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2  Radiació solar

2.1  El Sol

La font d’energia inesgotable que ha permès l’existència de la vida (tal com nosaltres la coneixem) en
aquest planeta és el Sol. Amb un diàmetre aproximat de 1.400.000 km (109 vegades el de la Terra) i
una massa d’ 1,99 · 1030 kg (332.000 vegades la de la Terra), és un immens forn de fusió termonuclear
que transforma cada segon 600.000.000 de tones d'hidrogen mol·lecular en 596.000.000 de tones d’heli
per proporcionar 4.000.000 de tones equivalents d’energia (uns 3,7·1023 kW!). Així, tot i que cada dia
perd 345.000.000.000 de tones de gasos, el Sol només ha perdut un 0,03% de la seva massa original i li
resta encara una vida calculada teòrica que pot anar des dels 5 als 7 mil milions d’anys (com a
referència, pensem que la Terra té una edat aproximada de 4.600 milions d’anys).

Fig. 2.1  Estructura esquemàtica del Sol (de radi R).
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El Sol és una estrella de l’anomenda seqüència principal, de tipus espectroscòpic G0, formada per nucli,
fotosfera, cromosfera i corona (Fig. 2.1). El nucli del Sol és un forn de fusió a una temperatura mitjana
de 20 milions de graus Kelvin. La fotosfera és la part exterior, el seu disc visible, lluny del forn de
fusió, i queda a 6.000 K. És la font directa d’emissió del Sol que nosaltres podem observar i que ens el
fa considerar un cos negre emetent a 5.762 K, tot i que el seu espectre no sigui del tot continu (tal com
mostra la figura 2.2 i com més endavant comentarem). Més enllà, la cromosfera és la capa de gasos que
s’estén uns 10.000 km en l’espai i on s’originen les prominències solars o arcs d’H2. La part més
allunyada és la corona, tan sols visible en eclipsis totals de Sol.

Fig. 2.2  Espectre de la radiació solar extraterrestre.

Malgrat aquestes dades imponents, el Sol només és una estrella del tot normal en el panorama galàctic:
és important per la seva proximitat però no per la seva unicitat.

Conté molts, sinó tots, dels elements presents a la Terra tot i que els més abundants són l’heli i
l’hidrogen, que representen el 20% i el 78% de la seva massa respectivament.

2.2  Radiació solar extraterrestre

La Terra es mou al voltant del Sol demarcant el pla eclíptic. I ho fa a una distància mitjana de 150·106

km, distància que rep el nom d'unitat astronòmica (UA). La seva òrbita és lleugerament el·líptica
(variació d’un 1,7%) tot i deixant el Sol situat en un dels seus focus i que fa que aquesta distància variï
des de les 1,017 UA (màxim anomenat afeli) fins a les 0,983 UA (mínim anomenat periheli) al llarg de
l’any. Tot i així, la Terra té altres moviments de períodes molt més llargs (Fig. 2.3). L’eix de rotació
terrestre rota, a la vegada, descrivint un cercle com ho faria una baldufa quan és a punt d’aturar-se. És
el moviment de precessió, amb un període de 22.000 anys. A la vegada també varia el seu angle de
declinació (concepte que veurem més endavant) amb un període de 41.000 anys. I per últim,
l’excentricitat de l’òrbita també varia, com si l’òrbita fos elàstica, amb un període de 100.000 anys.
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Dels 3,7·1023 kW d’energia generats per l’astre rei, tan sols 1,7·1014 kW arriben a la Terra
efectivament, però fins i tot aquesta petita fracció d’energia (0,000000046% del total emès) equival a
unes 5.000 vegades el total del consum energètic de la població de la Terra.

a) b)  c)

Fig. 2.3  Moviments de a) precessió, b) variació de la declinació i c) variació de l’excentricitat de l'òrbita terrestre.

La radiació solar total (al llarg de totes les longituds d’ona) que arriba a una unitat de superfície
exposada perpendicularment als raigs del Sol, fora de l’atmosfera, i a la distància mitjana Terra-Sol
(una UA) és una constant i rep el nom de constant solar extraterrestre o constant solar simplement.
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De totes formes, la radiació extraterrestre Ie que arriba a la Terra variarà al llarg de l’any per la petita
excentricitat de la seva òrbita. Aquesta variació es pot expressar com
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on n és el dia de l’any comptat des de l’u de gener (n = 1 ÷ 365).

L’espectre solar extraterrestre en funció de la longitud d’ona des dels 0,2 fins als 2,6 µm, i considerant
el Sol com a cos negre emetent a 5.762 K, es representa a la figura 2.2 (ultraviolat –0,03∼0,40 µm-,
visible –0,40∼0,70 µm i infraroig –0,7∼1,00 µm).
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Exemple 2.1

Quina quantitat de radiació solar obtenim en el rang visible l’u de desembre?

De la figura 2.2, veiem com les fraccions de radiació solar que resten entre 0,4 i 0,7 (rang visible)
valen 0,09 i 0,47 del total emès. La radiació solar extraterrestre emesa el dia u de desembre (n =
335) segons l’equació 2.1 val 1.393 W/m2, i la quantitat de radiació en el visible serà

22 530393.1)09,047,0( mWmW =⋅−

La distribució aproximada de la resta de radiació solar entre infraroig i ultraviolat és de 53% i 9%
respectivament (que pel mateix dia implicaria 725 i 100 W/m2 respectivament).

Ara bé, per aplicacions de l’energia solar a nivell de superfície terrestre és essencial que tinguem en
compte la interacció, per ara omesa, de la radiació amb l’atmosfera terrestre. Els dos principals
mecanismes d’interacció són l’absorció i la dispersió. El resultat d’aquests dos mecanismes és el de
reduir la radiació directa i, a més, la d’introduir un component difús de la radiació, que més endavant
estudiarem.

