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      Adbertència prèvia
Aquesta guia vol ser una eina útil per al personal docent i que faciliti, enriqueixi i complementi la tasca
de sensibilització als centre educatius vers les energies renovables en general i l'energia solar en particular.
El llenguatge utilitzat és senzill per tal de facilitar una ràpida comprensió dels conceptes que hi ha
darrera l'ús d'aquestes fonts energètiques. Així doncs, es tracta d'un material de suport que té per
objectiu introduir al col·lectiu docent en el món de l'energia solar a través de les seves aplicacions i
ajudar així al desenvolupament de les activitats pràctiques que es proposen a les seccions corresponents.



Des del desenvolupament de la màquina de vapor
i l'ús generalitzat del carbó, fa poc més de 150
anys, i el petroli, des de fa només sis o set dècades,
la nostra cultura ha tret partit dels combustibles
fòssils com a font barata i abundant d'energia.
Aquests combustibles han contribuït a generar un
desenvolupament que seria d'una magnitud
inimaginable per als primers usuaris d'aquests
recursos.

Pràcticament tota la nostra activitat depèn de la
disponibilitat del petroli, el carbó o el gas natural.
El fet que aquestes fonts energètiques siguin
contaminants i tinguin, així mateix, unes
possibilitats cada cop més limitades de seguir
suportant la nostra demanda, ha obert un debat
en el qual cada grup social hi té arguments a
aportar.

Un debat aquest que presenta un condicionant,
ja de partida, paradoxal: no podem continuar amb
el nivell de consum d'aquestes fonts energètiques
però no podem tampoc renunciar al grau de
desenvolupament que gràcies a aquestes hem
aconseguit.

El problema s'ha vingut plantejant des de l'òptica
de l'esgotament dels recursos, i la solució tradicional
a aquest repte ha sigut la recerca de més reserves
d'energia fòssil, per inaccessibles que aquestes
puguin semblar.

Això no obstant,  en aquest esquema purament
quantitatiu estem aprenent a incloure-hi el
concepte de l'Ecologia que ja d'entrada invalida
i trastoca bona part dels arguments que s'han
mantingut tradicionalment respecte a la qüestió.

Per moltes reserves que encara ens quedin de
carbó, petroli o gas, és indiscutible l'impacte sobre
el medi ambient que suposa un ús intensiu i
generalitzat com el que s'ha estat duent a terme.
 L'escalfament global que està patint el Planeta,
degut a la capacitat del CO2 per produir l' "efecte
hivernacle", ha sigut denunciat per part de la
comunitat científica com la més gran amenaça
que té avui el nostre medi ambient.

I. Solaridaritza’t amb el Planeta: solarízate
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Respecte a l'energia nuclear, no produeix gasos
d'efecte hivernacle però genera residus radioactius
molt perillosos. A més, existeix la possibilitat que
hi hagi accidents nuclears que en cas de produir-
se tindrien conseqüències molt greus per a la vida
i el seu entorn.

Prenent consciència d'aquests problemes és quan
les energies renovables, i entre aquestes, l'energia
solar, entren a formar part activa i quotidiana de
les nostres vides, a través no d'una de les seves
versions sinó del conjunt de les seves possibilitats.

Les energies renovables seran el suport essencial
del progrés de la societat dins el marc del
desenvolupament sostenible. Però a aquest marc
no s'hi arriba de cop en virtut de certes decisions
governamentals sinó que s'hi arriba en funció de
la penetració a tot el teixit social. Les energies
renovables són ja una realitat que aporta solucions
a molts dels problemes i necessitats d'avui en dia,
i a mesura que es vagin coneixent més, abans
s'integraran, amb tot el seu potencial, a les nostres
vides.

Per això, aquest esforç va encaminat a fer-nos
obrir els ulls vers una realitat molt més propera
del que alguns s'imaginen.
D'aquesta manera es vol estimular la consciència
de que la utilització d'aquestes noves energies no
només és possible en nombroses ocasions sinó que
a més és sempre desitjable pels seus efectes
saludables per al Planeta.

En aquest context sorgeix el projecte SOLARÍZATE,
fruit de l'acord que l'any 2002 firmaren l'IDAE i
Greenpeace amb l'objectiu de promoure l'energia
solar fotovoltaica als centres d'ensenyament públic.

En aquesta iniciativa hi participen 52 centres
repartits per tota la nostra geografia i que d'aquesta
manera podran utilitzar el sol per produir
electricitat d'una forma neta, i posar en marxa un
procés de sensibilització entre escolars i professors
sobre els beneficis de les energies renovables en
general i de l'energia solar en particular. D'aquesta
forma es contribuirà al desenvolupament
d'aquestes tecnologies, a abaratir els seus costos
i sobretot, a demostrar la seva simplicitat i eficàcia.
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> Què és l’energia solar?

És l'energia que rebem del Sol, la primera sensació
de la qual és la llum del dia i la calor. En ser l'espai
una entitat buida, l'energia només pot arribar a
través del fenomen de la radiació i per això, de
tota la immensa quantitat de processos que es
generen en el Sol, només els que són el resultat
de les seves emissions electromagnètiques són els
que traspassen l'atmosfera i ens arriben en forma
d'energia solar.

Sense parar molta atenció podem distingir, de
l'energia que ens arriba, dos fenòmens: la llum i
la calor. Però si féssim una espècie de radiografia
detallada podríem veure que aquesta energia és
la suma de molts més fenòmens i no només dels
dos abans esmentats.

La mesura que indica les possibles radiacions que
emet un cos i en quina quantitat es concentren
en els diferents rangs de longitud d'ona, és una
espècie de foto de la radiació i es coneix amb el
nom d'espectre.

II. Allò essencial de la
nostra font d’energia
D'una manera gràfica, podem assimilar la Terra a
una nau espacial els recursos de la qual li arriben
diàriament en forma de raigs de sol. Allò que
coneixem com energia solar és l'única aportació
que rep el planeta i l'utilitza per alimentar tots
els processos biològics que donen lloc a la vida.

És difícil valorar la magnitud d'aquesta aportació
diària, però és fàcil que associem el seu
funcionament a un mecanisme simple com el de
qualsevol font d'energia. Posem per exemple el
gas. Se sap quanta escalfor dóna un metre cúbic
de gas, així que si requerim un cert nombre de
vegades aquesta escalfor el problema es resoldrà
aportant el volum necessari a través d'unes
canonades (l' únic problema serà el traçat ja que
el gas sabem on es troba).

L'energia solar es presenta en un format ben
diferent i per a la seva utilització hem de fer un
exercici més complex que el del model simplista
de les fonts tradicionals.

En primer lloc, la radiació solar no és un producte
homogeni sinó un conjunt de radiacions amb
distintes propietats físiques que produeixen uns
resultats diferents segons quina sigui la seva
estructura. La llum i la calor són dues de les
manifestacions d'aquest paquet que anomenem
radiació.

Però a més, el seu origen no és immòbil com en
els jaciments sinó en constant moviment. Com
que aquest moviment va associat als dies, les nits
i les estacions, la quantitat d'energia que ens
subministra no és constant, com en el cas del gas,
sinó variable. L'energia solar és natural, és ecològica,
és gratuïta i és abundant i inesgotable. Com a
contrapartida a tots aquests beneficis, el format
en el que ens arriba és més complex que el de les
fonts tradicionals. Per això, encara que no sigui
imprescindible, sí que és aconsellable que tothom
que vulgui fer ús de les possibilitats d'aquesta
font d'energia dediqui abans una mica d'esforç a
conèixer-ne les seves peculiaritats.

Una primera observació de l'espectre ens diu que
 el conjunt de la radiació que rebem és un conjunt
de radiacions electromagnètiques, de diferents
longituds d'ona, que varien entre 0,2 i 4 micres. La
relació entre aquesta longitud d'ona i el seu poder
energètic és inversa. Les radiacions de menor
longitud són les de més capacitat i viceversa.

Figura 1 Espectre de la radiació solar
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> Potència

El següent punt que abordarem és quantificar
l'energia continguda a la radiació incident.

S'ha demostrat experimentalment que el Sol envia
energia en una quantitat constant que és de 1.353
W/m2.

L'espectre de la nostra radiació ens mostraria que
només emetem radiació de molta longitud d'ona,
això significa que té una energia molt baixa.

