38.

Javier García Fortanet Pàgina 41 de 57



 TFG – Sistemes encastats
Gira-sol fotovoltaic

   Figura 38. Algorisme de control de la comunicació amb el servidor extern
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6. APLICACIÓ DE MONITORATGE

L'aplicació de monitoratge permet supervisar el funcionament del seguidor solar i  ha sigut

dissenyada per ser executada en un entorn web. El servidor es comunica amb el dispositiu

seguidor mitjançant la xarxa wifi local, s'encarrega de processar i emmagatzemar les dades

rebudes del dispositiu perquè l'usuari pugui visualitzar-les des del seu navegador web. Per

això,  la  infraestructura  d'aquesta  aplicació  es  desenvolupa  en  una  plataforma GNU Linux,

concretament  Ubuntu  Desktop  12.04  virtualitzat  amb  Oracle  Virtual  Box;  amb  el  sistema

gestor de bases de dades MySQL i el servidor HTTP Apache.

Per a la programació de l'aplicació s'utilitza el llenguatge PHP, que permet realitzar els accessos

a la base de dades del sistema seguidor anomenada seguidor. S'empra el llenguatge Javascript

i  la seva llibreria  Highcharts per programar els gràfics,  i  els fulls d'estil  CSS per descriure

l'aspecte i el format de la visualització de les pàgines web.

El següent diagrama detalla el disseny de l'aplicació web.

   Figura 39. Diagrama de blocs de l'aplicació web

6.1. DESCRIPCIÓ DE LA BASE DE DADES

S'utilitza  el  gestor  de  base  de  dades  relacional  MySQL per  emmagatzemar  les  dades  del

seguidor,  perquè  és  un  sistema  que  permet  molta  flexibilitat  a  l'hora  d'administrar  la

informació,  s'integra  perfectament  amb  les  necessitats  que  volen  cobrir-se  en  l'aplicació

d'usuari  i,  a  més,  permet  disposar  d'un  sistema  bastant  escalable  davant  de  possibles

ampliacions en la funcionalitat de sistema desenvolupat.

La base de dades, anomenada seguidor, disposa d'una taula que emmagatzema les lectures de

voltatge generat pel panell solar i la seva orientació. L'aplicació d'usuari accedeix a les dades

per mostrar l'activitat del seguidor al llarg d'un període de temps. El disseny de la taula es pot

Javier García Fortanet Pàgina 43 de 57



 TFG – Sistemes encastats
Gira-sol fotovoltaic

veure en la figura 40. Així mateix, el codi per generar la taula en el sistema gestor i la seva

descripció es pot consultar en l'annex 2 d'aquest document.

   Figura 40. Disseny de la base de dades seguidor

6.2. DESCRIPCIÓ DE LA INTERFÍCIE WEB

El dispositiu seguidor envia periòdicament missatges de petició HTTP a la pàgina registro.php

del  servidor. En els missatges s'utilitza el  mètode GET per passar els valors  de voltatge i

orientació del panell. Un exemple d'aquesta petició podria ser la següent:

http://192.168.1.7/registro.php?voltaje=10.1&orient=1

El servidor executa l'script PHP de la pàgina registro.php obtenint els parells atribut-valor de

l'URI, afegeix la data i hora actual i els emmagatzema en la base de dades seguidor.

Quan  l'usuari  accedeix,  des  del  seu  navegador,  a  l'aplicació  web  es  mostra  la  pàgina  de

benvinguda  (corresponent  al  fitxer  index.html)  del  lloc.  En  aquesta  s'ofereixen  dues

alternatives  per  al  monitoratge  de  l'activitat  del  seguidor:  la  visualització  dels  valors  de

voltatge enregistrats durant el mateix dia i l'accés a l'històric de valors generats pel seguidor. A

continuació es descriuen aquestes dues opcions.

   Figura 41. Pàgina inicial del web de monitoratge
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Opció: Temps real

Aquesta opció permet visualitzar, de manera gràfica, els valors de voltatge produïts pel panell

durant el mateix dia i representa l'orientació del panell solar en el moment actual.

El fitxer que s'executa al accedir a aquesta pàgina web és treal.php, que disposa dels scripts

PHP i Javascript per construir la gràfica de tensió i mostrar l'orientació del panell. A més, la

plana es refresca, de manera automàtica, periòdicament per mantenir les dades actualitzades.

