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Capítol 1. 
L’energia elèctrica renovable i distribuïda dins 
el sistema elèctric. 
 

 

1.1 Perspectiva de les energies renovables.  
La generació d'electricitat amb fonts renovables constitueix, avui dia, una alternativa 
necessària  i per explotar davant el nou escenari energètic que es preveu per a  les 
properes  dècades  [1].  D'una  banda,  els  indicis  de  declivi  dels  recursos  energètics 
d'origen fòssil són cada vegada més visibles, on les discussions se centren en quan es 
produirà  el  “peak”  energètic,  i  no  tant des del punt d'esgotament de  les  reserves 
energètiques, sinó al flux, o sigui, a la capacitat tecnològica de subministrar a temps 
aquests  recursos  a  la  població.  Aspecte  que  comportarà,  amb  tota  seguretat,  un 
encariment gens menyspreable del preu d'adquisició dels recursos energètics en els 
anys propers. 
 
I,  per  l'altre  costat,  s'apuntalen  unes  importants  i  creixents  necessitats  de 
subministrament energètic per a la població mundial [1], de la qual se’n preveu, una 
complexa gestió dels recursos energètics a diferents nivells tècnics  i polítics a tot el 
món. 
 
Les  energies  renovables  (ER)  són una  font neta  i  fiable d'energia que no produeix 
emissions  de  CO2  a  l'atmosfera  i  a més  són  un  recurs  autòcton,  cosa  que  permet 
disminuir  la  dependència  energètica  dels  combustibles  fòssils  importats  en  un 
panorama geopolític internacional cada vegada més inestable. 
 
La utilització d'ER,  i  la seva aplicació a  la producció d'electricitat, ha estat recolzada 
per diferents organitzacions  internacionals  i estatals, dissenyant  i posant en marxa 
compromisos i plans energètics. Això, afegit a les liberalitzacions de mercats elèctrics, 
afavorida per un marc regulatori  i polític propici en diferents països, ha afavorit, en 
els últims anys, una tendència en augment del subministrament elèctric a les xarxes 
elèctriques  de  forma  descentralitzada  i  amb  la  marca  renovable.  Aquests 
subministraments, en alça, es deuen a noves  inversions en projectes d'instal∙lacions 
de  generació  elèctrica  distribuïda,  de mitjana  i  gran  potència,  dutes  a  terme  per 
particulars i empreses privades. 
 
El cas europeu n’és un bon exemple. Europa, marcat pel Consell Europeu, va impulsar 
el  2007,  els nous  objectius  d'integració  d'ER  per  al  conjunt  dels  països  de  la Unió 
Europea  [2],  en  el qual  el  20% de  l'energia  final  consumida haurà de  ser d'origen 
renovable al 2020. Metes que s’incorporen dins del programa “Europe 2020 Srategy 
for smart, sustainable and inclusivament growth”.  
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A la UE dels 27, la quota d'energia procedent de fonts renovables en el consum final 
brut  d'energia  es  va  incrementar  de  8,1%  el  2004  al  12,5%  el  2010.  Per  tant,  el 
progrés  cap a  la meta de 2020 està en  línia amb  la  trajectòria esperada,  [3]. Això, 
segons tendència actual, fa esperar un augment aproximadament d’un 10% per a  la 
propera dècada. 
 
Aquestes tendències de creixement,  i en compliment dels objectius, ha suposat que 
als  sistemes  d’energia  elèctrica  europeus  l`electricitat  generada  a  partir  de  fonts 
renovables,  i disponible per al consum  final,  fos més del doble entre el anys 1990  i 
2010.  Sent  la  seva  participació  del  40%  aproximadament  de  l'energia  total  del 
sistema  elèctric.  En  el  període  2004‐10,  la  generació  eòlica  es  va  duplicar  i  la 
generació d'electricitat solar va augmentar més de 10 vegades. Un altre  indicatiu es 
la  capacitat  instal∙lada  disponible  de  generació  d'electricitat  renovable,  la  qual  ha 
augmentat significativament en els últims 20 anys,  [3]. La  figura 1.1 mostra com  la 
capacitat  de  l'energia  eòlica  va  començar  a  augmentar  ràpidament  ja  a  finals  de 
1990, i com després del 2005 hi ha un auge en la generació d'energia solar. 
 

 
 

Figura 1.1. Evolució de la capacitat de generació d’electricitat renovable fins al 2010 
(GW), [3]. 

