
 



RESUM  

Aquest projecte consisteix en l’ampliació d’un laboratori de proteccions 
elèctriques de mitja tensió ja existent. Aquest laboratori permet emular les 
diferents faltes que pot patir la xarxa elèctrica, concretament sobreintensitats i 
curtcircuits. 
 
L’ampliació que s’ha dut a terme, ha estat, la implementació del accés remot dels 
diferents dispositius que formen el laboratori. Aquesta implementació permet la 
visualització i la configuració del laboratori a distància, això permet el control i la 
supervisió del laboratori sense haver d’estar físicament davant d’aquest.  
 
Un laboratori remot de proteccions elèctriques de mitja tensió és molt útil per 
introduir als estudiants, tant en l’àmbit de les proteccions elèctriques, com en 
l’àmbit dels protocols de comunicació utilitzats al sistema elèctric, a més, un 
laboratori d’aquestes característiques dona la possibilitat de realització de les 
pràctiques en qualsevol hora del dia. 

RESUMEN  

Este proyecto consiste en la ampliación de un laboratorio de protecciones 
eléctricas de media tensión ya existente. El laboratorio permite emular las 
diferentes faltas que puede sufrir la red eléctrica, concretamente 
sobreintensidades y cortocircuitos. 
 
La ampliación que se ha llevado a cabo, ha sido la implementación del acceso 
remoto de los diferentes dispositivos que forman el laboratorio. Esta 
implementación permite la visualización y la configuración del laboratorio a 
distancia, con lo que permite el control y la supervisión del laboratorio sin tener 
que estar físicamente en el sitio donde se encuentre.  
 
Un laboratorio remoto de protecciones eléctricas de media tensión es muy útil 
para introducir a los estudiantes, tanto en el ámbito de las protecciones 
eléctricas como en el ámbito de los protocolos de comunicación utilizados en el 
sistema eléctrico. Otra de las características de este laboratorio, es que da la 
posibilidad de realizar las prácticas en cualquier hora del día.  
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ABSTRACT 

This project consists of an upgrade of existing laboratory of medium voltage 
electrical protections. The laboratory allows emulate the different faults that can 
occur on the electrical network, mainly over-currents and short-circuits. 
 
The upgrade that has been carried out has been the implementation of remote 
access for the different devices that form the laboratory. This implementation 
allows the visualization and the configuration of the laboratory remotely, which 
allows the control and the supervision of the laboratory without having to be 
physically in the site where it is. 
 
A remote laboratory of medium voltage electrical protections is very useful to 
introduce the students in the area of the electrical protections and also in the 
area of the protocols of communication used in the electrical system. Another 
characteristic of this laboratory is that it gives the possibility of realizing the 
practices at any hour of the day. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

L’automatització representa l’ús d’ordenadors i autòmats per tal d’aconseguir la 
disminució o l’anul·lació de la intervenció de l’home. Per anar als inicis de 
l’automatització ens hem de remuntar als principis de les industries de processos 
continus, les quals necessitaven conèixer i controlar algunes de les variables dels 
processos per tal d’assolir els objectius.  
 
Les primeres industries realitzaven el control de forma manual, els operaris 
visualitzaven l’estat del procés a través d’aparells de mesura o indicadors, els 
quals, estaven situats en el mateix equip a controlar, aquest control era 
totalment descentralitzat, l’operari havia de romandre al lloc on estava situat 
l’equip de mesura per tal de controlar el procés. 
 
Els primers intents d’automatitzar el sistema elèctric és van dur a terme a través 
de sistemes mecànics. Aquests sistemes tenien l’inconvenient que estaven 
situats directament sobre el procés a controlar, tot i així el control encara era 
descentralitzat. 
 
Cada vegada els sistemes elèctrics necessitaven tenir més control sobre els 
processos que desenvolupaven. Arran d’aquesta necessitat van començar a sortir 
els primer panells de control, aquets oferien un control centralitzat dels 
processos a mesurar. Aquests primers panells de controls únicament 
transportaven de forma mecànica la variable a mesurar.  
 
A partir dels anys 60 es va anar incorporant la tecnologia digital a 
l’automatització i el control. Arran del desenvolupament tecnològic i de la millora 
de prestacions que van presentar els ordenadors, van començar a aparèixer els 
primers PLC’s i els primers sistemes SCADA.  
 
Avui en dia tots els sistemes elèctrics estan automatitzats i tenen un control 
centralitzat. El laboratori de proteccions elèctriques, objecte d’estudi, n’és un 
exemple.  
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La finalitat d’aquest laboratori es permetre comprovar el funcionament i l’estat 
dels diferents elements de protecció i control, a més de poder actuar sobre les 
diferents proteccions elèctriques a distancia, a través d’un ordenador. Aquest 
laboratori permetrà a l’alumne tenir control en tot moment sobre l’estat del 
laboratori, és a dir, podrà comprovar tant el seu funcionament com realitzar 
diferents canvis que és trobin oportuns. 

1.1. Motivació 
 
Les motivacions principals per a la millora i el desenvolupament del laboratori de 
proteccions elèctriques de mitja tensió són: 
 

 Millora de les prestacions del laboratori. 
 
 Millorar l’accessibilitat horària del laboratori als estudiants, ja que els 

laboratoris remots no es necessita una presencia física. 
 

 Ampliar la cooperació entre universitats i escoles, ja que és un laboratori 
remot.  

 
 Aprofundir els coneixements amb el camp de les proteccions i de 

l’automatització dels sistemes elèctrics. 
 
 Dissenyar i construir una interfície que en un futur es podria destinar a 

l’ensenyament.  
 

1.2. Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte es l’ampliació d’un laboratori remot de 
proteccions elèctriques de mitja tensió per a la docència. La instal·lació d’un 
sistema de comunicació Modbus i IEC61850 i afegir un sistema de visualització 
de dades mitjançant SCADA.  

 
Un cop aquest laboratori estigui en funcionament permetrà als diferents 
alumnes, tan de l’escola on estigui instal·lat el laboratori o qualsevol altra 
universitat, sempre i quant aquest tingui un conveni amb la UPC per a la 
utilització del laboratori, fer els diferents tipus de pràctiques. 
 
El laboratori aproparà al alumnes a alguns components de protecció elèctrica de 
mitja tensió utilitzats a la xarxa, veure el comportament i mode d’actuació 
d’aquests a través d’una interfície SCADA. 
 
El laboratori consistirà en un conjunt de relés de protecció de mitja tensió, 
programats i controlats mitjançant un autòmat, el qual esta controlat a partir 
d’un sistema de comunicació SCADA. 
 
Per a la simulació de les diferents faltes es faran servir com a càrregues 
(resistències) de diferents valors òhmics, fent que s’aconsegueixi la intensitat 
desitjada per a cada tipus de falta. Aquestes faltes seran implementades per una 
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interfície d’usuari SCADA, per tal de facilitar a l’usuari una utilització i un control 
de forma mes senzilla i intuïtiva. 
 
En aquest projecte s’incorporaran totes les proteccions necessàries per assegurar 
una operació segura del laboratori remot, tan per l’usuari com pels diferents 
aparells que incorpora el laboratori. 
 
També es donaran a conèixer alguns dels laboratoris remots que es poden trobar 
actualment a la xarxa. En els següents capítols es presentarà una explicació del 
funcionament del laboratori remot existent per conèixer el punt de partida, on 
s’anirà millorant i ampliant la planta simuladora actual. 
 
Com a part principal de la memòria, s’explicaran més específicament totes les 
millores i ampliacions de les que constarà el projecte, així com el coneixement de 
la programació i software d’anàlisi, el sistema de comunicació Modbus i la 
interfície de visualització amb SCADA.  
 
Finalment la memòria incorporarà un plànol de tot el laboratori, del pressupost 
de l’ampliació com també del pressupost dels projectes que engloben tot el 
procés de creació del laboratori remot. 

 

1.2.1. Objectius específics 

 

Per assolir l’objectiu principal, es defineixen els següents objectius específics: 
 

• Introducció a la problemàtica de les proteccions de mitja tensió. 
 

• Introducció al sistemes de comunicació IEC61850. 
 

• Introducció al sistemes de supervisió remota . 
 

• Conèixer la metodologia de treball dels laboratoris remots. 
 

• Comprovació de l’estat del laboratori ja existent. 
 

• Funcionament dels sistemes elèctrics i dels seus elements de protecció . 
 

• Conèixer i dissenyar les interfícies de control remot. 
 

• Dissenyar i construir la xarxa de comunicacions IEC61850. 
 

• Crear un sistema de suport SCADA per poder visualitzar el SEPAM a 
través del servidor.  

 
• Comprovar el correcte funcionament del laboratori. 

 
• Realització d’un pressupost tan del total del laboratori com de l’ampliació 
que s’ha dut a terme. 
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• Realització d’una memòria escrita que detalli tot el treball dut a terme 
així com esquemes, croquis i plànols necessaris. 

 

1.3. Abast 
 

L’abast d’aquest laboratori és el següent: 
 

• Disseny i concepció d’un sistema de comunicacions IEC61850, per tal de 
comandar el laboratori i facilitar la seva supervisió remota. 

 
• El laboratori es muntarà mitjançant material cedit per l’empresa 
Schneider Electric. 

 
• El laboratori remot pretén ser el més semblant possible a una xarxa de 
mitjana tensió, però degut a motius de seguretat el laboratori funcionarà a 
baixa tensió. 



CAPÍTOL 2: 

LABORATORIS REMOTS 

En aquest apartat es farà una breu introducció dels inicis dels laboratoris remots 
així com dels avantatges i inconvenients que tenen aquest tipus de dispositius. 
S’explicarà també l’arquitectura bàsica que integren juntament amb alguns 
exemples de laboratoris remots ja existents i la seva funcionalitat. 
 

2.1. Introducció als laboratoris remots 
 
Durant les últimes dècades, les tecnologies d’informació i comunicacions (TIC) 
han evolucionat vertiginosament. Cal destacar un dels avenços més importants, 
com és el cas d’Internet, el qual ha aportat innumerables avantatges per a la 
societat. 
 
En els últims anys, l’ús de la tecnologia a l’educació ha experiment un gran 
creixement, avui en dia es pot trobar un gran ventall de cursos i fins i tot 
carreres universitàries, que es poden realitzar a través d’Internet, oferint 
d’aquesta manera solucions a les necessitats personals, i el més important, oferir 
horaris flexibles.   
 
El principal avantatge d’un laboratori remot és que pot suplir la mancança d’un 
laboratori físic en quant horaris flexibles, a més de millorar l’eficàcia tant de 
temps com del volum d’alumnes. A part d’aquest també presenten molts més 
avantatges; ja que, les pràctiques constitueixen una activitat fonamental per al 
procés d’aprenentatge, contribuint a la millora de la comprensió dels conceptes 
teòrics, la familiarització amb la utilització dels aparells i el desenvolupament de 
les competències necessàries per a la seva futura activitat professional.  
 
Aquests laboratoris ja fa més de 20 anys que s’utilitzen, un dels exemples està 
en el camp aeroespacial per al control de naus i telescopis espacials. Les 
primeres aplicacions de tele-manipulació a través d’Internet van tenir lloc fa poc 
més d’una dècada principalment en el camp de la robòtica. 
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Un laboratori remot es un dispositiu físic connectat a la xarxa d’Internet, en el 
qual es pot accedir a través d’Internet des de qualsevol lloc, l’únic requisit es 
disposar d’un ordenador amb connexió a Internet i de la clau d’accés al laboratori 
en el qual s’hagin de realitzar les practiques.  
 
Els avenços tecnològics impulsen la necessitat de tenir un major nombre 
d’equipaments per als laboratoris de pràctiques, fent incrementar notablement 
els costos d’aquests. Per aquest motius cal destacar, que aquests tipus de 
laboratoris, al poder-hi accedir des de qualsevol lloc a través d’un ordenador 
connectat a la xarxa d’Internet, fomenten la interacció entre diferents 
universitats, a més de poder donar l’oportunitat de fer les pràctiques a d’altres 
universitats, les quals no tinguin aquest tipus de laboratoris.  
 