   Figura 42. Detall de la monitoratge a temps real del seguidor

Opció: Històric

Aquesta opció permet consultar els valors de tensió generats durant el rang de temps que

determini l'usuari. Per això es disposa d'un formulari per introduir les dates i els valors es

dibuixen en un gràfic ubicat en la part central de la finestra. Per a major detall, si es situa el

punter sobre qualsevol punt de la gràfica, es destaca la data, l'hora i el voltatge del valor

enregistrat.

El fitxer que s'executa en accedir a aquesta pàgina web és historico.php, que a l'igual que en

l'opció anterior, conté els scripts PHP i Javascript necessaris per consultar i mostrar les dades

desitjades.
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   Figura 43. Detall de l'històric de monitoratge del seguidor

Finalment,  es  pot  veure  una  demostració  del  funcionament  de  l'aplicació  de  monitoratge

accedint a la següent adreça web: https://youtu.be/7Rkd4nSPVyQ
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7. VALORACIÓ ECONÒMICA

Per desenvolupar aquest projecte es prima l'ús de materials reciclats, aspecte que permet,

entre altres, reduir l'impacte ambiental i abaratir els costos de construcció del prototip. Així

mateix, les eines utilitzades per a la mecanització i acoblament del dispositiu són d'ús comú, i

s'aprofiten aquelles que es té a l'abast de la mà. Per últim, tot el programari utilitzat per

desenvolupar el  projecte disposa de llicència lliure i  no té cost econòmic (tractant-se d'un

projecte acadèmic). En la següent taula, es detalla el cost dels materials que són necessaris

adquirir per construir el dispositiu seguidor.

CONCEPTE QUANTITAT PREU TOTAL

Placa LPC1769 1 34,20 € 34,20 €

Mòdul WiFly RN-XV 1 38,66 € 38,66 €

Convertidor sèrie CP2102 1 8,99 € 8,99 €

Panell solar 9 Volt 1 7,61 € 7,61 €

Suport pan-tilt 1 7,25 € 7,25 €

Servo HD-1160A 2 10,53 € 21,06 €

Fotoresistència 4 0,51 € 2,04 €

Tira 40 pins mascles 1 1,59 € 1,59 €

Estabilitzador tensió 5V 1 0,44 € 0,44 €

Resistències (diversos valors) 8 0,04 € 0,32 €

Regleta connexions 2 contactes 2 0,46 € 0,92 €

Condensadors (diversos valors) 2 0,17 € 0,34 €

Diode 1N4007 1 0,08 € 0,08 €

Diodes LED (diversos colors) 3 0,15 € 0,45 €

Portafusible 1 0,35 € 0,35 €

Fusible 1 0,16 € 0,16 €

Interruptor unipolar 2 1,06 € 2,12 €

Placa baquelita 1 4,91 € 4,91 €

Bateria 9V 350mAh recarregable 1 8,89 € 8,89 €

Funda termoretràctil (0,5 metres) 1 0,48 € 0,48 €

Clip connector bateria 1 0,44 € 0,44 €

Cargols (diverses mides) 1 6,05 € 6,05 €

Fusta contraxapada de 4mm 1 1,51 € 1,51 €

Estructura caixa font TFX (o similar) 1 0,00 € 0,00 €

Cables jumper mascles i femelles (pack 10 unitats) 4 3,45 € 13,80 €

Pintura (color blau i marró) 2 2,50 € 5,00 €

Silicona 1 1,95 € 1,95 €

                                                                                                      TOTAL 167,66 €

   Figura 44. Pressupost dels materials utilitzats en la construcció del seguidor
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8. PROVES DE FUNCIONAMENT

En aquest apartat s'exposen les proves de funcionament realitzades al sistema desenvolupat.

Aquestes comprovacions són de caràcter bàsic i s'han realitzat dins de la quarta fase per poder

valorar qualitativament el funcionament integral del sistema. Cal destacar que les proves s'han

efectuat en un entorn domèstic, pel que les característiques arquitectòniques de l'edifici han

condicionat alguns aspectes del procés de comprovació. Per exemple, a l'interior de l'habitatge

és fa difícil evitar l'existència d'un gran component de radiació reflectida per les parets i el

mobiliari. A més, es disposa d'una terrassa orientada a l'est per realitzar les proves d'exterior,

per tant, les comprovacions han hagut de limitar-se, principalment, a les hores que hi havia

visibilitat directa amb el Sol.

