
 

 

 

 

 

RESUM: Aquest projecte consisteix en l'estudi, 

modelització i implementació de blocs de Simulink de 

diferents centrals d'energia renovable. L'objectiu 

principal de la seva creació és  facilitar l'estudi i 

dimensionament de diverses centrals, mitjançant la 

creació d'aquests nous blocs i integrar-ho en una llibreria 

Simulink per tal de facilitar la seva manipulació . Les 

energies renovables tractades són la fotovoltaica i la 

hidroelèctrica. 

PARAULES CLAU: Simulink, fotovoltaica i 

hidroelèctrica. 

1 Introducció 

Una central hidroelèctrica és una instal·lació que permet 

transformar l'energia potencial gravitatòria de l'aigua dels 

rius en energia elèctrica. 

Una planta fotovoltaica genera la energia elèctrica a 

partir de panells solars, agrupacions de cèl·lules 

fotovoltaiques en sèrie i paral·lel  que transformen la 

energia solar en electricitat  gràcies a l'efecte fotovoltaic. 

2 Simulink 

La creació de aquests nous blocs s'ha portat a terme 

amb Simulink.  

Simulink és un editor gràfic per dissenyar i simular 

models mitjanant diagrames de blocs . La seva 

integració amb el propi Matlab permet combinar els 

algoritmes de Matlab amb els models o exportar els 

resultats a Matlab per el seu posterior anàlisis. Disposa 

d'un ampli nombre de biblioteques de blocs predefinits 

per modelar sistemes continus i discrets. A més, l'entorn 

permet simulacions en hardware i proporciona 

compatibilitat per la creació de prototips. 

A  partir d'una llibreria de components bàsics, l'usuari pot 

crear els seus models movent i copiant-los d'una finestra 

a una altra, donar valors als diferents paràmetres i 

establir jerarquies i connexions entre els diferents 

components. Per a poder utilitzar l'entorn correctament, 

s'ha de tenir uns coneixements bàsics de Matlab, però 

no es  necessari tenir coneixements de programació.  

 

 

 

 

 

3 Creació de nous blocs  

La llibreria creada té dos blocs principals: el bloc de 

fotovoltaica i el d'hidroelèctrica. La llibreria de 

fotovoltaica consisteix en dos blocs: el panell solar i el 

càlcul de rendiments per adaptar-lo a la xarxa. La 

llibreria d'hidroelèctrica consta vuit bocs: sis blocs de 

pèrdues, un exemple de configuració de central 

hidràulica per calcular el salt net i un altre per calcular la 

potencia generada. 

 

Il·lustració 1 Blocs de la llibreria hidroelèctrica 

 

Il·lustració 2 Blocs de la  llibreria de fotovoltaica 

La creació d'aquests blocs s'ha realitzat mitjançant  el 

seu model matemàtic i a partir de blocs bàsics del 

Simulink. A més cada bloc consta de una màscara per 

facilitar la manipulació a l'usuari . 

3.1 Blocs per  pèrdua de càrrega 

Per tal d'aconseguir el salt hidràulic net s'ha creat un 

bloc per cada pèrdua de càrrega. A continuació es 

mostra aquestes blocs per dins. 

El bloc consta de un diagrama de blocs intern igual i en 

la programació de la màscara varia el coeficient  de cada 

cas. 
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Il·lustració 3 Bolc de una pèrdua de càrrega 

Amb una entrada de cabal i les variables internes D 

(diàmetre) i k (kt,ke,kv,kv,kc o f·L/D en funció de la 

pèrdua que estiguem buscant. Aquestes entrades  es 

multipliquen, divideixen i eleven per tal d'aconseguir la 

fórmula: 

ℎ = 𝑘 ·
𝑣2

2 ∗ 𝑔
= 𝑘 ·

(
𝑄𝑑

𝜋 · 𝐷2

4

)

2

2 ∗ 𝑔
(1) 

A la màscara de cada bloc es determina la k en funció 

de les especificacions de cada pèrdua . 

La k en les pèrdues de càrrega  de la reixa de neteja, 

l'embocadura i les vàlvules nomes depèn del tipus 

d'element a escollir i s'ha optat per un 'popup' especificat  

a l'apartat d' inicialització. 

 

Il·lustració 4 Inicialització de la màscara de l'embocadura 

Les fórmules de la k en el canvi de secció i en les 

conduccions s'han aplicat a la inicialització. 

  

Il·lustració 5 Inicialització de la màscara de canvi de secció 

 

Il·lustració 6 Inicialització de la màscara de conduccions 

S'ha creat un petit programa amb llenguatge Matlab dins 

la inicialització de la màscara per obtenir la k de les 

pèrdues de càrrega de direcció de canonada. 

 

Il·lustració 7 Inicialització de la màscara de canvi de direcció. 

3.2 Bloc d'exemple de configuració de central 

hidràulica per calcular el salt net 

Un cop creats tots els blocs s'han unit en un únic bloc 

d'una central hipotètica i s'ha obringut el salt net. 