Un altre punt a favor d’aquest tipus de laboratoris, és la seva senzilla utilització i 
el seu fàcil accés, ja que aquests interactuen en una interfície molt intuïtiva. Les 
mesures preses pel laboratori han de ser ràpides i han de poder ser visualitzats 
gràficament els resultats per a que puguin ser validats, en cas contrari, poder 
repetir la presa de dades. A més a més l’usuari ha de trobar tota la informació 
necessària (manual de funcionament, guió de practiques, etc.) a la mateixa 
aplicació. A la figura 3.1 es mostra l’estructura bàsica d’un laboratori remot. 
 
 

 

Figura 2.1: Estructura bàsica d’un laboratori remot. 

 

2.2 Arquitectura que integren els laboratoris 

remots 

Els laboratoris remots tenen un tipus d’estructura i elements comuns per a tots 
independentment del camp d’aplicació 
 

 Dispositiu físic: Laboratori amb el qual es fa un estudi. 
 
 Interfície de control: La seva funció consisteix en accionar físicament els 

diferents dispositius que l’usuari ordena de manera remota. Aquest 
dispositiu consta d’un mòdul de control, mòduls d’entrades i/o sortides i un 
mòdul de  
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connexió a la xarxa. Les entrades són les dades que entren a l’autòmat, 
poden provenir de sensors o de contactes auxiliars, permeten recopilar 
informació per l’usuari o pel propi autòmat per dur a terme alguna funció. 
Les sortides representen les ordres que dona l’autòmat per comandar 
diferents elements físics. La connexió de  xarxa s’utilitza per actuar amb 
l’autòmat de manera remota. Aquest dispositiu sol anar comandat a partir 
d’una pantalla d’explotació, aquesta permet la millor interpretació de les 
dades, visualitzar les accions i facilitat per la interacció de l’usuari amb la 
planta remota. 

 
 Xarxa de comunicacions: s’utilitza per dur a terme les ordres des de 

una interfície remota, la xarxa que més s’utilitza és la WAN (Wide Area 
Network) que utilitza Internet amb connexions arreu del món. Un altre via 
per comunicar-se a més curta distancia, com ara l’interior de la universitat 
o un edifici, és la LAN (Local Area Network).  

 
 Càmera Web: Alguns laboratoris també disposen d’un dispositiu que 

permet a l’usuari visualitzar a temps real. 
 

 PC Servidor: És un ordenador que esta connectat a la xarxa i facilita 
serveix a altres ordenadors, anomenats clients. És possible que 
l’ordenador compleixi simultàniament les funcions de client i servidor.  

 

2.3 Laboratoris remots existents 

Actualment els laboratoris remots dirigits a l’educació, ja són una eina bastant 
extensa, la gran majoria estan orientats cap al camp de l’enginyeria de sistemes 
i automàtica. 
 
Es laboratoris existents dirigits a l’educació es poden dividir en quatre grans 
grups: 
 

- Control 
- Robòtica i visió per ordinador 
- Simulació i dinàmica de sistemes 
- Altres recursos 

 
A la taula 3.1 es detallen alguns exemples de laboratoris de cada tipus de grup, 
juntament amb el fabricant i la web on es poden trobar els diferents laboratoris. 
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Àrea Nom laboratori Fabricant Pàgina web 

Maqueta 
hivernacle 

Tanc aigua 

 

Universitat 
d’Almeria 

 

www.ual.es 

Sistema de tres 
tancs 

Sistema heatflow 

 

UNED 

 

www.uned.es 

Universidad Miguel 
Hernandez 

www.umh.es 

 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

 

Motor corrent 
continua UNED www.uned.es 

Bola i biga UPV www.upv.es  

Robòtica i visió 
per ordenador 

Braç de robot 
pneumàtic 

 

Universitat 
d’Alacant 

 

www.ua.es 

 

Planta de quatre 
variables 

 

Universidad de 
León 

 

www.unileon.es 

Qualitat 

Accionaments 

mecatrònics 

 

 

CITCEA 

 

www.citcea.upc.edu 

 

 

Simulació i 

dinàmica 

de sistemes 

 

 

Rotor – iman  UPC www.upc.es 

Servomotor UNED www.uned.es 

Pèndol Universidad de 
Valladolid 

www.uva.es 

Altres recursos 

 

 

Educació 
secundaria  

 

UPC 

 

www.upc.es 

Taula 2.1: Laboratoris remots existents.  
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2.4 Laboratoris remots de proteccions 

A l’actualitat no s’ha trobat constància de l’existència de cap laboratori remot de 
protecció de mitjana tensió. Una de les causes pot ésser la especificació sobre la 
simulació de les diferents faltes del sistema elèctric.  
 
La finalitat d’aquest projecte serà penjar a la xarxa un laboratori innovador, que 
pretendrà, que el seu ús es destini a les pràctiques dels estudiants d’enginyeria 
elèctrica de totes les universitats que ho hagin acordat amb la UPC.  
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CAPÍTOL 3: 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ I 

SISTEMES DE PROTECCIÓ 

En aquest capítol s’explicarà com funciona el subministrament elèctric, de la 
generació fins a l’arribada de l’electricitat a nivell d’usuari, i és farà una 
descripció dels mecanismes de protecció que s’utilitzen en distribució i generació 
elèctrica juntament amb les característiques i els tipus de cada element. 

 
 

3.1 Sistema de subministrament elèctric 
 

Els sistema de subministrament elèctric es divideix en tres grans grups: la 
generació, les xarxes de transport, xarxes de distribució i els usuaris. La figura 
4.1 mostra un esquema simplificat de la xarxa elèctrica, a partir de on es genera 
l’energia elèctrica fins que arriba al usuari final 
 
La xarxa de transport es l’encarregada d’enllaçar les diferents centrals 
generadores amb les xarxes de distribució. Aquesta està mallada, es a dir, 
existeix una interconnexió entre les diferents línies de transport per garantir la 
continuïtat del subministrament. Per reduir pèrdues elèctriques el transport es 
desenvolupa en alta i molt alta tensió (220 kV - 400 kV). 
 
Les xarxes de distribució apropen l’electricitat a l’usuari final. Aquestes poden ser 
mallades en cas ’alta tensió (66 kV - 132 kV) o radials en el cas de mitja tensió 
(1 kV - 36 kV) o baixa tensió (230  - 400 V). 
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També cal comentar que el concepte de mitja tensió és un concepte tècnic, el fan 
servir les empreses per referir-se a tensions de distribució, s’utilitza aquest 
terme per tensions entre 1 i 36 kV. 
 

 

Figura 3.1: Xarxa de distribució[1].  

 
Un dels principals inconvenients que presenta l’electricitat no pot ser  
emmagatzemada en grans quantitats a nivell industrial, aquesta s’ha de produir 
en el moment en que es demanda. Aquest fet obliga a: 
 

 Una gestió amb temps real.  
 
 Disposar de capacitats de producció de reserva per fer front a les 

incidències.  
 
 Puntes de consum.  
 
 Flexibilitat de funcionament per adaptar-se a la demanda.  

 
 
Per dur a terme els objectius anteriors els dispositius emprats han d’actuar de 
manera ràpida, fiable i garantir la selectivitat. Un dels límits més grans de la 
protecció es que malauradament primerament s’ha de produir la falta perquè 
actuïn els mecanismes de protecció, per tant les diferents proteccions no poden 
impedir les pertorbacions, sinó limitar els efectes que aquestes ocasionin. 
 
Els sistemes de protecció tenen com a missió eliminar els defectes, els objectius 
principals són els següents: 
 

 Contribuir en la protecció de les persones. 
 
 Evitar el deteriorament dels materials. 
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 Preservar l’estabilitat del sistema per garantir una continuïtat de 

subministrament. 
 

 Protegir instal·lacions adjacents. 
 
 
 

3.2  Tipologies de xarxes de distribució 
 
Trobem diferents tipus de topologies de la  xarxa de mitjà tensió, segons les 
necessitats de subministrament i garantia que requereixen els diferents 
consumidors, és a dir, depenen de la fiabilitat i la seguretat necessitada 
s’escollirà una estructura o un altre; quan més fiabilitat es requereixi més cara i 
complexa esdevindrà la instal·lació. Els diferents tipus d’estructures que es fan 
servir per a la distribució de la xarxa de mitjà tensió són la radial, doble radial, 
anell obert i anell tancat, però nomes es  tractarà sobre la topologia d’anell 
obert, ja que és la utilitzada al laboratori. 
 
La topologia d’anell obert consisteix en enllaçar les carregues en una estructura 
de tipus anell a partir d’un punt d’alimentació. Hi ha una obertura en un punt de 
l’anell perquè no es creí un curtcircuit si es tanques del tot l’anell. Aquest tipus 
d’estructura aleshores treballaria com si fossin dos xarxes radials connectades 
per una línia auxiliar. Si es produís una falta en la línia, s’ha de localitzar el punt 
on s’ha produït, es tanca el interruptor que separa l’anell i s’aïlla el punt on s’ha 
produït l’error deixant les altres càrregues amb alimentació. Aquest tipus de 
xarxa soluciona alguns problemes que presenten les estructures radials, ja que 
en cas d’avaria el restabliment de Server es pot fer força ràpid tan manualment 
com remotament. L’estructura d’anell obert té un cost intermedi, es necessita 
telecomandament i dispositius de detecció de pas de falta per una ràpida 
reposició del servei, un dels altres inconvenients que presenta és esbrinar on 
s’ha produït el defecte per aïllar la càrrega i solucionar el problema. L’esquema 
de connexió es pot veure a la figura 4.2. 
 

 
Fig. 3.2: Esquema d’anell obert. 
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3.3 Proteccions a la xarxa elèctrica de 

distribució 
 
A la xarxa elèctrica es poden originar alguns defectes que condicionen el seu bon 
funcionament. Es necessària la protecció d’aquestes deficiències per la bona 
qualitat de subministrament i seguretat tan d’operaris com d’usuaris. A 
continuació es descriuran els defectes, la selectivitat i els tipus de protecció de la 
xarxa de elèctrica de distribució. 
 

3.3.1.  Defectes elèctrics 

 

A continuació s’expliquen els defectes que pateix la xarxa elèctrica, així com les 
causes que els produeixen i les conseqüències que poden ocasionar. Els defectes 
més comuns que pateix una xarxa de mitja tensió són els defectes de fase-fase, 
fase-terra i sobrecarregues.  
 
 

3.3.1.1. Defectes de fase-terra 

 

Aquests tipus de defectes són els més comuns que pateix la xarxa elèctrica.  
Les principals causes són el contacte entre fase i terra o entre fase i massa, 
estan les masses unides a terra. També poden ser degut a problemes 
d’aïllament, causats per sobrecàrregues i sobreescalfaments o per sobretensions 
produïdes ala xarxa.  
 
Les conseqüències d’aquest tipus de defecte són l’elevació del potencial de les 
masses, posant en perill la seguretat de les persones, la fusió de les preses de 
terra, les quals s’escalfen i poden induir a cremades, escalfament dels circuits 
magnètics dels aparells o dispositius connectat, els quals es poden trencar. 
També pot ocórrer sobretensions a la xarxa, incendis produïts pel 
sobreescalfament. 
 

3.3.1.2. Defectes de fase-fase 
 

Els defectes fase-fase es produeixen menys sovint que els defectes fase-terra, 
però no per això no s’hi ha de prestar atenció ja que són molt més perillosos que 
els anteriors. Usualment quan es produeix un defecte d’aquest tipus ve ocasionat 
per un defecte fase-terra no arreglat. 
 
Les principals causes són la degradació dels aïllants, la disminució de la distancia 
d’aïllament, les ruptures degudes a causes externes i sobretensions.  
 
Les conseqüències d’aquest tipus de defecte son la deformació de les barres a 
causa dels efectes electromagnètics. També es poden produir incendis o la 
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degradació dels aïllament a causa de la temperatura i es pot produir una 
inestabilitat amb les maquines alimentades a la xara on es produeix el defecte. 
 
 

3.3.1.3. Sobrecàrregues 

 

Tot i que aquest tipus de defectes no superen excessivament els límits dels 
conductors, poden ocasionat danys en els equips.  
 
Les principals causes són degudes a l’augment de la temperatura d’ambient, a un 
augment anormal del consum, la disminució del factor de potencia i la disminució 
de la tensió de la xarxa.   
 