Per dur a terme les comprovacions es disposava, entre altres materials, de les coordenades

geogràfiques del lloc, una brúixola, un inclinòmetre i un multímetre digital.

A continuació s'expliquen els diferents tests realitzats:

Test 1: algorisme de seguiment

Aquest tipus de test s'ha realitzat a l'interior de l'habitatge, amb un nivell de llum ambiental

baix per minimitzar les reflexions de les parets i mobiliari. Primer s'ha utilitzat una llanterna de

poca potència, amb la qual s'ha anat apuntant als fotoresistors per comprovar la resposta del

seguidor. Després, s'ha utilitzat una làmpada d'uns 600 lumens com a font principal de llum

(veure figura 45). Durant les proves s'ha variat la posició del punt de llum per comprovar la

resposta del seguidor.

Mentre es realitzaven aquestes proves s'ha hagut de protegir els laterals dels fotoresistors amb

un anell  de cartolina perquè la  reflexió d'alguns objectes,  afectava de manera negativa el

funcionament del seguidor.

Al llarg d'aquests tests, el comportament del seguidor ha sigut l'esperat en modificar la seva

posició en resposta a l'origen de la radiació rebuda. Per veure una demostració d'aquesta prova

es pot accedir a l'adreça web: https://youtu.be/w4sze4IHIj8
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   Figura 45. Exemple test 1: algorisme de seguiment

Test 2: mesura del voltatge

En aquest  tipus  de  comprovació,  s'ha  mesurat  externament  el  voltatge  produït  pel  panell

fotovoltaic  durant  un  període  de  temps,  per  verificar  els  valors  de  voltatge  registrats  pel

seguidor.  Per  això,  el  dispositiu  s'ha  ubicat  a  l'exterior  de l'habitatge,  el  panell  solar  s'ha

orientat cap a l'est amb una inclinació de 35º de manera permanent i la sortida del panell s'ha

connectat a un multímetre digital.  La figura 46, mostra els valors de tensió registrats  pel

seguidor durant uns minuts i el valor real del multímetre digital en un instant donat d'aquest

període.

Durant les diverses proves realitzades s'ha pogut observar que els valors de tensió enregistrats

pel dispositiu seguidor i els mesurats amb el multímetre digital s'han mantingut dintre d'un

rang de variació de ±0,6 Volts.

   Figura 46. Exemple test 2: mesura del voltatge

Javier García Fortanet Pàgina 49 de 57



 TFG – Sistemes encastats
Gira-sol fotovoltaic

Test 3: orientació del panell dinàmica

En aquest escenari, s'ha habilitat el funcionament normal de dispositiu seguidor. D'aquesta

manera, el dispositiu podia orientar el panell fotovoltaic considerant els valors d'il·luminació de

l'entorn captats amb els sensors LDR. Un exemple del resultat d'aquest funcionament es pot

apreciar en la figura 47. També, es pot veure una demostració del funcionament del dispositiu

si s'accedeix a la següent adreça web: https://youtu.be/UnbPDGNbSj8

   Figura 47. Exemple test 3: orientació del panell dinàmica
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9. CONCLUSIONS

En general, l'evolució del projecte ha seguit la planificació inicial prevista. Encara que hi ha

hagut diversos contratemps, la majoria d'ells causats pel desconeixement en profunditat dels

elements utilitzats. Però, sempre s'ha treballat molt intensament i, considerant la planificació

de resposta als riscos realitzada, s'han tractat de manera adequada per evitar l'endarreriment

de les principals fites del projecte.

Durant l'etapa de disseny del hardware del dispositiu, un dels aspectes que han resultat més

complexos,  ha  estat  l'elecció  del  mecanisme  d'orientació  del  panell.  Aquest  element,

conjuntament amb el sistema de motorització, són peces clau del hardware d'un dispositiu

seguidor,  ja  que  d'ells  depèn  la  robustesa  i  manejabilitat  del  sistema.  Així  que  després

d'estudiar  diverses  opcions  i  també considerar  els  mitjans  dels  quals  es disposava,  es va

escollir el mecanisme pan-tilt presentat. Així mateix, a l'hora d'escollir el tipus d'actuadors, es

buscava sobretot algun tipus de solució que permetés precisió a l'hora de posicionar el panell.