2.3  Relacions astronòmiques

Per arribar a un disseny acurat de qualsevol equip tèrmic que utilitzi l’energia solar, ens cal tenir la
capacitat de predir l’energia disponible en un determinat lloc i en un determinat moment. La mesura de
la radiació solar requereix un seguit d’aparells dels quals no sempre es pot disposar, però hom ha de ser
capaç d’efectuar els seus càlculs a qualsevol lloc i per qualsevol instant de temps. Perquè això sigui
possible, necessitem conèixer quines relacions hi ha entre el Sol i la Terra i com influeixen en la radiació
que rebem cada dia.

Fig. 2.4  Declinació (entre parèntesi, l’estació corresponent a l’hemisferi sud).
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A mesura que la Terra gira al voltant del Sol (translació), gira, a la vegada, al voltant d’un eix
imaginari que apunta cap a l’estrella Polar (rotació). L’eix normal a aquest, resta inclinat 23º27’8,2’’
(aproximadament 23,45º) respecte del pla orbital, com mostra la figura 2.4. En conseqüència, l’angle
entre l’Equador terrestre i el pla orbital marcat per la línea Sol-Terra varia al llarg de l’any entre ±
23,45º. Aquest angle l’anomenem declinació (δ) i ve donat per l’equació
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amb declinacions positives al nord de l’Equador i negatives al sud. El valor de la declinació calculat
amb l’equació 2.2 pateix un error de +0,37º (desviació màxima positiva) per l’u de maig, i de -1,70º
(desviació màxima negativa) pel nou d’octubre.

Com podem suposar, la declinació (ajudada una mica per l’excèntrica de l’òrbita) ens proporciona les
diferents estacions anuals. Per exemple, per l’hemisferi nord, les declinacions negatives, estacions de
tardor i hivern, implicaran una inclinació dels raigs solars molt més obliqua i molt menys perpendicular
sobre la superfície terrestre que no pas per declinacions positives, corresponents a les estacions d’estiu i
primavera.

Com il·lustra la figura 2.5, la posició relativa del Sol al firmament respecte d’un punt a la superfície
terrestre es pot definir per dos angles: l’altitud solar (αs), entesa com l’angle entre la línea que passa pel
punt i el Sol, i la línea que passa pel punt i és tangent a la superfície terrestre, i l’azimut solar (γs), entès
com l’angle entre la línea anterior, la tangent a la superfície terrestre, i la línea coincident amb el
meridià local, en direcció nord-sud terrestre. Es pren positiu mesurat cap a l’est i negatiu mesurat cap a
l’oest en ambdós hemisferis. El complementari  d’αs  s’anomena zenit solar i es representa per ξs.

Fig. 2.5  Altitud, zenit i azimut solar per l’hemisferi nord (sud).
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La posició del Sol al cel serà, doncs, funció de la situació del punt a la Terra, de l’època de l’any i del
moment del dia.

• La posició del punt a la Terra vindrà donada per la latitud φ (a l’equador, φ = 0, mentre que al
nord φ és positiu i al sud φ és negatiu).

• L’època de l’any vindrà donada per la declinació solar anteriorment definida.

• I el moment del dia s’especificarà per l’angle horari ω.

L’angle horari es defineix com a 0 en el moment del migdia solar local (γs = 0) i augmenta de 15º en
15º per cada hora que resti per arribar al migdia solar (p.ex., per a les 08.00 del matí –temps solar--
tindrem ω = 60º) i disminueix de 15º en 15º per cada hora que passi del migdia solar (p.ex., per a les
15.00 de la tarda --temps solar-- tindrem ω = -45º) a tots dos hemisferis. Podríem dir que és una mesura
que ens relaciona el temps solar i la posició celeste del Sol. Si ens hi fixem, el fet que el Sol tardi 24
hores a “donar una volta sencera a la Terra” (pensem que és la Terra la que gira sobre d’ella mateixa en
24 hores), fa que per cada hora que passa, dels 360º que tenim per “voltar”, el Sol n’hagi recorregut 15º
(360º / 24 hores = 15º per hora). Fixem-nos, a la figura 2.6, com dividim el món en els diferents fusos
horaris i com varia el temps per a cada regió: quan per a nosaltres són les 12 del migdia (meridià de
Greenwich), a l'altre extrem de món són les 12 de la nit (línea internacional de canvi de data).

Fig. 2.6  Divisió horària del mapa terrestre. Els temps de rellotge es mostren per sota o per sobre del temps de Greenwich,
ignorant qualsevol tipus de variació estacional (p.ex., quan és migdia al Regne Unit, són les 7 del matí a Washington DC i

les 9 de la tarda a Tòquio).
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Les equacions que ens permeten relacionar els angles anteriors s’obtenen mitjançant geometria esfèrica i
a partir de la qual podem escriure

ωδφδφα coscoscossinsinsin ⋅⋅+⋅=s (2.3)

i

s
s α

ωδγ
cos

sincos
sin

⋅= (2.4)

Exemple 2.2

Determina la posició del Sol a les 09.00 i a les 14.00 (temps solar) a Houston (φ = 30º) i a Rio de
Janeiro (φ = -23º), el dia 1 de febrer.

De l’equació 2.2  tindrem
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cosa que implica hivern a l’hemisferi nord i estiu al sud.

Les 09.00 impliquen 3 hores per arribar al migdia solar (12.00 – 09.00 = 3). Això és un angle horari
de  ω = 3·15º = 45º. Les 14.00 impliquen 2 hores que passen del migdia solar(12.00 – 14.00 = -2).
Això és un angle horari de ω = -2·15º = -30º. A partir d’aquests resultats i de les equacions 2.3 i 2.4
podem omplir la taula inferior. Fixem-nos com el canvi ràpid de l’azimut solar per Rio és degut a què
el Sol cau quasibé sobre del cap dels brasilers pel seu migdia solar (αs = 84,5º) i passa d’est a oest
molt ràpidament.