Les conseqüències que pot ocasionar aquest tipus de defecte son els augments 
de la temperatura dels aïllaments i la disminució de la vida útil dels elements.  
 
 

3.3.2.  Tipus de proteccions 
 

En aquest apartat es farà una breu explicació del tipus de proteccions que 
s’empren més soviet a la xarxa elèctrica: fusibles i relés, també es farà una breu 
explicació dels elements de mesura i control que s’utilitzen a la xarxa elèctrica. 

 
3.3.2.1. Fusibles 

 
Els fusibles són uns dispositius elèctrics basats en un filament d’un aliatge de 
metall o al·leació amb baix punt de fusió, si es passa un cert valor d’intensitat a 
partir de l’efecte Joule1 es fon el fil conductor i es talla el circuit. 
 
Són els elements de protecció més econòmics, tenen un poder de tall elevat i 
una resposta ràpida. Com a contrapartida només serveixen única i exclusivament 
per la eliminació dels curtcircuits i són d’un sol ús. 
 
Si s’empren a la xarxa es molt recomanable el seu ús selectiu ja que el fet 
d’haver-lo de canviar comporta el tall de subministrament en un tram de la xarxa 
i el desplaçament d’un grup d’operaris. Majoritàriament s’utilitzen en la protecció 
de transformadors. A la pràctica no es recomana l’ús de fusibles en 
transformadors més enllà de 1000 kVAs. 
 
Les característiques dels fusibles són les següents: 
 

 Tensió nominal (Un): La tensió de servei d’un fusible haurà de ser 
inferior a la tensió nominal. 

 
 Intensitat nominal (In): Valor de intensitat que pot passar 

permanentment per el fusible sense sobrepassar els seus límits tèrmics. 
 

 Poder de tall màxim (I1): Valor màxim de intensitat que el fusible es 
capaç de tallar. Aquest valor ha de ser superior a la màxima intensitat de 
curtcircuit (Icc) en el punt on estigui instal·lat el fusible. 
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 Corrent mínima de tall (I3): Per valors inferiors a aquesta intensitat el 
fusible es fon, però no talla totalment la intensitat. El arc es manté en el 
seu interior fins que una actuación externa el talla, havent-hi mentrestant 
perill d’explosió. 

 
La corba de funcionament que presenten aquest mecanismes es pot veure a la 
figura 4.3. Alguns d’aquest dispositius anomenats d’alt poder de ruptura poden 
arribar a tallar fins a 10 kA. 
 
La protecció té quatre zones de funcionament: 
 

 Zona de funcionament: la seva funció es presenta en règim ordinari. 
 
 Zona de sobreescalfament: el fusible es comença a escalfar però no es 

fon, si aquest escalfament es continu dona lloc a una degradació de la 
protecció. 

 
 Zona de no tall: el fusible es fon però no s’extingeix l’arc al seu interior, 

és la zona més indesitjable de treball, pot arribar a l’explosió de la 
protecció. 

 
 Zona de protecció: es dur a terme la funció de protecció, l’arc s’extingeix 

i es talla el circuit. 
 
 

 
Fig. 3.3: Esquema del funcionament d’un fusible. 

 
 

3.3.2.2. Relés de protecció 
 
Els relés de protecció explicats a continuació són dispositiu intel·ligents 
programats per actuar quan s’efectuen faltes del sistema. Els relés de protecció 
actuen a partir de lectures a temps real de la xarxa i les corbes anteriorment 
programades. Degut a l’evolució de l’electrònica aquests mecanismes han passat 
a disposar d’un temps d’actuació ràpid i ajustaments de configuració molt 
precisos. El seu comandament i programació es pot dur a terme tan de manera 
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remota com física. Els relés de protecció amb el projecte objecte d’estudi i 
ampliació fan referència als dispositius Sepam. 
Actualment l’interruptor automàtic i el relé de protecció són dos dispositius 
diferents coneguts com a relés indirectes; anteriorment existien els relés d’acció 
directes, un sol mecanisme tallava i prenia lectures de la xarxa, el seu temps 
d’actuació era lent i en alguns casos comportava danys als diferents materials. 
 
Els relés indirectes tenen elements de mesura i control de la xarxa; ja que en 
mitja tensió, fer una mesura directe és impossible degut a les altes intensitats i 
tensions que utilitza la xarxa, actuen com un comparador; si el resultat obtingut 
sobrepassa els barems imposats el relé de protecció dona la senyal d’actuació al 
interruptor automàtic.  
 
El gran avantatge d’aquests dispositius en front dels fusibles és la quantitat de 
mesures de lectura i de protecció que es poden dur a terme, com també la seva 
reutilització després del tall d’una falta del sistema, per contrapartida tenen un 
preu més elevat que els anteriors. 
 
 

3.3.2.3. Elements de mesura i control 
 
Degut a que a la xarxa elèctrica es treballa amb valors de tensió i intensitat 
elevats, prendre mesures directament per fer funcionar les proteccions no seria 
viable ni econòmicament ni tècnicament. La solució que es pren per poder 
prendre mesures pels circuits electrònics són la utilització de transformadors 
d’intensitat per mesures de corrent i transformadors de tensió per mesures de 
voltatge, també permeten una separació galvànica entre la xarxa de mitja tensió 
i la part accessible al operador i al relé de protecció. 
 

 Transformadors d’intensitat : La funció bàsica d’aquest tipus de 
dispositius consisteix en reflexa una intensitat secundaria el més fidelment 
possible al valor reduït, normalment s’empren relacions de transformació 
de tipus x/5 A o x/1 A respecte a un valor d’intensitat primària en el circuit 
d’alta i mitja tensió. 
Per dur a terme la mesura del corrent es connecten els transformadors
 d’intensitat en sèrie amb el circuit principal. El seu disseny es basa en tenir 
 un primari amb poques espires i un secundari amb moltes voltes 
aconseguint  així la relació de transformació desitjada. 

 S’ha de tenir en compte que la mesura presa no és ideal hi ha una corrent 
 magnetitzant que depèn de les característiques constructives i un 
 desfasament horari entre la dada llegida i l’autèntic valor. 
 

 Transformadors de tensió: Els transformadors de tensió permeten 
mesurar la tensió d’un circuit amb potència elevada. Sempre han de 
treballar pròxim al circuit obert i amb paral·lel. 

 La seva estructura consta d’un bobinat primari amb més espies que el 
 bobinat del secundari, la connexió dels quals va a traves d’un circuit 
 magnètic tot envoltat d’una resistència aïllant. 

Les relacions de transformació més habituals són x/100V, x/110V, x/115V 
i x/120V. Depenent de la precisió d’aquest dispositius serviran per a 
mesurar o estaran destinats a la protecció, en el primer cas parlarem de 
les classes 0.1,  0.2, 0.5 i 1, en el segon cas són de 3 i de 6. 
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3.3.3.  Selectivitat 
 
A continuació s’explicarà la funció de la selectivitat. La selectivitat en cas de 
produir-se un defecte provocarà que actuïn les proteccions més properes a la 
falta, deixant la resta del circuit amb electricitat, si actuessin totes les 
proteccions o les que es troben aigües amunt del circuit deixarien tot el sistema 
desconnectat. El nivell de protecció aigües avall s’han de complimentar amb els 
dispositius que es trobin aigües amunt, ja que si el més proper no funcionés la 
xarxa quedaria desemparada. 
 
Hi han cinc tipus de programació bàsics de la selectivitat: 
 
 • Amperimetria 
 • Cronomètrica 
 • Lògica 
 • Direccional 
 • Diferencial 
 
A continuació s’explicarà els dos tipus de selectivitat utilitzats per a la 
configuració dels Sepams del laboratori remot de proteccions elèctriques. 
 
 

 Selectivitat amperimètrica:  

La programació ve definida a nivells d’intensitat, pretén que els dispositius de 
protecció aigües amunt siguin selectius amb els que es troben aigües avall. 
S’aconsegueix si hi ha una alta impedància que faci que la intensitat màxima de 
curtcircuit aigües avall sigui més petita que la intensitat mínima aigües amunt. 
Té una gran simplicitat d’aplicació però com a contrapartida només és aplicable 
amb línies molt llargues o amb transformadors amb impedància gran i la 
protecció aigües amunt no dona suport a la protecció que es troba aigües avall. 

 

 Selectivitat cronomètrica: 

Aquesta programació és la més utilitzada en xarxes de mitja tensió juntament 
amb la combinació amb l’amperimetria. Consisteix en deixar un temps entre les 
proteccions situades aigües avall i les que es troben aigües amunt, s’aconsegueix 
així la protecció de la línia total. En cas de que el dispositiu de protecció situat 
més proper tingués un defecte els que estan situats aigües amunt tallarien el 
defecte. Com a contrapartida es pot donar el cas que el defecte es trobés més a 
la vora de la protecció configurada perquè tallés més tard el circuit, el defecte es 
prolongaria fins que no actues la protecció. El interval de temps emprat en 
aquesta programació sol ser de 300 ms, tant es pot configurar per a temps 
definit com per a temps dependent.  

 



CAPÍTOL 4: 

SISTEMES DE 

COMUNICACIÓ 

Els requeriments bàsics per que hi hagi una comunicació són:  
 

 Unió física: Comunicació física entre el que rep i el que envia.  
 Mitjà de comunicació: El mitjà de comunicació ha de ser el mateix.  
 Llenguatge comú (Protocol): Per a que hi hagi una comunicació, el 

llenguatge ha de ser el mateix. 
 Receptor identificat: En cas de que hi hagi més d’una unió (link), el 

receptor del missatge ha d’estar clarament identificat, excepte a les 
comunicacions obertes (exemple televisió). 

 
Sense aquests requeriment bàsics no hi pot haver comunicació. 
 

4.1 Modes de comunicació 
 

Hi ha diversos modes de comunicació, de mestre a esclau, la de “peer to peer” 
(entre iguals), de client a servidor. 

4.1.1. Mestre a esclau 

 

És la tècnica de comunicació més simple i comú, però alhora també és la menys 
flexible de totes. El mestre presenta un control centralitzat de les transmissions 
de la xarxa, la resta dels dispositius i sistemes de la xarxa de comunicacions són 
esclaus i només es connecten a la xarxa quan els hi és ordenat i permès pel 
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mestre i només per ell. A la figura 5.1 es mostra l’estructura de comunicació de 
mestre a esclau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Estructura de comunicació de mestre a esclau. 

 

La comunicació mestre esclau, normalment té un ample de banda d’ús ineficient, 
i una relativa baixa velocitat de comunicació, tot i que alguns sistemes permeten 
establir prioritats entre els dispositius.  

4.1.2. “Peer to peer” (entre iguals) 

 

Aquesta tècnica de comunicació permet a tots els aparells de la xarxa enviar 
comunicacions a qualsevol altre aparell de la xarxa. Tot i que no es una 
configuració mestre esclau algunes tècniques requereixen un bus administrador 
per tal d’assumir un cert control de les comunicacions de la xarxa, aquesta funció 
la realitzarà alguna de les estacions remotes. A la figura 5.2 és mostra 
l’estructura de comunicació peer to peer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2: Estructura de comunicació peer to peer. 

 

 
 

 - 20 - 



 Desenvolupament d’un laboratori remot de proteccions elèctriques de distribució 

4.1.3. Client servidor 

 

Aquesta tècnica de comunicació és una de les més utilitzades, on tots els clients 
estan  connectats a un servidor, el qual posa a disposició dels usuaris els 
diversos recursos i aplicacions amb les que conta. Les transaccions es divideixen 
en processos diferents que cooperen per intercanviar informació, serveis i 
recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 4.3: Estructura de comunicació de client a servidor. 

 

En aquest tipus de tècniques de comunicació el servidor conté tota la informació 
que ha de ser compartida per als diferents usuaris, en canvi el client només 
visualitza/veu el particular de cada usuari. 

