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RESUM 

El treball següent es basa en l’estudi d’un tipus de cel·les fotovoltaiques inventades l’any 

1991, anomenades cel·les solars de Grätzel. Aquest treball té per objectiu la construcció i 

l’estudi de la variabilitat dels  paràmetres de la intensitat i el voltatge segons el colorant 

amb el qual es sensibilitzen les cel·les fabricades.  

A continuació s’explica el funcionament de les cel·les solars de Grätzel, l’estudi de 

l’estructura química dels colorants i l’anàlisi dels resultats obtinguts en el marc experimental 

de la investigació.  

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se basa en el estudio de un tipo de celdas fotovoltaicas inventadas en 

1991, llamadas celdas solares de Grätzel. Este trabajo tiene por objetivo la construcción y 

el estudio de la variabilidad de los parámetros de la intensidad y el voltaje según el 

colorante con el que se sensibilizan las celdas fabricadas.  

A continuación, se explica el funcionamiento de las celdas solares de Grätzel, el estudio de 

la estructura química de los colorantes y el análisis de los resultados obtenidos en el marco 

experimental de la investigación.   

 

ABSTRACT 

Le présent travail a pour but l'étude d'un type de cellules photovoltaïques inventées en 

1991, dites cellules solaires Grätzel. Ce travail vise à construire et à étudier la variabilité 

des paramètres d'intensité et de tension en fonction du colorant avec lequel les cellules 

fabriquées sont sensibilisées. 

Ce qui suit explique le fonctionnement des cellules solaires Grätzel, l'étude de la structure 

chimique des colorants et l'analyse des résultats obtenus dans le cadre expérimental de 

ma recherche. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

El treball de recerca és un  projecte estudiantil que comporta moltes hores de dedicació 

per part de l’alumnat, aquest factor és motiu suficient com per triar un tema 

d’investigació que ens interessi molt.  

 

Sempre m’han interessat les causes del canvi climàtic que produeixen catàstrofes 

ambientals a nivell mundial. En aquest treball vull investigar les diferents alternatives 

que ajuden al medi ambient a sobreviure amb menys emissions de gasos nocius a 

l’atmosfera. Em centraré principalment en una alternativa que pertany al camp de 

l’energia solar.   

 

L’energia solar és una font d’energia renovable que es troba a la natura de manera 

il·limitada i contínua, característiques que la converteixen en una font energètica 

d’excel·lència si s’arriba a aprofitar de manera correcte. Actualment, s’utilitzen sobretot 

les plaques o els panells fotovoltaics, constituïts per un conjunt de cel·les solars, per 

aprofitar aquesta font.  

 

En aquest treball investigaré un tipus de cel·les concret anomenades cel·les solars de 

Grätzel. La idea del tema del treball se m’ha acudit després de llegir una noticia titulada 

“El calentamiento llega a la región más fría del planeta”. Aquesta noticia m’ha animat a 

buscar més informació relacionada amb alternatives que eviten l’escalfament global. 

Com a resultat d’aquesta petita investigació he trobat una noticia que tracta el tema de 

les cel·les solars de Grätzel i que m’ha cridat molt l’atenció.  

 

Les cel·les solars de Grätzel són cel·les que es basen en el procés de la fotosíntesi per 

poder convertir l’energia solar en elèctrica. És un mètode de conversió molt senzill i 

econòmic, a més, les cel·les presenten diverses característiques físiques molt 

pràctiques per a la vida quotidiana.  
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El treball té com a títol “Cel·les solars de Grätzel sensibilitzades amb colorant” perquè 

aquestes cel·les aconsegueixen generar el corrent elèctric gràcies a un colorant amb 

el qual es sensibilitzen. Una característica molt destacable és que els colorants utilitzats 

en aquestes cel·les es poden extreure directament d’aliments que tenim a casa o que 

podem trobar disponibles en supermercats i no fa falta que siguin elaborats als 

laboratoris. 

 

En el marc teòric del treball vull abordar diferents punts. En primer lloc, s’explicarà el 

camp de les energies, els seus tipus i la problemàtica climàtica. En segon lloc, 

s’analitzarà detalladament l’energia solar i les cel·les solars. En tercer lloc, s’estudiarà 

l’estructura química dels colorants. I finalment es realitzarà un anàlisi dels resultats de 

la part experimental de la investigació.  
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INTRODUCTION 

Le travail de recherche est un projet dans le cadre du baccalauréat qui implique de 

nombreuses heures de dévouement de la part des élèves, ce qui constitue une raison 

suffisante pour choisir un sujet de recherche qui nous intéresse beaucoup. 

 

J'ai toujours été intéressé par les causes du changement climatique qui provoquent des 

catastrophes mondiales. Dans ce travail, je vise à étudier les différentes alternatives qui 

aident l'environnement à survivre lorsqu’on produit moins d'émissions de gaz nocifs 

dans l'atmosphère. Je me concentrerai principalement sur une alternative qui appartient 

au domaine de l'énergie solaire. 

 

L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable que l'on trouve dans la nature 

de manière illimitée et continue, ce qui en fait une source d'énergie d'excellence si elle 

est utilisée correctement. Actuellement, des panneaux photovoltaïques, constitués d'un 

ensemble de cellules solaires, sont utilisés pour profiter de cette source. 

 

Dans ce travail, j'étudierai un type spécifique de cellules dites cellules solaires Grätzel. 

L'idée du sujet du travail m'est venue après avoir lu un article intitulé "El calentamiento 

llega a la región más fría del planeta". Cet article m'a encouragée à rechercher plus 

d'informations sur les alternatives qui évitent le réchauffement climatique. À la suite de 

cette petite recherche, je suis tombée sur un article concernant les cellules solaires de 

Grätzel qui a retenu mon attention. 

 

Les cellules solaires Grätzel sont des cellules qui reposent sur le processus de 

photosynthèse pour transformer l'énergie solaire en électricité. C'est une méthode de 

conversion très simple et peu coûteuse ; de plus, les cellules ont plusieurs 

caractéristiques physiques très pratiques pour la vie quotidienne. 
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Le travail s’intitule « Cel·les solars de Grätzel sensibilitzades amb colorant » car ces 

cellules sont capables de générer de l'électricité grâce à un colorant avec lequel elles 

sont sensibilisées. Une caractéristique très remarquable est que les colorants utilisés 

dans ces cellules peuvent être extraits directement des aliments que nous avons chez 

nous ou que nous pouvons trouver disponibles dans les supermarchés et qui n'ont pas 

besoin d'être fabriqués en laboratoire. 

 

Dans le cadre théorique du travail, je vais aborder différents points. Tout d'abord, le 

domaine des énergies, leurs types et les problèmes climatiques seront expliqués. 

Deuxièmement, l'énergie solaire et les cellules solaires seront analysées en détail. 

Troisièmement, la structure chimique des colorants sera étudiée. Et enfin une analyse 

des résultats de la partie expérimentale de la recherche sera effectuée.  
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OBJECTIUS: 

Per la realització d’aquest treball de recerca m’he proposat quatre objectius principals:  

 Entendre el funcionament de les cel·les solars de Grätzel ja que tenen un principi 

de funcionament complicat i complex, 

 

 Construir cel·les de Grätzel utilitzant com a sensibilitzadors diversos colorants 

 

 Relacionar els paràmetres de la intensitat i el voltatge de cada cel·la segons 

l’estructura química del colorant utilitzat.  

 

 Elaborar una enquesta per conèixer si la societat actual està conscienciada sobre 

els greus problemes ambientals que es produeixen al món.  

 

La part principal del treball es basa en construir cel·les de Grätzel utilitzant diversos 

colorants. Primer s’investigarà la composició i l’estructura dels colorants. Després, es 

procedirà a triar els colorants a estudiar i finalment es construiran les cel·les. 
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OBJECTIFS 

 

Pour ce travail de recherche, je me suis fixé quatre objectifs principaux : 

 Comprendre le fonctionnement des cellules solaires Grätzel car elles ont un 

principe de fonctionnement complexe. 

 

 Construire des cellules Grätzel en utilisant divers colorants comme sensibilisateurs 

 

 Relier les paramètres de l'intensité et de la tension de chaque cellule, en fonction 

de la structure chimique du colorant utilisé. 

 

 Mener une enquête pour savoir si la société actuelle est consciente des graves 

problèmes environnementaux qui surviennent dans le monde. 

 

 

La partie la plus importante du cadre pratique de mes recherches est construire des cellules 

Grätzel en utilisant divers colorants. La composition et la structure des colorants seront 

d'abord analysées. Ensuite, les colorants à étudier seront choisis et enfin les cellules seront 

construites.  
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METODOLOGIA: 

Per a poder realitzar aquest treball de recerca em plantejaré, en primer lloc, una 

problemàtica per a la investigació. El treball es basarà principalment en la construcció de 

cel·les solars o fotovoltaiques de Grätzel sensibilitzades amb diferents colorants. Els 

colorants que he triat per a la part experimental deriven del colorant antocianidina i 

investigaré si segons la variació de l’estructura química d’aquesta molècula varien els 

valors de la intensitat i el voltatge.  

La meva hipòtesi és que potser si varien els valors de la intensitat i el voltatge ja que 

l’estructura química no és exactament la mateixa en els colorants triats.  

 

En segon lloc, buscaré tota la informació necessària per a poder construir aquestes cel·les 

de manera correcta. Per a trobar la informació necessària utilitzaré llibres de les 

Biblioteques Públiques de Reus i del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 

Investigació de la Universitat Rovira i Virgili,  a més, extrauré informació d’articles científics, 

de l’enciclopèdia OCEANO Nivel 10 plus que tinc a casa, de llibres digitals disponibles en 

la plataforma digital ISSUU i de pàgines webs disponibles a internet.  

 

En tercer lloc, realitzaré la part experimental del treball de recerca. Com que no la podré 

realitzar als laboratoris de l’institut a causa de la pandèmia l’hauré de fer  a casa. Abans 

hauré d’aconseguir els materials necessaris per a la construcció de les cel·les ja que no 

són disponibles a l’institut perquè és un tema que s’ha triat per primera vegada.  

A més, elaboraré una enquesta online per tal de conèixer si la societat actual està 

conscienciada sobre els greus problemes ambientals que es produeixen al món i si està 

disposada a invertir econòmicament en alternatives que poden reduir els impactes 

mediambientals. La meva hipòtesis és que potser la societat està bastant conscienciada 

sobre l’estat climàtic del món però que no pren mesures per a reduir els impactes a causa 

dels costos de les instal·lacions i del manteniment de les alternatives.    

 

Finalment estudiaré els resultats obtinguts en la part pràctica, relacionaré si segons 

l’estructura del colorant utilitzat, les cel·les tendeixen a tenir un valor més o menys elevat 

d’intensitat i voltatge.  
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METHODOLOGIE :  

Afin de pouvoir mener à bien ce travail de recherche, je vais premièrement considérer un 

problème de recherche. Le travail sera basé principalement sur la construction de cellules 

solaires Grätzel ou photovoltaïques sensibilisés avec différents colorants. Les colorants que 

j'ai choisis pour la partie expérimentale sont issus du colorant anthocyanidine et je vais 

étudier si les valeurs d'intensité et de tension varient en fonction de la variation de la 

structure chimique de cette molécule. 