No totes les ones de l'espectre contribueixen a
tots els fenòmens sinó que, per contra, existeix
una delimitació clara de longituds d'ona i efectes.

La llum visible només està produïda per les ones
les longituds d'ona de les quals estan entre 0,35
micres corresponents al color violeta, i 0,75 micres
corresponents al color vermell. Per sobre i per sota
d'aquestes valors, no es produeix llum visible per
a l'ull humà. La calor es produeix de forma
majoritària a l'interval que va de 0.5 a 0.78 micres
amb la qual cosa s'acobla bastant bé a la part dels
colors que van del groc al vermell. Potser per això
quan hem de posar un color a un fenomen que
no el té, com seria el cas de la calor, acostumem
a emprar el vermell.

És important tenir en compte que en el caso de
la radiació solar, la radiació tèrmica s'emet en una
longitud d'ona petita, aquest detall és el que
permet que el vidre pugui utilitzar-se com aïllant.
L'estructura molecular del vidre és com una espècie
de reixa en la que els àtoms estan separats per
una distància similar a la de la longitud d'ona que
arriba del Sol. El vidre és transparent a la llum i
a la calor que arriba del Sol. Però no a la calor
que emetem nosaltres o la resta d'elements d'una
casa perquè la longitud d'ona d'aquesta radiació
és molt més gran i ja no és capaç de traspassar la
malla que formen els àtoms del vidre.

Quan la radiació traspassa l'atmosfera, pateix els
fenòmens de reflexió i d'absorció, que fan que
aproximadament la meitat de la radiació incident
torni a l'espai abans d'arribar a la superfície
terrestre. Els núvols, el contingut atmosfèric de
pols, gasos i, sobretot, vapor d'aigua, contribueixen
a diluir la radiació que ens ha d'arribar.

Com més quantitat dels factors abans mencionats
trobi la radiació al seu pas, major serà la part
reflectida i absorbida i menor la radiació que
quedarà disponible.

D'altra banda, el moviment de rotació de la Terra
sobre el seu eix fa que, al llarg del dia, la radiació
solar traspassi l'atmosfera amb diferents angles
(figura 2).

Figura 2 Recorregut de la radiació solar a través de l'atmosfera

Com es pot veure, el recorregut de la radiació solar
en traspassar l'atmosfera és major pel matí i per
la tarda que al migdia i, a la vegada, també canvia
conforme la Terra va orbitant al voltant del Sol(com
que aquesta òrbita és el·líptica estem més pròxims
al sol a l'hivern que a l'estiu).

Així doncs, sembla clar que com major sigui el
recorregut a través de l'atmosfera, la difusió de
la radiació també és major. Aquesta és la causa
principal per la qual, tot i disposar d'una font
constant d'energia a l'atmosfera exterior, aquesta
sigui variable al llarg del dia (a més de ser-ho,
com hem dit, estacionalment), i que, el valor mig
anual, només aconsegueixi ser la quarta part del
seu valor fora de l'atmosfera.
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Així doncs, conèixer la potència de la radiació incident és
la primera dada que no és de definició simple, i exigeix l'ús
de taules que indiquin els valors que estadísticament s'esperin
per a les diferents hores del dia i al llarg dels mesos de l'any.
La Figura 3 indica la manera segons la qual hom pot esperar
que variï l'energia que rep un determinat lloc durant les
èpoques extremes de l'hivern i de l'estiu.

És important aclarir que aquesta radiació que estem
comptabilitzant és una barreja, una amalgama, d'allò que
se'n diu radiació directa, que és aquella capaç de produir
ombres i radiació difusa, que és la component que ens arriba
de tota la volta celeste en haver sigut difosa i reflectida per
les diferents partícules. Aquesta, que no és capaç de produir
ombres, és l'única que existeix els dies ennuvolats i durant
les hores de l'alba i el capvespre en les que, tot i haver-hi
llum, no hi ha el Sol sobre l'horitzó.

Esperem però que el nostre interès vagi més enllà. Conèixer
el moviment del Sol i saber en quin lloc del cicle es troba
en cada moment del dia al llarg de l'any, requereix d'uns
coneixements més extensos.

Simplificant el problema -amb el supòsit que la Terra fos
fixa i el Sol anés donant voltes- un observador atent veuria
que el Sol segueix unes trajectòries com les que s'indiquen
a la Figura 4, en les que, com podem veure, el Sol neix en
un ampli sector situat cap a l'Est i es pon dins un altre sector,
igualment ampli, situat a l'Oest.

De les dues, la component difusa és la que aporta un menor
percentatge al total del valor i a la vegada és la més difícil
a l'hora de fer-ne una estimació.

La component directa és la que ha sigut objecte d'estudis
més precisos i sobre la que s'han elaborat relacions
matemàtiques que intenten lligar tots els factors que hi
intervenen.

Només dos dies l'any(21 de març i 21 de setembre), anomenats
equinoccis, el Sol neix per l'Est i es pon per l'Oest. Són els
dos únics dies en els que tant el dia com la nit duren dotze
hores exactes. La resta de l'any el dia i la nit tenen períodes
amb durades diferents, essent el dia més curt el solstici
d'hivern (21 de desembre) i el més llarg al llarg del solstici
d'estiu (21 de juny).

A més de variar el temps que està sobre l'horitzó, el Sol
varia l'altura que és capaç d'aconseguir al migdia.

La posició del Sol, queda determinada mitjançant dos angles
que són l'altura i l'azimut. L'altura es defineix com l'angle
que forma el Sol, l'observador i l'horitzó mentre que l'azimut
és l'angle que forma la projecció de la línia Sol-observador
amb la direcció sud.

En qüestions d'energia solar, l'ús d'aquests angles pot ser
rellevant a l'hora de saber si un arbre o un edifici faran
ombra sobre el nostre equip solar durant algun moment al
llarg de l'any.

> Moviment aparent del Sol
Tothom sap que el Sol neix per l'Est i es pon per l'Oest. De
fet, si l'única cosa que esperem del Sol, és que ens proporcioni
uns dies assolellats durant les vacances, aquesta afirmació
seria potser l'única cosa que ens interessaria del seu moviment.

Figura 4 Trajectòria del Sol sobre  l'horitzó
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La possibilitat de convertir directament la llum en electricitat
fou descoberta pel físic Beckerel per mitjà de l'anomenat
efecte fotovoltaic. Gràcies a aquest, quan un determinat
material és il·luminat amb la part visible de l'espectre solar,
una part dels electrons que configuren els seus àtoms
absorbeixen l'energia que porten els fotons, s'alliberen de
les forces que els lliguen al nucli i adquireixen llibertat de
moviment.

A més, en sortir de la seva estructura, l'electró deixa un
espai o forat que tendeix a atreure qualsevol electró que
hagi quedat lliure. Així doncs, els fotons de la llum han sigut
capaços d'alliberar una sèrie d'electrons que es desplacen
del seu àtom fins que el forat que s'ha generat en un altre,
els atreu i els fixa de nou.

Per convertir aquest moviment en corrent elèctric, és necessari
aconseguir que el moviment dels electrons no sigui erràtic
sinó direccional, i això comporta haver de crear un campo
elèctric en el nucli del material. La forma més usual de crear
aquest camp elèctric intern és impurificant el material amb
petites quantitats d'altres àtoms (especialment bor i fòsfor).

El material al que estem fent referència ha de ser un material
semiconductor i, d'entre tots, el més utilitzat és el silici.
Amb els conceptes físics ja determinats només falta incorporar
un sofisticat procés constructiu que aconsegueixi crear una
finíssima capa de silici impurificat amb àtoms de bor unida
a una altra capa similar, aquesta amb àtoms de fòsfor
(aquesta unió es coneix com unió p-n). D'aquesta manera,
els electrons alliberats tendeixen a desplaçar-se cap el costat
p (par positiu) i els forats cap el costat n (par negatiu). Per
completar el que ja podem anomenar cèl·lula solar n'hi
haurà prou amb afegir uns contactes metàl·lics per extreure
del semiconductor el corrent elèctric.

El corrent que pot donar una cèl·lula solar depèn de la
càrrega elèctrica que es connecti a ella, és a dir, del voltatge
que apareix entre les seves terminals; la mínima dificultat
per a la seva  circulació és un curt circuit i a aquesta condició
correspon el corrent màxim, (uns 30 mA/cm2 per a una
cèl·lula comercial).