 

4.2. Estàndard OSI 
 

L’objectiu del model d’Interconexió de Sistemes Oberts (OSI) és permetre la 
comunicació entre diferents sistemes, és a dir, estandaritzar una arquitectura 
d’interconnexió, sense que sigui necessari canviar la lògica del hardware o del 
software. La necessitat de crear aquest model estàndard va sorgir a inicis dels 
anys 1980, durant aquesta època es va produïr un enorme desenvolupament de 
les xarxes de comunicació. Fins llavors cada fabricant tenia el seu propi protocol, 
el qual feia molt difícil la comunicació entre diferents equips. Aquest fet 
juntament amb el gran desenvolupament i el creixement de l’ús de les xarxes de 
comunicació, va crear la necessitat de crear un estàndard. 
 
Per tal d’afrontar els problemes amb la incompatibilitat de xarxes, la ISO va 
investigar models de connexió existents per tal de trobar un conjunt de regles 
aplicables de forma general a totes les xarxes de comunicacions. La ISO va 
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desenvolupar un model de xarxa, per tal d’assegurar la compatibilitat i la 
interoperabilitat entre els diferents tipus de tecnologia de xarxes, el model OSI. 
 
El model OSI està format per set nivells separats, però relacionats entre ells, els 
quals solament proporcionen serveis a les seves capes adjacents. Cada nivell 
defineix un segment del procés necessari per moure la informació a través de la 
xarxa. Cada nivell té un conjunt d’operacions a realitzar i un conjunt  de serveis 
que utilitza d’un altre nivell.  
 
S’identifica com a usuari de servei a la capa que sol·licita un servei i com a 
proveïdor el qui la dóna. A cada capa, la part activa rep un bloc de dades, el qual 
consisteix amb una capçalera que té significat per al protocol d’aquest nivell i un 
cós que conté les dades que han de ser processades per aquesta entitat o que 
van dirigides a un altre nivell. Cada nivell només interactua amb els nivells 
immediats, és a dir, al nivell superior i l’inferior. 
 
Els diversos tipus de nivells que presenta el model OSI són: el nivell físic (nivell 
1), el d’enllaç de dades (nivell 2), el de xarxa (nivell 3), el de transport (nivell 4), 
el de sessió (nivell 5), el de presentació (nivell 6) i el d’aplicació (nivell 7). A la 
figura següent es mostren els diferents nivells que formen el model OSI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.4: Nivells de la capa OSI[2] 

 
 

 Nivell físic (nivell 1): En aquest nivell s’indica l’estructura física de la 
xarxa, cablejat, connectors, característiques de la senyalització. 
S’encarrega de transformar el bloc de dades amb una senyal adequada al 
mitjà físic utilitzat a la comunicació, podent ser amb impulsos elèctrics o 
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electromagnètics, com ara ones de radio o microones. Quan aquest actua 
de receptor la transformació és inversa, és a dir, transforma els impulsos 
elèctrics o electromagnètics amb un bloc de dades binaries. 

 
 Nivell d’enllaç (nivell 2): És el responsable d’aconseguir una transmissió 

de dades fiable entre ambdós extrems d’una comunicació, ja que el mitjà 
físic pot presentar problemes de soroll o interferències a la transmissió. Ha 
de crear i reconèixer els límits del bloc d’informació, així com també ha de 
poder resoldre els problemes derivats de la deterioració dels mitjans. El 
nivell d’enllaç de dades s’ocupa del direccionament físic, del control de 
fluxos, de la notificació dels errors i de l’accés a la xarxa.  

 
 Nivell de ret (nivell 3): El nivell de xarxa és el responsable de les 

funcions que permeten la interconnexió dels diferents sistemes, a través 
d’una o més xarxes mitjançant la comunicació entre nivells d’enllaç. Les 
funcions d’aquest nivell poden  ser capaces de reconfigurar la xarxa per a 
que les dades flueixin per un camí o per un altre, en cas de que l’enllaç 
caigui.  

 
 Nivell de transport (nivell 4): És el nivell responsable de l’entrega de 

dades de l’origen al destí, és a dir, assegura que tot el missatge arriba 
intacte i amb ordre, supervisant tant el control d’errors com el control de 
flux del nivell d’origen al nivell de destí. Aporta un servei de transmissió 
fiable entre els nodes d’una xarxa de forma totalment transparent per als 
nivells superiors, ja que amaga tots els detalls de la xarxa amb la qual es 
realitza l’acció.  

 
 Nivell de sessió (nivell 5): Aquest nivell és un controlador del diàleg de 

la xarxa, estableix, manté i sincronitza la interacció amb els sistemes de 
comunicació. A més gestiona i permet reiniciar la comunicació en cas 
d’errors. 

 
 Nivell de presentació (nivell 6): Aquest nivell proporciona un conjunt 

de funcions de codificació i conversió de les dades del nivell d’aplicació. 
Mitjançant aquestes funcions assegura que el nivell d’aplicació del sistema 
de destí és capaç d’entendre la informació enviada. A més també és 
l’encarregada de l’encriptació i la compressió de les dades.  

 
 Nivell d’aplicació (nivell 7): Aquest nivell proporciona el mecanisme 

amb el qual l’usuari o l’aplicació pot accedir a la xarxa. Proporciona les 
interfícies d’usurari i el suport per als serveis com el correu electrònic, 
l’accés i la transferència d’arxius remots, la gestió de dades compartides i 
altres serveis per a la informació distribuïda. 
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4.3. Protocols de comunicació 
 
Un protocol de comunicació és un conjunt de regles que indiquen com s’ha de 
dur a terme un intercanvi de dades o informació. Per a que dos o més nodes 
d’una xarxa puguin intercanviar informació es necessari que facin servir el 
mateix conjunt de regles, es a dir, el mateix protocol.  
 
Els punts clau que defineixen un protocol són: 
 

 La sintaxis: Inclou aspectes com el format de les dades i els 
nivells de senyals. 

 La semàntica: Inclou informació de control per a la 
coordinació i els errors.  

 La temporització: Inclou la sintonització de les velocitats i de 
les seqüències.  

 
 

4.3.1. Protocols utilitzats en el sistema elèctric 

 
El protocol és un sistema de comunicació de dades que controla l’estructura de 
les comunicacions que tenen lloc entre un emissor i un receptor. El protocol 
serveix per a que dos equips que puguin intercanviar informació i entendres és 
necessari que es posin d’acord amb el contingut de la informació intercanviada, 
el conjunt de regles a seguir i els convenis que s’utilitzen. 
 
A continuació es mostren els principals protocols que es fan servir per a la 
comunicació de les subestacions i les seves principals característiques. 

 

 

Protocol Utilitzar per Speed Access 
principle 

OSI layers 

MODBUS Gould-Modicon 19,2 kbps Cyclic polling 1,2,7 

SPABUS ABB 19,2 kbps Cyclic polling 1,2,7 

DNP3.O GE Harris 19,2 kbps Cyclic polling 1,2,7 

IEC 60870 Varis 19,2 kbps Cyclic polling 1,2,7 

MODBUS + Gould-Modicom -------------- Token 1,2,7 

PROFIBUS Siemens 12 Mbps Token 1,2,7 

MVB ABB 1,5 Mbps TDM 1,2,7 
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FIP Merlin-Gerin 2,5 Mbps TDM 1,2,7 

Ethernet 
TCP/IP 

Varis 10 Mbps CSMA/CD 

 

1-7 

LON ABB(exclusively) 1,25 Mbps PCSMA/CD 1-7 

IEC61850 Varis 10 Mbps CSMA/CD 1-7 

Taula 4.1: Protocols utilitzats a les subestacions[3]. 

 
A continuació es descriuran amb més detall els protocols que han estat utlitzats 
en la confecció d’aquest projecte, el Modbus i l’IEC61850. 

4.3.2. Modbus 

 
El sistema de comunicació Modbus va ser creat per Gould-Modicom com un 
protocol propietari per a les comunicacions amb els seus PLC. Modicom va crear 
una comunicació Modbus per una xarxa multipunt basada amb la comunicació de 
mestre a esclau. Al principi del Modbus les comunicacions van ser amb RS-232, 
més tard van aconseguir ampliar les implementacions utilitzant RS-485, 
aconseguint d’aquesta forma salvar grans distàncies i velocitats més grans. 
 
Amb molt poc temps moltes empreses van fer servir el sistema de missatges 
Modbus, amb la qual cosa es va convertir en un estàndard de xarxes de 
comunicació industrial. Avui en dia és un protocol obert, és a dir, lliure. Aquest 
sistema de comunicacions es utilitzat per milers d’empresaris, principalment per 
connexions locals en sèrie. 
 
Modbus és un protocol de comunicació sense estat, amb el que cada sol·licitud 
del mestre és tractada independentment per l’esclau i és considerada una nova 
sol·licitud no relacionada amb les anteriors, d’aquesta manera fa que les 
transaccions de dades siguin resistents a les ruptures produïdes per sorolls. A 
més a més, requereix una mínima informació de recuperació per a que la 
transacció sigui mantinguda per qualsevol dels dos terminals. 
 
Les operacions de programació per altra banda, esperen una comunicació 
orientada a la connexió, és a dir, les màquines d’origen i destí estableixen un 
canal de comunicacions abans de transferir les dades. Aquest tipus d’operacions 
són implementades de diferents maneres per les diverses variants de Modbus 
(Modbus RTU, Modbus ASCI, Modbus PLUS, ...) 
 
El Modbus fa servir una representació “big-endiam1 ” per a les direccions i dades. 
Totes les sol·licituds i respostes Modbus, estan dissenyades de tal forma que el 
receptor pot verificar que un missatge està complert. 
 
 
 
 
1 big-endiam és un format en el qual el byte més significatiu es troba primer.  
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El protocol de Modbus proporciona un missatge amb la següent informació: 
 

 Direcció de l’estació a la que va dirigit el missatge.  
 L’ordre que es desitja que executi l’esclau (Funció Modbus). 
 Les dades necessàries per a poder realitzar l’acció.  
 El codi d’error per tal de realitzar la revisió de la comunicació.  

 
Quan la informació arriba a l’esclau, aquest comprova que no s’ha produït cap 
error, en cas de que tot estigui correcte, executa la seva funció. Seguidament 
l’esclau envia un missatge de resposta al mestre 

  

4.3.3. Norma IEC61850 

 

La norma IEC va néixer amb la unió dels treballs realitzats a Europa (IEC) i a 
Amèrica del Nord (EPRI).L’objectiu de la norma IEC 61850 és la interoperabilitat 
entre equips de diferents fabricants. És una norma que defineix un estàndard de 
comunicació entre els diferents equips de protecció, control i mesura dins d’una 
subestació automatitzada. 
 
Al principi cada fabricant tenia els seus propis protocols de comunicació per als 
seus equips, la qual cosa dificultava l’intercanvi de dades des dels equips RTU o 
PLCs i SCADA, a més a més d’impossibilitar l’intercanvi d’informació entre els 
equips. 
 
Aquest nou estàndard està obert a tots els fabricants i empreses d’energia, 
promovent el seu creixement com a solució mundial. La IEC61850 es tracta d’un 
protocol d’automatització emanant de les necessitats conjuntes de les empreses 
d’energia, per tal de poder assegurar la interoperabiliat entre els dispositius de 
diversos fabricants (IED’s), l’assignació lliure de funcions i la capacitat 
d’adaptació amb el desenvolupament de les tecnologies.  
 
Els objectius de la IEC 61850 són : 
 

 La definició d’un sol protocol i model de dades per a una subestació 
completa, per tal de poder modificar les diferents dades de la subestació. 
 
 La definició dels serveis basics requerits per a la transferència de dades. 
 
 Una alta interoperabilitat entre equips de diversos proveïdors.  
 
 Dissenyar un mètode o format comú per a emmagatzemar dades.   

 
Per tal d’estandaritzar el procés de configuració, la norma defineix també un 
llenguatge de descripció que utilitza aquesta norma s’anomena SCL, aquest 
llenguatge no solament permet l’intercanvi d’informació entre els IEDs dels 
diferents fabricants, sinó que també es capaç d’intercanviar informació relativa a 
l’enginyeria de les eines que els diferents fabricants integren al sistema.  
 
També defineix un model de dades que descriu de forma abstracta les 
estructures del sistema elèctric. A part d’un model comú de dades, la norma 
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tambés especifica tot un seguit de serveis de forma abstracta (Abstract 
communication service interface, ACSI), encarregades d’abarcar els requisits 
bàsics dels procés d’intercanvi d’informació, permetent així la seva  
interoperabilitat.  
 