Mon hypothèse est qu’il est probable que les valeurs d'intensité et de tension varient 

puisque la structure chimique n'est pas exactement la même dans les colorants choisis. 

 

Deuxièmement, je chercherai toutes les informations nécessaires afin de pouvoir construire 

correctement ces cellules. Pour trouver les informations nécessaires, j'utiliserai des livres 

des bibliothèques publiques de Reus et du Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 

Investigació de la Universitat Rovira i Virgili ; de plus, je vais obtenir des informations 

d'articles scientifiques, de l'encyclopédie OCEANO Nivel 10 plus que j'ai chez moi, des 

livres numériques disponibles sur la plate-forme numérique ISSUU et des sites Web 

disponibles sur Internet. 

 

Troisièmement, je ferai la partie expérimentale du travail de recherche. Comme je ne 

pourrai pas la faire dans les laboratoires du lycée à cause de la pandémie, je devrai la faire 

chez moi. Je devrai d'abord obtenir les matériaux nécessaires à la construction des cellules 

car ils ne sont pas disponibles au lycée. 

Quatrièmement, je mènerai une enquête en ligne pour savoir si la société d'aujourd'hui est 

consciente des graves problèmes environnementaux qui surviennent dans le monde et si 

elle est prête à investir de l’argent dans des alternatives qui peuvent réduire les impacts 

environnementaux. Mon hypothèse est que la société est tout à fait consciente du climat 

mondial mais qu’elle ne prend pas de mesures pour réduire les impacts dus aux coûts des 

installations. 

 

Finalement, j’étudierai les résultats obtenus dans la partie pratique, je mettrai en relation si 

selon la structure du colorant utilisé, les cellules ont tendance à avoir une valeur d'intensité 

et de tension plus ou moins élevée. 
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2. L’energia i les seves fonts 

 

L’energia ha sigut un factor clau per el desenvolupament i l’avanç de la humanitat. 

Ha permès la supervivència dels éssers vius, la creació de noves tecnologies, el 

creixement de ciutats i per tant, de la seva demografia, i l’augment de la qualitat de 

la vida de les persones. Però, què entenem per energia?  

 

 L’energia és la capacitat que tenen els cossos per produir un treball. Segons l’àmbit 

en el qual es treballa, l’energia pot manifestar-se en diferents maneres: elèctrica, 

cinètica, gravitatòria, mecànica, química, magnètica, nuclear, etc. Aquestes 

energies poden transformar-se entre si però sempre respecten el principi de 

conservació de l’energia. Per a totes les aplicacions que se li pot atribuir, s’ha de 

tenir en compte que el consum energètic exigeix una diversificació en l’aprofitament 

de totes les fonts disponibles; disminuint al màxim els impactes medi ambientals.  

 

   Les fonts d’energia són recursos existents a la naturalesa dels quals els éssers 

humans han pogut obtenir directament o mitjançant una transformació energia útil.  

Segons el punt de vista de la utilització de l’energia es pot classificar en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes fonts es diferencien en fonts renovables i no renovables. 

Energia primària: són energies que provenen directament del medi 

natural i que s’han de transformar per utilitzar-les, per tant, són 

energies que s’emmagatzemen. 

Energia secundària: són energies que no es troben presents en 

la naturalesa com a recursos perquè són el resultat de 

transformacions de les fonts d'energia primària  

Energia útil: són energies que s’obtenen després de patir un 

procés de conversió realitzat per equips de demanda  
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FONTS D’ENERGIES RENOVABLES 
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2.1. Fonts d’energies renovables 

 

Les fonts d’energia renovables són totes aquelles energies que el seu 

potencial és pràcticament inesgotable perquè provenen de l'energia que 

arriba al nostre planeta de forma contínua i il·limitada.  

  

   Fins al segle XIX, aquests tipus d’energia podien aprovisionar totes les 

demandes energètiques que la societat necessitava. Però a causa de la 

Revolució industrial i les altes demandes d’energia, les energies renovables 

han sigut substituïdes per les fonts no renovables. 

 

Aquest tipus d’energia redueixen dràsticament els impactes ambientals que 

es poden produir però actualment suposen menys del 15% del consum 

energètic mundial, tot i que són les energies que s’han utilitzat des dels 

principis dels temps per cuinar o escalfar, pels transports tant marítims, 

terrestres o aeris i per construir edificacions amb avantatges ecològics.  

 

A nivell econòmic, les energies renovables generen un augment dels 

ingressos en la regió on s’instal·len i  contribueixen a crear oportunitats de 

treball en els nous sectors. 

 

 

  

Es poden classificar al mateix temps en fonts renovables netes o 

contaminants. 

  

FIGURA 1 
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2.1.1. Energies renovables netes 

 

2.1.1.1. Energia eòlica 

 

L’energia eòlica és l’energia cinètica de l'aire produïda pel vent 

que s'aprofita als aerogeneradors per generar electricitat i pel 

bombeig d’aigua.  

 

La primera utilització de l’energia eòlica per part de l’ésser humà 

va ser en la navegació. Aquesta dada apareix en els antics 

jeroglífics egipcis (3000 aC) on són representats vaixells de vela.  

 

Com que el vent canvia d’intensitat s’utilitzen acumuladors en les 

centrals eòliques per produir electricitat durant el temps que no fa 

vent. Aquestes centrals generen més potència quan disposen 

d’una gran quantitat d’aerogeneradors, controlats per dispositius 

electrònics situats al peu de la torre (figura 2). 

 

2.1.1.2. Energia hidràulica 

 

L’energia hidràulica és l’energia cinètica i potencial produïda per 

la força d'un corrent d'aigua que s'aprofita gràcies a les preses, 

que permeten emmagatzemar-la i descarregar-la a un nivell més 

baix en forma d'energia mecànica o energia elèctrica, en les 

centrals hidroelèctriques. 

 

La primera utilització de l’energia hidràulica es relaciona amb 

l’època de Grècia i Roma, en la qual els seus habitants utilitzaven 

rodes hidràuliques per moldre el blat. 

 

L’electricitat que es genera en les centrals hidràuliques és d’alts 

nivells de voltatge i es transporta llargues distàncies a través de 

cables d’alta tensió. Per ser distribuïda, pel seu consum, s’ha de 

reduir a voltatges inferiors (figura 3).  
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2.1.1.3. Energia solar 

 

L’energia solar és la font d’energia principal que permet la vida ja 

que totes les altres fonts deriven d’aquesta. Arriba a la Terra en 

forma de radiació solar i es pot aprofitar en forma d’energia 

tèrmica o elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques. 

 

L’ús de l’energia solar en centrals fotovoltaiques es deu al físic 

francès Becquerel que va descobrir les cel·les solars 

fotovoltaiques al segle XIX. 

  

Aquest tipus de font d’energia es desenvolupa en els capítols 

següents de manera més detallada (figura 4).  

 

 

2.1.1.4. Energia mareomotriu 

 

L’energia mareomotriu permet l'obtenció d’energia a partir de 

l'aprofitament del moviment de les onades i del desnivell de les 

marees. 

 

Les centrals mareomotrius utilitzen l’energia potencial gravitatòria 

de l’aigua, és a dir, converteixen el salt entre la superfície de 

l’aigua i la turbina en càrrega cinètica i de pressió que fan girar 

les turbines que generen electricitat.  

 

Aquestes centrals requereixen grans desnivells de les marees, 

d’un mínim de 5 m de variació d’altura entre la plenamar i la 

baixamar. A més han de tenir grans embassaments i preses de 

curta longitud (figura 5).  
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2.1.1.5. Energia geotèrmica 

 

L’energia geotèrmica s’obté mitjançant l'aprofitament de la calor 

interna de la Terra que es transmet per conducció fins la 

superfície terrestre. Gràcies al gradient geotèrmic o a les 

diferents temperatures que hi ha entre les diferents capes de la 

Terra, s’origina un flux calorífic que transmet l’energia des de 

l’interior fins l’exterior.  

 

És l’energia responsable de la lava volcànica en les erupcions, 

dels vapors de guèisers i de l’aigua calenta de les fonts termals 

que provoquen el moviment de les plaques tectòniques.  

 

El procés d’aprofitament de l’energia geotèrmica consisteix en el 

vapor a alta pressió que s’obté al introduir aigua a l’aqüífer. El 

vapor acciona turbines que generen energia elèctrica o que 

proporcionen calefacció (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nucli de la Terra: temperatura de 4000ºC  

 Mantell : a 2900 km hi ha una temperatura d’entre 800ºC-

4000ºC 

 Escorça: a prop del mantell hi ha una temperatura d’entre 

800ºC-1000ºC i a 5-35 km hi ha una temperatura d’entre 15ºC-

20ºC        
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2.1.2. Energies renovables contaminants 

 

2.1.2.1. Biomassa 

 

La biomassa és el conjunt de matèria orgànica renovable d’origen 

vegetal o animal que s’aprofita com a font d'energia. La matèria 

orgànica està formada per hidrats de carboni, compostos de 

carboni, hidrogen i oxigen i es generada en àrees de la superfície 

terrestre per organismes específics. La biomassa s’utilitza com a 

combustible i permet obtenir calor i electricitat (figura 7). 

 

L'energia s'obté a partir de tres tipus de biomassa: 

 

 Biomassa Natural: directament de boscos i en forma de 

llenya sense manipulació humana 

 Biomassa Residual (seca i humida): són residus  

d'explotacions forestals, agrícoles o ramaderes 

 Cultius energètics: transformant la biomassa en 

combustibles, com el biodièsel, mitjançant cultius com 

l’estiércol o la fem dels animals.  
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FIGURA 3 FIGURA 2 

FIGURA 4 FIGURA 5 

FIGURA 6 FIGURA 7 
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FONTS D’ENERGIES NO RENOVABLES 
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2.2. Fonts d’energies no renovables 

 

Les fonts d’energies no renovables són totes aquelles energies que el seu 

potencial es pot esgotar perquè provenen de fonts que es troben de forma 

limitada al nostre planeta i que un cop consumides no es podran substituir.  

 

Aquests tipus d’energia augmenten els impactes ambientals com el canvi 

climàtic, que és degut a l’efecte hivernacle produït durant els últims 20 anys 

per el 75% de les emissions del CO2 , entre altres. Les fonts d’energia no 

renovables s’han utilitzat des de la revolució industrial per fer ús de 

maquinària, automòbils i per aprovisionar les necessitats energètiques de la 

societat; que suposen més del 80% del consum energètic mundial. A mesura 

que les reserves es van disminuint, és més difícil la seva extracció i 

augmenta el seu preu.  

 

 

 

Existeixen quatre tipus d’energies no renovables: el carbó, els combustibles 

nuclears, el gas natural i el petroli. 