Amb el circuit obert, exposada al sol i sense que hi circuli
corrent, la cèl·lula genera al voltant de 0.6 V que és el
voltatge màxim.

III. L’aprofitament de la
llum. L’electricitat
fotovoltaica En resum, una cèl·lula solar pot ser considerada com una

pila elèctrica inesgotable que genera uns 30 mA de corrent
continu per cada cm2 d'àrea a un voltatge de 0.45 V; la
cèl·lula comercial estàndard proporciona un corrent de 2.3
A i una potència d'1 W.

La cèl·lula solar subministrarà electricitat de forma
proporcional a la intensitat de radiació solar que rebi. En el
cas d'estar a 25 ºC i rebre 1.000 W/m2  produirà  una
quantitat anomenada potència pic, que és la que s'etiqueta
amb cada placa solar.

El voltatge varia poc i els 0.45 V per cèl·lula són quasi
constants, però el corrent varia linealment amb la quantitat
de radiació que rep.

Així, la nostra cèl·lula és capaç de mantenir 1 W de potència,
mentre està rebent la radiació típica del migdia un dia
assolellat. En períodes en els que hi ha un predomini de cels
ennuvolats, quan la radiació solar decau, la placa no deixa
de treballar. Mentre hi hagi llum la cèl·lula seguirà generant
electricitat, encara que sigui en quantitats menors.

> El mòdul solar

De la mateixa manera que per alimentar un aparell de ràdio
cal col·locar-li vàries piles, per aconseguir valors utilitzables
de voltatge, és necessari interconnectar vàries cèl·lules solars.

Un mòdul solar típic està constituït per unes 50 cèl·lules,
aproximadament, connectades segons un model que permet
obtenir els 15 volts necessaris per carregar una bateria de
12 volts i una potència que oscil·la entre els 10 i els 200 W.
A mesura que es va desenvolupant la tecnologia d'encapsulat

�

Figura 5 Detall d'una cèl·lula solar
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de les cèl·lules i de fabricació de plaques, hi ha una tendència
creixent, entre els fabricants, a subministrar mòduls més
grans i de major potència.
Mentre que les plaques dels punts de socors (SOS) de les
autovies tenen una potència d'una desena de vats, els de
la instal·lació del Centre educatiu són de 106 W.

Tan important com incrementar el voltatge és la funció
d'encapsulat que compleix el mòdul; dóna rigidesa mecànica
a les fràgils i primes cèl·lules i protegeix de les inclemències
atmosfèriques els seus delicats contactes metàl·lics. La forma
més emprada avui en dia per acomplir aquestes funcions és
col·locar les cèl·lules entre una làmina de vidre i una altra
de un material plàstic (EVA), i tot voltat per un marc d'alumini.
S'estima que la vida d'aquests mòduls és superior als 20
anys. De fet, hi ha instal·lacions que estan operant amb
mòduls que tenen més de 30 anys sense que se'ls hi hagi
detectat una pèrdua de rendiment significativa.

No tota l'àrea ocupada pel mòdul està coberta amb cèl·lules
solars i a més, també cal tenir en compte que existeixen
lleugeres pèrdues elèctriques degudes a l'associació en sèrie;
de resultes d'això l'eficiència típica dels mòduls és d'un 10-
12%. Amb aquest valor d'eficiència es pot calcular l'àrea de
mòduls (connectats en paral·lel i en sèrie) que es necessiten
per produir una determinada quantitat d'energia: amb 1
m2 de superfície de plaques exposades a una radiació de
1.000 W/m2 que és la que considerem òptima al migdia
d'un dia clar i assolellat s'obtindrà, per exemple,1.000 W/m2
x 1m2 x 0,10 =100 W.

Sumant la producció de la placa al llarg del temps en el que
produeix les seves diverses potències, tindrem l'energia que
serà capaç de subministrar aquesta placa.
L'associació en sèrie de plaques i d'aquestes en grups es
coneix amb el nom de generador.

IV. Components i exemples
d'instal·lacions
fotovoltaiques

> Instal·lacions aïllades

Les instal·lacions fotovoltaiques es distingeixen per la manera
que tenen de subministrar l'electricitat a l'usuari.
Històricament les instal·lacions fotovoltaiques servien per
donar servei a llocs que no disposaven de connexió amb la
xarxa. Aquelles instal·lacions, encara avui força habituals,
es coneixen amb el nom d'instal·lacions aïllades.

L'equip solar ha de produir l'electricitat que necessitarà
l'usuari, ja sigui una casa, un repetidor de televisió o una
illa.
Recentment, els equips fotovoltaics han obert la porta del
subministrament directe a la xarxa elèctrica. El tipus
d'instal·lació és diferent perquè diferents també ho són
l'usuari i les condicions del subministrament.

Una instal·lació aïllada es compon d'una sèrie d'equips
connectats tal  com es mostra a la figura 7.

Com es pot observar el subministrament pot realitzar-se
tant a corrent continu (CC), típicament 12 ó 24 V, com a
corrent altern (CA) utilitzant en aquest cas un inversor.

Un cop analitzat en el capítol anterior el funcionament de
l'element vital de la instal·lació que és el mòdul, repassarem
els detalls més importants de la resta de components.

Figura 7 Diagrama típic d'una instal·lació fotovoltaica aïllada

Figura 6. Detall d'una placa solar

Generador

Cèl-lula
Panell

Bateriesinversors
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Figura 8. Diagrama d'una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa

> Regulador

Es un equip electrònic encarregat d'evitar la sobrecàrrega
de la bateria quan aquesta ha aconseguit el nivell de càrrega
màxima. El funcionament d'una bateria no es assimilable al
d'un dipòsit d'aigua que anem omplint i que vessa quan és
ple. La bateria és un element que acomoda els components
per a una reacció química en la que influeix el contingut
líquid de la bateria anomenat electròlit. Si una batería no
admet més càrrega però la seguim alimentant consumirà
part d'aquest electròlit, i com a conseqüència ens obligarà
a ampliar el manteniment o, pitjor encara, la seva vida útil
s'escurçarà.

És habitual que aquests equips incorporin altres utilitats,
d'entre aquestes podem destacar el control del nivell de
descàrrega de la bateria. D'aquesta manera, quan la capacitat
d'emmagatzematge de la bateria es vegi reduït a la meitat,
el regulador ens avisarà que s'ha arribat a un punt a partir
del qual la bateria pot patir danys irreparables.

> Bateries

L'acumulació d'energia és necessària ja que aquesta es
produeix i consumeix en diferents instants de temps. Tot
i que es pot utilitzar qualsevol bateria, es recomana utilitzar
les anomenades bateries estacionàries, que per la seva
composició, s'acomoden millor als cicles de càrrega i
descàrrega que es produeixen a una instal·lació fotovoltaica.

Gràcies a las bateries, la instal·lació serà capaç d'acumular
energia durant les hores de radiació solar i garantir així el
subministrament elèctric permanent, tant en els períodes
nocturns com durant els dies ennuvolats o de pluja.

> Estructura Suport

Les plaques les hem d'exposar al sol i procurar que recullin
la major quantitat possible d'energia. Com hem vist quan
hem analitzat la necessitat de conèixer l'energia solar, s'ha
d'aconseguir que l'exposició de les plaques impliqui la major
captació possible de radiació solar.

Per això, les plaques s'orienten al Sud i s'inclinen un cert
angle respecte al terra. En general es procura donar a
l'estructura la inclinació adequada per captar més energia
al llarg de l'any. Això es dóna quan la inclinació de la placa
és la mateixa que la de la latitud del lloc - 10º. Si posem les
plaques més verticals aconseguirem produir més energia
durant els mesos d'hivern però menys els d'estiu. Quan la
instal·lació és aïllada, pot passar que no necessitem produir
la major quantitat d'electricitat al llarg de l'any sinó la que
més ens convingui en una determinada època. Per això, les
plaques les haurem d'inclinar adequadament i l'estructura,
en aquest cas, serà quelcom més que un simple suport per
a les plaques. En qualsevol cas, l'estructura ha d'estar molts
anys a la intempèrie i és imprescindible que estigui construïda
amb aquest propòsit.