Les interfícies abstractes divideixen les funcions del sistema d’automatització de 
la substació amb petites entitats anomenades nodes lògics, aquests formen part 
dels IEDs, que son les unitats lògiques bàsiques que integren una funció que ha 
de realitzar el sistema. 
 
Aquests models de dades i serveis abstractes es mapegen posteriorment a 
protocols concrets (SCSMs, Specific Communication Service Mappings). Per 
aquesta raó aquest estàndard té la capacitat d’adaptar-se a l’avenç de les 
tecnologies de comunicació i al mateix temps que als requisits de 
desenvolupament del sistema. 
 
 
Les característiques principals de l’estàndard IEC 61850 són: 
 

 La seva interoperabilitat: La enginyeria i la configuració de dades es 
transportable entre els dispositius de diferents fabricants. D’aquesta 
manera els IEDs de diferents fabricants són capaços d’intercanviar i 
utilitzar informació sobre un bus de comunicacions comú. 

 
 Lliure configuració: Aquest estàndard suporta diferents filosofies i permet 

la lliure assignació de funcions. 
 
 Estabilitat a llarg termini: Funciona amb una xarxa LAN (Local Area 

Network), és a dir, avui en dia amb Ethernet amb una velocitat de 
transmissió de dades de 100Mbit/s. És preveu la incorporació de nous 
mapejats en un futur (part 8 i 9). 

 
 Comunicació vertical (client - servidor): Proporciona la comunicació entre 

el client i el servidor, especialment entre les bahies de les unitats IEDs i el 
nivell d’estació. 

 
 Comunicació “peer to peer” (entre iguals): També permet que tots els 

dispositius digitals de la subestació es podran comunicar un a un. 
 
 
La norma IEC 61850 està formada per un conjunt de documents que tenen la 
següent estructuració: 
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Fig. 4.5: Parts de la norma IEC 61850[4]. 

4.3.3.1. Parts de la norma IEC 61850 

 

 Part 1. Introducció i visió general. 
 
Es tracta d’un informe tècnic, que descriu la comunicació entre els diferents 
equips IEDs de la subestació i els requisits del sistema. 
 

 Part 2. Vocabulari (Glossari). 
 
Descripció dels termes i abreviacions utilitzats amb el context dels sistemes 
d’automatització de les subestacions, els quals apareixen a diferents parts de 
l’estàndard. 
 
 

 Part 3. Requisits generals. 
 
Recullen els requisits generals de la xarxa de comunicació, centrant-se amb els 
requisits de qualitat (fiabilitat, manteniment, disponibilitat, portabilitat i 
seguritat), condicions ambientals i serveix auxiliars. 
 
 

 Part 4. Gestió de sistemes i projectes.  
 
Defineix la comunicació entre les unitats IEDs de les subestacions i els requisits 
relacionats amb el sistema. 
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- Requisits de la enginyeria: Classificació dels paràmetres, eines de la 
enginyeria i la documentació. 

 
- El cicle de vida del sistema i dels seus dispositius:  Versions del 

producte, descatalogació i el suport desprès de la venta.  
 

- La garantia de qualitat, la qual esta compresa entre les etapes de 
desenvolupament i posterior desmantellament del SAS (Sistemes 
d’Automatització de Subestacions) i els seus dispositius IEDs. 
Responsabilitats, equips de proves, proves tipus, del sistema, 
d’acceptació de la fàbrica (FAT) i d’acceptació al camp (SAT).  

 
 Part 5. Requisits de les comunicacions. 

 
Defineix els requisits de comunicació per als models de les funcions i equips de 
les subestacions. Els conceptes més importants que tracta aquesta part son: 

 
- Requeriments bàsics 
- Nodes lògics 
- Enllaços de comunicació lògics 
- Prestacions 
- Funcions 
- Escenaris dinàmics  

 
 Part 6. Llenguatge de configuració de la Subestació. 

 
Utilització d’un llenguatge estandaritzat de configuració de subestacions basat 
amb XML. Aquest llenguatge permet realitzar una descripció del sistema 
d’automatització de subestació, així com la relacionada amb les configuracions 
dels dispositius IEDs i els seus paràmetres, l’estructura dels dispositiu i les 
relacions existents entre ells. El llenguatge XML permet canviar la configuració 
dels IEDs utilitzant els arxius SCL. Amb els arxius SCL es pot saber 
automàticament la configuració dels elements de la subestació, amb l’avantatge 
de la reducció manual, dels errors de configuració, el temps d’instal·lació i el cost 
de la configuració i de manteniment. 
 
Els conceptes més importants que tracta aquesta part són: 

- Plantejament del procés d’enginyeria 
- Definició de la forma d’intercanvi de fitxers de paràmetres del sistema 

basats amb XML. 
o Descripció de l’esquema unifilar del sistema primari. 
o Descripció de l’esquema de connexió de les comunicacions. 
o Capacitat dels equips (IEDs). 

- Assignació del node lògic de l’equip al sistema primari.  
 

 Part7. Estructura bàsica de comunicació per subestacions i equips 
d’alimentació 

 
o Part 7.1. Principis i models 

 
Introducció a la IEC-61850-7-x, el seu principal objectiu es proporcionar una 
ajuda per entendre els conceptes de modelat basics i mètodes de descripció per 
tal de: 
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- Mètodes d’informació específics per als sistemes d’automatització de 

subestacions. 
- Les funcions o paràmetres utilitzats a les subestacions. 
- Els sistemes de comunicació per proporcionar introperabilitat dins de 

les subestacions. 
 

o Part 7.2. Interfícies de serveis de comunicació abstractes (ACSI) 
 

Detalla l’arquitectura de comunicació de les subestacions. Els conceptes més 
importants que tracta aquesta part són: 
 

- Descripció de d’interfície ACSI (Abstract Communication Service 
Interface).  

- Especificació dels serveis de comunicació abstractes. 
- Model de l’estructura de base de dades de l’equip. 
 

o Part 7.3. Classe de dades comunes 
 
Especifica els tipus de dades d’atributs i classes de dades comunes relacionades 
amb les aplicacions dins de la subestació. 

 
 

o Part 7.4. Classes lògiques compatibles de nodes lògics i classes de 
dades. 

 
Especifica els noms dels nodes lògics i dels seus atributs que formen part del 
model de dades. 
 

 Part 8. Especificacions del servei de comunicacions mapejat. (SCSM). 
 
Tots els models abstractes són independents de la seva implementació a un 
protocol en concret. Els serveis més utilitzats per a les comunicacions dins d’una 
subestació són mapejats en IEC 61850-8-1 al protocol MMS (Manufacturing 
Message Specification. ISO 9506). El protocol MMS és un estàndard a nivell 
d’aplicació que va ser desenvolupats específicament per a aplicacions industrials. 
Aquest serveix per a l’intercanvi de dades en ambients de producció. Es va 
escollir un protocol MMS perquè era l’únic protocol estàndard públic el qual podia 
adaptar-se fàcilment al mapejat dels models d’objectes i interfícies definides de 
forma abstracta en IEC 61850-7-X. Altres protocols també es defineixen per als 
serveis ASCI, els quals no es poden mapejar al protocol MMS. Aquests són SNTP 
(Simple Network Time Protocol) per als missatges de sincronització de temps i 
els missatges GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) i GSSE 
(Generic Substation Status Event) per als missatges ràpids com les senyals de 
dispar.  
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Fig. 4.6: Visió general de tots els mapejats que descriu la norma. 

 
 

 Part 9. Especificacions del servei de comunicacions mapejat. (SCSM). 
 
Els serveis utilitzats per a transmetre mesures digitals d’alta prioritat, es 
mapejen sobre un “ serial unidirectional multidrop point to point link ” en IEC 
61850-9-1, o es mapejen directament sobre Ethernet en IEC 61850-9-2. 
 

 Part 10. Proves de conformitat 
 

La norma IEC 61850 també defineix texts estandarditzats per a l’avaluació de 
conformitat que certifiquen que els equips subministrats pels fabricants 
compleixin amb les especificacions de la norma. La part IEC 61850-10 especifica 
els mètodes i procediments de les proves d’avaluació de conformitat i dona 
indicacions sobre la documentació de les proves de conformitat, i alhora descriu 
la certificació per a demostrar la capacitat de l’equip en proves per comunicar-se 
amb altres equips amb les especificacions de la norma IEC 61850. 
 

4.3.4. SCL Susbtation Configuration Language 

 
És el llenguatge per a la configuració estandarditzada de IEDs i de les 
subestacions. És un llenguatge descriptiu per a la configuració estandaritzada 
dels IEDs  i de les subestacions, el qual es basa amb els estàndards XML. Aquest 
llenguatge es descriu a l’IEC 61850-6. 
 
El llenguatge SCL especifica el sistema d’automatització de la subestació, així 
com també les diferents connexions existents entre els equips de la subestació. 
També documenta l’assignació dels nodes lògics als equips i les unitats que 
integren el diagrama unifilar. 
 
L’objectiu principal del llenguatge SCL és poder comunicar i intercanviar 
informació entre els equips de diferents fabricants que formen la subestació, a 
més a més de poder configurar els IEDs. 
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L’amplitud del llenguatge de configuració SCL queda restringit pels següents 
objectius: 
 

- L’especificació de les funcions dels Sistemes d’Automatització 
d’una Subestació (SAS). 

 
- La descripció de les capacitats dels IEDs.  

 
- La descripció dels Sistemes d’Automatització (SA). 

 
 
Hi ha quatre tipus d’arxius SCL diferents, depenent de la seva finalitat: 
 

- ICD (IED Capability Description): Aquest arxiu conté la descripció 
completa de cada dispositiu, amb totes les seves capacitats 
incloent les seves funcions de comunicació i el model de dades. 

 
- SSD (System Specification Description): Aquest arxiu conte 

l’especificació completa del sistema d’automatització de la 
subestació incloent el diagrama unifilar i els seus nodes lògics 
(funcions dels equips). 

 
- CID (Configured IED Description): Aquest arxiu conté  la 

configuració en XML de l’IED.  
 

- SCD (Substation Configuration Description): Aquest arxiu conté la 
descripció en XML d’una subestació sencera, incloent la descripció 
de tots els seus equips  

 
 
Tots els arxius SCL tenen la mateixa estructura. 
 
Les seves parts són: 
 

- Header: Està format per un identificador, indica la versió, fa una 
revisió, conté un històrics de revisions, identifica el software i el 
tipus d’estructura utilitzada. 

 
- Substation: Descriu l’estructura de la subestació, els dispositius 

que la formen, les seves funcions i  les seves interconnexions. Es 
divideix en diferents nivells: nivells de tensió, posicions, equips de 
potència,  funcions.  

 
- Communication: Descriu les diferents subxarxes utilitzades i els 

diferents punts de connexió (punts d’accés) per accedir als 
diferents IEDs que formen la subestació. 

 
- IED: Descriu la configuració completa de cada IED. Conté els 

diferents punts d’accés específics de cada IED, els nodes lògics, 
datasets, blocs d’informe de control, serveis utilitzats. 
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- DataTypeTemplates: Defineix els diferents tipus de dades 
utilitzades segons el model definit a la IEC 61850-7-3 i 7-4. Es 
divideix en LNodeType, DOType, DAType i EnumType. 

 

Fig 4.7: Estructura arxius SCL. 

 
 

 Procés de configuració  
 
Els passos a seguir per a la configuració del sistema són: 
 
Prèviament a la creació dels arxius, és necessari conèixer les especificacions i els 
requisits funcionals de la subestació. Una cop identificats els equips que 
conformen la subestació, aquests s’han de configurar segons les necessitats . Per 
a la configuració de l’equip s’han de tenir amb compte les eines específiques de 
cada equip (IED), així com la seva configuració per defecte i les capacitats de 
descripció de l’arxiu, a més de les necessitats que han d’acomplir a la subestació. 
Un cop configurats els equips IEDs, es podrà obtenir un arxiu ICD individual per 
a cada IED. Així un cop creats tots els arxius ICD es podran carregar en un arxiu 
SCD. 
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Fig 4.8: Crear arxiu SCD[4]. 