Houston Rio de Janeiro

09.00 14.00 09.00 14.00

δ -17,5 -17,5 -17,5 -17,5

φ 30 30 -23 -23

ω 45 -30 45 -30

αs 25,7 34,4 47,6 88,7

γs 48,4 -35,4 61,4 -84,5

Els moments de sortida i posta de Sol així com la durada del dia es poden calcular a partir de l’equació
2.3 com

spss ωδφδφαα coscoscossinsin00sin0 ⋅⋅+⋅=→=→= (2.5)

on ωsp és l’angle horari de sortida (o posta) del Sol i que es pot expressar com
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( )δφω tgtgsp ⋅−= arccos (2.6)

La durada del dia d és dues vegades l’angle horari de posta (o sortida). En hores, queda com

sphora
d ω⋅=

/º15

2
(2.7)

on ωsp s’expressarà ara en graus.

La tradició pagana mundial ha associat el moviment de la Terra i la durada dels dies de manera
singular. Per exemple, cadascun dels dos punts de l’eclíptica (òrbita de la Terra al voltant del Sol) per
als quals el valor de la declinació pren el seu valor màxim (+) o mínim (-) rep el nom de solstici, i
marca els dies solars de durada màxima (nit més curta, solstici d’estiu, el 21 de juny) i de durada
mínima (nit més llarga, solstici d’hivern, el 21 de desembre).

Similarment, cadascun dels dos punts de l’eclíptica en els quals la declinació val zero rep el nom
d’equinocci. En tenim un a la primavera i un a la tardor i són els únics dies de l’any en els quals cada
punt de la superfície terrestre es mou essencialment dintre del pla orbital relatiu del Sol. La figura 2.7
ens mostra com es veu la Terra des del Sol durant els solsticis i els equinoccis. Que les línies de latitud
constant quedin rectes als equinoccis il·lustra el fet que durant aquests dies, i per cada punt de la
superfície terrestre, el Sol sortirà per l’est i es pondrà per l’oest.

Fig. 2.7  La Terra vista des del Sol.
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Els tròpics de Càncer, de latitud 23,5º, i de Capricorn, de latitud -23,5º, són les latituds més al nord i al
sud respectivament, a les quals el Sol assoleix un angle de zenit igual a 0º (directament sobre del cap)
durant almenys un dia a l'any. Similarment, els cercles Àrtic i Antàrtic es defineixen com les latituds
més enllà de les quals el Sol no s’aixeca del pla de l’horitzó almenys una vegada a l’any.

2.4  Temps solar

Com ja explicàvem a l’hora d’introduir el concepte d’angle horari, la Terra s’ha dividit de comú acord
internacional en un sistema de 24 zones temporals, que determinen els fusos horaris a mode de talls de
formatge al llarg dels 360º de la circumferència terrestre. Físicament aquests fusos comprenen la Terra
existent entre dos meridians separats 15º (obviant algunes modificacions de tipus fronterer, polítiques o
naturals) i tots vénen fixats com a positius a l’oest del meridià 0º o meridià de Greenwich. La magnitud
que determina la posició d’aquests fusos horaris és la longitud i se simbolitza per la lletra λ (λ0 pel de
referència, Greenwich).

El dia solar a qualsevol punt del planeta es defineix pel temps transcorregut entre dos migdies solars
successius (entenent com a migdia solar el moment de qualsevol dia en el qual el Sol arriba a la seva
màxima altitud). Malgrat això, degut a l’excentricitat de l’òrbita terrestre i als efectes de la declinació,
la durada d’un dia solar no és constant i, de fet, pot augmentar o disminuir en 30 segons d’un dia a un
altre. L’efecte acumulatiu d’aquest fenomen és una variació en l’escala de temps de fins a 16 minuts i
24 segons (màxim pel 4 de novembre, n = 309) i de fins a -14 minuts i 22 segons (mínim, negatiu, per
l’11 de febrer, n = 41) respecte del temps mitjà. Aquesta variació (la diferència entre el temps solar
veritable i el temps solar mitjà) rep el nom d’equació de temps i pren la forma1

( ) ( )
( ) ( )

366

2
Con

3sin0041,02sin1565,0sin1229,0

3cos0012,02cos0528,0cos0072,0

n

CCC

CCCTE

⋅⋅=

⋅⋅−⋅⋅−⋅−
−⋅⋅−⋅⋅−⋅=

π
(2.8)

Per no haver d’adaptar l’hora contínuament, els nostres rellotges marquen una hora mitjana a vegades
força lluny de l'hora solar veritable que ens proporciona l’aparent posició del Sol al cel. La relació final
entre temps solar veritable (TSV) i temps oficial local (el del rellotge) ens ha de lligar totes aquestes
variacions, i alguna més, d’aquesta manera:

( )λλε −⋅++−= 015

1
oficial Hora TEVST (2.9)

on ε ε ε ε és la correcció eventual d’estiu (ε = 2 hores, d’abril a octubre) o bé d’hivern (ε = 1 hora, de
novembre a març), ET és la correcció, amb el seu signe, obtinguda de l’equació 2.8 i ( ) ( )λ−λ⋅

0
151 és

la correcció que afegim per efectes de la longitud del lloc en qüestió respecte de la del meridià de
referència (Greenwich per a nosaltres). Aquesta correcció és de quatre minuts per cada grau de longitud
(60 minuts / 15 graus-hora) i només cal tenir en compte que λ0 = 0º sempre, i que λ prendrà valors
negatius si cau a l’est del meridià de Greenwich i positius si cau a l’oest.

                                                       
1 L’equació 2.8 cal utilitzar-la en mode radians i multiplicar el resultat obtingut per 60, perquè aquest resultat ens ve donat amb hores i

fraccions decimals d’hora.
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Exemple 2.3

Per a la ciutat de Barcelona (λ = -2º7’), quin serà el temps solar veritable el dia u de desembre si el
rellotge marca les 17.35?