> Inversors
Les instal·lacions aïllades poden funcionar amb aparells de
corrent continu. Però per motius diversos pot ser necessari
disposar d'un subministrament de corrent altern a 220 V i
50 Hz, tal i com la rebem de la xarxa.

En aquest cas, les instal·lacions fotovoltaiques han d'incorporar
un inversor. Aquest és un equip capaç de convertir el corrent
continu en altern a la vegada que adequa el voltatge i la
freqüència.

La complexitat dels inversors rau en la seva capacitat d'igualar
la forma sinusoïdal de l'ona de corrent altern, i en garantir
el manteniment de la freqüència i el voltatge dins d'uns
límits.

Per a les instal·lacions aïllades, els requisits d'aquests equips
són menors que en les connectades a la xarxa. En aquest
últim cas, els inversors són uns elements més sofisticats que
han de garantir que l'electricitat solar es traspassi a la xarxa
en les mateixes condicions que ho fan les centrals
convencionals.

Cèl-lula

Panell

Banc

Inversors Proteccions Comptadors
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Una instal·lació connectada a xarxa és aquella que
transvasa tota l'energia que genera a la xarxa
elèctrica de distribució, de manera que estigui
disponible per a qualsevol usuari de la mateixa.

L'avantatge d'aquest tipus d'instal·lacions és la
simplicitat del sistema ja que s'eliminen les bateries
per a l'acumulació d'energia, que acostumen a ser
la part més cara i complexa del sistema. Un sistema
fotovoltaic connectat a xarxa es compondrà del
generador fotovoltaic, l'inversor, les proteccions i
els comptadors.

Per fer possible la connexió amb la xarxa, l'energia
que produïm ha de ser de les mateixes
característiques que l'existent a la xarxa, i a més
ha de complir uns requisits de seguretat per tal
d'evitar danys a la xarxa i viceversa.

Com que els nostres mòduls fotovoltaics produeixen
corrent i tensió continus, haurem de convertir-la
en corrent i tensió alterns idèntica a la de la xarxa
en el punt de connexió.

D'això se n'encarrega l'inversor, un aparell que
realitza aquesta conversió i que normalment vigila
que la tensió i la freqüència estiguin dins dels
marges legals. A més, acostuma a incorporar altres
equips que desconnecten la instal·lació en cas de
no detectar tensió a la xarxa, en cas de pèrdua
d'aïllament, o en detectar qualsevol altre mal
funcionament.

Altres proteccions, a més dels vigilants de tensió i
freqüència, són els diferencials i magnetotèrmics.
Els diferencials protegeixen contra contactes
directes, i els magnetotèrmics protegeixen el sistema
contra les sobrecàrregues, evitant així que es faci
malbé algun equip o el cablejat.

Per últim els comptadors, un d'entrada i un altre
de sortida. S'encarreguen de quantificar l'energia
que hem injectat a la xarxa i la que hem consumit
a la instal·lació per així poder facturar a la
companyia elèctrica l'energia realment transvasada
a la xarxa. És important no confondre aquest
comptador d'entrada de la instal·lació amb el
comptador

d'entrada del lloc on se situa la instal·lació. És a
dir, d'una banda pagarem allò que consumim a la
nostra casa, centre, etcètera i de l'altra cobrarem
allò que produeixi la nostra instal·lació.

Cal destacar que en injectar-se TOTA l'energia
produïda a la xarxa s'anul·la el concepte
d'autoproveïment, passant a ser un sistema
generador. La nostra instal·lació serà una central
elèctrica, i no podrem consumir ni acumular part
de l'energia produïda. Respecte a la ubicació de les
plaques s'haurà de considerar la disponibilitat
d'espai i l'accés solar d'aquest. Preferiblement
s'intentarà alguna solució que possibiliti integrar
aquest equip a l'arquitectura de l'edifici.

Pel que fa al marc legal que regula la connexió a
xarxa de baixa tensió, la posada en marxa i la
posterior venta d'energia, el trobem en el Reial
Decret 2818/1998, que desenvolupa la Llei 54/1997
del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1663/2000,
sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la
xarxa de baixa tensió, i en la Resolució del 31 de
maig de 2001, de la Direcció General de Política
Energètica i Mines, per la que s'estableix el model
de factura i el contracte tipus per a aquestes
instal·lacions.

En el Reial Decret 2818/1998 es recullen, entre altes
aspectes, el procediment d'inclusió d'una instal·lació
de producció d'energia elèctrica en el règim especial
i les primes per a instal·lacions d'energies renovables.

En el Reial Decret 1663/2000 s'estableixen les
condicions administratives i tècniques bàsiques de
connexió a la xarxa de baixa tensió de les
instal·lacions fotovoltaiques.

La Resolució del 31 de maig de 2001 estableix el
contracte tipus que la companyia distribuïdora
tindrà l'obligació de subscriure, així com el model
de factura que s'utilitzarà perquè el propietari de
la instal·lació cobri l'energia injectada.

Actualment la prima per a productors d'energia
que empren com a única font l'energia solar és de
0,3967 cèntims d'euro per cada kWh injectat.
L'energia que es facturarà serà la diferència entre
el comptador de sortida i el comptador d'entrada
de la instal·lació fotovoltaica.
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> Protecció Catòdica

Molts dels problemes de corrosió catòdica que pateixen
les grans estructures metàl·liques com oleoductes,
gasoductes, conducció de pous, no tenen cap altra solució
que acudir al subministrament elèctric aportat per les
plaques fotovoltaiques.  La duració d'algunes de les grans
estructures d'enginyeria i d'obres públiques depèn de
l'aportació elèctrica d'unes poques plaques fotovoltaiques.

> Mercat fotovoltaic

Com a resum de totes les diferents opcions, es pot establir
una taula que perfila el mercat actual de les instal·lacions
fotovoltaiques. En aquesta n'han quedat exclosos un
nombre important d'usos en electrònica i aparells de
consum com rellotges, ràdios, etc.

Taula 1: Ús de les plaques solars

> Aplicacions aïllades de Xarxa

> Electrificació rural

A zones aïllades, els sistemes fotovoltaics són competitius
amb la xarxa convencional, per al subministrament de llum,
conservació d'aliments, alimentació de petits electrodomèstics
i bombeig d'aigua.

> Telecomunicacios i senyalització

Els sistemes fotovoltaics acostumen a ser immillorables des
del punt de vista econòmic i de prestacions quan es planteja
la instal·lació de repetidors de ràdio i TV, manteniment de
sistemes d'alarma i seguretat i en molts casos, les ajudes a
la navegació tant aèria com marítima.

Bombeig a dipòsits

Purificació d’aigua

Refredament per evaporació

Il-luminació

Recollida i enviament de dades

Senyalització d’alarmes

Seguretat en hospitals, etc.

Ventilació

Aireig de fosses sèptiques

Connexió directa a xarxa

Recàrrega de bateries

Protecció catòdica

Automatismes de reg

Antenes i repetidors

Ventilació

Zones aïllades

Ventilació

Bombeig d’aigua

Habitatges,
granges, etc..

Sector
comercial,
industrial.

Zones
d’ús
públic

Edificis,
col-legis,
oficines.

Suport a la
companyia
elèctrica o
del gas.

Comunicació,
repetidors.

Transport,
tren,
carretera,..

Ús directe de les plaques solars sense bateries.

Ús de plaques solars amb bateries

Ús directe de plaques solars junt amb generadors elèctrics convencionals.
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V. Les aplicacions
tèrmiques de l'energia
solar

Els usos de l'energia solar tèrmica es poden resumir en un
gràfic com aquest que mostrem aquí.

Els detalls d'algunes d'aquestes aplicacions es poden seguir
en els següents apartats.

> Aigua calenta per a ús domèstic
o industrial

El primer pas que cal fer a l'hora de pensar en una instal·lació
d'aigua calenta, es estudiar un sistema de captació de
l'energia solar que s'adeqüi, tant en el preu com en el
rendiment, a les necessitats del projecte.

Qualsevol estudi, per simple que sigui, de les propietats
físiques dels materials demostra que una superfície exposada
al sol absorbeix en algun grau la seva energia, i de resultes
d'això, augmenta la seva temperatura per sobre de la
temperatura ambient en uns determinats graus; quants?,
depenent d'una sèrie de considerants, des d'unes poques
unitats fins a varis centenars de graus.

