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RESUM 

La humanitat s’enfrontarà en els propers anys al repte de canviar el seu 

model energètic pel canvi climàtic global. Entre moltes altres propostes, les 

microxarxes ja són una realitat que pot ajudar a mitigar els seus efectes per 

la seva capacitat d’integrar producció energètica provinent de fonts 

renovables, a més d’aportar molts altres avantatges al funcionament del 

sistema elèctric. 

Aquest projecte té la finalitat de dissenyar un  sistema de gestió energètica 

(EMS) per a una microxarxa híbrida i simular-lo mitjançant xarxes de Petri. 

El disseny d’aquest gestor es basa en el concepte d’eficiència energètica i 

s’ha desenvolupat seguint la norma ISO 50001:2011 i el procés de millora 

contínua que aquesta proposa.  

Inicialment, s’ha desenvolupat un EMS per a una microxarxa híbrida 

intel·ligent genèrica amb connexió a la xarxa elèctrica convencional, un 

generador dièsel de suport, generació fotovoltaica i un sistema 

d’emmagatzematge de bateries.  

Una vegada simulat aquest EMS mitjançant xarxes de Petri i assegurat el 

seu funcionament adequat per a qualsevol aplicació possible, s’ha pre-

dimensionat una microxarxa en un escenari concret – Palestina – per a 

observar l’actuació de l’EMS en totes les situacions possibles i comprovar 

que les polítiques energètiques i estratègies seguides són complertes en la 

seva totalitat. 

RESUMEN 

La humanidad afrontará durante los próximos años el reto de cambiar su 

modelo energético a causa del cambio climático global. Entre muchas otras 

propuestas, las microrredes son una realidad que puede ayudar a mitigar 

sus efectos por su capacidad de integrar producción proveniente de fuentes 

de energía renovables, además de aportar otras ventajas para el 

funcionamiento del sistema eléctrico. 

Este proyecto tiene la finalidad de diseñar un sistema de gestión energética 

(EMS) para una microrred híbrida inteligente i simularlo mediante redes de 

Petri. El diseño de este gestor se basa en el concepto de eficiencia 

energética y se ha desarrollado siguiendo la norma ISO 50001:2011 y el 

proceso de mejora continua que ésta propone. 

Inicialmente, se ha desarrollado un EMS para una microrred híbrida 

inteligente con conexión a la red eléctrica convencional, un generador diésel 

de soporte, generación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de 

baterías. 
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Una vez simulado este EMS para una microrred híbrida inteligente genérica 

mediante redes de Petri y asegurado su adecuado funcionamiento para 

cualquier aplicación posible, se ha pre-dimensionado una microrred en un 

escenario concreto – Palestina – para observar su actuación en todas las 

situaciones posibles y comprobar que las políticas energéticas y las 

estrategias seguidas son cumplidas en su totalidad. 

ABSTRACT 

Mankind is set to face in following years the challenge of changing its 

energetic model due to global climate change. Among many other 

proposals, microgrids are a reality that can help diminish its effects because 

of the capability of integrating energetic production coming from renewable 

energy sources, as well as providing other advantages to electric system 

operation. 

This project has the aim to design an energy management system (EMS) for 

a smart hybrid microgrid and simulate it using Petri nets. The design of this 

system is based on the energy efficiency concept and has been developed 

following rule ISO 50001:2011 and the process of continuous improvement 

it proposes. 

Initially, it has been developed an EMS for a smart hybrid microgrid with 

connection to the conventional electric grid, a back-up diesel generator, 

photovoltaic generation and a battery storage system. 

Once simulated this EMS to a generic smart hybrid microgrid using Petri 

nets and confirmed its adequate operation in any possible application, it has 

been pre-sized a microgrid in a particular scenery – Palestine – to observe 

its procedure in all possible situations and check energy policies and 

strategies followed are fully accomplished. 
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Capítol 1: 

Introducció 

L’energia sempre ha estat necessària per a la vida dels éssers humans, però 

a mesura que la societat ha anat avançant i ha augmentat la seva 

complexitat, la demanda energètica ha augmentat fortament. [1] 

 

Figura 1. Consum d’energia primària en MTOE. [2] 

Com es pot observar al gràfic superior, tot i una lleugera baixada l’any 2008 

– inici de la crisi econòmica mundial – el consum d’energia primària mundial 

segueix augmentant, i només un 10% aproximadament d’aquest consum és 

provinent de fonts renovables. 