Amb λ0 = 0º, ε = 1 hora (hivern) i

( ) ( )( ) º141,0º116,2º0
15

1

15

1
0 =−−⋅=−⋅ λλ

és a dir, 8 minuts 28 segons (el càlcul es fa amb graus centesimals),i obtenim la taula de resultats
següent:

hores minuts segons

Hora oficial 17 35 00

ε - 1

ET +11 +1

( )λ−λ⋅
015

1
+8 +28

TSV = 16 54 44

2.5  Angles solars relatius a superfícies inclinades

Per vèncer els efectes que la declinació té sobre de l'angle d'incidèndia de la radiació solar i aconseguir
interceptar aquesta radiació de la forma més perpendicularment possible, les superfícies captadores cal
que estiguin inclinades un cert angle respecte de la horitzontal del sòl i, a la vegada, orientades al més
meridionalment possible (això és el més paral·lelament possible al meridià nord-sud de referència).

El càlcul més important en l’estudi de la radiació solar és justament el de la determinació de l’angle
d’incidència del raig solar un cop disposem de la nostra superfície inclinada i orientada arbitràriament
per determinar posteriorment la quantitat d’energia que hi arribarà.

La posició del Sol queda establerta per l’altitud solar (αs) i l’azimut solar (γs). L’orientació de la
superfície irradiada (o captador, per a nosaltres) quedarà també definida pel seu azimut (γc), mesurat
des del meridià local cap a l’equador (positiu cap a l’est i negatiu cap a l’oest tant per a l’hemisferi sud
com per al nord) i, a més, per la seva inclinació β, mesurada respecte del pla horitzontal. Aquesta colla
d’angles s’il·lustra a la figura 2.8.

L’angle d’incidència solar relatiu a la superfície inclinada es designa amb θ. Per tant, la fracció de
radiació solar instantànea que impactarà sobre la unitat de superfície serà

θcos⋅= ss Iq (2.10)
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on θcos  escrit en funció dels angles que coneixem queda com
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c

c

c

sscs

 (2.11)

Fig. 2.8  Angles relatius a superfícies inclinades.

En alguns casos, l’equació anterior es pot simplificar:

Superfície encarada al sud
(γc = 0º)

→

( ) ( ) δωβφδβφ
βαβαγθ

coscoscossinsin

cossinsincoscoscos

⋅⋅−+⋅−⋅=
=⋅+⋅⋅= sss

(2.12)

Superfície vertical
encarada a l’equador

(γc = 0º i β = 90º)

→

ωφδφδ
αγθ

cossincoscossin

coscoscos

⋅⋅+⋅−=
=⋅= ss

(2.13)

Per una superfície horitzontal
(β = 0º)

→

δωφδφ
αθ

coscoscossinsin

sincos

⋅⋅+⋅=
== s

(2.14)
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A la pràctica, la inclinació del captador β es considera constant al llarg de l’any i s’agafen com a valors
usuals els següents:

estiu       → β = (latitud geogràfica - 15º)

hivern      → β = (latitud geogràfica +10º o +15º)

anual     → ajustem als valors hivernals

2.6  Mitjana mensual de radiació diària solar extraterrestre

Com vèiem a l’apartat 2.1, la quantitat de radiació que arriba al capdamunt de l’atmosfera es pot
expressar mitjançant l’equació 2.1. Aquesta seria la quantitat d’energia radiant per unitat de temps i
d’àrea perpendicular a la font (el Sol). Si ens interessés trobar la quantitat d’energia extraterrestre a
qualsevol punt de l’esfera atmosfèrica (en superfície horitzontal), caldria multiplicar l’equació anterior
pel sinus de l’altitud solar, com ara:

sCSsee

n
InIH αα sin

365

360
cos034,01sin)( ⋅










 ⋅⋅+⋅=⋅= (2.15)

on H vol dir superfície horitzontal i el subíndex e vol dir extraterrestre.

La mitjana diària de radiació extraterrestre en una superfície horitzontal s’obtindria integrant l’equació
anterior des del moment de la sortida (ts) al moment de la posta (tp) del Sol:
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ee
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I

HH
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s (2.16)

on la barra s’utilitza per indicar que és una mitjana diària en ( )diamkWh ⋅2  sempre que 
CS

I  estigui en
2mkW i 

sp
ω  estigui en graus.

La mitjana diària de radiació solar es pot transformar en una mitjana diària mensual de radiació solar
seleccionant, per a cada mes, el dia en què la radiació solar diària es consideri aproximadament igual a
la mitjana del mes. Els dies característics recomanats són els de la taula 2.1.2

                                                       
2 Actualment, amb l'existència dels fulls de càlcul,  resoldre aquestes equacions, fins i tot d'hora en hora i de cada dia de l'any, és una tasca

relativament senzilla.
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Taula 2.1 Dies significatius per a cada mes

Mes Dia de l’any (n) Data

Gener 17 17 de gener

Febrer 47 16 de febrer

Març 75 16 de març

Abril 105 15 d’abril

Maig 135 15 de maig

Juny 162 11 de juny

Juliol 198 17 de juliol

Agost 228 16 d’agost

Setembre 258 15 de setembre

Octubre 288 15 d’octubre

Novembre 318 14 de novembre

Desembre 344 10 de desembre

Exemple 2.4

Determineu la mitjana diària mensual de radiació solar extraterrestre per una superfície horitzontal
de latitud φ = 40º N per al mes de maig.

Per al dia 15 de maig (135è de l’any), la declinació ve donada per l’equació 2.2.