Podríem dir que en tot allò concernent a la temperatura
que podem aconseguir, les possibilitats de l'energia solar
van més enllà del que podem necessitar.

Ara bé, cada pas que es doni, per tal que un equip ens
subministri un major nivell tèrmic, complicarà i encarirà la
instal·lació.

Per tant, ens trobem en una situació en la que, pel nostre
propi bé, és important conèixer quelcom sobre les prestacions
de cada sistema, d'aquesta manera podrem escollir el sistema
que més s'adeqüi a les nostres necessitats i assegurarem així
l'èxit econòmic de la decisió.

Amb aquest propòsit, farem un repàs als factors més rellevants
dels elements vitals de qualsevol instal·lació d'aigua calenta.

> El captador solar

El captador solar, generalment anomenat col·lector solar.
Es tracta d'una trampa de calor dissenyada per transformar
la radiació solar en calor i que aquesta sigui aprofitable en
grau major tot evitant, en la mesura del possible, pèrdues
a l'ambient.

El primer pas per a la transformació de la radiació solar en
calor és interposar una superfície sòlida, que d'ara endavant
anomenarem absorbent, amb un coeficient d'absorció el
més elevat possible (per aquest motiu tots els col·lectors
solars són de color negre).

Figura 10. Secció tipus d'un col·lector solar

Un cop absorbit un 90% de l’energia incident que es
transforma en calor, el segü'9fent pas é'8es evitar que
l’escalfor es dissipi.

CALOR BAIXA
TEMPERAURA

CAPTACIÓ
ESTRUCTURAL

CAPTACIÓ
AMB PLACA
PLANA PER
CONVECCIÓ

NATURAL

PASSIVA

CAPTACIÓ
TÈRMICA

ACTIVA

COL-LECTOR
FIX

PLACA SOLAR
PLANA

SEGUIMENT
UN EIX

COL-LECTOR
CILINDRE

PARABÒLIC

SEGUIMENT
DOS EIXOS

HELIÒSTAT

CALOR BAIXA
TEMPERATURA

CALOR MITJANA
I ALTA

TEMPERATURA

CALOR ALTA
TEMPERATURA

Figura 9:  Usos de l’energIa solar tèrmica
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Per això, s'aïllen els laterals i la part posterior de la planxa
absorbent amb algun tipus de material aïllant.

Amb aquesta disposició, només la part superior, que és la
que queda exposada al Sol, és la que queda lliure i amb
capacitat de perdre gran quantitat de les calories captades.

Per evitar en la mesura del possible aquesta pèrdua, s'interposa
un vidre entre aquesta cara superior i l'ambient exterior.
Tot i que la capacitat aïllant del vidre és molt reduïda, la
seva contribució és notable ja que redueix enormement les
pèrdues per convecció, a més de les de radiació degut a
l'efecte hivernacle.

El tercer pas en el funcionament del col·lector és aconseguir
extraure-li la calor que capta mitjançant la circulació d'un
fluid pel seu interior.

Per facilitar la transmissió de la calor captada per l'absorbent
al fluid tèrmic, s'ha de procurar, per una banda, que
l'absorbent sigui d'un material amb un coeficient de
transmissió de calor el més elevat possible (metall) i, per
l'altra, que el fluid tèrmic circuli per un circuit dissenyat de
tal forma que fluid i absorbent tinguin la major superfície
de contacte possible.

El cabal de fluid que fem circular serà el determinant de la
temperatura que s'aconsegueixi i, per tant, del nivell tèrmic
de que podrem disposar.

> Dissenys comercials

Una gran part de l'esforç dedicat al desenvolupament de
l'energia solar s'ha canalitzat a través de la idea d'aconseguir
un col·lector eficient.

Tot i que el nombre de dissenys és enorme, pràcticament
tots són variacions d'algun dels esquemes presentats a la
Figura 11.

Aquestes variacions es basen en els següents punts:

1.-   Absorbent i circuit del fluid tèrmic construïts com
elements separats o comuns.

2.-  Absorbent i circuit del fluid construïts amb el mateix
o amb diferent material.

El disseny més senzill és el format per una graella de tubs
adossats a la làmina absorbent.

Com a norma general, el tub de la graella és de coure i
l'absorbent de coure, alumini o làmina d'acer.

El número de tubs que ha de tenir la graella és quelcom
que ve delimitat pel cost. Quants més n'hi hagi, major serà
la superfície de contacte amb l'absorbent i, per tant, millor
serà també la transmissió de la calor. D'altra banda, però,
també el cost de materials i mà d'obra serà major. És per
això que val la pena sospesar els pros i els contres a l'hora
de decidir quants tubs posarem a la instal·lació. La pràctica
comercial, unida als fenòmens de transmissió de calor,
especifiquen que la distància entre els tubs ha d'oscil·lar
entre 10 i 15 cm.

Per tal de millorar el contacte entre el fluid i l'absorbent,
s'han desenrotllat nous sistemes de fabricació en els que el
circuit del fluid tèrmic està unit a l'absorbidor de forma
molt eficaç. Això fa que els preus dels col·lectors hagin
disminuït, els darrers temps, de forma notable.

> Dissenys no comercials

Sovint es desenrotllen per a un ús concret i es construeixen
a partir de mitjans molt simples i del propi treball personal.
Davant d'aquests avantatges cal apuntar, així mateix, que
no es pot esperar d'aquests el mateix nivell d'eficàcia que
el que ofereixen els models comercials.
D'entre totes les possibilitats mencionarem les dues següents:

Figura 11. Estructura tipus d'un absorbidor
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> Captador solar d'ús directe mitjançant una
mànega de reg.

Tot el que necessitem és una mànega de goma,
preferiblement negra, col·locada al Sol. Encara que la seva
eficiència és limitada, el seu cost és inapreciable. Una forma
per millorar-ne el rendiment és posar la mànega dins d'una
caixa coberta amb un vidre Figura 12. Si bé amb aquest
sistema no podem disposar de més aigua calenta que la
que cap a la mànega, el cert és que per a determinats usos
en els que l'aigua calenta -en poca quantitat- es necessita
només durant les hores del dia, aquest tipus de solució té
una relació qualitat-preu, immillorable.

> Captador acumulador

La segona opció és la que converteix el dipòsit d'acumulació
d'aigua en el seu propi col·lector solar.

Un simple dipòsit de xapa de ferro pintat de negre i col·locat
al sol farà de col·lector solar (mentre hi hagi sol) i a la
vegada escalfarà l'aigua continguda al seu interior.

Un vegada més les limitacions d'aquest sistema van lligades
al seu baix cost. És a dir, els dies freds, encara que siguin
assolellats, i un cop es pon el sol, només obtindrem aigua
una mica més calenta que la de la canonada. Però també
en aquest esquema podem introduir una millora en el preu.
Amb aquesta finalitat, només és necessari construir una
caixa a mida, (veure Figura 13) i un cop s'hagin aïllat les
seves parets, hi introduirem el dipòsit i taparem la caixa
amb un vidre.

�Figura 12. Col·lector d'ús directe mitjançant una mànega de reg.

>On col-locar els captadores solars.

Els col·locarem, evidentment i encara que sembli una
redundància, encarats al Sol. Per tal que captin la major
quantitat de calor possible han d'estar com més al sud millor
i el més perpendicular possible respecte la direcció dels raigs
del sol.

Una vegada hem trobat una teulada o pati on instal·lar els
col·lectors orientats al sud, acceptant una variació de ± 15º,
haurem de buscar la seva inclinació òptima.

> Inclinació

Geomètricament, la inclinació que més radiació capta, és
aquella disposada en perpendicular als raigs del Sol quan
aquests tenen més intensitat.

La inclinació que més radiació capta al llarg de l'any, per a
un lloc determinat, és la de la latitud del lloc (a la Península
Ibèrica, entre 36 i 43).

Com en el cas de l'orientació, les variacions de ± 15º són
acceptables.