  

Il·lustració 8 Ex Salt hidraulic net 

En el cas que la nostra central tingués més elements, 

només seria necessari ampliar el sumador i afegir-hi els 

blocs que faltessin. 

3.3 El bloc H_Pot_i_E de Potència i Energia 

S'ha creat un bloc a partir de cinc guanys  i un producte 

on les dos entrades són cabal (Qd) i salt hidràulic net 

(hn) i com a sortides la potència (P) i l'energia (E) 

Amb les fórmules : 

𝑃𝑜𝑡[𝑘𝑊] = 𝑄 [
𝑚3

𝑠
] · ℎ𝑛[𝑚] · 9.8 · [𝑅𝑡 · 𝑅𝑚 · 𝑅𝑎](2) 

𝐸[𝑘𝑊ℎ] = 𝑃[𝑘𝑊] · 𝑇[ℎ] (3) 

 

 

Il·lustració 9 Interior del bloc Potencia i Energia 

A la màscara s'ha configurat les dades dels guanys Rt, 

Rm, Ra i T amb quatre paràmetres 'edit'. 

3.4 Bloc PFV 

Per a la creació del model fotovoltaic s'ha utilitzat el 

circuit elèctric equivalent de la cèl·lula i a partir d'aquest 

s'han creat les funcions que el defineixen. 

 

Il·lustració 10 Circuit equivalent de una cèl·lula solar 

 Les fórmules que la descriuen són: 
𝐼𝐿 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑝 − 𝐼 = 0 → 𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑝 ( 4 ) 

𝑉 = 𝑉𝑑 − 𝑅𝑠 · 𝐼 → 𝑉𝑑 = 𝑉 + 𝑅𝑠 · 𝐼  ( 5 ) 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑜 · (𝑒
𝑉𝑑
𝑉𝑡 − 1)      ( 6 )  

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑜 · (𝑒
(

𝑉𝑑
𝐴·𝑉𝑡

)
− 1) −

𝑉𝑑

𝑅𝑝
  (7) 

𝐼𝐿 =
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
∗ 𝐼𝑠𝑐 + 𝜇𝑖𝑠𝑐 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) (8) 

𝐼𝑜 =
𝐼𝑠𝑐 −

𝑉𝑜𝑐
𝑁𝑠 · 𝑅𝑝

𝑒
(

𝑉𝑜𝑐
𝑁𝑠·𝑉𝑡

)
− 1

(9) 

IL: és el corrent equivalent de radiació solar,  
Id :és el corrent del diode equivalent  com a cèl·lula 
fotovoltaica 
Ip :el corrent en Rp 
Rs :és la resistència interna o en sèrie del dispositiu  
 Rp :la resistència shunt o en paral·lel . 
V :la tensió de la cèl·lula   
I :el corrent de la cèl·lula 
𝜇𝑖𝑠𝑐: Coeficient de temperatura de curtcircuit 
G: Irradiància 
Gref: Irradiància de referència (1000W/m2)   
T: temperatura[⁰ K] 

Tref: temperatura de referència[⁰ K] 

La Io i Guany IL és calculen a la inicialització de la 

màscara. 

G = (Isc/Gref)+(mu_isc*(T-Tref));  (10) 
Io = (Isc-(Voc/(Ns*Rp)))/(exp(Voc/(Ns*Vt))-1); (11) 
 

 El voltatge de sortida s'obté a partir del diagrama de 

blocs. El funcionament d'aquests és el següent : la  

insolació d'entrada és multiplica al guany d'insolació 

calculat a l' inicialització. D'aquí surt IL, se li resta Ipv 

d'entrada juntament amb Id i Vd/Rp que passa a un 

'solve' que resol Vd i aquest realimenta Id i Vd/Rp . Per 

últim se li resta el voltatge en Rs i es multiplica pel 

número de cèl·lules en sèrie. 

 

Il·lustració 11 Interior del bloc PFV 



Bloc FV_POt_E 

Les fórmules que descriu aquet bloc són : 

𝑃𝑜𝑡[𝑊] = 𝜂 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 (12) 

𝐸[𝑊ℎ] = 𝑃𝑜𝑡[𝑊] · 𝑇[ℎ] (13) 

El funcionament intern d'aquest bolc es basa en tres 

guanys. 

 

Il·lustració 12 funcionament intern del bloc FV_POt_E 

Test de models 

Per tal d'entendre millor els models esmentats s'han 

realitzat un parell de exemples dels dos sistemes. 

3.5 Exemple d'obtenció de potència   generada 

d'una central hidroelèctrica 

Exemple d'obtenció de potència   generada d'una central 

hidroelèctrica amb un cabal de 3.1414 i un salt brut de 

15m. 