 
Tendències de creixement similars s’observen als països desenvolupats de la resta de 
continents,  mentre  que  les  estadístiques  son molt més  alarmants  per  als  països  
subdesenvolupats o en vies de desenvolupament. Segons [4], el mercat mundial de 
consum  energètic  augmenta  en  un  49%  des  de  2007  fins  2035  en  l’escenari  de 
referència actual. La demanda total d'energia als països fora de l'OCDE augmenta en 
un 84 per cent, en comparació amb l’increment del 14% en els països de l'OCDE. 

1.2 Recursos energètics distribuïts. 
Els recursos energètics distribuïts (RED) es troben  lligats a  l’aparició de  la generació 
mitjançant  fonts d’energia no convencionals  i/o renovables. Dins dels RED es tenen 
dues classes, les unitats generadores les quals es coneixen com generació distribuïda 
(GD)  i  les  unitats  d'emmagatzematge  o  aprofitament  de  la  generació  sobrant, 
conegudes com a càrrega distribuïda (CD). 
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No existeix encara una definició comunament acceptada per a  la GD,  i  fins  i  tot,  la 
pròpia denominació difereix segons la font documental o institucions [5]. En ocasions 
s'utilitza  el  terme  generació  descentralitzada  o,  encara  que més  rarament,  el  de 
generació "in‐situ". Una definició molt coneguda és  la del  IEEE que consisteix en  la 
generació d'energia elèctrica per mitjà de  fonts d'energia, normalment de  caràcter 
renovable,  i  de  potències  inferiors,  en  termes  generals,  a  les  fonts  convencionals. 
Una altra característica, i d'aquí, el seu nom, és a causa que es connecta a la xarxa de 
distribució d'energia elèctrica i que es caracteritza per trobar‐se instal∙lada en punts 
propers al  consum. En general, encara que no existeix una definició universalment 
acceptada sobre que és generació distribuïda  i en què es diferencia de  la generació 
centralitzada, alguns atributs que caracteritzen a la GD són: 
 

• No és planificada ni centralitzada, no és controlada per la xarxa principal, 
• Instal∙lació menor de 50‐100 MW, i 
• Connectada al sistema de  transport secundari o distribució primària, on els 

voltatges més comuns són de 230/400 V fins als 145 kV. 

1.2.1 Tecnologies.  

Segons  [6], a continuació es mostra un  resum de  les  tecnologies disponibles en els 
RED. Com a principals tecnologies de generació es troben: 
 
‐  Sistemes  de  cogeneració.  Son  sistemes  de  producció  conjunta  d’electricitat  o 
energia mecànica  i d’energia tèrmica útil mitjançant  la combustió d’un combustible. 
El gas natural es  l’energia primària utilitzada en  les centrals d’electricitat‐calor que 
treballen  amb  turbines  o motors  de  gas.  L’aprofitament  del  calor  residual  permet 
aconseguir  uns  rendiments  globals  de  l’ordre  del  80%,  on  la  reducció  del  consum 
d’energia primària pot arribar al 35% comparat amb  la generació convencional,  les 
emissions respecte a una planta de carbó es redueixen en un 30% i en un 10% per a 
plantes de turbines de gas amb cicle combinat.  
 
‐ Energia eòlica. Aquesta es una tecnologia cada cop més madura, la seva presencia a 
la generació elèctrica es cada cop major, arribant a ser una  font de generació amb 
gran pes en l'alimentació de les xarxes. Existeixen múltiples classes d'aerogeneradors, 
però destaquen dos  tipus on, els primers son de velocitat constant  i  impliquen una 
construcció simple  i robusta, alta eficiència elèctrica, alta  fiabilitat  i un cost  inferior 
als  de  velocitat  variable;  que  per  contra  son menys  eficients  aerodinàmicament, 
tenen tendència a tensions mecàniques i fan més soroll que els de velocitat variable. 
Els inconvenients dels de velocitat variable son una pitjor eficiència elèctrica, el cost i 
que en la majoria de casos son necessaris complexes estratègies de control. 
 