Cal aclarir que, tot i que la inclinació igual a la latitud menys
deu  graus sigui la que més energia capta, pot no ser la més
idònia. De fet succeeix que el que es necessita no es el major
número

�Figura 13. Col·lector acumulador

Entrada

aigua freda

Sortida
aigua calenta

Mànega de polietilè negra

Cristall
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Aquest mecanisme és l'essencial a l'hora de condensar i
evaporar. De fet és el que utilitzen les màquines estàndard
de refrigeració, amb la particularitat que aquestes utilitzen
electricitat per moure el compressor i la resta de mecanismes.

Si bé la refrigeració solar és possible, cal assenyalar que
necessita d'una temperatura superior als 80ºC i per això s'ha
de disposar d'un col·lector solar específic.

> Climatizació de piscines.

Una piscina significa un mètode de lluita contra els rigors
de l'estiu, a més d'una forma de diversió i d'un mitjà per
poder fer exercici.

Tots aquests avantatges no estan exempts del seu
corresponent gravamen: una piscina és una inversió
considerable.  La forma racional de treure profit d'aquesta
inversió és la d'utilitzar la piscina el major temps possible.
Un temps que està limitat per la bonança del clima i una
temperatura confortable de l'aigua.

Una piscina que es deixi al ras només es capaç de mantenir
la temperatura de l'aigua, en uns límits confortables, entre
els mesos de juny i setembre. Malgrat això, l'època de l'any
en la que el clima permetria el bany es podria estendre des
del mes de maig fins el novembre.

En resum, de tota l'època potencial de bany, només
n'aprofitem la meitat. Dit això, les possibilitats d'aprofitament
de l'energia solar són evidents.

> Cobrepiscines

Abans d'escalfar quelcom, i una piscina no és una excepció,
hem de retenir la major quantitat de calor natural que ens
sigui possible.

A les piscines, això s'aconsegueix de forma eficient mitjançant
unes làmines plàstiques que queden flotant i protegeixen
totalment la superfície de l'aigua.

Els plàstics cobrepiscines, eliminen virtualment les

de litres d'aigua calenta al llarg de l'any sinó el major número
de litres durant la temporada en que més es necessiten, com
per exemple durant l'hivern.

En aquests casos, per acomodar la corba de captació d'energia
a la corba de consum, el col·lector s'haurà d'inclinar de
manera que estigui perpendicular als raigs del Sol durant
l'època que es tingui més necessitat d'energia.

Un cas a estudiar és el dels sistemes per a calefacció, la
inclinació dels quals comunament acceptada és la de la
latitud del lloc + 15. (L+15)

> Calefacció

La calefacció no és altra cosa que una forma de consumir
l'aigua calenta que ens generen les plaques solars. Tot el
que s'ha dit sobre aquestes s'aplica a aquest ús i per completar
la seva comprensió hem de mencionar la forma en que es
transmet la calor de l'aigua solar a l'ambient interior.

Dels mitjans més habituals, el radiador seria el que pitjor
s'acomodaria al funcionament de la instal·lació solar. Els
radiadors emeten molta escalfor amb poca superfície degut
a que utilitzen aigua a molta temperatura (com a mínim
molta més de la que subministren els col·lectors normals).
Per això, si fem passar l'aigua dels nostres col·lectors pels
radiadors no aconseguirem el confort necessari.

La solució rau en utilitzar sistemes de calefacció per aire o
per terra radiant. En ambdós casos, el medi de dissipar calor
s'adapta a la temperatura que aconsegueixen les plaques
solars i d'aquesta manera podrem assegurar el confort de
la nostra llar.

> Refrigeració

Encara que sembli mentida, no és cap bestiesa aconseguir
extreure fred de la calor. Aquest petit miracle el realitza un
tipus de màquina de refrigeració coneguda com màquina
d'absorció. Mitjançant una enginyosa combinació de fluids
que són miscibles a una temperatura i no miscibles a una
altra, s' aconsegueix que a un costat del sistema la calor del
sol evapori un dels líquids mentre que a l'altre costat, que
està més fred, el líquid torni a liquar-se i es dissolgui junt
amb el seu portador.
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pèrdues de calor per evaporació i redueixen aquelles degudes
a la convecció i radiació. A més, si s'utilitza de forma
adequada, ajuda a mantenir neta l'aigua i redueix el consum
d'alguicides.

> Calefacció activa

Quan el sistema simple del cobrepiscina no aconsegueix una
aigua a la temperatura adequada, ens queda encara el recurs
d'acudir als sistemes de calefacció activa utilitzant col·lectors
solars.

Per a aquesta aplicació trobem dos tipus distints
d'instal·lacions. Les piscines comunitàries utilitzen una
instal·lació i un tipus de col·lector molt similar al que s'utilitza
per a l'aigua calenta domèstica o industrial.

Les piscines privades acostumen a fer servir un tipus de
col·lector de plàstic negre i aprofiten la bomba de la seva
depuradora per moure l'aigua de la piscina a través de les
plaques solars. Aquesta versió de sistema solar és més
econòmica i pot funcionar gràcies a que l'aigua només s'ha
d'escalfar uns 25ºC.

> Sistemes solars passius

Un sistema solar passiu és aquell pel qual l'energia es difon
de manera natural.  A la majoria de casos els sistemes passius
s'integren a l'arquitectura de manera que els materials
serveixen per a un doble objectiu. Així, les parets compleixen
la seva funció estructural a més de la d'emmagatzemar calor
i les finestres orientades al sud, per la seva part, poden servir
per recollir energia solar, i no només per oferir unes
determinades vistes.

En la concepció d'un edifici solar passiu el plantejament és
primordial que sigui el propi edifici el que reculli l'escalfor
necessària a través d'una distribució efectiva i apropiada de
les seves finestres. La calor captada durant les hores diürnes
ha de ser emmagatzemada i distribuïda durant les hores
nocturnes.  És per això que el disseny juga un paper
fonamental ja que, de nou, són els components de l'edifici
els encarregats de realitzar aquestes funcions.

Aquestes idees simples es plasmen mitjançant l'ús d'unes
tècniques senzilles l'anunciat de les qual és el següent:

> Captar el Sol

Avancem que en un mes tan desfavorable com el gener, la
radiació solar rebuda a la Península oscil·la entre 1.4 i 2.8
Kwh/m2.  Un cop dit això, i mantenint la prudent cautela
davant aquestes dades i estadístiques, es pot dir que bona
part dels nostres edificis reben del sol més energia de la que
haurien d'emprar per mantenir el confort. Per treure profit
d'aquesta realitat caldria utilitzar les finestres de l'edifici
amb la previsió de que recullin tota l'energia solar que
haguem de necessitar  per escalfar casa nostra.

> Emmagatzemar

La radiació solar que arriba a un material és parcialment
absorbida, transformada en calor i acumulada en el seu
interior.

Prestar atenció al comportament dels materials exposats al
Sol és una de les regles bàsiques pel que fa a l'energia solar
passiva. Depenent de quina sigui la seva resposta, afectarà
d'una manera o una altra el comportament tèrmic de l'edifici.
Tant la quantitat de massa com la seva densitat i conductivitat
tèrmica faran que la calor que entri per les finestres durant
el dia, pugui emmagatzemar-se i utilitzar-se per la nit.

Figura 14. Model essencial d'un edifici solar passiu
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fonamenten en la senzillesa de les idees i en que
no hi ha mecanismes que requereixin manteniment
i consumeixin energia. Per a que funcionin bé, cal
implementar-los en el mateix moment en que es
dissenya l'habitatge.

Per exemple, s'ha de distribuir la casa de manera
que a les zones més confortables s'hi ubiquin les
habitacions més utilitzades i s'han d'instal·lar
aïllaments en els espais que més ho necessitin: les
parets que donen al nord per controlar les pèrdues
de calor a l'hivern i a la teulada i a les parets
orientades a l'oest perquè no hi entri la intensa
calor de l'estiu.

> Distribuir

L'emissió de la calor emmagatzemada, o la seva
difusió, es realitza gràcies a una combinació de
resultats de radiació i convecció, ja sigui aquesta
natural o forçada.

Si per algun motiu el magatzem de calor està
separat i aïllat de la zona habitada, no ens quedarà
altre remei que fer servir ventiladors per distribuir
l'escalfor de manera forçada.

> Conservar

Com s'ha dit en altres ocasions, una premissa bàsica
per a l'èxit d'un sistema solar és que aquest no
perdi l'energia que li subministrarem. En el cas d'un
edifici, significa no reparar en esforços a l'hora
d'evitar infiltracions d'aire, així com aïllar
convenientment parets i finestres.

