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 Medi

Què és un cotxe solar?
Un cotxe solar és un vehicle propulsat per un motor 
elèctric  alimentat  per  energia  solar  obtinguda  de 
panells solar en la superfície de l'automòbil.

Prototip d'un cotxe solar

Les plaques solars consten de centenars de cèl·lules 
que converteixen la llum solar  en electricitat.   Els 
automòbils  poden  utilitzar  una  gran  varietat  de 
tecnologies de cèl·lules , normalment de silici i gal·li. 
Les cèl·lules es connecten en cadena per connectar-
se entre elles per formar el panell.

La placa  solar  actua  com si  fos  una quantitat  de 
piles connectades en sèrie.  El voltatge aconseguit 
és la suma dels voltatges de cada pila.

La potència produïda per la placa solar depèn de les 
condicions  meteorològiques,  la  posició  del  sol  i  la 
capacitat  de la placa.   Un dia clar,  al  migdia una 
bona placa pot produir més de 2 kw (2,6 hp).

El que els diferència dels vehicles de càrrega solar, 
és que aquests empren electricitat renovable que és 
obtinguda fora del vehicle. 

Les cel·les fotovoltaiques converteixen l'energia del 
sol  directament  en  electricitat,  que pot  ser  o bé 
emmagatzemada  en  bateries  o  bé  utilitzada 
directament pel motor.

A  diferència  dels  vehicles  de  càrrega  solar,  els 
automòbils solars no són actualment una forma de 
transport  pràctic.  Encara  que  poden  operar  per 
distàncies  limitades  sense  el  sol,  les  cel·les  són 
generalment  molt  fràgils.  A  més,  els  equips  de 
desenvolupament han enfocat els seus esforços cap 
a  l'optimització  de  la  funcionalitat  del  vehicle, 
preocupant-se poc per la comoditat del  passatger. 
La majoria  d'automòbils  solars  només tenen espai 

per a una o dues persones.

En proves realitzades amb prototips de cotxes solars 
s'ha  aconseguit  dissenyar  un  cotxe  alimentat  per 
energia  solar  capaç  de  recórrer  1.108 quilòmetres 
amb un quilowatt hora (kWh), 

Avantatges
✔ No gastes diners per omplir el dipòsit.

✔ No contamina.

Inconvenients 
✔ Si no  hi ha sol no funciona.

✔ El  rendiment  que  té  no  es  com per  anar 
massa ràpid.

✔ El preu del cotxe és massa elevat,  ja que 
costa aproximadament 125.000 euros.

✔ Si una cèl·lula queda a l'ombra  bloqueja el 
corrent a tota la cadena.

 