Considerant que conté 1 reixa (Velocitat de l'aigua a 

traves de la reixa a 0.5 m/s, gruix de les barres de la 

reixa de 12 mm,distància de separació entre barres i 

reixa de 70 mm, angle d'inclinació de la reixa respecte 

l'horitzontal son 60⁰  i  factor  de forma de les barres del 

tipus e), 1 embocadura (D de 1.5 i factor  de forma de 

l'embocadura del tipus C), 2 Conduccions forçades de 

diferent diàmetres (1,5mm i 1,2mm de 5 i 15m de 

longitud),1 Canvi de secció (amb D de1.5 i d de1.2), 1 

vàlvula(D de 1.5mm i tipus esfèrica) i 2 canvis de 

direcció de igual diàmetre (D de 1,2, angle 45⁰  i Radi de 

curvatura de 4.) on les característiques de la planta 

tenen un rendiment de turbina de 0.9, rendiment del 

multiplicador de1, rendiment de l'alternador: 0.96 i 8760h 

de treball anuals.

 

Il·lustració 13 Exemple d'obtenció de potència generada d'una 
central hidroelèctrica 

Simulant en discret  i amb un temps de simulació inferior 

a 1 segon obtenim un salt net de 14,87m, una potència 

generada de 395,5kW i una energia produïda en un any 

de 3,465 ·106kWh. 

3.6 Exemple d'obtenció de potència generada de 

una planta fotovoltaica. 

Exemple d'obtenció de potència   generada d'una planta 

fotovoltaica considerant que només  està connectada en 

sèrie , rep una insolació de 1000W/m2 i un corrent de 

referència de 4A. 

I les seves especificacions són de 5.45A de corrent de 

curtcircuit, 22.2V de tensió en circuit obert, la Rs és de 

0.0131Ω i Rp de 2.742Ω amb 36 cèl·lules en sèrie, a 

300⁰ K, 0.95 de rendiment del regulador de carrega, 0.8 

de l' inversor i 4760h de treball anuals. 

 

Il·lustració 14 Exemple d'obtenció de potència generada d'una 
planta fotovoltaica 

El panell generarà 19,12V, una potència de 76,48W. 

Contant les pèrdues d'adequació al sistema equival a 

uns 58,13 W generats i 2,768 ·105Wh anuals. 

3.7 Exemple d'obtenció de corba característica V-

I i V-P d'una planta fotovoltaica. 

 

Il·lustració 3 Exemple de obtenció de corba característica V-I i V-P 
d'una planta fotovoltaica. 



Si l'entrada de referència es variable de 0 a 6 A, podem 

obtenir la corba de característica de voltatge -corrent i 

voltatge -potència. On es pot observar la potència 

màxima , Isc i la Voc. 

 

Il·lustració 16 corba de característica de voltatge -potència 

 

Il·lustració 17 Corba de característica de voltatge -corrent 

4 Conclusions:  

Després de portar a terme aquest projecte, es poden 

extreure diverses conclusions: 

Inicialment els objectius des del treball eren molt 

ambiciosos , però a la practica ha faltat temps per portar-

los tots a terme . L'objectiu inicial era fer una biblioteca 

de les diverses energies renovables existents , però a la 

pràctica s'han estudiat la hidràulica i la fotovoltaica. No 

s'ha arribat a tractar altres sistemes renovables de gran 

pes com la eòlica o geotèrmica. Realitzant un tutorial  

que permetés entendre cada bloc, i proposant un conjunt 

d'exemples en sistemes connectats a xarxa com en 

sistemes aïllats. S'ha portat a terme l'estudi i tutorial de 

sistemes aïllats però no ha donat temps a integrar-lo a la 

xarxa. 

Podem constatar que el Simulink és un entorn de treball 

extremadament versàtil i potent, tot i que per segons 

quins estudis elèctrics presenta una sèrie de 

complicacions que altres programes més enfocats en 

aquest sector han resolt i per tant resulten més senzills 

d'utilitzar en aquests casos. En el nostre cas s'ha utilitzat 

simulacions en discret. 

S'ha realitzat una llibreria , formada per dos subllibreries 

fotovoltaica i hidroelèctrica on a dins hi trobem els 

diferents blocs per poder portar a terme un estudi de 

potència generada. Per a cada bloc s'ha definit i creat un 

tutorial d'ús. Amb tres exemples d'utilització. 

La utilització de les 'màscares' ha permès adequar 

l'entorn a una gran simplicitat i a la vegada eliminar els 

arxius Matlab per definir variables de entrada així com 

simplificar el diagrama de blocs. 

Els diferents tipus d'elements ens permetrien de manera 

ràpida i senzilla realitzar estudis de dimensionament de 

centrals hidroelèctriques o fotovoltaiques i veure la 

potència que ens generarà a partir de les dades 

obtingudes pel fabricant. 

Algunes millores que se li podrien aplicar son un 

desenvolupament més profund de les resta de les parts 

de la sistema (inversors, reguladors...) En el cas de la 

fotovoltaica un regulador MPPT pot aportar un estudi 

molt més eficient del sistema així com la seva integració 

a la xarxa. 
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