> El Tractament de l’entorn

Els dissenys passius utilitzen les fonts i conductes
naturals d'energia que envolten l'edifici per proveir-
se de tot allò que necessiten i desfer-se, quan
calgui, de l'excés d'energia per tal de mantenir el
confort.

Els sistemes solars passius consideren les finestres
com a col·lectors solars naturals que deixaran passar
a l'interior de la llar tota l'energia solar que es
necessiti per escalfar-la. També les utilitzen per
garantir la ventilació natural amb la qual es
refrescarà l'habitatge durant les nits d'estiu. I per
controlar que el sol i el vent juguin a favor del
confort de l'edifici, aquests sistemes solars passius,
aprofiten també la vegetació.

�Figura 15. Ús de la vegetació i dels ràfecs en el control del clima
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> Energía eòlica

> La naturalesa del vent

La quantitat de radiació solar que rep la Terra és tan gran,
que només un 2% d'aquesta és suficient per alimentar els
mecanismes que creen el vent, les ones i els corrents oceànics
del nostre planeta.

Un dels efectes que es produeix en aquest gran i sorprenent
motor de calor que anomenem clima és la creació constant
de zones d'altes i baixes pressions sobre la superfície del
Globus. El mecanisme pel qual aquestes altes i baixes pressions
interaccionen és complex. Amb tot, n'hi ha prou en saber
que l'atmosfera està en constant emigració des de zones
d'alta pressió a d'altres de baixa pressió tot buscant l'equilibri
en un procés inacabable.

Així doncs, el vent no és res més que la nostra atmosfera
en moviment. L'aire que constitueix l'atmosfera té una massa
que és quantificable i per tant, quan està en moviment,
posseeix l'energia de tota aquesta massa en moviment.
Aquest fenomen es coneix amb el nom d'energia cinètica
.

> Influència de la Topografía

L'aire, com qualsevol fluid en moviment, es regeix d'acord
a unes normes d'entre les quals mencionarem la teoria de
la capa límit.

Quan un fluid en contacte amb algun recipient es mou, ho
fa de forma que les molècules enganxades a la superfície
estan quietes i a mesura que ens n'allunyem, les diferents
capes del fluid van augmentant la seva velocitat fins a
aconseguir la velocitat que té el propi fluid. Depenent del
fluid i de les condicions de la superfície, la velocitat límit,
que és en definitiva la que assignem a aquest fluid,
s'aconsegueix a més o menys distància de la superfície.

Aquest fenomen es visualitza a la Figura 16. En aquesta
s'observa que la velocitat del fluid va creixent conforme
ens allunyem de la superfície sobre la que circula, i és la
que utilitzem per explicar com es comportaria el vent davant
determinats obstacles orogràfics.

VI. Altres energies
renovables

Una superfície plena d'obstacles tendirà de forma natural
a reduir la velocitat del vent a les zones properes al terreny
de forma que la velocitat límit caldrà trobar-la en els punts
cada cop més alts.

Figura 16. Efecte de la capa límit en el moviment de l'aire

Figura 17 Influència de la topografia en el comportament del vent

D'altra banda, certs accidents topogràfics poden augmentar
la velocitat del vent a determinades zones. Com a norma
general la velocitat augmenta quan el vent corre canalitzat.
També augmenta lleugerament a zones pròximes al terra
de turons i serrats de pendent suau quan l'aire bufa cap a
aquests, Figura 17, però decreix i forma remolins a la zona
posterior o d'ombra.
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Una superfície plena d'obstacles tendirà de forma natural
a reduir la velocitat del vent a les zones properes al terreny
de forma que la velocitat límit caldrà trobar-la en els punts
cada cop més alts.

Convé recordar que aquestes i altres consideracions que es
puguin fer, no són dogmes de fe que han de seguir-se al
peu de la lletra, perquè el vent és un fenomen que no es
veu i per això mateix, és difícil tabular quin és el seu
comportament.

Això no obstant, existeixen instruments i models matemàtics
que permeten indagar el seu comportament de manera molt
aproximada.

> Els generadors eòlics i les seves
aplicacions

Els generadors eòlics podrien agrupar-se en dos grups, les
característiques de funcionament dels quals són bàsicament
diferents.

El primer grup és aquell que es basa en que la superfície del
rotor gira simplement perquè el vent l'empeny. Això es
tradueix en una qualitat important: la superfície que hi ha
exposada al vent fa que les aspes comencin a girar en el
moment que el vent agafa una mínima velocitat i, a més,
li transmet a l'eix una força molt elevada.

Aquestes característiques els fa molt útils en dissenys que
busquen realitzar determinats treballs mecànics com poden
ser: moldre el gra, bombejar aigua d'un pou o comprimir
aire, entre altres.

D'entre els generadors eòlics d'aquest grup, que funcionen
d'acord a aquest principi físic, podem citar els primers molins
de vent inventats a Pèrsia i a la Xina, els molins holandesos
i els que coneixem a España, el generador

multipala o "molinet" d'extracció d'aigua i l'anomenat rotor
Savonius.

Tots aquests models tenen en comú la simplicitat, el baix
manteniment i l'alta fiabilitat. Així, quan el que es requereix
d'un generador eòlic és quelcom que entri de ple en les
característiques que s'han apuntat, aquest tipus de model
no té competència fins i tot tenint en compte altres tipus
de models més sofisticats i eficients.

L'altre tipus indicat, es basa en un principio físic
completament diferent del que hem citat, i per tant, les
seves característiques són dràsticament diferents. Encara
que ambdós els mou el mateix vent.

El principi pel qual aquest tipus de generador gira és el
mateix que permet volar als avions: l'aerodinàmica.  El vent
no empeny les pales sinó que les “escombra”. En passar per
les dues cares de la pala a distinta velocitat, es genera una
succió en una d'elles que és la força que permet que un
avió es mantingui a l'aire o que un molí giri.

Figura 18. Molinet utilitzat per bombejar aigua de pous.

Figura 19. Aerogenerador modern amb pales aerodinàmiques
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Aquesta succió es coneix amb el nom de coeficient de
sustentació i augmenta en augmentar la velocitat de l'aire.
La pala del generador eòlic pot girar a molta més velocitat
que la velocitat del vent. Això li permet ser molt més eficient
i adequat per a les característiques de la generació
d'electricitat.

Els molins que podem veure a la majoria de parcs eòlics que
hi ha al país són d'aquest tipus. Acostumen a disposar de
dues o tres pales i una potència molt elevada. No és inusual
que s'instal·lin molins de fins i tot 1 Mw.

Fent ús d'aquest tipus d'aerogeneradors, es construeixen
parcs eòlics que s'instal·len als llocs més ventosos de la
nostra geografia terrestre o marina (cal recordar que aquesta
classe de màquines també es pot ubicar al bell mig del mar).

> Energía de la biomassa

Tots els vegetals disposen d'unes cèl·lules que poden
transformar el CO2 de l'aire i de l'aigua que els hi arriba a
través de les arrels en glucosa. A més de proveir-nos de
l'oxigen que respirem, la glucosa és un compost orgànic que
serveix de font d'energia tant a les plantes com a la resta
d'organismes. Les plantes creixen, generen matèria llenyosa
(quan la cremem és un excel·lent combustible i el més
ancestral de tots) i matèria verda que segueix tota una
cadena en la que s'hi veuen involucrats la resta d'organismes
vius.

Al llarg de la seva dilatada història, l'home ha après a
extreure energia en forma de combustibles sòlids (llenya),
líquids (alcohol) o gasosos (biogàs) que en conjunt serien
allò que coneixem com energia de la biomassa.

De totes les nostres fonts d'energia aquesta és la més antiga,
és la que més ha contribuït al desenvolupament tecnològic
de la humanitat i, a l'actualitat, és l'energia renovable que
presenta una millor targeta de visita a l'hora de presentar
resultats dins l'àmbit de la problemàtica energètica d'avui
en dia. No només aporta combustible que es transforma en
calor -i com conseqüència de la calor en calefacció o en
electricitat-, sinó també substituts del petroli per als motors
dels cotxes.