º8,18≅δ

L’equació 2.6 ens proporciona l’angle horari de sortida o posta:

( ) ( ) ( )( ) º6,1068,1840arccosarccos =⋅−=⋅−= tgtgtgtgsp δφω

Finalment, a partir de l’equació 2.16, la radiació diària en mitjana mensual serà:
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2.7  Mitjana mensual de radiació diària solar terrestre sobre un captador

El dissenyador d’una instal·lació solar ha de ser capaç, per sobre de tot, de respondre a la pregunta de
quina quantitat d’energia arriba al seu captador, finestra o celobert, de mitjana, cada hora, cada dia,
cada mes o cada any. Un cop conegui aquesta dada ja podrà determinar les característiques del seu
sistema tèrmic i dissenyar l’equip adequat per aprofitar aquesta energia.

A la superfície terrestre la insolació diària resta força allunyada dels nivells extraterrestres assolits a
l’exterior de l’atmosfera: l’absorció, la reflexió i la dispersió de radiació per part de núvols i de la resta
d’elements químics en suspensió i que formen la biosfera, retalla els nivells energètics de la radiació
directa que arriba a la Terra de manera considerable i la transforma, a la vegada, en radiació difusa.
Com a exemple, en dies estiuencs en els quals les ombres resten definides, més del 90% de la radiació és
directa (radiació provinent directament del Sol, sense haver estat dispersada per l’atmosfera), i superant
els 1.000 W/m2 d’energia; en canvi, per dies amb nuvolositat apreciable, tot i que la il·luminació és
uniforme, quasi no s’aprecia cap mena d’ombra pel baix nivell de radiació directa i l’elevat nivell de
radiació difusa. En aquest últim cas parlem de nivells de 400 W/m2.

En l’àmbit nacional, hi ha tot un seguit d’estacions de mesura que, amb la utilització d’aparells
específics, determinen la radiació diària que arriba a aquella zona en superfície  horitzontal. A l'annex
disposem de les taules d’aquesta dada en mitjana mensual i per a algunes ciutats espanyoles. Malgrat
això, no es disposa generalment de dades de radiació solar sobre d’una superfície inclinada, i per tenir-
les cal fer tot un seguit de càlculs que ara estudiarem.

La mitjana mensual de radiació diària sobre una superfície inclinada,
T

H , es pot expressar com

HRHT ⋅= (2.17)

on H  és la mitjana mensual de radiació diària sobre una superfície horitzontal (obtinguda de mesures
in situ, com les de l'annex) i R  és el quocient entre la mitjana mensual de radiació diària sobre la
superfície del captador i sobre una superfície horitzontal per a cada mes, i que es pot avaluar
considerant separadament els components de radiació directa, difusa i reflectida del total de la radiació
que arriba a la superfície terrestre amb l’expressió

reflectitcompdifúscomp

H

H

directecomp

R
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H
R d

b
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cos1
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cos1

.

1 




 −⋅+





 +⋅




+⋅




 −= βρβ
(2.18)

on 
d

H  és la mitjana mensual de radiació difusa diària en superfície horitzontal, 
b

R  és el quocient entre

la mitjana mensual de radiació directa (beam) sobre un superfície inclinada i una superfície horitzontal
per a cada mes i ρ és la reflectància del sòl, que pot anar des de 0,2 per a superfície de pedres
blanquinoses, fins a 0,7 per un superfície coberta de neu.

d
H , la radiació solar difusa, acostuma a ser difícil de calcular per què depèn de les condicions

meteorològiques i de caràcter irregular. Malgrat això, la fracció difusa de la radiació total en mitjana
mensual HH

d
 es pot correlacionar amb un coeficient de transmissió de l’atmosfera que anomenem
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índex de nuvolositat 
T

K . L’índex de nuvolositat, per a cada mes, es pot prendre de les mateixes taules

que tenim a l'annex o bé es pot calcular a partir de l'equació 2.19 com

e

T H

H
K = (2.19)

on H  és la mitjana mensual de radiació global diària en superfície horitzontal (la que trobem tabulada
a l'annex) i 

e
H  és la mitjana mensual de radiació solar extraterrestre diària en superfície hotitzontal,

que ens proporciona l’equació 2.16.

La correlació que permet calcular HH
d

 en funció de 
T

K  pren el nom de correlació de Liu i Jordan i

s'expressa com:

32 108,3531,5027,439,1 TTT
d KKK

H

H ⋅−⋅+⋅−= (2.20)

Teòricament 
b

R  és una funció complicada de la transmitància de l’atmosfera. Tot i així es pot calcular

per a cada mes com el quocient entre la radiació extraterrestre sobre una superfície inclinada i sobre una
superfície horitzontal, segons consideracions geomètriques a partir de l’equació 2.21, com:

( ) ( ) ( )
( ) δφωπωδφ

δβφωπωδβφ
sinsin180sincoscos

sinsin180sincoscos
⋅⋅⋅+⋅⋅

⋅−⋅′⋅+′⋅⋅−=
ss

ss
bR (2.21)

on 
s

ω′   és l’angle horari corresponent a la posta del Sol  per una superfície inclinada donat per

( )( )[ ]δβφωω tgtgss ⋅−−=′ arccos,min (2.22)

i 
s

ω  és l’angle horari corresponent a la posta del Sol per una superfície horitzontal i donat per l’equació

2.6.

Per il·lustrar aquest complex ball d’equacions, en donem un exemple.

Exemple 2.5

Trobeu la mitjana mensual de radiació diària incident sobre una superfície orientada al sud i
inclinada 41º respecte de l’horitzontal a la ciutat de Lleida (φ = 41º37’) si la reflectància del sòl és
de ρ = 0,4.
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Aquests càlculs acostumen a ser enutjosos i llargs, per això la millor opció és  dissenyar una taula de
càlcul com la que tenim a la pàgina següent.

Aclariments:

• L’altitud solar màxima l’obtenim igualant a zero l’angle horari a l’equació 2.3 (perquè l’angle
horari creix amb signe negatiu fins a zero al migdia solar, quan el Sol és més alt, i decreix amb
signe positiu fins a arribar al mateix valor):

( )δφδφα coscossinsinarcsin ⋅+⋅=s

• Atenció amb els valors de la columna 8: el resultat que obtenim ve donat amb kWh / (m2·dia)
(si Io(n) ve donat en kW/m2). Per tenir-ho tot en unes mateixes unitats, ens cal multiplicar per
3.600 i obtenir així el resultat en J/dia-m2.