 

Configurats els IEDs i creats els arxius ICD, s’han d’agregar els arxius ICD i SSD 
de la subestació al software de configuració del sistema, per tal de poder 
configurar les referències creuades entre els IEDs mitjançant l’eina de 
configuració del sistema. Un cop configurat el sistema es creará l’arxiu SCD de 
configuració de la subestació i s’actualitzaran els arxius CID dels dispositius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.9: Carga arxius CID[4]. 
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Un cop actualitzats els arxius CID, aquests s’importaran als dispositius, per tal de 
modificar la configuració donada per defecte, per la configuració del paràmetres 
desitjats segons les necessitats a complir a la subestació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.10: Carga d’arxius CID [4]. 
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CAPÍTOL 5: 

LABORATORI DE 

PROTECCIONS 

ELÈCTRIQUES 

En aquest capítol s’explicarà el motiu de la realització d’aquest Laboratori de 
proteccions elèctriques, quin va ser el punt de partida en el qual es va trobar el 
laboratori, juntament amb els components de software i de hardware i les 
modificacions que s’han dut a terme per a la millora del laboratori. En aquest 
apartat també s’esmentaran el tipus de configuració utilitzada per a 
l’automatització del laboratori, a més de com ha d’interaccionar l’usuari davant el 
laboratori tan físicament com a través dels softwares predeterminats. També es 
mostrarà un diagrama de flux a la part de software per facilitar la utilització del 
laboratori. 
 
 

5.1 Introducció 
 

En aquest projecte es proposa l’ampliació d’un Laboratori de Proteccions 
Elèctriques de mitja tensió ja existent [5]. L’ampliació proposa poder controlar 
remotament aquest laboratori amb la finalitat de poder ser utilitzat en les 
assignatures i cursos professionals que s’imparteixen en les diferents universitats 
i departaments de la UPC. 
 
Aquest laboratori té la finalitat d’emular el funcionament del sistemes de 
protecció que s’utilitzen a la xarxa elèctrica de mitja tensió i comprovar i 
analitzar el funcionament dels diferents mecanismes de protecció que s’utilitzen.  
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A través d’aquest laboratori es pot visualitzar les diferents faltes que es poden 
produir en el sistema elèctric i l’actuació de cada element de protecció. La 
simulació de les faltes al laboratori es faran de forma remota, al igual que el 
control de les diferents proteccions que hi actuen, així com l’anàlisi de les dades 
obtingudes.  
 
La ubicació del laboratori és a l’aula Schneider de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB). El material que s’utilitzarà 
per al muntatge del laboratori serà de l’empresa Schneider Elèctric, a través dels 
acords existents de donació de material entre el Departament d’Enginyeria 
Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’empresa Schneider Elèctric.  
 
 

5.2 Punt de partida 
 

En aquest apartat s’explicarà el punt de partida del projecte en el qual es va 
trobar el laboratori. A partir de l’estat inicial del laboratori s’ha anat treballant 
per dur a terme una millor i ampliació d’aquest.  
 
Per a poder fer un control remot d’aquest laboratori, s’ha hagut d’actualitzar el 
software dels Sepams, així com també reconfigurar-los, a més de la incorporació 
de nous dispositius per tal de poder connectar el laboratori a la xarxa d’Internet.  
 

5.2.1. Sistema de potència: 

El sistema de potència contava amb dos tipus d’alimentació diferents, una de 
monofàsica a 230V per a la connexió dels diferents dispositius existents i una de 
trifàsica a 400V per al circuit principal del laboratori. 
 
La xarxa trifàsica està protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic i un 
interruptor diferencial, els qual protegeixen el circuit del laboratori com també 
protegeixen als usuaris que el puguin manipular.  
 
La xarxa monofàsica està protegida per un interruptor magnetotèrmic i un 
interruptor diferencial, tant per  a la protecció de l’autòmat, com per als diferents 
relés i interruptors automàtics que hi ha al laboratori com també als usuaris.  
 

5.2.2. Topologia d’anell: 

La topologia amb la qual consta el laboratori és el bucle en anell obert, ja que és 
el sistema més implantat en la xarxa de distribució de mitja tensió. Els 
avantatges que comporta és l’aprenentatge de la configuració i l’ús de la 
configuració d’anell, així com també la selectivitat i el funcionament dels 
diferents relés de protecció.  
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Els inconvenients que presenta aquest tipus de topologia són que al produir-se 
una falta deixa tota una branca de l’anell afectada sense subministrament a més 
de no deixar constància del lloc on s’ha produït l’averia.  
  
Per tal de tenir control sobre l’anell hi ha a la capçalera un interruptor automàtic 
NS100N i un relé de protecció Sepam S40. Aquest laboratori consta de tres 
càrregues, per tal de poder tancar el circuit d’anell.  
 

5.2.3. Visualització i control del laboratori: 

La visualització i control del laboratori es duia a terme mitjançant una pantalla 
d’explotació del software PL7 de Schneider Electric. A través d’aquesta interfície, 
l’usuari tenia el control del laboratori, ja que tots els relés estan connectats a un 
autòmat TSX Micro el qual els controla mitjançant el PL7, a la figura 5.1 és pot 
visualitzar l’esquema de control del laboratori. 
 
 

 

Fig. 5.1: Sistema de potència i control en el punt de partida. 

 

 
o Activació del laboratori a partir del botó K1 que es troba dins del submenú 

principal. 
o Rearmament dels diferents interruptors automàtics, amb botons NS1.1, 

NS1.1.1, NS1.1.2, NS1.1.3 que es troben dins del submenú rearmament 
NS100. 

o Control de faltes, amb els botons de K10 a K18, trobats al submenú 
control de faltes. 

o Control de l’anell, amb els botons de K2 fins a K9, trobats al submenú 
control de l’anell. 

o Desactivació de l’interruptor automàtic, amb botons NS1.1, NS1.1.1, 
NS1.1.2, NS1.1.3 trobats al submenú NS100. 
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Per a la visualització dels diferents estats es fa servir un sistema SCADA del 
programa PL7, en el qual es troba el laboratori. El sistema SCADA mostra els 
diversos interruptors que mostren el seu estat per pantalla.  
 
 

 
Fig 5.2: Visualització a través del SCADA del PL7. 

 
 
 

5.3 Ampliació del laboratori 
 

A continuació s’explicarà detalladament el funcionament de cada element que 
incorpora el projecte objecte d’estudi, juntament amb les ampliacions i 
modificacions que s’hagin realitzat.  
 
A la figura 5.3 es pot apreciar l’estat final del sistema de comunicacions del 
laboratori remot de proteccions elèctriques de mitja tensió. 
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Fig. 5.3: Estat final del sistema de comunicacions del laboratori. 

 

5.3.1. Ampliacions i millores realitzades: 
 
Un cop analitzat el punt de partida en el qual es trobava el laboratori de 
proteccions elèctriques, s’ha cregut necessari dur a terme un seguit 
d’ampliacions i millores. Les tasques a desenvolupar per a la realització de 
l’ampliació del laboratori remot de proteccions elèctriques de mitjana tensió són: 
 

 Reconfiguració dels relés de protecció Sepam S40. 
 

 Automatització del laboratori. 
 

 Control i supervisió remota del laboratori mitjançant la xarxa d’Internet. 
 

 Visualització de les mesures de tensió i de corrent dels relés de protecció. 
 

 Comprovació del funcionament del laboratori.  
 

 Redacció d’un manual d’usuari.  
 

 Realització d’una memòria escrita amb tots el detalls del treball realitzat 
durant l’ampliació del laboratori remot de proteccions elèctriques.  

 
En els capítols següents i en els annexos es podrà trobar una descripció detallada 
de les tasques realitzades. 

5.3.2. Descripció dels components nous del laboratori: 

 
En aquest apartat s’explicarà les funcions, les característiques principals i el 
funcionament dels nous dispositius incorporats al laboratori de proteccions 
elèctriques ja existent. Es farà una breu explicació de tots els dispositius que 
formen el laboratori i que s’han afegit durant aquest projecte. 
 
Els dispositius causa d’estudi són: ACE949, ACE850, ECI850. 
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5.3.2.1. Interfície ACE949[6]: 

 
La funció del dispositiu ACE949, és traduir la informació que rep directament del 
Sepam a través d’una entrada RJ45, amb una sortida RS485 aquesta informació 
passa a través de la ECI850 que s’encarrega de traduir i enviar les dades a 
través d’una sortida Ethernet, mitjançant el protocol IEC61850. 
 
 

 

Fig. 5.4: Interfície ACE949. 

 
 
 
Les característiques principals són : 
 

 Alimentació de 12V DC o 24V DC ± 10%. 
 Entrada RJ45. 
 Sortides 2-wire RS 485. 
 Màxima potència de transferència rebudes 16 mA. 
 Màxima potència de transferència  enviades 40 mA . 
 Resistència Rc = 150Ω, si el mòdul està a un extrem de la xarxa. 

 

5.3.2.2. Gateway ECI850 [7]: 

 

La funció d’aquest tipus de dispositius és traduir la informació procedent de les 
interfícies ACE949 a la norma IEC61850. Pel port RS485 li arriba la informació 
amb protocol Mosbus, i pel port Ethernet,la informació es tradueix a la norma 
IEC 61850. 
 
Aquest dispositiu permet la configuració, la visualització i l’accés dels Sepams a 
través d’Internet, així com també permet assignar els nivells de restricció del 
compte de cada usuari. 
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Fig 5.5: Interfície ECI850. 

 
Les característiques principals són: 
 

 Alimentació 24V DC. 
 Connexió 10/100Base Tx. 
 1 port RS485. 
 1 port RS232. 
 Botó Reset. 

 

5.3.2.3. Interfície ACE850TP[8]: 

 
Aquest tipus de dispositius són multi-protocol i permeten la comunicació del 
Sepam sèrie 40 i el Sepam sèrie 80. Permet la connexió directa amb el Sepam 
sense haber de fer ús d’una passarel·la per connectar-lo a Internet mitjançant un 
cable de parell trenat (com en el cas de la ECI850). 
 
La funció principal d’aquest dispositiu és la connexió dels Sepams a la xarxa 
d’Internet. La ACE850 rep la informació transmesa dels Sepams a través d’una 
entrada RJ45 i a través de la norma IEC61850 la tradueix per tal de que pugui 
ser enviada a través de les sortides d’Ethernet. Això permet la simplificació de 
l’estructura del laboratori, ja que la ACE850 també fa la funció de passarel·la. 
 
Les interfícies ACE850TP tenen dos ports de comunicació Ethernet per connectar 
un Sepam a una xarxa Ethernet en funció de la topologia, ja sigui estrella o anell. 
Els dos ports de comunicació Ethernet s’utilitzen en la topologia d’anell, ja que 
proporcionen redundància.   
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Fig. 5.6: Interfície ACE850TP. 

 

Les característiques principals són: 

 

 Alimentació 24V DC o 240V AC. 
 Potencia màxima absorbida 24V DC  10 A, 240V AC15 A. 
 port RJ485. 
 2 ports 10/100Base TX. 
 Màxima distància 100m. 

 

5.3.3. Software: 

 

En aquest apartat es mostrarà el nou esquema del laboratori, juntament amb 
l’explicació de la configuració i funcionament de cadascun dels programes 
utilitzats per a la visualització, configuració i l’accés als diferents dispositius que 
formen el laboratori remot de proteccions elèctriques. 

 

5.3.3.1. Reconfiguració dels Sepams 

 

A continuació s’explicarà la reconfiguració que s’han hagut que fer als dispositius 
Sepams per a poder connectar-los a la xarxa d’Ethernet a través dels dispositius 
ECI850 i de les ACE850. 
 
La reconfiguració dels Sepams s’ha fet a través del software SFT2841. Aquest 
software permet l’accés als dispositius de dues formes diferents. La primera amb 
la qual s’ha de fer la reconfiguració, és amb la connexió frontal sèrie amb el 
Sepam, tal i com és mostra en la figura 5.7, ja que per poder accedir 
remotament, s’ha d’haver configurat prèviament la connexió dels Sepams amb 
les interfícies ECI850 i ACE850.  
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Fig. 5.7: Accés als dispositius Sepams. 