 

 

 

 

FIGURA 8 
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2.2.1.  Carbó 

  

El carbó és una font d’energia que s’utilitza des de l’antiguitat però que 

es va començar a fer-ne ús a gran escala partir de la Revolució industrial. 

Actualment ja no s’utilitza com a font principal d’energia perquè comporta 

alts costos d’explotació deguts a l’augment dels imports salarials de la 

mineria subterrània, la contaminació que desprèn la seva combustió, la 

substitució de la màquina de vapor per motors d’explosió i també a causa 

del seu pes i volum excessiu (figura 9).    

 

2.2.2. Combustibles nuclears 

 

L’energia nuclear s’obté gràcies a l’urani. Un mineral que s’utilitza com a 

combustible i que està compost per una gran quantitat d’àtoms. El nucli 

atòmic és desintegrat, per fissió nuclear, i allibera energia radiant i 

cinètica. 

 

Els combustibles nuclears permeten el començament del procés 

d’explotació de l’energia nuclear ja que són materials que permeten la 

reacció de fissió en cadena en un reactor nuclear. Per a dur a terme 

aquest procés, els combustibles han de passar per una sèrie de fases 

on es redueixen al màxim les possibles interaccions amb el medi ambient 

per tal de que puguin ser utilitzats en els reactors (figura 10).  

 

2.2.3. Gas natural 

 

El gas natural és una font d’energia que es va començar a utilitzar a gran 

escala el 1930 als jaciments dels Estats Units. Aquest material està 

compost per una barreja d’hidrocarburs gasosos com el metà, l’età, el 

propà i el butà . També pot estar format per una petita quantitat de petroli, 

nitrogen, CO2, sulfur d’hidrogen, heli i/o argó i sofre.                                          

El gas natural de més qualitat és el que conté més quantitat de metà i 

menor de sulfur d’hidrogen (figura 11). 
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FIGURA 11 

2.2.4. Petroli 

 

El petroli és una font d’energia que s’utilitza des dels principis de la 

humanitat però que no es va començar a fer-ne ús com a font d’energia 

primària fins a l’últim terç del segle XIX. És un líquid format per 

hidrocarburs, és a dir, per compostos formats principalment per àtoms 

de carboni i hidrogen i es pot presentar en diversos colors. El mecanisme 

d’obtenció d’aquest material és molt senzill, factor clau per la continuació 

del seu ús excessiu fins avui en dia. 

 

El petroli es pot considerar com un oli mineral que no ha patit cap procés 

de refinació d’una densitat d’entre 0,8 i 0,95. Hi ha estudis que demostren 

que està format per un 86% de carboni i un 13% d’hidrogen (figura 12).  

   

FIGURA 9 FIGURA 10 

FIGURA 12 
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PROBLEMÀTICA CLIMÀTICA 
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3. Problemàtica climàtica 
 
3.1. Eficiència energètica 

 
La societat avança a un ritme indescriptible i a causa d’aquest creixement, la 

producció de tots els productes que es consumeixen ha sigut directament 

proporcional a aquest factor. Com a conseqüència, els éssers humans no som 

conscients de la quantitat ni de la procedència de l’energia que consumim i que 

desgastem diàriament. 

 

Definim l’eficiència energètica com l’objectiu de reduir la quantitat d’energia 

necessària per proporcionar serveis i productes però amb l’obtenció del mateix 

resultat final, mantenint o millorant la seva qualitat. L’eficiència energètica busca 

protegir l’ambient mitjançant la reducció de la intensitat energètica per tal de reduir 

les emissions de gasos nocius a la nostra atmosfera, i per tant, disminuir el nivell 

de contaminació mundial; evitar la pluja àcida i augmentar les possibilitats d’obtenir 

la pau mundial. Per conèixer l'eficiència energètica d'equips, processos o serveis, 

s'utilitzen indicadors d'eficiència o consums específics. 

 

 

 

Aquests indicadors són les etiquetes energètiques que diferencien set classes 

energètiques diferents respecte els aparells tradicionals: de la lletra A de color verd, 

que indica màxima eficiència, fins la lletra G de color vermell que indica mínima 

eficiència energètica.  

  

Els més 
eficients 

Consum 
mitjà 

Alt consum 
d’energia 

FIGURA 13 
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TAULA 1 

 

Classe A 

Gasten un 55% menys d’energia 

respecte el consum mitjà dels 

aparells tradicionals.  

 

Classe A+ 
Gasten entre el 42% i el 30% del 

consum mitjà dels aparells 

tradicionals.  

Classe A++ Gasten menys del 30% del consum 

mitjà dels aparells tradicionals. 

Classe B Gasten entre el 55% i el 75% del 

consum mitjà dels aparells 

tradicionals. 

Classe C Gasten entre el 75% i el 90% del 

consum mitjà dels aparells 

tradicionals. 

Classe D Gasten entre el 90% i el 100% del 

consum mitjà dels aparells 

tradicionals. 

Classe E Gasten entre el 100% i el 110% del 

consum mitjà dels aparells 

tradicionals. 

Classe F Gasten entre el 110% i el 125% del 

consum mitjà dels aparells 

tradicionals.  

Classe G Gasten més del 125% del consum 

mitjà dels aparells tradicionals 

 

Segons la classe d’electrodomèstics que s’utilitzen es pot ajudar a disminuir els 
factors del canvi climàtic.   
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3.2. Canvi i seguretat climàtica 

 

“El canvi climàtic constitueix la major amenaça mediambiental a la qual 

s'enfronta la humanitat” assegura Green Peace.  

 

El canvi climàtic és el conjunt de modificacions del clima respecte el seu historial 

a escala regional i global, és a dir, es tracta de canvis d'ordre natural, que 

actualment, es troben associats amb l'impacte humà sobre el planeta. Es tracta 

d'un fenomen complex amb nombroses variables com els cicles de l'aigua, els 

vents solars i la posició de la Lluna.  

 

El problema actual és la gran dependència que té la societat mundial sobre els 

combustibles fòssils i les emissions dels gasos nocius que provoquen l’efecte 

hivernacle. Les conseqüències d’aquests factors poden ser destructives per a 

la humanitat. De fet, els impactes del canvi climàtic ja són perceptibles i  posats 

en evidència per: 

 La temperatura mitjana mundial ha augmentat 1,1°C des de l’època 

preindustrial 

 El nivell del mar ha pujat 5 mm a l’any, entre l’any 2014 i 2019. 

 

També existeixen impactes econòmics i socials tals com: 

 Els danys en les collites i en la producció alimentaria 

 Les sequeres i desforestació  

 Els fenòmens meteorològics extrems, como les tempestes i huracans 

 Grans incendis 

 

Les solucions per a totes aquestes situacions catastròfiques són disminuir l’ús 

d’energies no renovables en el sector energètic i augmentar la participació de la 

ciutadania a beneficiar-se de les energies renovables. 
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ENERGIA SOLAR 
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4. L’energia solar 

 

L’energia solar prové del Sol gràcies a les reaccions de fusió dels àtoms d’hidrogen 

que produeixen àtoms d’heli i que, paral·lelament, desprenen una gran quantitat 

d’energia.  

 

A la Terra no arriba tota la quantitat d’energia que es desprèn de les reaccions de 

fusió dels àtoms d’hidrogen perquè el planeta té unes dimensions molt petites 

respecte el Sol i es troba a una gran distància d’aquest astre central. Està calculat 

que l’energia que arriba al planeta Terra és de 173000 TW (d’un total de 3,87·1014 

TW que genera el Sol), 4500 vegades l’energia que consumeix l’home. Aquest 

factor converteix l’energia solar en una energia renovable, neta i fiable.  

 

L’energia solar és la font principal de les energies renovables. Aquesta energia és 

capaç de produir calor o escalfar (energia tèrmica i fotovoltaica), provoca 

desplaçaments d’aire formant el vent (energia eòlica), permet el creixement de les 

plantes i tots els vegetals (biomassa), evapora l’aigua que quan es condensa forma 

els embassaments (energia hidràulica) i també produeix les marees i les onades 

(energia mareomotriu).  

 

Segons com arribi l’energia solar a la Terra pot ser directa, indirecta o fotovoltaica: 

 Energia solar directa o activa: la radiació, formada per fotons, que arriba a 

la Terra prové directament del Sol, és a dir, que no experimenta cap canvi 

en la seva direcció. 

 Energia solar indirecta o reflectida: la radiació que arriba a la Terra es 

reflecteix en la superfície terrestre i la podem trobar, per exemple, en el 

carbó, el petroli o en el gas natural. 

 Energia solar difusa: la radiació solar experimenta canvis en la seva direcció 

a causa d’obstacles ambientals, com els núvols, abans d’arribar a la Terra. 

FIGURA 14 
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 Energia global: és la suma de l’energia o la radiació directa i la difusa. 

 Energia solar fotovoltaica: la radiació solar és transformada directament en 

energia elèctrica.  

 

Actualment, l'energia solar fotovoltaica contribueix només en una petita fracció de 

les necessitats mundials energètiques. Això és degut principalment a l'alt import 

necessari per a la  producció de plaques solars. L'energia solar s'ha de capturar, 

convertir i emmagatzemar en una forma altament eficient i a baix cost per tal de 

poder competir realment amb els combustibles fòssils com a font d'energia. 

 

Les plaques fotovoltaiques transformen l’energia solar en un corrent elèctric d’una 

manera generalment segura pel medi ambient i fiable. Si arriba a convertir-se en el 

mètode principal per obtenir electricitat, disminuirà la quantitat de gasos nocius en 

l’atmosfera.   

 

4.1. La conversió de l’energia solar en energia elèctrica  

 

Desprès de molts anys d’investigació per tal de trobar mètodes per aconseguir 

la conversió d’energia solar en energia elèctrica s’han pogut crear diversos 

dispositius tecnològics que ho permeten. Alguns d’aquests mecanismes són les 

centrals CCP, les torres centrals, les plaques fotovoltaiques, entre altres. 

 

Les plaques fotovoltaiques absorbeixen els fotons de la radiació solar i els 

converteixen en energia elèctrica mitjançant l’efecte fotovoltaic: un procés en el 

qual la radiació que incideix sobre un dispositiu semiconductor de dues capes 

és capaç d’absorbir els fotons per tal d’alliberar electrons i produir una diferència 

del voltatge entre les capes. Aquest voltatge és capaç de conduir un corrent a 

través d'un circuit extern de manera que es pugui produir treball útil. 

 

Aquestes reaccions o processos tenen lloc gràcies al  conjunt de les cel·les 

solars que hi ha a l’interior de les plaques. Així mateix, aquestes plaques 

fotovoltaiques funcionen gràcies a un sistema fotovoltaic.  
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4.2. El sistema fotovoltaic de les plaques solars 

 

Un sistema fotovoltaic està format principalment per quatre elements: 

 

I. Un generador solar format per un conjunt de plaques o panells fotovoltaics 

que absorbeixen la radiació solar i la transformen en electricitat. 