D’altra banda, es pot apreciar que més del 75% de l’energia primària 

consumida prové de fonts emissores de CO2 i altres gasos d’efecte 
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hivernacle, contribuint així a l’escalfament del planeta i al canvi climàtic 

global. 

És degut a aquestes circumstàncies que  els conceptes d’eficiència i estalvi 

energètic han pres molta importància a tots els nivells de la nostra societat 

– polític, social i empresarial – sobretot des de la conscienciació sobre el 

canvi climàtic, l’encariment del preu de l’energia i els interrogants sobre la 

sostenibilitat del model energètic i de consum actual. 

L’eficiència energètica, per tant, és una solució que aporta solucions a 

aquests temes tant a nivell ecològic i sostenible com econòmic. 

1.1. Objectius 

Un primer objectiu d’aquest projecte és normatiu, ja que el treball de fi de 

grau és necessari per a completar el grau en enginyeria de l’energia i la 

seva obtenció, integrant coneixements de diverses assignatures i assolint la 

competència genèrica d’aprenentatge autònom.  

Per altra banda, la temàtica escollida per al treball de fi de grau està 

relacionada amb l’evolució del sistema energètic actual, que sempre ha 

estat d’un gran d’interès personal, amb la necessitat d’integració de fonts 

d’energia renovable per a combatre el canvi climàtic i canviar el model 

energètic actual, difícilment sostenible. 

Igualment, el treball s’inscriu dins l’àmbit del projecte europeu MED-Solar. 

Aquest fet implica que es basi en un marc físic predeterminat: les 

microxarxes híbrides intel·ligents. Per aquesta raó, el cos principal es centra 

en el disseny i desenvolupament d’un gestor d’energia (EMS) per a una 

microxarxa híbrida intel·ligent. A més, el treball ve emmarcat també en un 

marc lògic determinat: l’eficiència energètica, utilitzant la norma ISO 

50001:2011.  

Seguint aquests marcs lògic i físic, es vol aprofundir en el coneixement i la 

comprensió de les microxarxes en general, i de les híbrides i intel·ligents en 

particular, a l’igual que l’estudi de la norma ISO 50001:2011; la seva 

finalitat i el mètode per a assolir-la. 

Es vol realitzar un procediment seqüencial per a dissenyar un algorisme de 

control d’un EMS genèric – aplicable a qualsevol escenari particular – 

complint els objectius d’optimització i les estratègies escollides.  

Un cop desenvolupat l’EMS es vol modelitzar mitjançant una eina adequada 

i, finalment,  simular-lo en una de les plantes pilot desenvolupades pel 

projecte MED-Solar al Màixriq, realitzant un predimensionament de la 

microxarxa necessària per a la ubicació. 
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1.2. Abast 

Prèviament al cos del projecte s’emmarcaran els marcs lògics i físics en els 

què es basa el projecte: l’eficiència energètica i les microxarxes híbrides 

intel·ligents. 

Per altra banda, al emmarcar-se el treball dins el context de la especialitat 

energètica el cos del treball es centrarà en el disseny de l’EMS i la seva 

simulació. 

A la simulació del comportament de l’EMS a An-Najah no s’entrarà en 

profunditat en la connexió de cada un dels elements que formen les 

microxarxes – esquemes unifilar i multifilar de la instal·lació fotovoltaica, 

bateries, etc. – ja que no es tracta del cos del projecte, sinó una eina per 

permetre la simulació de l’EMS. 

Tot i això, es realitzarà un dimensionament de cada un dels elements per a 

assegurar l’abastiment de demanda: xarxa convencional, generador dièsel 

de suport, banc de bateries i instal·lació fotovoltaica, que es tractaran a 

nivell de blocs. 

Per al dimensionament de cada bloc no s’estudiarà les respostes transitòries 

sinó que s’estudiaran únicament els comportaments a mitjà i llarg termini. 

1.3. Marc lògic 

És necessari determinar el marc lògic en què s’emmarca el projecte per tal 

d’assegurar una bona comprensió del problema en la seva globalitat i que 

les seves conclusions i mètodes són aplicables a qualsevol escenari concret. 

És per aquesta raó que abans d’entrar al cos del projecte s’ha de definir en 

quin àmbit es treballarà: la eficiència energètica. 