 

A continuació és mostra la reconfiguració dels dispositius Sepams, els quals 
estan connectats a la xarxa d’Ethernet a través de la interfície ECI850. Per poder 
accedir al Sepam remotament, s’ha d’activar l’opció de connexió mitjançant una 
interfície de comunicació, tal i com es mostra a la figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5.8: Configuració Sepam3.1. 
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Una vegada acceptada l’opció de comunicació mitjançant interfícies ACE, s’ha 
d’escollir el tipus d’interfície de comunicació que s’utilitza, així com també la 
velocitat de transferència de dades, que ha de ser igual per a tots els Sepams, la 
direcció del Sepam i la seva paritat, aquesta configuració és per configurar la 
comunicació Mosbus entre el Sepam i la ECI, per a la diferenciació de cada 
Sepam, cadascun té una direcció diferent. A la figura 5.9, és mostren les 
característiques a configurar de la interfície de comunicació.  
 

 

Fig. 5.9: Configuració de la comunicació del Sepam 3.1. 

 

A continuació es mostrarà la configuració dels Sepams que estan connectats a la 
xarxa d’Ethernet a través de les interfícies de comunicació ACE850. A la figura 
5.10 es mostra la configuració del Sepam 1.1.2.  
 

 

Fig. 5.10: Configuració Sepam 1.1.2. 
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Com s’ha explicat anteriorment per la configuració del Sepams 3.1 i Sepam 
1.1.1, un cop acceptada l’opció de comunicació mitjançant les interfícies ACE, 
s’ha de procedir a la tria del model de la interfície de comunicació, la ACE850TP 
demana una direcció IP, també cal tenir en compte que la connexió és TX enlloc 
de la fibra òptica, això es degut a que aquest model d’interfícies a diferència de 
les ACE949 utilitzades amb els altres dos Sepams, ja no necessiten d’una 
passarel·la (gateway) per a connectar-se a la xarxa d’Ethernet.Per a la connexió 
amb un laboratori remot, la IP del ordinador amb el qual es vol fer la connexió ha 
de ser fixa, a més, la connexió ha de ser a través d’àrea local. També la IP fixa 
configurada a l’ordinador ha de coincidir amb alguna de les IPs que el laboratori 
tingui agregades per tal de poder-hi accedir. 
 
Les ACE850 són capaces de traduir la informació procedent dels Sepams 
directament a la norma estàndard IEC61850. A la fig. 5.11, es mostren les 
característiques a configurar de la interfície de comunicació ACE850. 
 
 

 

Fig. 5.11: Configuració de la comunicació del Sepam 1.1.2. 

 

Una vegada configurats cadascun dels Sepams segons el tipus d’interfície de 
comunicació que utilitzen, ja és pot procedir a la configuració dels paràmetres de 
cadascun dels dispositius de comunicació. 

 

 

 - 47 - 



Pau Manero Centellas  

 
5.3.3.2. Configuració de la ECI850 

 
En aquest apartat s’explicarà la configuració que ha de tenir la interfície de 
comunicació ECI850 i la seva funció. Com s’ha explicat anteriorment en l’apartat 
5.3.2., la principal característica de la incorporació de la ECI850, és la 
interconnexió del laboratori amb un ordenador, o com en el cas del laboratori 
objecte d’estudi amb la xarxa d’Ethernet, a través del protocol de comunicació 
IEC 61850. Per tal de poder aconseguir l’objectiu de connectar els Sepams a la 
xarxa, en primer lloc s’ha de configurar la ECI850 perquè pugui rebre les dades 
obtingudes amb els Sepams. 
 
Per accedir a la ECI850 s’ha d’utilitzar un navegador web i introduir el número de 
IP del dispositiu ECI850.  
 
Una vegada s’ha accedit dins la ECI850, s’ha de procedir a la seva configuració 
per tal que aquesta pugui rebre i transmetre les dades obtingudes del Sepam. 
Tal i com es pot apreciar a la figura 5.12, s’ha d’establir el tipus de connexió, a 
través del qual es vol connectar al dispositiu, juntament amb el número d’IP. 
 

 

Fig. 5.12: Parametrització de la connexió Ethernet de la ECI850. 

 

Una cop establerts els paràmetres Ethernet, per a que hi pugui haver una 
transferència i un control de dades del dispositiu Sepam, s’ha d’haver definit la 
configuració del port sèrie del dispositiu ECI850 que es comunica mitjançant 
Modbus. A la figura 5.13 es mostra la configuració d’aquesta,  i afegir que les 
velocitats de transferència de dades tan dels dispositius Sepams, com el 
dispositiu ECI850 han de ser les mateixes, en el cas d’aquest laboratori 38400.  
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Fig. 5.13: Configuració del port RS485 Modbus. 

 

Dins dels paràmetres de configuració del dispositiu ECI850, també es pot 
configurar el nivell de restricció per a cada usuari.Excepte el cas de l’usuari 
Administrator, els altres tipus d’usuaris es poden configurar el seu nivell d’accés, 
per a la configuració de les restriccions de cada usuari hi ha tres nivells d’accés 
diferents: complet, només de lectura i cap.  
 
Una vegada configurat el dispositiu ECI850, a la pestanya de diagnosis, tal i com 
es pot apreciar a la figura 5.14, es pot veure l’estat de les comunicacions 
Ethernet, del software SFT2841, de la norma IEC61850 i del port sèrie.  
 

 

Fig. 5.14: Estadístiques de comunicació. 

 
 

 - 49 - 



Pau Manero Centellas  

Finalment una altra opció a destacar que té la pàgina d’accés i configuració del 
dispositiu ECI850, és que en tot es moment pot saber el número de Sepams que 
estan connectats al dispositiu a través d’un bus Modbus, el seu estat a la xarxa, i 
el nom identificatiu de cada dispositiu Sepam. A la figura 5.16 es mostra el 
resum dels components i les dades transmeses als dispositius ECI50.  

 

 
Fig. 5.15: Resum de la ECI850. 

 
 

5.3.3.3. Configuració de la ACE850TP 
 
En aquest apartat s’explicarà la configuració de la ACE850, així com també la 
funció que desenvolupa en el laboratori objecte d’estudi. Com s’ha explicat 
anteriorment la principal característica d’aquest model d’interfície de 
comunicació, és que permet la connexió directa amb el Sepam sense haver de 
fer ús d’una passarel·la (gateway) per connectar-lo a la xarxa d’Ethernet.   
 
Una vegada introduït el número d’IP que es desitja per a la ACE850, la qual ha 
estat introduïda a través de la configuració del Sepam a l’apartat 6.3.3.2. Per 
accedir a l’ACE850 s’ha d’utilitzar un navegador web i introduir el número d’IP del 
dispositiu. Un cop introduït, per poder entrar a la pàgina de configuració de la 
ACE850 s’ha d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya.  
 
Com es pot observar a la figura 5.16, una vegada s’ha accedit dins de la pàgina 
de la ACE850, aquesta ens mostra el tipus de dispositiu Sepam al qual està 
connectat, el seu nom i el número de sèrie, juntament amb les dades del mateix 
dispositiu ACE850. 
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Fig. 5.16: Característiques dels elements connectats a la ACE850TP. 

 
 
A la pàgina d’accés al dispositiu també ens mostra els paràmetres d’Ethernet 
TCP/IP del dispositiu ACE850, juntament amb les IPs i característiques dels 
ordinadors connectats a la xarxa del laboratori. A la figura 5.17 es mostren el 
paràmetres d’Ethernet de la ACE850 i les connexions exteriors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5.17 Paràmetres Ethernet i connexions externes. 
 
 

Finalment una altra opció a destacar de la pàgina d’accés del dispositius ACE850, 
és que mostra l’estat actual del Sepam connectat al dispositiu, el seu estat a la 
xarxa i el nom identificatiu. A la figura 5.18 es mostra la informació del Sepam 
connectat a la ACE850. 
 

 
Fig. 5.18 Estat del Sepam. 
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5.3.3.4. Software SFT2841 
 
 
Aquest apartat està dedicat a l’explicació de la funció principal del software 
SFT2841, el qual ha estat nomenat anteriorment a l’apartat 4.3.3.2 per a 
l’explicació de la configuració frontal dels Sepams. A continuació es 
desenvoluparà el segon tipus de connexió que permet el programa, la connexió a 
través d’Ethernet. A la figura 5.19 es pot apreciar el tipus de connexió que 
s’utilitzarà per a la creació dels arxius CID i SCD, explicats en el capítol 4.3.4.1, 
dels dispositius Sepam del laboratori. 
 

 
Fig. 5.19 Tipus de connexió a utilitzar. 

 
 

Un cop s’ha escollit el tipus de connexió s’han d’agregar els diferents dispositius 
Ethernet, per tal que el software SFT2841 es pugui connectar amb ells a través 
de la xarxa Ethernet. A la figura 5.20 es mostra la forma d’agregar els dispositius 
Ethernet.  
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Fig. 5.20 Agregar un dispositiu Ethernet. 

 
Una vegada s’hagi agregat el dispositiu, s’ha d’introduir el numero d’IP amb el 
qual ha estat configurat, per tal de poder-lo trobar dins de la xarxa Ethernet. A la 
figura 5.21, es mostra els diferents tipus de configuració. La fig. 5.21 (a) 
representa les propietats del dispositiu ECI850 i en el cas de la figura 5.21 (b) 
representa la configuració dels Sepams que estan connectats a la xarxa a través 
de les ACE850.  
  
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (a)  Propietats ECI850.                                (b) Propietats ACE850. 
 

Fig. 5.21 Propietats Ethernet dels dispositius ECI850 i ACE850. 
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Una vegada introduïts tots els dispositius, es procedeix a la creació dels arxius 
CID. Els arxius CID contenen la configuració XML necessària de cada dispositiu 
Sepam, la descripció d’aquest tipus d’arxius s’ha donat al capítol 4.3.4.1. La 
figura 5.22 es mostra el procés de creació dels arxius CID.  
  

 
Fig. 5.22 Procés de creació dels arxius CID. 

 
Una vegada construïts els arxius CID per a cada dispositiu Ethernet es procedirà 
a construir els arxius SCD de tot el laboratori. Els arxius SCD, com ja s’han 
explicat en el capítol 4.3.4.1, contenen la descripció sencera de tot el laboratori. 
A la figura 5.23 es mostra el procés de creació de l’arxiu SCD.  
 

 
Fig. 5.23: Procés de creació de l’arxiu SCD. 

 
 
Aquest programa també mostra l’estat dels dispositius Sepams i en cas d’estar 
en línia, permet configurar-los remotament. A la figura 5.24 es pot apreciar 
l’estat dels dispositius connectats a través de la ECI850. Aquest programa 
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mostra els dispositius connectats a través d’una IP en concret, per això en la 
figura següent només n’apareixen dos, en aquest cas els que estan connectats a 
través de la interfície ECI850. 
 

 
Fig. 5.24: Sepams connectats a través de la ECI850. 

 
En el cas de que es vulgui procedir a configurar-los remotament, només caldrà 
prémer damunt de qualsevol dels Sepams que es desitgi configurar. 
 
 

5.3.3.5. Software SFT850 
 
En aquest apartat s’explicarà el funcionament i les funcions que proporciona el 
software SFT850. El software SFT850 proporciona una forma de crear, editar i 
mostrar el estàndard IEC61850 de configuració dels arxius que s’utilitzen al 
laboratori. A més aquest programa té interoperabilitat amb el software SFT2841, 
és a dir, permet editar dels arxius CID i SCD generats amb el software SFT2841.  
 
Per a la creació dels arxius, primerament s’ha d’agregar el dispositiu IED del qual 
es vulguis crear els arxius CID i SCD. A la figura 5.25 es pot veure com s’agrega 
un dispositiu IED. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.25: Agregar un dispositiu IED amb el software SFT850. 
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Tal i com es mostra a la figura 5.26, una vegada agregat el dispositiu IED s’ha 
d’identificar i introduir la direcció IP del dispositiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.26: Identificació del dispositiu IED. 

 
Una vegada introduïdes les dades de l’ECI850, s’ha d’introduir les dades dels 
Sepams que estiguin connectats a través d’aquesta. La figura 5.27 mostra la 
configuració dels Sepams connectats a la ECI850.  
 