• A la columna 12, per obtenir el factor 
b

R  ens cal calcular el valor de l’angle horari en una

superfície inclinada (equació 2.22), que ens ve definit com el valor mínim de dos angles: l’angle
horari ωs propiament dit, i l’angle horari afectat per la inclinació de la superfície captadora i
definit com )tg)tg(arccos( δ⋅β−φ−  (que per al cas que el nostre captador tingui una inclinació

corresponent a la latitud geogràfica, valdrà 90 graus).

• La columna 16 és la suma de les dues columnes anteriors (components directa i difusa de la
radiació) més la constant de la radiació reflectida que val

05,0
2

'61,41cos1
4,0

2

cos1
reflectit  Comp. =





 −⋅=





 −⋅= βρ

• Fixem-nos en els gràfics de radiació; observem com la radiació directa que arriba a la
superfície horitzontal H augmenta a meura que la declinació de la Terra augmenta perqué la
seva altitud ho fa en conseqüència i l’energia del Sol augmenta la seva perpendicularitat respecte
de la població en estudi (αs s’aproxima a 90º mentre sin(90º) s’aproxima a 1). En canvi, l’energia
que arriba a la superfície inclinada és més elevada en els mesos d’hivern que no pas en els d’estiu
perquè la inclinació del captador fa que aquest quedi més perpendicular al Sol durant l’hivern i,
així, augmenta el guany d’energia durant el període de l’any que més es necessita.
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1 2 3 4 5 6 7 8

MES dia H  (J/dia-m2)  δδδδ  (º)  ωωωω sp (º) αααα s (º) Màx He (J/s-m2) He (J/dia-m2)

n s. annex Eq. 2.2 Eq. 2.5 Eq. 2.3 Eq. 2.15 Eq. 2.16

G (17) 17 6,08E+06 -20,92 70,33 27,71 649,69 1,42E+07

F (16) 47 1,22E+07 -12,95 78,31 35,68 807,58 1,96E+07

M (16) 75 1,56E+07 -2,42 87,87 46,21 985,91 2,65E+07

A (15) 105 1,92E+07 9,41 98,40 58,04 1138,82 3,39E+07

M (15) 135 2,20E+07 18,79 107,44 67,42 1220,25 3,91E+07

J (11) 162 2,43E+07 23,09 112,05 71,72 1243,70 4,13E+07

J (17) 198 2,46E+07 21,18 109,96 69,81 1228,24 4,02E+07

A (16) 228 2,13E+07 13,45 102,16 62,08 1166,76 3,59E+07

S (15) 258 1,67E+07 2,22 91,95 50,85 1039,65 2,91E+07

O (15) 288 1,20E+07 -9,60 81,43 39,03 859,07 2,16E+07

N (14) 318 6,30E+06 -18,91 72,44 29,72 686,46 1,55E+07

D (10) 344 4,01E+06 -23,05 67,99 25,58 602,77 1,28E+07

9 10 11 12 13 14 15 16 17

KT =H/He Hd/H 1-Hd/H  ωωωω's (º) Rb Comp. Comp. R HT (J/dia-m2)

annex o Eq. 2.19 Eq. 2.20 Eq. 2.22 Eq. 2.21 directe difús Eq. 2.17

0,43 0,44 0,56 70,33 2,37 1,34 0,38 1,77 1,08E+07

0,62 0,27 0,73 78,31 1,86 1,35 0,24 1,64 1,99E+07

0,59 0,30 0,70 87,87 1,41 0,99 0,26 1,30 2,03E+07

0,57 0,32 0,68 90 1,07 0,74 0,28 1,06 2,04E+07

0,56 0,32 0,68 90 0,88 0,60 0,28 0,93 2,04E+07

0,59 0,30 0,70 90 0,80 0,56 0,26 0,87 2,12E+07

0,61 0,28 0,72 90 0,84 0,60 0,25 0,90 2,21E+07

0,59 0,29 0,71 90 0,98 0,69 0,26 1,00 2,14E+07

0,57 0,31 0,69 90 1,26 0,87 0,27 1,19 2,00E+07

0,56 0,32 0,68 81,43 1,70 1,14 0,28 1,48 1,77E+07

0,41 0,46 0,54 72,44 2,22 1,21 0,40 1,66 1,04E+07

0,31 0,57 0,43 67,99 2,56 1,09 0,50 1,64 6,58E+06

Annex al capítol 2
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A la taula següent es presenten les dades meteorològiques de 49 localitats espanyoles ordenades
alfabèticament pel nom de la ciutat. Les dades inclouen:

φ latitud en graus nord (hi manca la longitud λ)
H  mitjana mensual de radiació diària sobre superfície horitzontal (en kJ/m2-dia)

T
K índex de nuvolositat

Aquests valors s'han d'anar modificant a mesura que vagin apareixent noves dades experimentals de
radiació per a aquests punts del mapa estatal.