1.3.1. Eficiència energètica 

L’eficiència i l’estalvi energètic és un procés de millora contínua basat en 

unes polítiques energètiques que persegueixen els objectius següents: [3] 

1. Garantir l’abastiment d’energia. 

2. Augmentar la competitivitat de l’economia. 

3. Promoure la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climàtic. 

En primer lloc, especificar que l’abastiment energètic s’ha de garantir a 

nivell ciutadà – l’energia és considerada un servei bàsic – però també s’ha 

de tenir en consideració la gran dependència energètica exterior de molts 

països i economies, que els fa vulnerables a conflictes internacionals i altres 

interessos, a més de limitar la seva competitivitat si augmenta el preu de 

l’energia primària. 
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En segon lloc, el simple fet d’abaratir el cost energètic per a l’usuari final es 

tradueix directament en un augment de la seva competitivitat, i el mateix 

és extrapolable a gran escala – poble, comunitat, país, etc. 

Finalment, és important que el disseny d’un sistema d’eficiència energètica 

no només tingui en consideració l’abastiment i el preu de l’energia 

consumida si no que també sigui capaç d’oferir solucions a potser el més 

important problema al que s’enfronta la humanitat en conjunt; el canvi 

climàtic.  

1.3.2. ISO 50 001 

Diverses organitzacions van crear documents relacionats amb l’eficiència 

energètica fins el 2011, quan l’Organització Internacional de Normalització 

va desenvolupar la norma ISO 50001:2011, que guia la implementació d’un 

sistema de gestió d’energia aplicable a qualsevol sistema independentment 

de la situació o de l’escala del cas concret. 

Aquesta norma està pensada per a reduir les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle i els costos de l’energia en base a sistematitzar la gestió 

d’aquesta i especifica els requisits per establir, implementar, mantenir i 

millorar un sistema de gestió d’energia per millorar el seu rendiment 

energètic. [3] [4] 

Seguint tots els aspectes comentats anteriorment – a l’apartat model 

d’eficiència energètica –, la norma proposa seguir un procés de millora 

contínua explicitat en el diagrama de flux mostrat a la figura 2.  

A partir d’una auditoria energètica preliminar s’analitzen els usos energètics 

passats i presents per a continuar amb una revisió energètica i finalment 

marcar uns objectius i proposar uns plans d’acció. [3] [4] 
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Figura 2. Model de sistema de gestió d’energia de la ISO 50001 [4] 

Ja definides anteriorment les polítiques energètiques principals en les que 

es vol basar el sistema – subapartat 1.3.1 Eficiència energètica –, el segon 

estadi, la planificació energètica, comença amb una auditoria energètica. 

Per a que una auditoria energètica sigui comparable i destaqui els punts on 

s’ha d’incidir per a millorar el sistema es seguirà la norma UNE-EN 16247-

2:2014. 

La norma EN 16247-2:2014 és aplicable als requisits de les auditories 

energètiques als edificis. A més dels requisits, defineix la metodologia i els 
resultats que ha de tenir. [5] 

La norma defineix l’auditoria ha de constar de: [6] 

- Zona o edifici/s auditats. 

- Serveis energètics. 

- Sistemes tècnics de l’edifici. 

- Àrees i sistemes fora de l’edifici. 

- Indicadors adequats per a l’auditoria. 

I que l’auditor ha de recopilar dades segons l’abast de l’auditoria: 

- Portadors d’energia actuals i disponibles. 

- Energia: importada i exportada, consums de tots els comptadors 

disponibles, dades de mesura individual (si és possible), corba de 

demanda energètica a intervals curts (si és possible) i les seves 

mesures corresponents. 

- Factors que afecten al consum: climatologia, ocupació. 

- Canvis recents a l’edifici. 



 Desenvolupament d’un sistema de gestió d’energia per a una microxarxa híbrida 

12 

- Documents i informació sobre el disseny, l’operació i el manteniment 

de l’edifici: superfície, volum, aïllants, etc. 

- Equips consumidors d’energia i càrregues generals. 

1.3.3. Aplicació del mètode al TFG 

Així doncs, aplicant les normes ISO 50001:2011 i EN 16247-2:2014 es pot 

desenvolupar el mètode d’actuació basat en fases per a l’aplicació de 

qualsevol cas concret i que se seguirà en aquest treball: [3] 

- Fase 1: Planificació: 

S’estudia i es planifica l’auditoria energètica i es du a terme. 

- Fase 2: Recerca i bibliografia: 

Es busquen les solucions disponibles al mercat, es comprova la 

legislació i la viabilitat, així com el període de retorn de cada 

mesura a implementar. 

- Fase 3: Optimització: 

S’optimitzen les mesures per a cada element de les càrregues. 

- Fase 4: Verificació: 

Comprovació final de que les mesures són viables tècnica i 

econòmicament per a la seva implementació. 