De totes les variants que hi ha en la utilització de la biomassa,
les que podem considerar més pròximes i més utilitzades
per la nostra societat són les següents.

> Digestió anaeròbia: el biogas

La digestió anaeròbia és el procés natural de descomposició
de la matèria orgànica en absència d'aire a través de bacteris.
Un dels subproductes d'aquest procés natural és l'anomenat
biogàs.  Aquest és una barreja de gasos en els que apareix
el metà junt amb altres gasos incombustibles com el CO2
i a conseqüència d'això té un poder calorífic menor que el
gas natural. Tot i que sigui un gas més pobre que el que
utilitzem de forma habitual, té al seu favor que es genera
a partir de residus (vegetals), que redueix el problema de la
gestió d'aquests residus (els redueix a la meitat i a vegades,
fins i tot, en un 60%), que es transformen en gas, i que es
pot produir d'una manera local i propera al lloc on es
consumeix.

Figura 20. Funcionament del fenomen de la fotosíntesis
Figura 21. Model d'una planta de fermentació anaeròbia
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La resta del volum sobrant es transforma en un residu que
es pot utilitzar com a fertilitzant orgànic (COMPOST).  Moltes
granges d'animals i molts abocadors municipals aprofiten
aquest procés per produir el biogàs que reutilitzen en el seu
propi cicle de consum energètic o en la generació d'electricitat
que es transvasa a la xarxa.

> Biocombustibles líquids

Els biocombustibles són els que s'aprofiten directament en
el transport i inclouen tant el biodièsel com el bioetanol.
La inclusió del prefix bio davant de les paraules dièsel o
alcohol no indica altra cosa que el compost en qüestió és
igual o s'utilitza de la mateixa manera que el seu homònim
però que a diferència d'aquell és produeix a través de la
fermentació de productes agrícoles.

Els biocombustibles es produeixen a través d'un procés
químic procedent d'una font natural. El biodièsel té entre
els seus principals orígens el gira-sol, la colza o els cereals.

El bioetanol es genera també a partir de cereals com el blat
o la remolatxa sucrera. Però altres tipus d'alcohol com el
biometanol, es generen a través d'un procés de piròlisi de
les restes llenyoses de les plantes. En resum, un gran nombre
de productes agrícoles que associem a l'alimentació tenen
també una aplicació  energètica i aquest altre ús és bastant
més habitual del que suposem. Alguns sortidors ofereixen
biodièsel quasi pur i a alguns països afegeixen bioalcohol
a la benzina de la mateixa manera que en el nostre afegim
una part de biodièsel a tot el gas-oil que es distribueix a les
benzineres.

> La llenya i els combustibles sòlids

Aquesta és l'accepció a la que associem generalment el
terme biomassa: els combustibles procedents dels residus
del bosc o de la indústria de la fusta o agrícola i que cremem
directament o en forns industrials. Addicionalment , aquest
model d'energia s'alimenta dels anomenats cultius energètics.
En principi no són res més que plantacions que poden produir
una matèria combustible de forma més ràpida i eficaç que
com ho faria un arbre.

Mentre la llenya segueix essent un combustible fonamental
a països en vies de desenvolupament -provocant, fins i tot,
problemes de desforestació i d'erosió-, en el nostre entorn
la crema directa s'ha traslladat a l'àmbit domèstic (llars de
foc, estufes, barbacoes, etc.). La crema massiva de biomassa
s'alimenta de restes de poda i de residus de la indústria de
la fusta i del moble. En algunes zones el recurs és tan gran
que el seu ús permet alimentar les calderes de les indústries,
la calefacció d'alguns pobles i també, la producció
d'electricitat. La poda dels arbres a moltes de les nostres
ciutats acaba transformant-se en energia.

Els cultius energètics s'han convertit en una sortida per a
determinades zones agrícoles la producció de les quals no
té  capacitat per competir en el sector alimentari. En quasi
totes les zones de cereals, la palla deixà de tenir valor en
el mercat de l'alimentació animal però en canvi ha entrat
a la cadena de producció d'energia.

Figura 22. El cicle dels biocombustibles
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Figura 23. Esquema d'utilització de la biomassa
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> Energía MinihidrÀulica

L'energia del Sol evapora l'aigua dels oceans, mars,
llacs i rius i l'eleva sobre la terra formant núvols;
quan aquests es refreden, es condensen formant
la pluja i la neu que cau a la terra, proveint-la de
nou i tancant el cicle. L'aigua en el seu transcurs
per la superfície terrestre tendeix, per la gravetat,
a ocupar les posicions baixes i l'energia que això
produeix és explotable per les instal·lacions
hidroelèctriques. Així, denominem energia
minihidràulica quan els aprofitaments hidroelèctrics
són inferiors a 10 MW.

> Tipus de Centrals

La finalitat d'aquestes instal·lacions és aprofitar
l'energia del curs de l'aigua on hi intervenen dos
factors: l'altura entre dues cotes del curs i el cabal
que porta. Les centrals aprofiten els dos factors en
major o menor grau i sobre aquesta base es
diferencien:
• Centrals d'aigua fluent
• Centrals a peu de presa
• Centrals en canal de reg o subministrament

Les primeres necessiten d'una obra civil per captar
una part del cabal del riu, conduir-lo fins l'edifici
de la central on l'aigua és turbinada i retornar-la
al riu aigües avall.

En aquest tipus de central, la potència instal·lada
està directament relacionada amb el cabal que
passa pel riu. Una altra versió d'aquesta central
seria la construcció d'una resclosa que serveix per
guanyar salt i evitar la construcció del canal. En
aquest cas, les instal·lacions s'ubiquen al peu del
curs.

Las centrals a peu de presa tenen la possibilitat
d'emmagatzemar les aportacions del riu gràcies a
l'embassament que s'ha creat. Gràcies a aquesta
capacitat, es pot regular el cabal que es turbina
tant en quantitat com en temps. Depenent de la
capacitat de l'embassament, la regulació pot ser
horària, diürna o setmanal.

Figura 24. Model de central d'aigua fluent

Per últim les hidroelèctriques en canal de reg
aprofiten l'existència d'aquesta infrastructura i
utilitzen o bé el desnivell existent en el propi canal
-s'instal·la una canonada paral·lela al cabal que
condueix l'aigua fins la central i es retorna al canal
una vegada s'ha turbinat- o poden fer ús del
desnivell que hi hagi entre el canal i el curs d'algun
riu proper.

Figura 25. Esquema de central a peu de presa
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> Estudi hidrogeològic

La viabilitat d'aquestes centrals depèn de la
disponibilitat del cabal d'aigua. Com que el règim
de cabals d'un riu acostuma a ser molt variable, és
imprescindible conèixer bé el riu per tal determinar
la potència que es pot instal·lar.
El procés de mesura passa per l'obtenció de cabals
diaris. Això s'aconsegueix mitjançant estacions
d'aforament. Quan això no és possible serà
necessària la realització d'un estudi hidrogeològic
teòric que es fonamenti en dades de precipitació
i en els aforaments existents a conques similars.
Aquests estudis ens donaran una corba de cabals
diaris per a un any mitjà que serà representativa
de les condicions hídriques d'aquesta conca.

> Mesures preventives i correctores

Aquestes instal·lacions estan subjectes al preceptiu
estudi per avaluar l'impacte ambiental (EIA) i que
ha de valorar les alteracions que s'efectuaran, ja
sigui durant la fase de construcció com en la
d'explotació. Per tant, de forma subsegüent, l'estudi
haurà de definir quines són les corresponents
mesures correctores.

La lògica que ha de presidir l'equilibri entre l'interès
de la producció elèctrica i el control de l'impacte
ambiental és el següent:

Cal tenir especial cura, des del punt de vista ecològic,
a l'hora de seleccionar els emplaçaments. Han de
descartar-se emplaçaments a parcs nacionals i a
qualsevol altre lloc sotmès a figures de protecció
que explícitament excloguin aquesta forma
d'aprofitament energètic.

La instal·lació ha de dissenyar-se i gestionar-se de
forma que es protegeixin les qualitats ambientals
del sistema fluvial. En particular, han de seguir-se
criteris específics pel que fa a: selecció
d'emplaçaments, fase de construcció, fase de
funcionament i fase d'abandó.

Figura 26. Beneficis ambientals de la central minihidràulica
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