 

Les plaques fotovoltaiques estan formades per un conjunt de cel·les 

fotovoltaiques connectades elèctricament, amb tires de coure, per a que 

puguin proporcionar un gran valor de corrent i voltatge. Aquestes poden 

estar formades per diferents materials: 

 

i. Materials policristal·lins: presenten una menor eficiència però 

són més econòmics 

ii. Materials monocristal·lins: presenten una major conductivitat 

elèctrica o eficiència però són més cares  

iii. Materials sòlids amorfs: presenten la menor eficiència 

possible i són els més econòmics 

iv.  Materials de làmina fina: presenten una baixa eficiència però 

són flexibles, factor pel qual té un preu molt elevat 

v. CIGS : materials format per selenur de gal·li-indi-coure   

 

II. Un acumulador que s’encarrega d’emmagatzemar l’electricitat produïda pel 

generador i utilitzar-la quan sigui necessari.  

 

III. Un regulador de càrrega que s’encarrega d’evitar les possibles 

sobrecàrregues o descàrregues de l’acumulador i que també s’encarrega 

d’assegurar-se que el sistema està funcionant amb la màxima eficiència.  

 

IV. Un inversor que s’encarrega de transformar el corrent continu en un corrent 

altern.   
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4.3. Circuit entre les cel·les solars d’una placa fotovoltaica 

 

Les cel·les solars que constitueixen una placa solar  formen  circuits 

elèctrics. Existeixen dos tipus de connexió entre les cel·les : connexió en 

sèrie o en paral·lel.  

 

En cas de que les cel·les solars estiguin connectades en sèrie, la intensitat 

és la mateixa en totes les cel·les i en canvi, el voltatge de la placa equival a 

la suma del voltatge de cadascuna de les cel·les.  

 

En cas de que les cel·les estiguin connectades en paral·lel, la intensitat total 

de la placa equival a la suma de la intensitat de cadascuna de les cel·les i el 

voltatge total és el mateix que el de cada cel·la.  

 

Les cel·les d’una placa solar formen una connexió entre elles en sèrie i al 

mateix temps connectades en paral·lel amb altres cel·les a través de tires 

de coure. 

 

 

 

Una sola cel·la d’una placa solar produeix aproximadament 0,5 V i la 

combinació d’un conjunt de cel·les en una placa augmenta els valors de 

corrent i tensió a un rang que es pot utilitzar. 

 

 

 

  

FIGURA 15 
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CEL·LES SOLARS 
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5. Les cel·les solars  

 

5.1. Història de les cel·les solars 

 

Les cel·les solars funcionen gràcies a l’efecte fotovoltaic que va ser descobert l’any 

1838 pel científic francès Alexandre Edmond Becquerel però que no va ser explicat 

fins l’any 1905 per Einstein.  

 

Becquerel va descobrir, mentre experimentava amb una pila electrolítica, que quan 

s’exposaven a l’energia solar elèctrodes de platí o de clorur de plata submergits en 

una dissolució d’electròlits (solució conductora), un elèctrode tendia a augmentar el 

valor del seu corrent i per tant, generava voltatge.    

 

Entre els anys 1873 i 1876 l’enginyer elèctric anglès Willoughby Smith va descobrir 

la fotoconductivitat del seleni, és a dir, que el seleni es comporta com un conductor 

elèctric quan absorbeix llum. El 1879 els científics William Grylls Adams i Richard 

Evans Day van arribar a la conclusió de que el seleni crea electricitat quan s’exposa 

a la radiació solar sense calor ni cap altre mecanisme. 

 

L’any 1883 es van crear les primeres cel·les solars en les quals es cobria el seleni 

amb una capa fina d’or. Aquestes cel·les inventades per Charles Fritts tenien una 

eficiència d’entre l’1 i el 2%. 

 

El 1887, el físic Heinrich Hertz va observar per primera vegada l’efecte fotoelèctric, 

procés en el qual la llum s’utilitza per alliberar electrons d’un metall creant energia. 

També va descobrir que aquest efecte produïa més potència quan s’exposava a la 

llum ultraviolada en lloc de la llum visible més intensa. 

 

A partir de l’any 1953 es van començar a comercialitzar les cel·les solars de silici 

que van substituir a les cel·les de seleni perquè els físics Daryl Chapin, Calvin Fuller 

i Gerald Pearson van descobrir que era més eficient; avui en dia amb un 6% 

d’eficiència.   

 

Per tant, gràcies al descobriment de l’efecte fotovoltaic, el principi de funcionament 

de les cel·les solar, s’han pogut inventar les plaques solars.  
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5.2. Principi físic del funcionament d’una cel·la solar 

 

La física considera que tota la matèria està formada per àtoms, aquests formats 

per el nucli, que està format al mateix temps per protons de càrrega positiva i 

neutrons de càrrega neutre,  i l’escorça formada per electrons de càrrega 

negativa; sent així un àtom estable i elèctricament neutre.  

 

L’electró és la partícula elemental elèctrica amb un valor de càrrega molt petit. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment formen l’última capa de l’àtom, l’escorça, 

creant òrbites al voltant del nucli. L’última òrbita s’anomena capa de valència o 

electrons de valència. Segons la força amb la qual aquests electrons estan 

lligats al nucli els materials formats per aquests àtoms es poden classificar en 

conductors i aïllants.   

 

Els materials conductors són materials que estan formats per àtoms que tenen 

els electrons de valència units al nucli amb poca força, i que per tant, es poden 

desprendre del nucli fàcilment sempre i quan existeixi una petita diferencia de 

potencial. En canvi, el materials aïllants estan formats per àtoms que tenen el 

electrons de valència units al nucli amb una força elevada, per això, es 

necessiten altes diferencies de potencial per desprendre’ls del nucli. 

 

Quan s’uneixen dos punts de diferents 

potencials mitjançant un material conductor 

es crea un corrent d’electrons, és a dir, una 

intensitat del corrent elèctric.  

 

 

En el cas dels materials semiconductors, els àtoms que els formen tenen els 

electrons de valència units al nucli amb una força una mica superior que els  

materials conductors i per alliberar-los es necessita aplicar una petita quantitat 

d’energia per a que es comportin com els conductors. 

 

Per aquesta raó, les plaques solars estan formades per materials 

semiconductors, que transformen l’energia solar en elèctrica. Els electrons de 

valència es desprenen del nucli dels àtoms gràcies a l’energia que reben dels 

fotons de la radiació solar; aquest procés s’anomena efecte fotovoltaic. 

FIGURA 16 
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Quan els electrons de valència es desprenen del nucli dels àtoms gràcies a 

l’energia que reben dels fotons de la radiació solar (efecte fotovoltaic) o per 

agitació tèrmica, apareix un parell electró-forat. El forat (h+) es considera la 

càrrega ideal positiva del mateix valor que l’electró però de signe contrari. Per 

tant, es pot considerar com l’absència de l’electró en la seva posició a la capa 

de valència.  

 

L’energia (Eg) que reben els electrons dels fotons de la radiació solar, i que 

permet trencar els enllaços i transportar els electrons de la banda de valència a 

la de conducció, té un valor concret anomenat banda prohibida o bandgap : 

 

  

 

Aquest parell electró-forat tendeix a 

transportar-se des de les zones 

il·luminades on es creen fins a les zones 

fosques i per tal d’evitar la seva 

combinació s’ha de crear un camp 

elèctric a l’interior del semiconductor a 

través d’una unió p-n d’on sorgeix una 

intensitat del corrent elèctric. 

 

Una unió p-n es basa en la unió d’un semiconductor tipus n i un de tipus p. El 

semiconductor tipus n s’obté a partir d’un procés de dopat que consisteix en 

afegir un tipus concret d’àtoms o impureses per tal d’augmentar el nombre 

d’electrons en el semiconductor . Per exemple, quan el silici, de quatre electrons 

de valència, es combina amb el fòsfor, de cinc electrons de valència, té un excés 

d’electrons i es queda amb càrrega negativa. Els electrons que no formen cap 

enllaç s’anomenen electrons lliures. 

 

El semiconductor tipus p també s’obté mitjançant un procés de dopat que 

consisteix en afegir un tipus concret d’àtoms o impureses per tal d’augmentar el 

nombre de forats en el semiconductor. Per exemple, quan el silici, de quatre 

electrons de valència, es combina amb àtoms de bor, de tres electrons de 

valència, té una pèrdua d’electrons i es queda amb càrrega positiva. Aquesta 

pèrdua o absència d’electrons es coneix amb el nom de forats.  

e- + h+ ↔ Eg 

FIGURA 17 
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Per evitar la combinació de l’electró i el forat és necessari crear en el 

semiconductor una unió p-n. Aquesta consisteix en posar en contacte la 

superfície d’un semiconductor tipus n amb un de tipus p. El procés es basa en 

el moviment dels electrons cap el costat p i els forats cap al costat n, per difusió, 

creant així una regió d’esgotament on no hi ha ni electrons lliures ni forats. Degut 

a la “migració” dels electrons, es crea una acumulació de càrrega positiva al 

costat n i una acumulació de càrrega negativa al costat p causant d’aquesta 

manera un camp elèctric.  

 

Per tant, el funcionament general de les cel·les solars es basa en la incidència 

de la radiació solar en la regió n de la cel·la fotovoltaica que arriba fins a la regió 

d’esgotament. Aquesta regió fotònica és capaç de generar parells d’electrons-

forats i el camp elèctric els impulsa cap a les respectives regions (la n o la p). 

La alta concentració dels electrons en la regió n i dels forats en la regió p 

desenvolupa una diferencia de potencial. Quan es connecta una càrrega entre 

les regions, els electrons es desplacen a través de la càrrega per combinar-se 

amb els forats en la regió p creant així una intensitat de corrent elèctric. 

 

 

 

Les cel·les solars són diferents segons les seves característiques. Per a 
diferenciar-les es mesuren els paràmetres generals que les caracteritzen. 

 

 

 

FIGURA 18 
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5.3. Caracterització d’una cel·la solar 

 

Al llarg del temps s’han intentat trobar les millors alternatives per a millorar el 

rendiment o l’eficiència de les cel·les solars. 

 

El rendiment d’una cel·la solar representa l’eficiència en que una cel·la solar 

transforma l’energia solar en energia elèctrica. Aquest factor es calcula 

mitjançant la mesura d’un conjunt de paràmetres generals que s’expliquen a 

continuació.  

 

En primer lloc, s’han de determinar les corbes característiques d’intensitat-

voltatge-potència de les cel·les. Aquestes es determinen a partir dels diferents 

valors d’intensitat i de voltatge que generen les cel·les quan són sotmeses a 

una càrrega externa. Els valors varien en funció de la irradiància (magnitud 

utilitzada per descriure la potència incident per unitat de superfície de tota mena 

de radiació electromagnètica i és mesurada en W/m² en el Sistema 

Internacional) i de la temperatura.  