- Fase 5: Implementació: 

Si tots els punts anteriors han estat resolt satisfactòriament, es 

procedeix amb el projecte i es proposen mesures de millora 

contínua. 
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Figura 3. Diagrama de la metodologia d’actuació. [3] 

1.4. Marc físic 

La solució aportada al problema d’eficiència energètica és la implementació 

física d’una microxarxa híbrida amb un sistema de gestió energètic. A 

continuació s’exposaran les característiques de les xarxes convencionals i 

les millores que les microxarxes aporten tant a nivell general com per als 

particulars que decideixen implementar-les. 

La tria d’aquesta solució és deguda, a banda de que és una solució òptima, 

a que aquest treball de fi de grau s’emmarca en el projecte MED-Solar, que 

s’explicarà a continuació i que es dedica a la concepció i disseny de 

microxarxes híbrides. A l’aplicar la metodologia i les dades necessàries– 

entre altres – s’utilitzarà la mateixa concepció general. 
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1.4.1. Projecte MED-Solar 

El projecte MED-Solar és una iniciativa finançada per la Unió Europea 

juntament amb ENPI CBCMED (programa de cooperació transfronterera del 

mediterrani). [7] 

Liderat per l’empresa Trama TecnoAmbiental (TTA), altres ens que 

participen al projecte en cooperació amb el primer són la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), el Commissariat à l’énergie atòmiques et 

aux énergies alternatives francès (CEA), el programa al desenvolupament 

de les nacions unides (UNDP), Energy Research Centre dins la Universitat 

Nacional d’ An-Najah (ERC) i el National Energy Research Center de 

Jordània (NERC). [7] 

La duració del projecte ha estat de 30 mesos (del gener del 2013 al juny del 

2015) i el seu pressupost ha estat de 3.021.590€, dels quals gairebé el 

90% han estat finançats per la UE (2.656.771€, 87,93% del total). [7] 

L’objectiu principal del projecte MED-Solar és el disseny i la implementació 

de tant tecnologies innovadores com el coneixement en l’àmbit solar, 

especialment el fotovoltaic.  

La seva acció es centra en tres països: Jordània, Líban i Palestina; on la 

poca robustesa de la xarxa o altres problemes específics – depenent del 

país d’implementació – no asseguren la disponibilitat de xarxa en 

equipaments públics o crítics (hospitals i escoles, per exemple) o 

impedeixen la millora del sistema industrial. En lloc d’utilitzar únicament 

generadors de combustibles fòssils, MED-Solar proposa la instal·lació de 

microxarxes híbrides: generadors dièsel amb suport fotovoltaic i 

emmagatzematge. 

A curt termini, la situació dels beneficiaris principals millora per la reducció 

dels costos energètics, i a llarg termini la població general es veurà també 

beneficiada per la continuïtat de subministrament elèctric, la reducció del 

cost de l’energia i la reducció de la contaminació ambiental. [7]  
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Figura 4. Resultats esperats pel programa MED-Solar. [7] 

1.4.2. Microxarxes 

Les xarxes elèctriques convencionals estan basades en una estructura 

centralitzada que consta de les divisions de generació, transport i 

distribució. En aquesta concepció existeixen grans centrals generadores 

d’energia elèctrica, situades normalment fora dels nuclis consumidors, que 

generen gran potència elèctrica que ha de ser transportada fins als nuclis de 

consum mitjançant les xarxes de transport (alt i molt alt voltatge) i 

distribució (mig i baix voltatge). 

Aquesta estructura està basada bàsicament en generadors síncrons i 

turbines i presenta problemes associats amb el manteniment de 

l’equipament i el sistema, pèrdua d’estabilitat , falles i càrregues no lineals, 

entre altres. En resum, presenta dificultats a tres nivells diferents: [8] 

 A nivell de generació: 

A banda de l’important impacte ambiental (utilitza una gran quantitat 

combustibles contaminants o atòmics) la seva robustesa i eficiència 

no és tant alta com es podria desitjar, i sobretot presenta 

obsolescència juntament amb uns costs de renovació molt elevats. 

 A nivell de transport: 

S’ha de controlar el voltatge degut al consum reactiu, i la potència 

transmesa és limitada degut al límit tèrmic (segons el voltatge i la 

reactància). S’ha d’assegurar la estabilitat transitòria i dinàmica 

segons la demanda. 

 A nivell de distribució: 



 Desenvolupament d’un sistema de gestió d’energia per a una microxarxa híbrida 

16 

Necessitat de sistemes de comunicació i control, a més d’assegurar la 

qualitat del subministrament. 