 
 

Fig. 5.27: Identificació dels Sepams connectats a la ECI850. 

 
A la figura 5.28 es pot veure el resultat d’haver introduït la interfície de 
comunicació ECI850 i els diferents dispositius Sepam connectats a la interfície de 
comunicació, juntament amb totes les característiques de cadascun dels 
dispositius.  
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Fig. 5.28: Característiques dels dispositius del laboratori. 

 
Després d’haver introduït tots els dispositius del laboratori, s’explicarà els 
continguts generals d’un arxiu SCL.    
 
A la figura 5.29 es mostra la secció de comunicació. Aquesta secció conté la 
definició de totes les interfícies de comunicació i el llistat de tots els dispositius 
els qual estan connectats a través d’aquestes. 
  

 

Fig 5.29: Propietats de la secció de comunicació del software SFT850. 

 
Finalment la secció de cadascun dels dispositius proporciona la descripció en 
detall de totes les característiques i tipus de dades utilitzades per als IED definits 
anteriorment. 
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5.3.3.6. Software ControlSuite 

 

A continuació s’explicarà la funció del software ControlSuite amb el laboratori 
remot de proteccions elèctriques objecte d’estudi. Aquest software permet la 
visualització del laboratori mitjançant un SCADA. Aquesta funció s’utilitza per 
tenir un control sobre l’estat de cadascun dels dispositius del laboratori 
connectats a la xarxa mitjançant IEC 61850. A la figura 5.30 és pot observar 
l’estat a la xarxa de cadascun dels dispositius Sepams que formen el laboratori. 

  

 

Fig. 5.30: SCADA del software ControlSuite. 

 

Aquests software a més de mostrar l’estat de cadascun dels dispositius del 
laboratori, també és capaç de governar-los. A la figura 5.31, es pot veure el 
sistema SCADA de control del laboratori, en aquest esquema també es mostren 
els diferents dispositius NS100N, els quals estan governats a través dels relés de 
protecció Sepam. Al costat de cada dispositiu Sepam hi ha un mesurador de 
corrent, el qual representa en cada instant de temps, el valor de corrent que hi 
circula.  
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Fig. 5.31: SCADA de control del laboratori. 

 
Per a la configuració i la visualització d’aquest SCADA, s’ha hagut de fer ús dels 
softwars SFT850 i IEDScout per tal de determinar l’identificador i la sortida de 
cadascun dels dispositius representats a l’esquema. A continuació s’explicarà el 
procés de configuració dels diferents dispositius, per a l’emulació realitzada amb 
el software ControlSuite. 
 
Per a la configuració dels dispositius, prèviament s’ha d’haver creat el dibuix del 
laboratori objecte d’estudi, figura 5.39. Una vegada s’ha creat el dibuix del 
laboratori, s’ha de crear un arxiu .cdb (bloc de notas o wordpad), amb 
l’identificador de cadascun dels dispositius Sepams, juntament amb el seu 
número d’IP. La figura 5.32 mostra l’arxiu creat per la identificació dels Sepams 
d’aquest laboratori.  
 

 

Fig. 5.32: Identificació dels dispositius amb el software ControlSuite. 
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Una vegada creat el document .cdb que identifica cadascun dels diferents 
dispositius del laboratori, s’ha de crear un nou document .cdb, el qual contingui 
cadascuna de les funcions que es desitgi implementar en el SCADA, de cadascun 
dels Sepam. A la figura 5.33 es mostra la creació d’aquest document juntament 
amb totes les característiques a mostrar del Sepam en concret. Com ja s’ha dit 
anteriorment el nom del document ha de coincidir amb el nom d’identificació dels 
Sepams definits a la figura 5.32.  
 
A la taula 5.1 es mostra la llista de les variables que s’han utilitzat al SCADA per 
tal de supervisar i controlar els diferents Sepams i els interruptors que controlen. 
A la primera columna es mostra el nom de la variable utilitzada pel Control Suite, 
mentre que a la segona es mostra el nom que li correspon segons el model de 
dades de l’IEC61850 de cada Sepam. D’aquesta manera, el programa SCADA és 
capaç de relacionar les variables que li arriben en IEC61850 amb el contingut de 
la pantalla de visualització. 
 
Per a la supervisió del laboratori s’han escollit una sèrie de variables. Per una 
banda s’ha monitoritzat l’estat dels diferents interruptors NS100N mitjançant la 
variable XCBR1.Pos.stVal, mentre que la variable XCBR1.Pos.Oper.ctlVal s’ha utilitzat 
per realitzar el control de la posició del mateix interruptor. També s’han monitoritzat les 
mesures de corrent de les tres fases de cada una de les càrregues mitjançant la variable 
MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f. 
 

Nom 

SCADA 
Nom IEC 61850 Descripció 

pos_s113 ECI850Sepam_113/XCBR1.Pos.stVal 
Supervisió posició 
NS100N de la càrrega 3 

pos_s113 ECI850Sepam_113/SCBR1.Pos.Oper.ctlVal 
Control posició NS100N 
de la carga 3 

ApshA ECI850Sepam_113/MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f 
Corrent de la fase A de la 
càrrega 3 

ApshB ECI850Sepam_113/MMXU1.A.phsB.cVal.mag.f 
Corrent de la fase B de la 
càrrega 3 

ApshC ECI850Sepam_113/MMXU1.A.phsC.cVal.mag.f 
Corrent de la fase C de 
la càrrega 3 

pos_s31 ECI850Sepam_31/SCBR1.Pos.stVal 
Supervisió posició 
NS100N de l’anell 

pos_s31 ECI850Sepam_31/SCBR1.Pos.Oper.ctlVal 
Control posició NS100N 
de l’anell 

ApshA ECI850Sepam_31/MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f 
Corrent de la fase A de 
l’anell 

ApshB ECI850Sepam_31/MMXU1.A.phsB.cVal.mag.f 
Corrent de la fase B de 
l’anell 
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ApshC ECI850Sepam_31/MMXU1.A.phsC.cVal.mag.f 
Corrent de la fase C de 
l’anell 

pos_s112 ACE850Sepam_112/SCBR1.Pos.stVal 
Supervisió posició 
NS100N de la carga 2 

pos_s112 ACE850Sepam_112/SCBR1.Pos.Oper.ctlVal 
Control posició NS100N 
de la carga 2 

ApshA ACE850Sepam_112/MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f 
Corrent de la fase A de la 
càrrega 2 

ApshB ACE850Sepam_112/MMXU1.A.phsB.cVal.mag.f 
Corrent de la fase B de la 
càrrega 2 

ApshC ACE850Sepam_112/MMXU1.A.phsC.cVal.mag.f 
Corrent de la fase C de 
la càrrega 2 

pos_s111 ACE850Sepam_111/SCBR1.Pos.stVal 
Supervisió posició 
NS100N de la carga 1 

pos_s111 ACE850Sepam_111/SCBR1.Pos.Oper.ctlVal 
Control posició NS100N 
de la carga 1 

ApshA ACE850Sepam_111/MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f 
Corrent de la fase A de la 
càrrega 1 

ApshB ACE850Sepam_111/MMXU1.A.phsB.cVal.mag.f 
Corrent de la fase B de la 
càrrega 1 

ApshC ACE850Sepam_111/MMXU1.A.phsC.cVal.mag.f 
Corrent de la fase C de 
la càrrega 1 

Taula 5.1: Identificació de tots els elements del SCADA. 
 
 
Les variables llistades a la taula 5.1 s’han hagut d’implementar en diferents 
arxius .cdb per a cada un dels dispositius connectats al bus IEC61850. En 
aquests arxius es relaciona la variable utilitzat al SCADA (TAG) i la variable 
provinent del bus IEC61850 (ObjectID). A la figura 6.33 es mostra l’arxiu .cdb 
corresponent a l’ECI850 que inclou els Sepams 31 i 113. 
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Fig. 5.33: Arxiu .cdb dels Sepam113 i Sepam31 

 

Per a obtenir el nom de cada variable s’ha fet ús dels programa IEDScout i 
SFT850 per tal de explorar el model de dades i els atributs corresponents a 
cadascuan de les funcions implementades a l’SCADA. A la figura 5.34 es pot 
apreciar el model de dades d’un Sepam en el que es mostra el Logical Node 
corresponent a les mesures (MMXU1), i els seus atributs corresponents a la 
mesura del corrent de la fase B (A.phsB.cVal.mag.f). 
 
 

 

Fig. 5.34: Arxiu CID de configuració del Sepam 1.1.3. 



CAPÍTOL 6: 

ENGINYERIA I ENTORN 

En aquest capítol s’explicaran tan els preceptes mediambientals com socials que 
s’han tingut en copte a l’hora de dur a terme el projecte. Degut a que l’evolució 
de la societat evoluciona cap a preceptes de sostenibilitat i estalvi energètic en 
l’execució d’aquest projecte s’han dut a terme un seguit de mesures.  

7.1. Preceptes mediambientals 
A continuació s’explicaran els requisits mediambientals seguits per a la realització 
tan de la memòria com del muntatge del laboratori. 
 

 Per a la realització del muntatge del laboratori s’ha intentat sempre que a 
estat possible el reciclatge de material ja utilitzat per dur a terme altres 
tipus de projectes. 

 
 Per a la realització de càlcul i proves s’ha utilitzat paper reciclat o fulls en 

brut. 
 

 El laboratori remot sotmès a projecte no emet gasos contaminants ni 
causa un impacte en el medi ambient.  

7.2. Preceptes socials 
 En futures ampliacions el laboratori de proteccions pot fomentar la 

col·laboració entre escoles i universitats, degut a la seva interfície remota. 
 
 Projectes com aquests intenten col·laborar en el procés d’innovació i 

modernització de l’ensenyament. 
 

 Aquest projecte podrà ser una opció per a professors d’àmbits elèctrics de 
mostrar als alumnes les proteccions elèctriques i el funcionament de la 
mitja tensió. 
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CAPÍTOL 7: 

AMPLIACIONS FUTURES 

En aquest capítol es presentaran un seguit de possibles futures millores per al 
laboratori, tan físiques com remotes. 

 

 Ampliació del laboratori amb la emulació de faltes a terra, càrrega 
variable, variacions de freqüència entre d’altres que presenta la xarxa. 

 Ampliació  del laboratori amb la emulació d’una càrrega variable. 

 Incorporació dels relés de protecció P132 i S80. 

 Utilització dels missatges GOOSE. 

 Incorporar el PLC TSX Micro a la xarxa d’Ethernet mitjançant el software 
Factory Cast.  
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CAPÍTOL 8: 

CONCLUSIONS 

En el present projecte final de carrera es van plantejar una sèrie d’objectius per 
dur a terme l’ampliació i millora del laboratori de proteccions elèctriques de mitja 
tensió a l’aula Schneider de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona (EUETIB), un cop acabat es pot afirmar que s’han realitzat tots i 
cada un dels objectius prèviament plantejats.  
 
Aquest projecte podrà ser d’utilitat per l’ensenyament del funcionament de les 
proteccions elèctriques, en concret servirà per conèixer més profundament: la 
instal·lació dels diferents tipus de proteccions, la funció i la configuració dels 
diferents dispositius, així com també serà d’utilitat per introduir a l’alumnat als 
sistemes de comunicació utilitzats en el sistema elèctric. 
 
Degut a que aquest projecte va destinat a la docència s’ha creat un manual 
d’usuaris, que permet una introducció ràpida a la configuració dels diferents 
dispositius. Aquests donen a conèixer els diferents softwares utilitzats i la forma 
amb la que interactuen.  
 
Durant la realització del projecte s’han plantejat diversos reptes tant de 
configuració del laboratori com aprendre la metodologia dels diferents softwares 
utilitzats per a la comunicació del laboratori, tots i cada ú dels problemes s’han 
superat a base d’esforç, temps i enginy.  
 
L’ampliació d’aquest laboratori ha servit per millorar la seva configuració, poder 
visualitzar i configurar el laboratori de forma remota utilitzant l’estàndard de 
comunicacions IEC 61850, que actualment es troba en desenvolupament al 
sistema elèctric .  
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