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Objectius 
 Afavorir l’aprenentatge de temes relacionats   
amb la generació elèctrica basada en energies 
renovables 
Finalitzar la instal·lació i posar a punt la planta 
de generació elèctrica d’energies renovables 
eòlica i fotovoltaica 
Implementar una plataforma d’experimentació 
formada per convertidors estàtics per estudiar el 
funcionament de mòduls fotovoltaics 
Desenvolupar pràctiques de laboratori en les 
que es treballi amb la planta de generació 
mitjançant convertidors estàtics 

Àmbit 
Enginyeries Industrials 

 
 

Paraules Clau 
Energia eòlica 
Energia Fotovoltaica 
Convertidor DC/DC 

El projecte 

Agraïments: Els autors del projecte volen expressar el seu agraïment a l’’AGAUR i a l’ ICE de la UPC per la 
confiança i el finançament que ha premés el seu desenvolupament. 

CONCLUSIONS 

 La plataforma d’experimentació desenvolupada amb aquest ajut permet l’estudi de generació eòlica i energia 
solar fotovoltaica mitjançant pràctiques de laboratori.  
Un sistema de control permet l’estudi d’algoritmes de control orientats al punt de màxima eficiència 
Com a futures ampliacions està prevista la instal·lació de mòduls fotovoltaics amb seguidors solars, sistemes 
de mesura de condicions ambientals i convertidors d’energia elèctrica per a la connexió amb la xarxa elèctrica  

Destinataris 
•Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (EET) 
•Màster en Enginyeria Electrònica (ETSEIAT) 
•Màster en Automàtica i Electrònica Industrial (ETSEIAT) 

Planta mixta de generació eòlica-fotovoltaica 
Secció d’energia eòlica formada per un aerogenerador de 800 W 
Secció d’energia fotovoltaica formada per 16 mòduls fotovoltaics de 170 W cada un 
La planta està situada al terrat posterior de l’edifici TR1 de l’EET i el cablejat és conduit fins al laboratori 221 
de l’edifici TR2 on es realitzen tasques docents i de recerca. 
 

Plataforma d’experimentació amb mòduls fotovoltaics 
 

Convertidor DC/DC que varia el punt de treball d’un mòdul fotovoltaic per estudiar-ne les característiques 
Control del sistema mitjançant una interfície gràfica que permet realitzar un escombrat de tensió o 
  treballar en el punt de màxima potència MPPT 
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