Per altra banda, aquest sistema presenta moltes pèrdues de transmissió i 

distribució (entre un 6 i un 9% de la potència generada en borns de les 

centrals) i va ser dissenyada, entre altres coses, per poder ser fàcilment 

controlada des d’un centre de control centralitzat. [9] 

 

Figura 5. Esquema d’una xarxa elèctrica convencional. [10] 

Tot i això, les innovacions tecnològiques en electrònica de potència i en els 

sistemes de control i gestió han permès el sorgiment d’una nova concepció: 

les microxarxes elèctriques. 

Una microxarxa elèctrica, segons Lasseter, és un sistema basat en la 

generació descentralitzada d’energia i pròxima a la demanda. Implica 

sistemes d’emmagatzematge energètic, control dels fluxos de potència 

existents al sistema i generació renovable. L’agrupació d’aquestes càrregues 

i la micro-generació (menor de 100 kW) opera com un únic sistema 

controlable que proporciona l’energia necessària a la zona. 

El Dr. Peter Lilienthal (desenvolupador del software energètic HOMER®) va 

proposar una classificació de les microxarxes en quatre categories segons la 

seva mida i si estan connectades o no a la xarxa pública. 
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Figura 6. Classificació de microxarxes proposada per Dr. 

Peter Lilienthal. [11] 

A continuació es detallen les particularitats més destacables de cada 

subclasse de microxarxa: 

 Grans microxarxes aïllades de la xarxa convencional: 

Solen ser casos com illes o ciutats no connectades a la xarxa pública, 

gestionats per empreses i basats en múltiples generadors treballant 

en paral·lel. En el cas de les illes, hi sol haver una gran integració de 

generació renovable. 

 Petites microxarxes aïllades de la xarxa convencional: 

Solen ser petits pobles, grups de cases o concentracions d’edificis 

com centres turístics o d’investigació aïllats. Acostumen a ser abastits 

per un generador dièsel combinat amb generació renovable i 

sistemes d’emmagatzematge. 

 Grans microxarxes connectades a la xarxa convencional: 

Acostumen a ser infraestructures crítiques com centres hospitalaris, 

serveis d’emergència, centrals de dades o bases militars. Totes 

aquestes infraestructures tenen en comú la necessitat d’un 

abastiment ininterromput d’energia i el seu estalvi energètic no és 

sempre el factor principal de disseny. 

 Petites microxarxes connectades a la xarxa convencional: 

Acostumen a ser aplicats en països amb xarxes febles (amb talls 

freqüents), pel que és necessari generació de reserva. L’aplicació de 

les microxarxes redueix els costos del sistema, les emissions 

contaminants i la disponibilitat energètica. Les microxarxes aplicades 

en aquests casos acostumen a ser híbrides (explicació més 

endavant). [11] [12] 

Com es pot apreciar per la seva classificació, les microxarxes poden ser 

dissenyades per subministrar electricitat (i/o calor) a unes càrregues d’una 

comunitat petita, edificis públics, àrees comercials, industrials, illes... 

Tot i que anteriorment només s’instal·laven en localitzacions aïllades on no 

arribava la xarxa elèctrica general per a un funcionament de forma 
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autònoma, en aquests moments ja és possible la seva instal·lació 

interconnectada amb la xarxa mitjançant un interruptor estàtic. 

Tota microxarxa està dotada d’electrònica de potència i control per a la seva 

operació autònoma dins de la xarxa. Una peculiaritat d’aquestes és que són 

vistes per la xarxa general com una càrrega variable, ja que poden estar 

injectant potència a la resta de la xarxa segons les necessitats i condicions 

d’aquesta, aïllades (sense flux de potència en cap sentit) o com a càrrega, 

quan estigui demandant potència del sistema. [12] 

És d’una importància capital que les microxarxes estan dissenyades seguint 

un concepte modular; unitats petites amb poca potència que 

s’interconnecten entre elles, i que, per tant, un grup de petites microxarxes 

interconnectades segueix funcionant com a grup amb els mateixos 

paràmetres d’una sola microxarxa vista des de l’exterior. Aquest concepte 

és molt útil per a l’escalabilitat de les instal·lacions. 

Els avantatges de la implementació de microxarxes són: [12] [13] [14]  

 Augment de la penetració de les energies renovables al sistema. 

 Millora de la disponibilitat de la xarxa. 

 Millora de la qualitat de l’energia elèctrica. 