‐ Energia solar. La generació solar aprofita una font d’energia  inesgotable  i gratuïta 
com  ho  es  la  provinent  del  sol. Aquests  sistemes  es  caracteritzen  per  un  impacte 
mediambiental mínim, llarg període de vida amb un mínim manteniment (prop als 30 
anys) i una operació silenciosa. Per aquests motius, a l’actualitat, es reconeguda per 
governs  i  organitzacions  comercials  com  un  recolzament  potencial  de  l’energia 
necessària al mon d’una manera sostenible. Dins de  l’energia solar, aquesta pot ser 
fotovoltaica  o  tèrmica.  La  naturalesa  de  la  generació  fotovoltaica  es  de  corrent 
continua  (DC),  i  la  tèrmica es basa en el cicle  termodinàmic convencional, produint 
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una  diferencia  de  temperatures  suficient  per  a  moure  un  alternador  que  generi 
l’energia elèctrica sol∙licitada, exactament igual que una central tèrmica clàssica. 
 
‐  Hidroelèctrica.  Els  generadors  hidroelèctrics  de  petita  escala  son  també  molt 
interessants dins la generació distribuïda. La seva implantació deu ser en cas de que 
l'anàlisi topogràfic i les precipitacions anuals de l'emplaçament en estudi sigui positiu, 
ja  que  necessiten  un  cabal  d'aigua  suficientment  regular  per  a  produir  energia 
elèctrica. Per a evitar el no poder produir energia en un moment donat i/o aprofitar 
la  sobrant,  moltes  d'aquestes  centrals  disposen  dels  seus  propis  embassaments 
d'emmagatzemament. 
 
‐  Altres  fonts.  Existeixen  fonts  com  la  biomassa,  l'aprofitament  dels  residus 
municipals, el  gas  reciclat... que  son  tractats  com  a  fonts  renovables de  generació 
d'electricitat.  La  instal∙lació  d'aquests  generadors  sempre  seran  en  funció  de  la 
disponibilitat dels recursos necessaris. La majoria d'aquests tenen una baixa densitat 
energètica, no es disposa de forma abundant i son difícils d'emmagatzemar en grans 
quantitats.  Quan  l'emmagatzemament  no  es  interessant  ni  econòmica  ni 
efectivament, es  tenen generadors de petita  capacitat que operen per a  càrregues 
properes als recursos. 
 
I  per  l'altre  costat,  existeixen  diferents  tecnologies  d'emmagatzemament  com  ho 
són  les bateries  elèctriques,  els  volants d'inèrcia  i  els  supercondensadors. Aquests 
últims molt funcionals en micro‐xarxes o xarxes locals, en canvi per emmagatzematge 
a nivell de sistemes d'energia elèctrica, la més destacables es: 
 
‐ Central hidroelèctrica reversible. Es una central hidroelèctrica que a més de poder 
transformar  la energia potencial de  l'aigua en electricitat, té  la capacitat de fer‐ho a 
la  inversa,  augmentant  l'energia  potencial  de  l'aigua  consumint,  per  això,  energia 
elèctrica. D'aquesta manera pot utilitzar‐se com un mètode d'emmagatzemament de 
energia.  Estan  concebudes  per  a  satisfer  la  demanda  energètica  en  hores  punta  i 
emmagatzemar  energia  en  hores  de  vall.  Tot  i  que  el  habitual  es  que  aquestes 
centrals  turbinin o bombegin  l'aigua  entre dos  embassaments de diferents  alçada, 
existeix  un  cas  particular  anomenat  centrals  de  bombeig  pur  on  l'embassament 
superior es substitueix per un gran depòsit, on l'única aportació d'aigua al mateix es 
la que es bombeja de l'embassament inferior. 

1.2.2 Estructures de generació.  

Els  sistemes d’energia elèctrica operen com a  sistemes estandarditzats de corrents 
alterna  a  50  o  60Hz.  La  potencia  es  genera,  principal  i  tradicionalment,  per 
generadors síncrons. Aquests generadors impulsats per turbines son els responsables 
de mantenir la freqüència del sistema. 
 
Avui, degut a la varietat de fonts d’energia primària, la GD pot generar electricitat per 
mitjà  de màquines  elèctriques  rotatives  o  estàtiques.  Quan  l’energia  primària  es 
utilitzada  per  a moure  les màquines  elèctriques  rotatives  (generadors  síncrons  o 
d’inducció)  es  genera  potencia  alterna  AC.  Si  aquesta  potencia  es  generada  a  la 
freqüència del sistema o propera a ella, el generador es pot connectar directament a 
la xarxa. En canvi, si la freqüència generada difereix de la freqüència del sistema, s’ha 
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d’utilitzar una interfície d’electrònica de potencia, aquest cas es podria presentar si la 
font d’energia es intermitent a la naturalesa, com es el vent. La generació distribuïda 
també pot produir potencia alterna per mitjà d’un accionament a alta velocitat de 
rotació  (micro‐turbines).  En  aquest  cas,  la  potencia  alterna  es  generada  a  una 
freqüència constant, però a una freqüència major que  la de  la xarxa, pel que també 
es necessita una  interfície. En el cas de que es generi potencia directa DC  (cèl∙lules 
fotovoltaiques o de combustible)  la  interfície d’electrònica de potencia es necessita 
per a transformar potencia directa a alterna a  la mateixa freqüència de  la xarxa. En 
aquest sentit la connexió de la GD a la xarxa es pot classificar en dos categories: 
 