Entre  les  diverses  alternatives,  com per  exemple  l'ús  de  motors  pas  a  pas,  reductors  de

velocitat o encòders per conèixer el posicionament, finalment em vaig decantar per l'ús d'un

servo de modelisme, perquè disposen d'un circuit intern que permet controlar el gir del seu eix

a partir d'un senyal PWM.

L'etapa de disseny i desenvolupament de l'aplicació de control ha sigut la més llarga d'aquest

projecte.  En  aquesta,  no  solament  s'han  adaptat  i  integrat  els  mòduls  desenvolupats  en

algunes de les PACs prèvies a la PAC 7 (corresponent a aquest projecte), sinó que, a més,

s'han  desenvolupat  nous  mòduls  com  ara:  el  control  dels  servos,  la  lectura  d'entrades

analògiques  i  el  control  del  PWM,  entre  d'altres.  Així  mateix,  l'elecció  de  l'algorisme  de

seguiment  (en  l'etapa  de  disseny)  i  el  seu  desenvolupament  posterior,  és  un  element

fonamental  per  al  funcionament  del  dispositiu.  En  principi,  es  buscava  implementar  un

algorisme local, que no depengués de fonts d'informació externes per al càlcul de la posició

solar. D'aquesta manera, es va escollir un algorisme de control per punt lluminós basat en

fotoresistors. Una alternativa als fotoresistors, era utilitzar cel·les solars, de tal manera que el

posicionament del panell depengués dels valors de tensió generats per quatre cel·les solars en

lloc  de  quatre  fotoresistors.  Finalment,  l'ús  del  sistema operatiu  FreeRTOS ha  permès  un

control  eficient en l'execució de les tasques i  en l'ús dels recursos del sistema, a més de

facilitar molt el disseny i la implementació de l'aplicació.

Per al desenvolupament de l'aplicació de monitoratge s'ha escollit una arquitectura web donats

alguns  dels  avantatges  que  ofereix  aquest  entorn:  la  centralització  de  la  informació,  no

requereix la instal·lació de software especial en els clients, la mobilitat, la facilitat d'accés,

entre  d'altres.  En aquest  sentit  s'ha trobat  en falta  el  fet  de disposar  de més temps per

complementar el disseny de l'aplicació web amb unes mesures mínimes de seguretat per poder
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restringir  l'accés  només  als  usuaris  acreditats  en  l'aplicació  o  establir  un  canal  segur  de

comunicació entre client i servidor.

Les proves realitzades també han aportat dades interessants sobre el funcionament i possibles

millores del prototip desenvolupat. Els aspectes més destacables són els següents:

• Els  fotoresistors  són  molt  sensibles  als  reflexos  de  llum  produïts  pels  objectes  de

l'entorn. Per aquest motiu, en realitzar les proves a l'interior de l'habitatge ha sigut

necessari protegir els laterals dels fotoresistors per disminuir la influència d'aquestes

radiacions, ja que originaven errors en el posicionament i un excés de moviments del

seguidor. En qualsevol cas, després d'observar aquest inconvenient, no es descartaria

modificar el prototip per muntar petites cel·les solars per determinar l'orientació del

panell,  com  s'ha  comentat  anteriorment.  D'aquesta  manera,  es  podria  avaluar  si

aquests elements milloren la resposta de l'algorisme de seguiment implementat.

• La parametrització dels algorismes de control dels sensors i control dels servos és molt

important per al correcte funcionament del dispositiu. Una configuració dels temps de

control dels servos i filtratge dels LDR massa baixa origina un augment en el nombre de

moviments del seguidor, ja que el sistema és més sensible als canvis d'il·luminació i per

tant la resposta també és més ràpida. Però, una parametrització dels valors massa alta,

origina que el posicionament inicial del panell sigui més lent.

• La  mesura  del  voltatge  realitzada  pel  dispositiu  és  bastant  fiable,  considerant  les

comprovacions realitzades amb el multímetre digital extern.

• El funcionament de l'algorisme per determinar l'orientació del panell ha resultat bastant

efectiu i suficient, considerant que l'única finalitat que persegueix és la d'informar a

l'usuari sobre l'orientació aproximada del panell.