 Reducció de les pèrdues per transport energètic (s’elimina aquesta 

necessitat) i per distribució. 

 Reducció del cost de l’energia per a l’usuari. 

 Reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. 

 Reducció de la dependència energètica de l’exterior. 

Per totes aquestes capacitats inherents al disseny i la concepció de les 

microxarxes, la seva implementació és una opció idònia per a garantir 

l’abastiment energètic, millorar la competitivitat (el cost energètic) del 

sistema i millorar la sostenibilitat del mateix; les polítiques energètiques 

que es persegueixen quan es vol implementar un sistema d’eficiència 

energètica. 

Seguint les conclusions de Lasseter, les microxarxes poden minimitzar els 

problemes de robustesa, eficiència, impacte ambiental, problemes tècnics 

diversos (control del voltatge, transitoris, etc.), qualitat i de comunicació 

basant-se en la generació distribuïda, control dels fluxos de potència i 

sistemes d’emmagatzematge. [11] 

A més, la millora és molt més substancial si s’utilitzen sistemes CIM (Sigles 

de Computer-Integrated Manufacturing), SCADA (Sigles de Supervisory 

Control And Data Adquisition) i de smart metering; és a dir, si s’implementa 

una microxarxa intel·ligent. 
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1.4.3. Microxarxes híbrides 

Les microxarxes híbrides són una tipologia de microxarxes que consta de sis 

blocs bàsics: 

 Connexió a la xarxa elèctrica convencional (opcional). 

 Generació renovable: el treball es basarà en la producció fotovoltaica. 

 Generació de suport convencional: en el aquest cas es considerarà  

un o més generadors dièsel. 

 Sistema d’emmagatzematge: s’utilitzarà un banc de bateries, tot i 

que es podria afegir o substituir per altres tecnologies 

d’emmagatzematge segons les funcions que es desitgen implementar 

al sistema. 

 Càrregues: poden estar subdividides en crítiques i no crítiques. 

 Convertidors estàtics interconnectats: uneixen els cinc elements 

anteriors i asseguren la seva correcta operació i combinació – 

normalment seguint el control d’un sistema de gestió d’energia. 

 

Figura 7. Blocs d’una microxarxa híbrida genèrica. [15] 

1.4.4. Microxarxes híbrides intel·ligents 

Usualment, a més, les microxarxes híbrides solen ser intel·ligents, el terme 

que s’aplica quan es refereix a que, a més de generació distribuïda i un 

sistema d’emmagatzematge energètic, es gestiona el control de fluxos de 

potència mitjançant un EMS (el conjunt d’un sistema SCADA i la piràmide 

CIM). 

Com s’ha comentat, aquest control es realitza mitjançant la implementació 

de la piràmide CIM. La piràmide CIM (acrònim de computer-integrated 

manufactured) és un mètode que es basa en la integració d’un procés 

íntegre controlant-lo utilitzant ordinadors. 

Mitjançant l’intercanvi d’informació entre processos individuals s’augmenta 

la rapidesa del conjunt dels processos i es limiten les falles o errors. La 

implementació de les piràmides CIM es basa normalment en processos de 
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control de llaç tancat i en informació a temps real aportada per diferents 

sensors. [16] 

Tot i que es pot aplicar a una gran varietat de camps, quan s’aplica a 

l’àmbit de la potència elèctrica i més concretament al d’un EMS, es pot 

resumir gràficament com mostra la figura 8. 

 

Figura 8. Tres capes de la piràmide CIM d’un EMS. [15] 

Es pot observar com apareixen tres capes de decisió (estratègica, tàctica i 

operacional, definides més extensament a l’apartat 2.1) segons la 

immediatesa d’aquesta. Per altra banda, a l’implementar aquest mètode en 

una microxarxa també apareixen 3 busos diferents: 

 Bus de comunicacions: a través del qual s’envia i es distribueix tota 

la informació dels sensors fins el gestor d’energia i les ordres del 

gestor als diferents actuadors. 

 Bus de potència: nivell que treballa amb l’energia de la microxarxa 

intel·ligent en si, interacciona directament amb cada element físic 

d’aquesta (generador dièsel, càrregues, etc.). 