• Generació distribuïda connectada directament a la xarxa. 
• Generació distribuïda connectada indirectament a la xarxa. 

 
La figura 1.2 mostra el esquema de connexió d’una unitat de generació connectada 
directament  a  xarxa.  En  aquest  esquema  l’accionament  primari  opera  a  velocitat 
constant o amb petites variacions respecte a la nominal i els generadors utilitzats son 
els  síncrons  i  d’inducció  respectivament.  En  el  cas  de  generadors  síncrons  es  pot 
mantenint  la velocitat de  l’accionament primari constant, el generador por produir 
potencia a la freqüència de la xarxa. En aquest cas, plantes de vapor, turbines de gas, 
plantes de cogeneració  i hidroelèctriques. Quan  l’accionament no opera a velocitats 
constants,  es  adequat  utilitzar  un  generador  d’inducció,  aquests  son  utilitzats, 
generalment, en petites plantes hidroelèctriques o en petits parcs eòlics.  
 

 
 

Figura 1.2. Diagrama de la generació connectada directament a xarxa. 
 

A  [7]  es  descriuen  les  diferents  estructures  utilitzades  per  al  cas  de  generació  no 
connectada  a  xarxa directament. Una unitat de  generació distribuïda que  entregui 
corrent  directa  està  caracteritzada  principalment  per  utilitzar  generació  elèctrica 
sense  parts  rotatives  com  son:  les  cèl∙lules  de  combustible  i  les  cèl∙lules 
fotovoltaiques.  La  figura  1.3a  mostra  el  diagrama  simplificat  d’aquest  tipus  de 
plantes.  L’energia  a  la  sortida  del  generador  estàtic  pot  ser  fluctuant  pel  que  es 
suavitza amb  la col∙locació d’un condensador al bus DC, abans de ser convertida en 
corrent alterna a la freqüència de la xarxa mitjançant un inversor. Addicionalment, es 
pot implementar un filtre a la sortida del convertidor.  
 
Per  un  altre  costat,  algunes  unitats  de  generació,  com  les  microturbines  o  els 
aerogeneradors, utilitzen màquines elèctriques  rotatives, però  tot  i això necessiten 
connectar‐se a  la xarxa a través d’electrònica de potencia. Existeixen dos situacions 
en que els convertidors s’utilitzen com a interfície entre aquest tipus de màquines i la 
xarxa, quan  la màquina rotativa genera corrent a una freqüència superior a  la de  la 
xarxa, o quan  l’accionament primari condueixi al generador elèctric a una velocitat 
amb  variacions  relativament grans  respecte a  la nominal,  resultant una  freqüència 
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variable. Això s’il∙lustra a  la figura 1.3b,  l’alta freqüència o  la freqüència variable del 
corrent  AC  generat  es  rectificada  a  corrent  DC.  Mitjançant  un  bus  DC  amb 
condensador  i per un  inversor es  transformada en corrent AC a  la  freqüència de  la 
xarxa. 
 
Finalment, un altre cas es el de  la unitat que utilitza un generador d’inducció on el 
seus debanats de  l’estator es  connecten directament a  la  xarxa,  i els debanats del 
rotor es connecten bi‐direccionalment a una interfície d’electrònica de potencia tal i 
com mostra  la figura 1.3c. Les freqüències mecàniques  i elèctriques de  l’estator son 
controlables en un cert rang, i la freqüència elèctrica tant del rotor com de l’estator 
es poden igualar independentment de la velocitat mecànica del rotor. 
 
 

 
a) 

 
 

b) 

 
c) 
 

Figura 1.3. Diagrama de la generació distribuïda connectada indirectament a xarxa. 