Albacete (φ= 38.92) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6410 9220 13990 16530 19820 23070 23240 19760 16400 11280 6310 5630

KT
0,49 0,5 0,54 0,49 0,51 0,56 0,58 0,56 0,58 0,55 0,44 0,48

Alacant (φ= 38,37) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 9360 13540 16244 20746 23720 25870 26088 22446 18522 13386 9264 7502

KT
0,58 0,63 0,58 0,59 0,6 0,62 0,64 0,61 0,6 0,59 0,53 0,52

Almeria (φ= 36,83) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 8918 12144 16748 20432 23404 24034 24534 22188 17962 13778 9796 7662

KT
0,53 0,54 0,58 0,58 0,59 0,58 0,61 0,60 0,57 0,56 0,53 0,50

Àvila (φ= 40,65) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6558 10194 12044 16260 19716 21236 24406 22664 16578 11076 6454 5004

KT
0,45 0,50 0,44 0,47 0,50 0,51 0,51 0,60 0,62 0,49 0,40 0,38

Badajoz (φ= 38,88) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6656 9504 13150 17588 21266 23320 23906 21142 16496 11638 7872 5568

KT
0,43 0,45 0,47 0,50 0,54 0,56 0,59 0,57 0,54 0,49 0,46 0,39

Barcelona (φ= 41,40) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6196 10006 13606 18170 21272 22734 22358 18966 15196 11764 6906 5862

KT
0,44 0,50 0,51 0,53 0,54 0,55 0,55 0,52 0,51 0,53 0,44 0,46

Bilbao (φ= 43,40) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 3804 6016 8824 9962 13562 13442 14110 11286 10722 8190 4400 3042

KT
0,30 0,32 0,34 0,30 0,35 0,32 0,35 0,31 0,37 0,38 0,30 0,27

Burgos (φ= 42,37) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 3708 7996 10780 14386 18110 21434 22964 20080 14452 10034 5170 2910

KT
0,27 0,42 0,41 0,42 0,46 0,52 0,57 0,56 0,49 0,46 0,34 0,24

Càceres (φ= 39,33) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6061 9614 14992 20273 23157 26877 31768 29218 22321 12749 7691 5852

KT
0,39 0,46 0,54 0,58 0,59 0,65 0,78 0,79 0,73 0,54 0,45 0,42

Cadis (φ= 36,47) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 8394 13264 16458 22270 25630 27322 27222 25710 20528 14594 9750 7878

KT
0,49 0,59 0,57 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,65 0,59 0,52 0,50

Castelló (φ= 39,98) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 7604 12424 15634 18496 21158 23044 23364 20306 17170 12126 7766 6806

KT
0,50 0,60 0,57 0,54 0,54 0,56 0,58 0,56 0,57 0,52 0,47 0,50
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C, Real (φ= 38,98) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5948 10424 12642 16584 20720 23024 25764 22956 17426 10974 6493 4612

KT
0,38 0,49 0,45 0,48 0,53 0,56 0,64 0,56 0,57 0,47 0,38 0,33

Còrdova (φ= 37,88) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 7400 11094 14156 17224 19014 24266 15722 23412 17988 11894 8228 6236

KT
0,46 0,51 0,50 0,49 0,48 0,59 0,46 0,63 0,58 0,49 0,46 0,42

La Coruña (φ= 43,37) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5172 7638 11078 14676 15016 16876 18172 14926 13356 8244 6268 3938

KT
0,40 0,41 0,43 0,44 0,38 0,41 0,45 0,42 0,42 0,39 0,43 0,34

Conca (φ= 40,08) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6040 9212 11800 15266 18680 20928 23788 21468 15982 11076 6394 4968

KT
0,41 0,45 0,43 0,44 0,47 0,50 0,59 0,59 0,53 0,48 0,39 0,37

Girona (φ= 41,38) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 7238 10204 13624 15958 17958 17070 22052 18058 13652 10632 7400 5600

KT
0,53 0,53 0,51 0,47 0,46 0,41 0,55 0,50 0,46 0,48 0,48 0,46

Granada (φ= 37,18) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6880 9670 12250 15872 18594 21006 23686 18806 15452 11206 7414 5510

KT
0,41 0,44 0,43 0,45 0,47 0,51 0,59 0,51 0,49 0,46 0,41 0,36

Guadalaj, (φ= 40,63) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4990 7658 9948 12998 16258 18372 23580 20474 14554 10034 5186 4166

KT
0,34 0,38 0,37 0,38 0,41 0,44 0,58 0,56 0,49 0,44 0,32 0,32

Huelva (φ= 37,25) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 7572 11858 1579
8

20796 24036 25632 26996 24840 20612 13088 8670 6684

KT
0,46 0,54 0,55 0,59 0,61 0,62 0,67 0,67 0,66 0,54 0,48 0,44

Oesca (φ= 42,15) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6434 11472 1499
4

17614 20608 22330 23894 20734 15420 11370 6772 4966

KT
0,47 0,59 0,57 0,52 0,53 0,54 0,59 0,57 0,52 0,52 0,44 0,41

Jaén (φ= 37,77) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 62070 9906 1467
1

18057 20189 24411 26835 24285 19646 11620 7774 6311

KT
0,38 0,45 0,52 0,51 0,51 0,51 0,66 0,65 0,63 0,48 0,43 0,42

Lleó (φ= 42,58) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5600 10726 1365
2

17314 19144 23574 24820 21668 15406 10630 6972 4216

KT
0,42 0,56 0,52 0,51 0,49 0,57 0,61 0,60 0,53 0,49 0,44 0,35

Lleida (φ= 41,62) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6078 12168 1559
2

19226 21954 24262 24638 21340 16740 11980 6302 4006

KT
0,44 0,62 0,58 0,56 0,53 0,58 0,61 0,59 0,57 0,54 0,40 0,32
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Logroño (φ= 42,45) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5986 9630 13606 18254 21228 23572 25224 21396 16538 11808 6740 5024

KT
0,45 0,50 0,52 0,54 0,54 0,57 0,62 0,59 0,56 0,54 0,45 0,42

Lugo (φ= 43,10) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 3868 7238 8590 13566 13836 16734 17034 15242 11302 9146 5342 3156

KT
0,30 0,39 0,33 0,40 0,35 0,40 0,42 0,42 0,39 0,43 0,36 0,27

Madrid (φ= 40,42) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6362 9798 14150 19552 21184 23530 25874 22986 16118 10762 7326 6263

KT
0,43 0,48 0,52 0,57 0,54 0,57 0,64 0,63 0,54 0,47 0,45 0,47

Màlaga (φ= 36,85) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 8204 11556 17708 18882 22818 24870 25916 22316 18546 13020 10134 6236