 Bus de control: és el de més baix nivell i es el que controla cada 

element – a partir de la informació rebuda de l’EMS – per 

implementar les variables físiques que permeten controlar l’actuació 

de cada bloc. 
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Figura 9. Simplificació visual dels diferents busos en una 

microxarxa híbrida intel·ligent. [15] 

D’altra banda, s’implementa també un sistema SCADA (acrònim de les 

sigles en anglès de supervisió per control i adquisició de dades) és un 

software per a ordinadors que permet controlar i supervisar processos a 

distància. Mitjançant la retroalimentació a temps real d’informació aportada 

per sensors i actuadors permet la gestió i intervenció en un procés. [8] [17] 

Un SCADA, a banda de permetre controlar i supervisar un procés a 

distància, és un sistema que pot detectar falles en el funcionament, 

diagnosticar-les i reconfigurar el sistema complet per a reiniciar el seu 

funcionament. 

 

Figura 10. Representació dels tres nivells en un sistema 

SCADA. [8] 
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Capítol 2:          

Gestió de l’energia 

Aquest treball de final de grau es centra en la gestió energètica de la 

microxarxa, al ser de l’especialitat d’energies. La gestió és imprescindible 

per implementar les polítiques desitjades, recordades a continuació: 

1. Garantir l’abastiment d’energia. 

2. Augmentar la competitivitat de l’economia. 

3. Promoure la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climàtic. 

Aquesta gestió s’implementa al sistema mitjançant un sistema de gestió 

energètic. 

2.1. EMS 

Un gestor d’energia o EMS és un sistema que permet gestionar els fluxos de 

potència a curt, mitjà i llarg termini mitjançant una presa de decisions per 

complir els objectius o funcions assignades a aquest. S’implementa amb un 

algoritme a un PLC. 

L’EMS rep informació dels diferents sensors situats a la interconnexió amb 

la xarxa, el generador dièsel (si només n’hi ha un), els panells fotovoltaics, 

les càrregues i el sistema d’emmagatzematge mitjançant mòduls 

d’adquisició de dades, computa la informació rebuda i seguint un algoritme 

de control prèviament definit executa les accions necessàries mitjançant 

actuadors o interfaces de control per assegurar l’actuació desitjada al 

sistema. 
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Figura 11. Vista de la concepció física d’un EMS. [15] 

Altrament, el sistema gestor d’energia actua a tres nivells diferents en la 

presa de decisions, mitjançant un control jeràrquic: 

 Nivell estratègic. 

 Nivell tàctic. 

 Nivell operacional. 

Aquests tres nivells permeten el control de tot el sistema diferenciant la 

freqüència de la presa de decisions (llarga, mitja o curta respectivament), 
però també pot existir una interrelació entre els tres. 

A l’aplicació d’aquesta estructura a l’EMS el nivell més alt és assignat a les 
estratègies de gestió, el mig al control dels fluxos de potència i el més baix 

al control dels elements físics del sistema (controladors, sensors, etc.). [18] 

Aquest treball es centra sobretot en el nivell tàctic, entrant lleugerament en 
el nivell estratègic – únicament es consideraran les polítiques energètiques 
escollides i retribucions energètiques bàsiques – i no entra al nivell 

operacional o de control per la limitació de temps implícita en el treball de 
final de grau. 

En els punts 2.1.1 a 2.1.3 es detallen més extensament els tres nivells de 
presa de decisions. 

2.1.1. Nivell estratègic 

És el nivell de jerarquia més elevat i segueix una estratègia per a la gestió 

energètica considerant les polítiques energètiques triades, els preus de 

l’electricitat i del combustible però també segons les previsions 

meteorològiques – per planificar la producció fotovoltaica, per exemple – 

entre altres factors.  

Sigui quina sigui la estratègia seguida, ha d’assegurar l’alimentació de les 

càrregues amb alta seguretat al mínim cost possible. 
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2.1.2. Nivell tàctic 

És el nivell mitjà de control i és el primer que es programa en el disseny del 

sistema de gestió, encarregant-se de gestionar els fluxos de potència. 

Tot i que el balanç de potència instantani és automàticament controlat a 

nivell operacional, el nivell tàctic s’encarrega de determinar els valors que 

es programaran al nivell operacional per assegurar la funcionalitat del 

sistema en tots els escenaris previstos. 

Els punts que determinaran l’actuació de tots els elements són 

principalment: 

 El corrent de càrrega i descàrrega màxim de les bateries. 

 Gestió del peak-shaving. 

 Prioritat de les càrregues (crítiques i no crítiques) si hi ha separació. 

2.1.3. Nivell operacional 

És el nivell més baix. S’encarrega directament de tots els equips de la 

microxarxa: inversor fotovoltaic, inversor de les bateries, generadors 

dièsels , controladors i el convertidor estàtic que actua com a interruptor 

amb la xarxa. 