 

Els  paràmetres generals que caracteritzen les cel·les d'una placa solar 

s’extreuen de les corbes característiques d’intensitat-voltatge-potència però han 

de ser mesurades sota una sèrie de condicions de treball acceptades 

internacionalment, conegudes com Condicions Estàndard de Mesura (CEM o 

STC, de l'anglès, Standard Test Conditions), que es defineixen per 1000 W / m2 

d'irradiància, amb una distribució espectral AM1.5G i 25 ° C de temperatura. 

FIGURA 19 
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Els paràmetres generals per a mesurar l’eficiència d’una placa solar són el 

corrent en curtcircuit, la tensió en circuit obert, el punt de màxima potència i el 

factor de forma: 

 

 El corrent en curtcircuit (ISC) és el valor màxim del corrent que circula per 

la placa fotovoltaica quan el valor de la tensió és nul en els seus 

terminals. 

 La tensió en circuit obert (VOC) és el valor màxim de la tensió en els 

extrems de la placa quan no està connectada a cap càrrega.  

 El punt de màxima potència (Pmax) és un punt de treball en el que la 

potència lliurada per la placa solar a la càrrega externa és màxima. És 

el producte del valor del corrent a potència màxima (IPmax) i de la tensió 

a potència màxima (VPmax). 

 El factor de forma o fill factor (FF) és el paràmetre indicatiu de la qualitat 

de la placa i es calcula com la relació entre la potència màxima que la 

placa pot proporcionar a la càrrega i la potència teòrica màxima que es 

defineix en el punt (ICC,VO).  

 

La eficiència (η) s’expressa en percentatge i es calcula fent la relació entre màxima 

potència elèctrica que es pot lliurar a la càrrega (Pmac) i la irradiància incident (PL) 

sobre la placa, que és el producte de la irradiància incident (G) per l'àrea de la placa 

(S). 

  

FIGURA 20 
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5.4. Tipus de cel·les solars  

 

Actualment s’han aconseguit crear tres tipus de cel·les solars diferents: cel·les 

solars inorgàniques, orgàniques i fotoelectroquímiques. 

 

5.4.1. Cel·les solars inorgàniques  
 

Les cel·les inorgàniques són la tecnologia fotovoltaica més eficient que 

existeix avui en dia. Es basen en la unió p-n de materials inorgànics, com el 

silici dopat, connectats a elèctrodes amb funcions de treball diferents. 

Actualment, s’utilitzen en aplicacions militars, espacials i de consum.  

 

Aquestes cel·les solars presenten una major estabilitat tèrmica i de radiació 

ja que són capaces de treballar en condicions màximes de llum i 

temperatura. 

 

5.4.2. Cel·les solars orgàniques 

 

Les cel·les orgàniques formen un tipus de plaques solars que es van crear 

l’any 1990 amb l’objectiu de reduir la transmissió de gasos nocius a 

l’atmosfera. 

 

Aquestes plaques estan formades per semiconductors orgànics que utilitzen 

com a substrat materials plàstics. A més, estan constituïdes per una capa 

activa de molècules orgàniques (compostos amb estructures amb àtoms de 

carboni) capaç de transformar els fotons de la radiació solar que incideixen 

sobre el vidre de les plaques en electricitat.  

 

Aquestes cel·les solars presenten diversos avantatges tals com el preu 

econòmic de la seva producció en relació amb els altres tipus de plaques i 

són de dimensions menors i d‘un pes més lleuger. Una de les 

característiques que més les defineixen és la seva flexibilitat, que permet el 

seu ús en finestres, roba i edificis, entre altres. Per contra, la seva eficiència 

i estabilitat són menors que les plaques basades en silici. 
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5.4.3. Cel·les solars fotoelectroquímiques 

 

Les cel·les fotoelectroquímiques són dispositius que permeten la 

transformació d’energia solar en energia elèctrica i que permeten 

paral·lelament la generació de substàncies químiques mitjançant una 

reacció electroquímica produïda per l’efecte fotovoltaic; com pot ser la 

producció d’hidrogen o la reducció del diòxid de carboni.  

 

Les cel·les solars de Grätzel o cel·les sensibilitzades amb un colorant 

(DSSC) són un exemple de les cel·les fotoelectroquímiques. El seu  

funcionament està basat al procés de la fotosíntesi i consisteix en un 

fotosensibilitzador que absorbeix la llum i un semiconductor, l’òxid de titani, 

que genera els parells electró-forat. El procés de separació de la càrrega es 

produeix entre el colorant, l’electròlit i el diòxid de titani, on el colorant actua 

com la clorofil·la de les plantes. Aquest absorbeix la llum solar i es genera 

un camp elèctric, creat per la unió p-n, que separa les càrregues. 
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6. Cel·les solars de Grätzel 
 
Les cel·les solars de Grätzel, anomenades també cel·les solars sensibilitzades amb 

colorant (en anglès : DSSCs o Dye-Sensitized Solar Cells) formen part de la tercera 

generació de cel·les solars, inventades per Brian O’Regan i Michael Grätzel l’any 

1991. Aquest científics es van basar en la fotosíntesis com a mètode d’absorció de 

l’energia solar per convertir-la en energia elèctrica. 

 

Aquestes cel·les es basen principalment en la unió de dos elèctrodes de vidres 

recoberts per una capa fina i transparent de fluorur i diòxid d’estany (anomenat vidre 

FTO: fluorine tin oxide), per tal d’aconseguir un transport electrònic. El corrent 

elèctric s’aconsegueix gràcies a un colorant, que pot ser orgànic o inorgànic, que 

és absorbit per una dissolució de de nanopartícules de diòxid de titani (TiO2) que 

s’afegeix damunt la cara conductora d’un elèctrode (aquest colorant representa la 

clorofil·la en les plantes). L’altre elèctrode és recobert, en la cara conductora, per 

una capa de grafit. Finalment, s’uneixen les dues cares conductores dels elèctrodes 

agregant entre elles un electròlit de iode. 

 

Detalladament, per fabricar una cel·la solar de Grätzel s’han de preparar dos 

elèctrodes: l’elèctrode de treball i el contraelèctrode. 

 

L’elèctrode de treball es prepara distribuint de manera uniforme una dissolució de 

nanopartícules de diòxid de titani sobre el vidre FTO. S’ha de deixar assecar el 

diòxid de titani  (material semiconductor que absorbeix la radiació solar) i després 

escalfar-lo fins que formi una capa porosa. 

 

El contraelèctrode es prepara amb un altre vidre FTO al qual se li aplica damunt 

una capa de platí o grafit per tal de disminuir la resistència de transferència de 

càrregues. 
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6.1. Primera DSSC d’alta eficiència de l’any 1991 

 

Les cel·les solars de Grätzel van ser desenvolupades per un grup d’investigació 

de l’Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL)  dirigit per Michael Grätzel i 

Brian O’Regan l’any 1991. Les primeres cel·les que van crear tenien una 

eficiència (η) del 7% i actualment han superat el 10%.   

 

La baixa eficiència que tenien les primeres cel·les respecte les actuals és 

deguda als materials que s’utilitzaven. En els primers dissenys s’utilitzaven com 

fotoelèctrodes materials cristal·lins en lloc de semiconductors. L’estructura 

química d’aquests materials no podien absorbir una gran quantitat de colorant. 

Així mateix, els colorants orgànics que s’utilitzaven podien absorbir només un 

baix rang visible de l’espectre. 

 

Per tal d’augmentar l’eficiència de la captació de la radiació solar i el rendiment 

de les cel·les es va decidir utilitzar fotoelèctrodes amb grans superfícies i així 

poder absorbir una quantitat més elevada de colorant, aquest amb un major 

rang visible d’absorció de l’espectre.  

  

Finalment, en moltes investigacions s’ha demostrat que l’alternativa més eficient 

és utilitzar fotoelèctrodes de capa fina de diòxid de titani nanoporós. Aquest 

semiconductor és capaç d’absorbir una gran quantitat de colorant 

(fotosensibilitzador) i de llum en rangs d’espectre propers a l’infraroig.      

 

6.2. Característiques destacables 

 

Les cel·les solars de Grätzel són considerades cel·les fotovoltaiques de 

tercera generació que comprenen avantatges potencials per a la generació 

d’energia elèctrica a escala moderada. Es tracta de cel·les investigades a 

nivell mundial ja que són dispositius solars que prometen bons resultats tant 

eficients com ambientals.  
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FIGURA 22 

Es caracteritzen pel seu baix cost ja que són 

construïdes amb materials que no tenen un 

preu excessiu, tals com, els semiconductors 

inorgànics com el diòxid de titani (més 

econòmic que el silici), l’òxid de zinc i els 

colorants. A més, permeten la construcció de 

plaques flexibles, portàtils i verticals, 

acolorides, multiformes, semitransparents i 

decoratives que no necessiten estar 

orientades directament cap al Sol. 

 

 

6.3. Estructura de les cel·les solars de Grätzel 

 

Una cel·la solar de Grätzel està formada pels següents components: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta figura representa un esquema del muntatge d’una cel·la solar de 

Grätzel. Els laterals blaus representen el substrat de vidre recobert d’un òxid 

conductor. Concretament, en aquesta cel·la, el vidre està recobert per una 

solució transparent de fluorur i diòxid d’estany (Fluorine Tin Oxide o FTO) 

representat de color gris en la figura. Un vidre està recobert per el diòxid de 

titani (TiO2) representat de color gris clar, i el colorant (dye) representat de 

color vermell. Entre aquests dos vidres, els uneix un electròlit (I-/I3-). 

Finalment la cel·la és connectada a un circuit.  

S’explica detalladament l’estructura a continuació:   

FIGURA 21 

FTO 

FTO 
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6.3.1. Substrat de vidre recobert d’òxid conductor transparent  

 

El substrat de vidre recobert d’òxid conductor transparent s’utilitza com 

a suport del fotoelèctrode. Els materials òxids conductors més comuns 

són l’òxid d’indi i d’estany (Indium Tin Oxide o ITO) o el fluorur i diòxid 

d’estany (Fluorine Tin Oxide o FTO).  

 

Aquests substrats tenen una baixa resistència laminar (sheet resistance) 

i de transparència, característiques que milloren el rendiment d’una cel·la 

solar.  

 

El problema principal dels vidres ITO és que a altes temperatures (més 

de 300ºC) acostumen a augmentar molt la seva resistència i per aquest 

motiu s’utilitzen més els vidres tipus FTO en les cel·les solars. 

 

 

6.3.2. Fotoelèctrode  

 

El fotoelèctrode o elèctrode de treball de les cel·les solars de Grätzel 

està format per un vidre FTO d’uns 2,5 mm.  

 

L’elèctrode de treball es prepara distribuint de manera uniforme una 

dissolució de nanopartícules de diòxid de titani sobre la cara conductora 

del vidre FTO. Aquesta capa de TiO2 és escalfada a temperatures d’entre 

450 i 500 ºC per tal d’aconseguir una capa nanoporosa capaç d’absorbir 

més quantitat de colorant i de radiació solar; i que permet l’entrada de 

l’electròlit dins la capa de TiO2. 