1.3 Avantatges i desavantatges dels RED. 
Com  a  conseqüència de  l'elevació de  les  taxes de penetració dels RED  al  sistemes 
elèctrics  d’energia,  en  l'actualitat  s'estan  analitzant  detalladament  els  possibles 
impactes i beneficis que suposa la presència d’aquests nous recursos immersos a les 
xarxes. Aquest aspecte porta a la necessitat de realitzar nous estudis i anàlisis en els 
sistemes  elèctrics de potència,  abordant diferents perspectives  a  tenir  en  compte, 
entre  altres,  la  planificació  d'expansió  de  les  xarxa,  el  seu  control  i  operació,  i  el 
manteniment. 
 



Modelització,  control  i  simulació  d’un 
generador  solar  fotovoltaic  mitjançant 
inversors  trifàsics  i  considerant  els 
harmònics de la xarxa. 
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La  implementació  de GD  en  els  sistemes  de  distribució  resulta  beneficiosa  per  als 
sistemes  d’energia  elèctrica  i  per  als  usuaris.  Inicialment  les  empreses  elèctriques 
oferien oposició a la instal∙lació de nous RED, no obstant, amb  la presència de falles 
de subministrament en els darrers anys  i una mala gestió d'aquests recursos en els 
creixents  sistemes  elèctrics  d’energia,  ha  canviat  en  gran  mesurada  la  forma  de 
pensar  de  les  empreses  elèctriques.  Per  a  les  companyies  elèctriques  té  bastants 
aspectes positius com: 
 

• Recolzament amb subministrament en les puntes de càrrega del sistema, 
• Evitar el cost en ampliacions de la infraestructura de distribució,  
• Incorporació al sistema elèctric de nous recursos molt més ràpidament que 

les solucions convencionals,  
• Capacitat de ser implantada progressivament al creixement de la demanda. 

 
No  obstant  això,  les  necessitats  dels  propietaris  i/o  usuaris,  moltes  vegades 
col∙lisionen amb els requeriments de les empreses elèctriques, que veuen afectada la 
seva  operació  per  l'existència  d'aquestes  fonts  fora  del  seu  control.  Com  a 
desavantatges es destaquen, per una banda,  les  lligades a  les eines tradicionalment 
utilitzades per les companyies elèctriques, que afecten a àrees com la planificació de 
les ampliacions de la xarxa. I per l’altra, a nous camps, com les eines de predicció de 
la generació i el control d'aquesta, que es troba ara distribuïda en centenars d'unitats 
disperses.  I  es  que,  el  major  inconvenient  de  les  fonts  renovables  es  la  seva 
variabilitat  i  son  necessaris  components  que  regulin  el  voltatge,  la  freqüència,  la 
potencia activa  i  reactiva de  l’electricitat aportada a  la xarxa. Per  tant  la correcta  i 
precisa  gestió  del  sistema  es  fonamental  per  a  prendre  les  decisions  correctes  en 
cada  instant. S’han de  controlar  la potencia  i energia aportades a  la  xarxa. Aquest 
aspecte es molt més complicat que per als sistemes convencionals per motius com 
els que es resumeixen a continuació [8]:  
 

• La  presencia  de  múltiples  unitats  RED  amb  diferents  capacitats  i 
característiques, 

• En un mode autònom no hi ha una font de generació dominant, 
• La rapida resposta electrònica del conjunt dels RED pot afectar a l’estabilitat 

(voltatge/angle) quan no es disposa de les previsions adequades, 
   
Relacionat al  funcionament dels RED, és una  realitat que  les  tecnologies utilitzades 
afecten  de  diverses  formes  a  la  qualitat  de  l'energia,  per  exemple:  generant 
harmònics, en el  cas d'utilitzar electrònica de potència,  i  introduint altres  tipus de 
pertorbacions com sots de tensió, sobretensions, flickers, etc,... . 
 
Finalment,  un  altre  tema  important  és  com  i  en  quina mesura  participen  aquests 
nous  subministraments  als  serveis  complementaris  del  sistema.  Els  serveis  que  el 
sistema de generació pot proporcionar al sistema de transmissió inclouen el suport a 
la  tensió,  a  la  potència  reactiva,  i  al  servei  de  reserva,  o  sigui,  d'emergència  per 
restaurar  el  servei,  en  una  zona  concreta,  en  cas  de  fallada  de  subministraments 
elèctric.  En  altres  paraules,  com  aquests  nous  generadors  poden  contribuir  a  la 
seguretat en el subministrament, a un augment de la fiabilitat del sistema elèctric i a 
la seva estabilitat. 