KT
0,49 0,52 0,62 0,53 0,58 0,60 0,64 0,60 0,59 0,53 0,55 0,40

Múrcia (φ= 37,98) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 9546 11978 17208 11352 25288 25748 26922 23954 19050 13900 9670 7746

KT
0,59 0,55 0,61 0,61 0,64 0,62 0,67 0,64 0,62 0,58 0,54 0,53

Orense (φ= 42,33) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 2824 6790 14072 12094 8868 19184 16162 18176 12546 7158 5300 2440

KT
0,21 0,35 0,53 0,36 0,23 0,46 0,40 0,50 0,43 0,33 0,35 0,20

Oviedo (φ= 43,35) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5360 7536 10426 12892 15280 16622 16204 14196 12100 8040 5610 4272

KT
0,41 0,40 0,40 0,38 0,39 0,49 0,40 0,40 0,42 0,38 0,38 0,37

Palència (φ= 42,00) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4328 10120 12048 15530 20114 22470 24200 21866 15248 11222 6352 3672

KT
0,32 0,52 0,45 0,48 0,51 0,45 0,60 0,60 0,52 0,51 0,41 0,30

Palma M, (φ= 39,57) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 8364 12720 14462 17818 22922 24902 25634 22224 17606 12918 8960 6472

KT
0,55 0,61 0,52 0,51 0,58 0,60 0,63 0,61 0,58 0,56 0,53 0,47

Las Palmas (φ= 28,15) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 9766 11700 14880 17602 17844 15932 15358 14990 16624 12160 9650 7370

KT
0,44 0,44 0,46 0,48 0,45 0,39 0,38 0,40 0,49 0,42 0,41 0,36

Pamplona (φ= 42,85) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4210 4346 11008 11318 17172 19970 21266 17748 13420 9948 4626 3244

KT
0,31 0,39 0,34 0,34 0,41 0,48 0,53 0,49 0,46 0,46 0,31 0,28

Pontevedra (φ= 42,43) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5338 8862 12050 17942 16984 23022 23076 20420 14476 11226 6990 4918

KT
0,40 0,46 0,46 0,53 0,43 0,55 0,57 0,57 0,49 0,52 0,46 0,41

Salamanca (φ= 40,93) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5822 8960 12436 17502 20848 22736 23068 20850 15534 10676 6114 4856

KT
0,40 0,45 0,46 0,51 0,53 0,55 0,57 0,57 0,52 0,47 0,38 0,38

Tenerife (φ= 28,47) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 9572 12014 15916 19778 21786 24178 25182 22878 18694 13258 9426 7170

KT
0,44 0,45 0,50 0,54 0,55 0,60 0,63 0,60 0,55 0,46 0,41 0,35
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S, Sebastià (φ= 43,32) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4762 6984 9546 10092 14434 14838 14922 12084 11542 9076 5226 3830

KT
0,37 0,37 0,37 0,30 0,37 0,36 0,37 0,34 0,40 0,43 0,36 0,33

Santander (φ= 43,47) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4704 7268 9648 11338 15138 15740 15134 12028 11482 8984 5206 3574

KT
0,37 0,39 0,37 0,34 0,39 0,38 0,37 0,41 0,40 0,42 0,36 0,31

Saragossa (φ= 41,50) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4336 10496 12982 17422 19766 23022 25138 22160 15990 10724 6264 3586

KT
0,31 0,53 0,49 0,51 0,50 0,56 0,62 0,61 0,54 0,48 0,40 0,29

Segòvia (φ= 40,95) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5154 5748 11082 14626 17138 20578 23996 21666 15488 10612 5478 4164

KT
0,36 0,44 0,41 0,43 0,44 0,50 0,59 0,60 0,52 0,47 0,34 0,32

Sevilla (φ= 37,41) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 7160 11178 15446 19720 12400 23490 23782 21648 17544 12060 8330 6784

KT
0,43 0,51 0,54 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,56 0,49 0,46 0,45

Sòria (φ= 41,77) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 5258 7906 10570 13856 17800 20952 23374 19856 14056 9066 5182 4268

KT
0,38 0,40 0,40 0,41 0,45 0,50 0,60 0,55 0,48 0,41 0,33 0,34

Tarragona (φ= 41,42) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 7414 11544 13168 16562 18450 20552 21232 18172 13902 11168 7348 5962

KT
0,52 0,58 0,49 0,48 0,47 0,50 0,53 0,50 0,47 0,50 0,46 0,47

Terol (φ= 40,92) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6116 9338 11466 14408 18726 20444 22958 20276 14390 10532 6026 4192

KT
0,43 0,47 0,42 0,42 0,48 0,49 0,59 0,56 0,48 0,47 0,38 0,34

Toledo (φ= 39,85) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 6382 10640 12342 17184 19694 22030 24822 22266 16144 11058 6396 4562

KT
0,42 0,52 0,45 0,50 0,50 0,53 0,61 0,61 0,53 0,48 0,38 0,34

València (φ= 39,46) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 9338 10802 13856 18464 11686 11854 23068 24032 16032 11222 7536 6614

KT
0,61 0,52 0,50 0,55 0,55 0,53 0,57 0,66 0,53 0,48 0,45 0,48

Valladolid (φ= 41,65) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4468 10354 12940 16958 19436 22800 24932 22760 16030 10924 6068 3624

KT
0,32 0,53 0,49 0,50 0,50 0,55 0,62 0,63 0,54 0,49 0,39 0,29

Vitòria (φ= 42,85) G F M A M J J A S O N D

H (kJ /m2-dia) 4458 8422 9198 11400 15312 16878 17628 14634 11556 9270 4916 3216

KT
0,34 0,44 0,35 0,35 0,39 0,41 0,44 0,41 0,40 0,43 0,33 0,27
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