 

S’acostuma a utilitzar com a semiconductor el TiO2 a causa de les seves 

característiques energètiques i de la seva estabilitat. A més, és un 

material que es troba disponible i que té un preu econòmic . 
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6.3.3. Contraelèctrode 

 

El contraelèctrode de les cel·les solars de Grätzel està format per un 

vidre FTO recobert per una capa de platí o grafit que disminueix la 

resistència al pas d’electrons. Aquest ha de tenir una alta activitat 

electrocatalítica per tal de reduir iode  (I2) a ions iodur (I-). 

 

6.3.4. L’electròlit redox 

 

Un electròlit és un compost químic que es troba principalment en forma 

iònica quan es troba en una dissolució.   

 

En les cel·les solar s’utilitza com a electròlit una parella de iode (I2) i iodur 

(I-). La reacció que té lloc en l’electròlit és una reacció redox, és a dir, 

d’oxidació i reducció. Aquestes reaccions es caracteritzen per la 

transferència d’electrons i segons si es perden són reaccions d’oxidació 

o si es guanyen de reducció. 

 

En el cas de les cel·les fotovoltaiques, quan l’electròlit rep o guanya 

electrons del contraelèctrode pateix una reacció de reducció:  

I2 + 2e- → 2I- 

 

En canvi, quan l’electròlit dona electrons al colorant s’oxida i pateix una 

reacció d’oxidació :  2I-→ I2 + 2e-  

 

Aquestes reaccions d’oxidació i de reducció es produeixen 

simultàniament, és a dir, que sempre que es produeix una reacció de 

reducció també es produeix una d’oxidació i el nombre d’electrons 

perduts és el mateix que els guanyats. 
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6.4. Els compostos fotosensibilitzadors 

 

Els compostos fotosensibilitzadors o colorants tenen com a funció, en les cel·les 

solars de Grätzel, absorbir la radiació solar i transformar-la en electrons. Per 

tant, una cel·la eficient ha de ser capaç d’absorbir una gran quantitat de llum i 

un rang ampli de longituds d’ona.  

 

La llum solar està formada per radiacions electromagnètiques que es 

diferencien segons la seva longitud d’ona, és a dir, segons la distància entre dos 

punts d’una mateixa ona que han passat per un cicle sencer i que van des de 

els rajos ultraviolats fins als infrarojos. 

 

Els espectres dels colorants utilitzats en les cel·les solars han de coincidir al 

màxim amb l’espectre solar que arriba a la Terra, és a dir, amb l’espectre visible 

per l’ull humà i l’infraroig (IR). 

 

 

 

 

Els colorants són compostos formats per àtoms. Tal i com ja hem explicat 

anteriorment, els àtoms estan formats per un nucli i una escorça on estan situats 

els electrons, aquests distribuïts en els orbitals atòmics. Els electrons comencen 

a omplir els orbitals de menys a més energia on cada orbital està ocupat per 

dos electrons com a màxim.  

 

Aquest mecanisme de distribució dels electrons és el mateix en el cas de les 

molècules. Les molècules estan formades per un conjunt d’àtoms i com a 

conseqüència els electrons totals d’aquesta són la suma dels electrons de cada 

orbital atòmic del total dels àtoms que la formen. 

FIGURA 23 
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L’orbital més ple o amb més energia d’una molècula 

s’anomena HOMO (highest occupied molecular orbital) 

i el que és buit o amb baixa energia s’anomena LUMO 

(lowest unoccupied molecular orbital). 

 

 

Per a que un colorant absorbeixi llum solar cal que aquesta tingui la mateixa 

energia que la necessària per a que un electró passi de l’HOMO al LUMO. Per 

tant, quan un colorant és capaç d’absorbir la radiació, les molècules passen d’un 

estat fonamental on els electrons es troben el els orbitals de més baixa energia; 

a un estat excitat on un electró passa de l’orbital HOMO al LUMO. 

 

 

Els colorants que s’utilitzen normalment a les cel·les solars de Grätzel són 

colorants naturals i colorants sintètics.  

 

Els colorants naturals són tots aquells colorants que els trobem a la natura, és 

a dir, els que trobem als aliments, a la clorofil·la de les plantes, als pigments de 

les flors, entre altres.  

 

Els colorants sintètics són aquells que es preparen o sintetitzen en un laboratori. 

Aquests es diferencien en dos grans tipus: els colorants sintètics orgànics i els 

colorants sintètics inorgànics. Els orgànics són aquells formats principalment 

per àtoms de carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen. Els inorgànics són aquells 

formats per una part orgànica, és a dir, com els orgànics i que a més presenten 

un metall en la seva estructura.  

 

 

 

FIGURA 24 

FIGURA 25 
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6.4.1. Característiques dels fotosensibilitzadors que milloren l’eficiència de 

les cel·les  

 

 Color del fotosensibilitzador: 

Les substàncies més acolorides són les que absorbeixen més llum 

de la regió visible de l’espectre (380 a 750 nm) i que per tant milloren 

l’eficiència de les cel·les. Les substàncies que no absorbeixen llum 

visible són blanques o incolores, i les que absorbeixen totes les 

longituds d'ona són negres. Si la banda d'absorció és aguda el color 

és brillant, mentre que una banda ampla i difusa dona lloc a un color 

opac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Els grups funcionals:  

1)  Els colorants han de tenir un grup funcional que els permeti estar 

fixats al TiO2. En les cel·les solars, els enllaços han de ser forts, ja 

que a través d’ells s’injecten els electrons cap al semiconductor; els 

enllaços formats són enllaços covalents. 

TAULA 2 

FIGURA 26 
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2)  Els dobles enllaços de les molècules permeten una major 

intensitat de banda d’absorció, per tant, una major absorció de la 

longitud d’ona de la llum.  

 

Tal i com es mostra en la següent taula, quan una molècula presenta 

un nombre elevat d’enllaços dobles en la seva estructura, pot 

absorbir una major longitud d’ona de la llum que pertany a la zona 

visible de l’espectre. En conseqüència, el color d’aquestes molècules 

és més acolorit que els de molècules amb menys enllaços dobles. 

 

 

 

El número d’anells aromàtics com el benzè i d’heteroàtoms que fan 

una funció equivalent als dobles enllaços. 

 

 

En el cas dels colorants sintètics inorgànics cal utilitzar metalls 

estables, és a dir, que no es descomponguin a mesura que passi el 

temps.   

 

 

Anell aromatic 

 

Grup d’anclatge 
Heteroàtoms 

TAULA 3 

FIGURA 27 
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6.5. Funcionament de les cel·les solars de Grätzel 

 

El mecanisme pel qual funcionen les cel·les solars de Grätzel o les DSSC 

comença quan un fotó de la radiació solar incideix sobre la cel·la fins que arriba 

a la molècula sensibilitzadora que l’absorbeix, és a dir, al colorant.  

 

En aquest procés, el colorant passa del seu estat fonamental a l’estat excitat i 

aconsegueix la capacitat energètica necessària per poder introduir un electró a 

la banda de conducció del diòxid de titani. L’electró es desplaça per tota la 

pel·lícula nanoestructurada del diòxid de titani fins a arribar al substrat on es 

recollirà i serà transportat cap a un circuit extern. Aquí, s’utilitzarà com a 

potència elèctrica.  

 

En aquest moment la molècula sensibilitzadora es troba en un estat d’oxidació 

ja que ha transferit càrrega i per tal de ser regenerada, els ions iodur de 

l’electròlit li proporcionen un electró per a que pugui tornar al seu estat inicial. 

L’objectiu és poder repetir el procediment explicat anteriorment. 

  

L'ió que es produeix de la regeneració del colorant és el tri-iodur, que arriba per 

mitjà d’un procés de difusió fins al contraelèctrode on ha de ser reduït a iodur i 

amb això tancar el cicle termodinàmic regeneratiu de la cel·la solar.   

Així mateix, les reaccions que tenen lloc durant aquest mecanisme no són 

sempre perfectes ja que es poden produir reaccions no desitjades, aquestes 

són anomenades reaccions de recombinació. D’aquest tipus de reaccions es 

coneixen tres: 

 

1) S* → S+: Aquest tipus de recombinació es produeix quan un electró, de la 

llum que incideix sobre el colorant de la cel·la, no és injectat al TiO2, sinó 

que retorna al seu estat fonamental. 

2) TiO2- → S+: Aquest tipus de recombinació es produeix quan els electrons 

que s’injecten a les nanopartícules de titani tornen al colorant oxidat en lloc 

de circular cap al circuit extern. 

3) TiO2- → I2: Aquest tipus de recombinació es produeix quan els electrons 

injectats al TiO2 recombinen amb l’electròlit en lloc de passar a través del 

circuit extern. 
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Les cel·les segueixen funcionant tot i si les reaccions de recombinació 

segueixen produint-se perquè aquests processos són més lents que les 

reaccions “favorables” (descrites anteriorment). Per tant, tindran lloc, 

principalment, els processos més ràpids que permeten el funcionament de 

les cel·les solars.   

La figura següent representa el funcionament de les cel·les que he explicat 

en aquest apartat:    

 

 

 

  

FIGURA 28 
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MARC PRÀCTIC DE LA INVESTIGACIÓ 
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CONSTRUCCIÓ DE CEL·LES SOLARS DE GRÄTZEL 



Cel·les solars de Grätzel sensibilitzades amb colorant. 
 

 
63 

7. Marc pràctic del treball de recerca 
 
7.1. Construcció de cel·les solars de Grätzel 

 
La part pràctica d’aquest treball de recerca ha sigut possible gràcies a la 

investigadora Laia Pallejà i Puxeu que m’ha proporcionat el material necessari 

des de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i a causa de les limitacions 

del material he pogut fer dues rèpliques de cel·les per a cadascun dels tres tipus 

de colorants utilitzats i dues cel·les de control, és a dir, sense utilitzar cap 

colorant per a assegurar-me que els resultats obtinguts es deuen al colorant.  

 

7.1.1. Objectius 

 

Aquesta part experimental de la meva investigació té com a objectiu 

construir vuit cel·les solars de Grätzel. Aquestes cel·les es construeixen de 

la mateixa manera però varia el colorant amb el qual es sensibilitzen.  

Es construiran sis cel·les de tres colorants diferents i dues sense cap 

colorant que fan referència al control de l’experiment.  

 

7.1.2. Colorants utilitzats en la part experimental de la investigació 

 

En la part pràctica d’aquest treball de recerca es durà a terme la investigació 

d’un colorant natural anomenat antocianidina, representat en la figura 

següent: 

 

 

 

Les antocianidines són pigments hidrosolubles presents en els vacúols de 

les cèl·lules vegetals que proporcionen el color vermell, morat o blau a les 

flors, fulles i fruits depenent del pH. 

FIGURA 29 FIGURA 30 
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Aquesta estructura química està formada per la unió de tres anells aromàtics 

que contenen dobles enllaços i radicals hidroxils (OH). Segons la posició 

d’aquests grups OH en els radicals 1 i 2 (fig. 30) de la antocianidina, en 

deriven altres molècules.  

 

En la investigació s’ha fet una comparació de la eficiència de la cel·la segons 

la posició dels grups OH en els radicals 1 i 2 (fig. 30) de la antocianidina. 