• Donada la resposta observada del seguidor durant les diferents proves realitzades es

pot intuir una millora significativa en el rendiment d'un panell que incorporés aquest

sistema seguidor respecte d'un altre d'orientació fixa. Tot i això, per algunes limitacions

temporals i  d'equipament no es pot determinar aquest grau de millora. Per tant, es

deixa com a treball futur l'estudi del grau d'eficiència que es podria aconseguir amb

aquest prototip en un sistema de producció fotovoltaica.

Un cop tractats els aspectes més importants de les diferents fases del projecte, cal afegir que

el sistema encastat desenvolupat assoleix gran part objectius plantejats a l'inici del treball. És

a dir, s'han aconseguit els objectius principals: el control motoritzat del sistema mecànic del

seguidor,  l'adquisició  i  processament  de  dades  digitals  i  analògiques,  la  comunicació  del

dispositiu amb un servidor extern, etc. Així com part dels objectius de millora suggerits, en

permetre el tractament i registre de les dades enviades pel seguidor i poder monitorar-les.
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Per acabar, em queda destacar que el  desenvolupament d'aquest  projecte ha suposat una

experiència molt enriquidora en permetre aplicar molts dels coneixements adquirits al llarg

dels  estudis.  Estic  content  d'haver  pogut  aprofundir  una  mica  en  el  desenvolupament  de

sistemes  encastats,  ja  que  és  una  àrea  que  sempre  m'ha  resultat  interessant  i  d'haver

dissenyat i construït una aplicació en aquest àmbit. A més, també he pogut introduir-me en el

camp de la captació de l'energia fotovoltaica, que a priori desconeixia totalment. Penso que en

els pròxims anys aquest tipus de producció energètica podria experimentar una gran revolució

i situar-se com una font d'energia molt competitiva desplaçant a d'altres menys sostenibles.

També crec que els sistemes encastats juguen un paper molt important en el desenvolupament

d'aquesta tecnologia en permetre sistemes més econòmics, estalvi energètic, dissenys més

flexibles i integrats que altres solucions industrials.
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10. GLOSSARI

• Constant  solar:  quantitat  d'energia  solar  que  arriba  a  l'exterior  de  l'atmosfera

terrestre. La NASA ha calculat que, de mitjana, el seu valor és de 1366 W/m2.

• Contactor: és un interruptor automàtic semblant a un relé que s'utilitza per establir o

interrompre el pas del corrent elèctric en els circuits de potència.

• Encòder: també conegut com a codificador rotatori, és un mecanisme que transforma

la posició angular d'un eix en un codi digital o analògic. Solen utilitzar-se per conèixer la

velocitat, acceleració o posició d'un rotor.

• GPIO: acrònim  de  l'anglès  General  Purpose  Input/Output,  són  els  pins  del

microcontrolador que el programador pot configurar com a entrada o sortida.

• Interrupció: és un mètode de control de les entrades i sortides d'un sistema en el qual

quan un perifèric disposa d'un nou valor, interromp al processador perquè aquest sigui

processat.

• Irradiància solar: és la quantitat de radiació solar que arriba a la Terra. La seva unitat

és el W/m2.

• PCB: acrònim de l'anglès Printed Circuit Board, és una placa amb un circuit imprès per

connectar els elements electrònics soldats en la seva superfície.

• Polling: és un mètode de control de les entrades i sortides d'un sistema en el qual es

sondeja un senyal fins que aquest pren un valor determinat per a ser processat.

• Placa de baquelita: és una base de material sintètic que està preparada per soldar

elements electrònics. Sol usar-se per construir prototips de circuits electrònics.

• RSSI: acrònim de l'anglès Received Signal Strength, indica la potència del senyal rebut

per un dispositiu sense fils.

• Terminal sèrie: és un programa informàtic que permet rebre i/o enviar dades a través

del port sèrie de l'ordinador.
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12. ANNEXOS

12.1. PLÀNOL ELEMENTS SEGUIDOR 
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12.2. BASE DE DADES

• Codi per a la creació de la base de dades seguidor.

• Detall de la taula panel de la base de dades seguidor
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   # Creació de la base de dades
   CREATE DATABASE seguidor;

   # Seleccionar la base de dades
   USE seguidor;

   # Creació de la taula panel de la base de dades
   CREATE TABLE panel (
        id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
        fecha DATE NOT NULL,
        hora TIME NOT NULL,
        voltaje FLOAT(5,2),
        orientacion TINYINT,   
        PRIMARY KEY (id)
   );