Les molècules estudiades són la malvidina i la petunidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La malvidina és el principal pigment vegetal de la naturalesa que pertany al 

grup dels flavonoides naturals i que deriva de la antocianidina. És el colorant 

responsable del color blau que hi ha en molts fruits i plantes. El podem trobar 

present en olives, cireres, gerds, col llombarda, etc. Per a la part 

experimental del treball s’ha utilitzat el colorant dels gerds i de la col 

llombarda.  

 

La petunidina és un compost orgànic natural que deriva de la antocianidina. 

És el colorant responsable del color vermell fosc dels nabius, de diferents 

espècies de raïm i de pètals de moltes flors. Per a la part experimental del 

treball s’ha utilitzat el colorant del nabiu.  

 

La diferència entre aquests dos colorants queda reflectida en les seves 

estructures químiques. Els radicals 1 i 3 de la malvidina (fig. 31) estan 

ocupats per un grup -O-CH3; en canvi, el radical 1 de la petunidina (fig.32) 

està ocupat per un grup -OH i el radical 3 per un grup -O-CH3.  

 

FIGURA 31 FIGURA 32 
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Un altre motiu pel que he triat aquests dos colorants és la seva capacitat 

d’absorbir una gran longitud d’ona de l’espectre visible. La malvidina pot 

absorbir un espectre visible de 510 nm (blau-vermell) i la petunidina de 508 

nm (blau-vermell). 

 

7.1.3. Materials per a la construcció d’una cel·la solar de Grätzel 

 

• 2 vidres FTO 

• Pasta de diòxid de titani 

• Electròlit de iode 

• Colorant o fotosensibilitzador 

• Etanol 

• Clips metàl·lics 

• Llapis o espelma 

• Pinces 

• Multímetre 

• Cinta adhesiva 

• Làmpada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 4 

FIGURA 33 
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7.1.4.  Procés de construcció d’una cel·la solar de Grätzel 

(Vídeo explicatiu del procés de construcció:https://youtu.be/z-G_bpSpmHQ) 

Per a la construcció d’una cel·la de Grätzel es necessita utilitzar dos vidres 

conductors anomenats vidres FTO netejats prèviament amb etanol. En 

primer lloc, per començar a treballar amb els vidres, cal detectar la cara 

conductora mesurant la resistència amb un multímetre. La cara conductora 

acostuma a tenir una resistència d’entre 15 i 30 Ohms; en canvi, en la cara 

no conductora no es detecta cap resistència (es marca amb un 1  al 

multímetre).  

 

 

Preparació de l’elèctrode negatiu (-) o fotoelèctrode:  

Amb l’ajuda de cinta adhesiva fixar la cara conductora d’un dels vidres en 

una taula, mirant cap a dalt i deixant com a mínim 1 cm d’espai al mig.  

 

 

 

 

 

 

Després dipositar la dissolució de nanopartícules de diòxid de titani sobre la 

cara conductora del vidre utilitzant una espàtula de plàstic i amb una pipeta 

o una vareta de vidre s’ha d’estendre la pasta per tot el vidre (tècnica del Dr. 

Blade) 

 

FIGURA 34 FIGURA 35 

FIGURA 36 
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Quan queda una superfície llisa de TiO2, retirar la cinta adhesiva i deixar que 

la pasta s’assequi durant 5 minuts.  

Finalment sotmetre o escalfar la cel·la a altes temperatures (més de 450ºC) 

per a que calcini, és a dir, que elimini totes les restes de matèria orgànica. 

Durant aquest procés la pasta de diòxid de titani canviarà d’un color blanc a 

un marró i d’aquest tornarà a ser blanca una altra vegada. Quan ja s’ha 

produït aquest canvi, retirar del foc amb l’ajuda de pinces per no cremar-se 

(es pot posar directament en un forn calent) i es deixa refredar. 

 

 

1 

2 

FIGURA 37 FIGURA 38 

FIGURA 39 

FIGURA 40 
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Preparació de l’elèctrode positiu (+) o contraelèctrode: 

Amb l’altre vidre conductor FTO recobrir tota la cara conductora amb una 

capa de grafit o platí. El grafit el podem obtenir directament pintant la cara 

conductora amb una mina de llapis o cremant-la amb una espelma. 

 

Preparació dels colorants o fotosensibilitzadors: 

La preparació del colorant depèn del tipus que s’utilitza: 

A. Suc de gerds i nabius: 

Triturar 10 unitats de gerds amb mig ml d’aigua amb un morter o una 

trituradora. Quan s’obté el suc es filtra amb un embut i un paper de 

filtre i s’utilitza com a dissolució de colorant. 

 

Triturar 10 unitats de nabius amb mig ml d’aigua amb un morter o 

una trituradora. Quan s’obté el suc es filtra amb un embut i un paper 

de filtre i s’utilitza com a dissolució de colorant. 

 

B. Extracció dels colorants de la col llombarda: 

Triturar en trossos molt petits 30g de fulles de col llombarda i es 

submergeixen durant 30 minuts en aigua calenta. Després del temps 

que s’indica, es filtra i s’utilitza com a dissolució de colorant. 

FIGURA 41 

FIGURA 42 
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Submergir l’elèctrode negatiu en el colorant:  

Després de preparar les dissolucions dels colorants, submergir l’elèctrode 

negatiu en el colorant durant una nit per a que sigui absorbit pel diòxid de 

titani.  

 

Transcorregut aquest temps, retirar l’elèctrode de la dissolució de colorant i 

netejar-lo amb l’etanol per treure tot l’excés de molècules que no s’han 

absorbit al diòxid de titani i es deixa assecar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43 

FIGURA 44 
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Muntatge de la cel·la:  

Per fer el muntatge de la cel·la, posar l’elèctrode de treball (que té el TiO2 i 

el colorant) i el contraelèctrode (que té el grafit) l’un contra l’altre, deixant 

2mm de vidre sobrant per cada una de les bandes. Posar dues pinces de 

papallona, una a cada costat del vidre. Finalment, introduir l’electròlit entre 

la juntura dels dos vidres, ens podem ajudar traient una però després es 

tornar a posar la pinça. 

 

 

 

Mesura del corrent elèctric de la cel·la: 

Per mesurar el corrent de la cel·la s’ha de 

connectar un multímetre als costats 

laterals de la cel·la i mesurar-lo. 

 

  

FIGURA 45 

FIGURA 46 

FIGURA 47 
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7.1.5. Resultats part experimental 
 
Els resultats que he obtingut en mesurar els valors de la intensitat i del 

voltatge de les cel·les que he construït són els següents: 

 

 

COLORANT 

 
INTENSITAT (µA) 

 
VOLTATGE (mV) 

Gerd 1 
1,3 18 

Gerd 2 
1,2 10 

Col llombarda 1 
1,4 20,5 

Col llombarda 2 
1,1 10,6 

Nabiu 1 
0,6 4,8 

Nabiu2 
0,5 2,5 

Cap 1 i 2 (control) 
0 0 

 

 

Les cel·les han estat il·luminades amb una làmpada de 

bombeta tipus Halopin (fig. 48) d’un voltatge i potència 

màxima de 12 V i 50W respectivament. 

 

 

Des de la meva experiència en aquesta pràctica, recomano mesurar les 

cel·les sense les pinces metàl·liques ja que els resultats varien més. Si es 

decideix mesurar les cel·les sense les pinces s’ha d’anar amb compte 

perquè es pot separar el fotoelèctrode del contraelèctrode.  

  

TAULA 5 

FIGURA 48 
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7.1.6. Anàlisi dels resultats 
 

Fent referència als resultats obtinguts, es pot observar (taula 5) que la 

intensitat i el voltatge de les cel·les que s’han sensibilitzat amb la malvidina, 

és a dir, amb el gerd i la col llombarda tenen valors més elevats que el nabiu. 

 

En el cas del colorant de la malvidina les cel·les presenten valors més 

elevats d’intensitat i voltatge. En general les cel·les sensibilitzades amb el 

colorant dels gerds tenen una intensitat d’entre 1,2 i 1,3  µA i un voltatge 

d’entre 10 i 18 mV. Les cel·les sensibilitzades amb la col llombarda 

presenten una intensitat d’entre 1,1 i 1,4 µA i un voltatge d’entre 10,6 i 20,5 

mV. En canvi, el del colorant de la petunidina presenta valors menys elevats. 

Les cel·les sensibilitzades amb el colorant del nabiu presenten una intensitat 

d’entre 0,5 i 0,6 µA i un voltatge d’entre 2,5 i 5 mV. 

 

Com era d’esperar, les cel·les que no han estat sensibilitzades amb cap 

colorant no han generat cap intensitat del corrent ni voltatge, ja que no tenen 

el component encarregat d’absorbir la radiació solar i transformar-la en 

electrons.  

 

Per tant, es confirma la meva hipòtesi. La posició dels grups -OH en els 

radicals 1 i 2 de la antocianidina varien la intensitat i el voltatge de les cel·les. 

Es demostra que la malvidina presenta valors més elevats dels paràmetres 

mesurats respecte la petunidina i que com a conseqüència, quan els grups 

-OH estan situats als radicals 1 i 2 de l’estructura química de la antocianidina 

(fig.30) es genera més intensitat i voltatge.  
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7.2. Enquesta “Plaques solars fotovoltaiques, el futur?” 
 
 

7.2.1. Objectius 
 
Per completar el meu treball de recerca he volgut preparar una enquesta 

online per tal de conèixer si la societat actual està conscienciada sobre els 

greus problemes ambientals que es produeixen al món i si està disposada a 

invertir econòmicament en alternatives que poden reduir els impactes 

mediambientals. L’enquesta ha estat resposta per 66 persones, 46 dones i 

20 homes.  

 

7.2.2. Full de l’enquesta 

 

La població enquestada, és a dir 66 persones, viuen en una població de 

100.000 habitants (Reus). He enquestat un rang de la població d’entre 16 i 

60 anys dels quals la majoria són adults amb un nivell socioeconòmic mitjà, 

i faré l’anàlisi dels resultats distingint el gènere de la persona enquestada.  

El formulari del qüestionari proposat el podeu trobar a l’annex I.  

 

7.2.3. Resultats i anàlisi dels resultats  

Pregunta 1: Tenint en compte els avantatges que ofereix aquest sistema, 

estaria disposat a invertir en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

per la generació d'energia elèctrica en les seves propietats?  

La majoria de les persones han respost que estan disposades a invertir en 

la instal·lació de les plaques solars en les seves propietats. Els que han 

respost que no, defensen que és una exageració invertir en plaques solars 

per a una propietat petita o mitjana, que decep la despesa que suposa i que 

no tenen suficients ingressos per instal·lar-les.  

 

GRÀFIC 1 (HOMES) GRÀFIC 2 (DONES) 
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Pregunta 2: On creu que la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

ajudaria dràsticament a reduir els efectes contaminants del canvi climàtic? 

  

Les respostes a aquesta pregunta han estat a favor dels grans edificis o que 

consumeixen molta energia com empreses, cases i centres comercials. 

 

 

Pregunta 3: Ha pensat en col·laborar en la disminució dels factors 

contaminants instal·lant alternatives més ecològiques a casa seva? 

Les respostes d’aquesta pregunta són la que més poden sorprendre ja que 

tenint en compte tots els moviments que s’estan duent a terme per protegir 

el medi ambient, un gran percentatge de les persones que han respost 

l’enquesta mai ha pensat en utilitzar alternatives per ajudar a reduir les 

emissions dels gasos nocius a l’atmosfera.  

GRÀFIC 3 (HOMES) 

GRÀFIC 4 (DONES) 
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Els que han respost que sí, utilitzen alternatives com els contenidors de 

reciclatge, electrodomèstics de baix consum, bombetes LED, plaques 

solars, aïllaments tèrmics a casa i han minimitzat l’ús del plàstic.   

 

 

Pregunta 4: Coneixies l'alternativa de les plaques solars fotovoltaiques com 

a mecanisme d'obtenció d'energia de manera sostenible i favorable per la 

disminució dels efectes del canvi climàtic? 

Aquesta pregunta l’he proposada per assegurar-me de que com a mínim 

tothom tingui coneixements bàsics sobre les plaques solars. Encara que un 

gran percentatge coneix aquesta alternativa, hi ha un percentatge significatiu 

que no la coneix i es justifiquen afirmant que no saben prou informació i que 

no s’han informat mai.  

 

 

 

 

GRÀFIC 6 (DONES) GRÀFIC 5 (HOMES) 

GRÀFIC 7 (HOMES) GRÀFIC 8 (DONES) 
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Pregunta 5: Com considera que evolucionarà la utilització de l'energia solar 

fotovoltaica per l’any 2030 a Espanya?  

Respecte l’evolució de la utilització de l’energia solar en un futur a Espanya 

un gran percentatge de persones creuen que s’arribarà a utilitzar més que 

l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC 9 (HOMES) 

GRÀFIC 10 (DONES) 
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Pregunta 6: Creu que el desenvolupament d’aquest mecanisme d’obtenció 

de l’electricitat depèn de la voluntat de les persones que tenen poder, és a 

dir, dels polítics? 

Per acabar, en la pregunta relacionada amb la voluntat dels polítics per 

desenvolupar els mecanismes d’obtenció d’electricitat, un gran percentatge 

de les persones creuen que els polítics haurien de sentir més responsabilitat 

per cuidar el medi ambient.  

 

  

GRÀFIC 11 (HOMES) GRÀFIC 12 (DONES) 
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8. Conclusió 
 
 
En primer lloc, en aquest treball de recerca s’ha fet un estudi sobre la relació entre els 

paràmetres de la intensitat i el voltatge en les cel·les solars de Grätzel que s’han 

construït a partir dels colorants malvidina i petunidina, que formen una estructura 

química derivada de la antocianidina. Per dur a terme aquest estudi he hagut d’entendre 

el funcionament de les cel·les solars de Grätzel. Encara que m’ha sigut bastant 

complicat poder entendre-ho perquè són un tipus de cel·les pràcticament recents en el 

camp de la ciència i no hi ha suficient informació disponible per al públic, he assolit 

aquest objectiu cercant informació en fonts molt variades, des de llibres i articles 

científics fins a pàgines webs disponibles a internet. 

 

En segon lloc, a l’hora de la construir les cel·les s’han utilitzat com a fotosensibilitzadors 

colorants que es diferencien en la posició dels grups -OH en els radicals 1 i 2 de la 

antocianidina (fig.30). Per dur a terme la part experimental he tingut moltes 

complicacions per a trobar els materials que necessitava per a la construcció de les 

cel·les. Gràcies a la meva tutora, Sílvia Aragonès, la investigadora Laia Pallejà Puxeu 

m’ha proporcionat el material que necessitava. Aquest m’ha permès fer només dues 

cel·les per cada colorant que he volgut investigar, per tant, a causa de les limitacions 

de la disponibilitat dels materials no he pogut fer suficients rèpliques de cada tipus de 

cel·la.  

 

En tercer lloc, he relacionat els paràmetres de la intensitat i el voltatge de cada cel·la 

segons l’estructura química del colorant utilitzat. He arribat a la conclusió que les cel·les 

que han estat sensibilitzades amb la malvidina, que té grups -OH en els dos radicals 

de la antocianidina (fig.30), presenten valors més elevats d’intensitat i de voltatge que 

les cel·les sensibilitzades amb petunidina.   

 

En quart lloc, he elaborat una enquesta per conèixer si la societat actual està 

conscienciada sobre els greus problemes ambientals que es produeixen al món. 

L’enquesta ha estat resposta per 66 persones i s’ha demostrat que un gran percentatge 

d’aquestes persones està conscienciada sobre els greu problemes mediambientals que 

existeixen avui en dia però que no col·laboren o prenen alternatives per ajudar a reduir 

les emissions dels gasos perquè no tenen suficients ingressos o  perquè no hi estan 

tant interessats. Perquè l’enquesta fos realment significativa, necessitava que un rang 

ampli de població que respongués les respostes fos adulta. El director de la meva 
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escola de la infantesa ha acceptat difondre la meva enquesta entre els pares que tenen 

els seus fills matriculats a l’escola.  

  

 

En definitiva, realitzar aquesta investigació m’ha permès aprofundir en el coneixements 

que tenia sobre el món de les energies i les alternatives per cuidar el medi ambient. A 

més, he sigut capaç de recrear un tipus de cel·les solars molt prestigioses i em sento 

molt orgullosa del final de la meva investigació ja que he après molts aspectes 

interessants.  

Vídeo explicatiu del mètode de construcció de les cel·les : https://youtu.be/z-G_bpSpmHQ 

Conclusion 

D’abord, dans ce travail de recherche, une étude a été faite sur la relation entre les 

paramètres d’intensité et de tension dans les cellules solaires de Grätzel qui ont été 

construites à partir des colorants malvidine et pétunidine, qui forment une structure 

chimique dérivée de l'anthocyanidine. Pour mener à bien ma recherche, j'ai dû 

comprendre le fonctionnement des cellules solaires de Grätzel. Il m'a été assez difficile 

de comprendre le fonctionnement des cellules solaires Grätzel car il s'agit d'un type de 

cellule pratiquement nouveau dans le domaine scientifique et il n'y a pas suffisamment 

d'informations disponibles pour le public. Pour le comprendre, j'ai dû chercher des 

informations dans une grande variété de sources : dans des livres et des articles 

scientifiques et aussi dans des sites Web disponibles sur Internet. 

Deuxièmement, au moment de la construction, les colorants avec lesquels les cellules 

ont été sensibilisées différaient par la position des groupes -OH dans les radicaux 

anthocyanidines 1 et 2 (Fig. 30). Lors de la réalisation de ma partie expérimentale, j'ai 

eu beaucoup de problèmes pour trouver les matériaux dont j'avais besoin pour la 

construction des cellules. J’ai pu les résoudre grâce à ma tutrice, Sílvia Aragonès, la 

chercheuse Laia Pallejà Puxeu m'a fourni le matériel dont j'avais besoin. Le matériel 

m'a permis de ne fabriquer que deux cellules pour chaque colorant que je voulais 

étudier. Par conséquent, en raison des limites de la disponibilité des matériaux, je n'ai 

pas été en mesure de faire suffisamment de répliques de chaque type de cellule. 
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Troisièmement, j'ai mis en relation les paramètres d'intensité et de tension de chaque 

cellule en fonction de la structure chimique du colorant utilisé. J'ai donc pu conclure que 

les cellules qui ont été sensibilisées avec la malvidine, qui a des groupes -OH dans les 

deux radicaux, ont des valeurs d'intensité et de tension plus élevées que les cellules 

sensibilisées avec la pétunidine. 

Quatrièmement, j’ai mené une enquête pour savoir si la société d’aujourd’hui est 

consciente des graves problèmes environnementaux qui se posent dans le monde. 

L'enquête a été répondue par 66 personnes et a montré qu'un grand pourcentage de 

ces personnes sont conscientes des graves problèmes environnementaux qui existent 

aujourd'hui mais ne collaborent pas ou ne prennent pas d'alternatives pour aider à 

réduire les émissions, soit parce qu'ils n'ont pas assez de revenus soit parce qu'ils ne 

sont pas tellement intéressés. En outre, afin que l'enquête soit significative, il fallait 

qu’un large éventail de personnes qui répondent aux questions soient des adultes. Le 

directeur de mon école lorsque j’étais enfant a accepté de diffuser mon enquête auprès 

des parents d’élèves.  

Enfin, pour terminer je dirai que, dans l'ensemble, cette recherche m'a permis 

d'approfondir mes connaissances dans le domaine de l'énergie et des alternatives au 

respect de l'environnement. De plus, j'ai pu recréer un type très prestigieux de cellules 

solaires et je suis très fière de l’accomplissement de mes recherches, car j'ai appris de 

nombreux aspects intéressants dans ce domaine. 
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9. Annex l 

Preguntes proposades: 

Les plaques solars fotovoltaiques són una de les alternatives d'energies renovables 

més netes per la generació d'energia elèctrica i per cuidar el medi ambient. El motiu 

principal és que l'energia solar es troba a la natura de manera inesgotable.  

1. Tenint en compte els avantatges que ofereix aquest sistema, estaria disposat a invertir 

en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per la generació d'energia elèctrica 

en les seves propietats? --- Sí/No/No sé/Altres 

1.1. Si ha respòs que NO a la pregunta anterior, quin és el motiu? 

 

2. On creu que la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques ajudaria dràsticament a 

reduir els efectes contaminants del canvi climàtic? --- Casa/Finca/Centre 

educatiu/Empresa/Edifici/Altres 

 

3. Ha pensat en col·laborar en la disminució dels factors contaminants instal·lant 

alternatives més ecològiques a casa seva?--- Sí /No / Mai hi havia pensat 

3.1. Si ha respòs que SÍ a la pregunta anterior, quines alternatives utilitza? 

 

4. Coneixies l'alternativa de les plaques solars fotovoltaiques com a mecanisme 

d'obtenció d'energia de manera sostenible i favorable per la disminució dels efectes del 

canvi climàtic?—Sí / No 

4.1. Si ha respost que NO a la pregunta anterior, a què creu que és degut?-

-- No m'he informat mai / No sabia prou informació / No m'interessa / 

Altres 

 

5. Com considera que evolucionarà la utilització de l'energia solar fotovoltaica per l’any 

2030 a Espanya? --- S’utilitzarà més / S’utilitzarà menys / Estarà en les mateixes 

condicions que l’any 2020 / Altres 

 

6. Creu que el desenvolupament d’aquest mecanisme d’obtenció de l’electricitat depèn de 

la voluntat de les persones que tenen poder, és a dir, dels polítics? --- Sí, podrien 

esforçar-se més per cuidar el medi ambient / No estan involucrats / No sé / Altres 
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