L’aplicació de la presa de decisions al nivell operacional és l’equivalent a 

programar correctament i amb el codi adequat de les variables accessibles 

de l’equipament del sistema. [18] 

Aquest nivell s’encarrega tant de mantenir cada element dins dels 
paràmetres de seguretat com d’implementar les variables físiques 

necessàries per a imposar a cada bloc els fluxos de potència desitjats. 

2.2. Fluxos de potència 

Com es pot apreciar en la figura 12, cada element d’una microxarxa híbrida 

pot interactuar amb el sistema en general mitjançant el que s’anomenen 

fluxos de potència. Els fluxos de potència informen sobre si estan aportant o 

consumint energia del sistema. És per això que s’agafa, per conveni, els 

signes següents per especificar el sentit de la potència: 

 Potència positiva: són consumidors d’energia de la microxarxa. 

 Potència negativa: aporten energia al sistema. 
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Figura 12. Visualització dels possibles fluxos de potència per cada bloc d’una 

microxarxa híbrida genèrica. [15] 

Per altra banda, és important remarcar que per al disseny d’aquest EMS 

únicament considerarem potència activa i negligirem la reactiva. 

Seguint aquest criteri, per tant, es pot definir les característiques de cada 

element d’una microxarxa genèrica: 

 Xarxa convencional:  

Es considera un element bidireccional, ja que pot aportar energia al 

sistema però també s’hi pot injectar l’excedent generat durant hores 

d’irradiació solar màxima.  

En conseqüència, la seva potència pot ser positiva (quan s’està 

injectant l’excedent de producció fotovoltaica, ja que des del sistema 

és observat com una càrrega), zero (quan no hi ha intercanvi de 

potència entre el sistema i la xarxa, ja sigui perquè es treballa en 

mode aïllat o perquè el sistema és autosuficient en un instant 

determinat) o negativa quan està aportant energia a la microxarxa 

per abastir les càrregues (des del sistema és vista com una font 

d’energia). 

 Instal·lació fotovoltaica: 

Es tracta d’un element mono-direccional, ja que únicament pot 

aportar potència al sistema – de fet, està bloquejada la seva absorció 

de potència per al funcionament adequat dels panells fotovoltaics – i 

la seva potència sempre es considerarà negativa. 

 Grup electrogen: 

A l’igual que la instal·lació fotovoltaica, el considerarem un element 

mono-direccional que sempre aporta potència al sistema, pel qual la 

potència aportada pel generador dièsel sempre serà negativa. 

 Emmagatzematge: 

L’emmagatzematge és un element bidireccional per la seva funció 

principal de regulació primària – que s’especificarà més endavant – i, 

com la xarxa, pot absorbir excedent de producció del sistema 
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(potència positiva), no interactuar amb aquest (potència igual a zero) 

o aportar energia al sistema per igualar la generació amb el consum 

(potència negativa). 

 Càrregues: 

Es consideraran totes les càrregues com elements passius purs (no 

aportaran en cap situació potència al sistema), pel que el flux de 

potència serà sempre positiu. 

A continuació es mostra resumida a la taula 1 la informació sobre tots els 

fluxos de potència que es poden produir entre cada element de la 

microxarxa i aquesta; on el “-1” representa els fluxos de potència negatius 

(aporten potència al sistema), el “0” indica que no hi ha intercanvi d’energia 

i l’ “1” indica els fluxos de potència de signe positiu (consumeixen potència 

del sistema, elements passius). 

Taula 1. Signe dels fluxos de potència possibles de cada element, on “-1” indica 

que el bloc aporta potència a la microxarxa, “0” que no interactua amb aquesta i 

“1” indica que absorbeix potència del sistema. 

 Possibles fluxos de potència de cada element 

X -1 0 1 

G -1 0  

PV -1 0  

B -1 0 1 

C  0 1 

 

2.3. Definició de les funcions de l’EMS 

És necessari determinar les accions o funcions que es volen que l’EMS doni 

resposta prèviament al seu disseny; en aquest treball les funcions principals 

de l’EMS seran les següents: 

 Control de l’activació i desactivació dels generadors dièsel. 

 Control del punt de treball dels generadors dièsel per a assegurar que 

sempre treballa per sobre el seu punt de treball mínim. 

 Decisió de quan injectar energia a la xarxa convencional i quan no. 

 Gestió de l’estat de càrrega del banc de bateries per controlar el canvi 

de configuració física, permetre peak-shaving i permetre el balanç de 

potència durant els transitoris.  

 Controlar les intensitats màximes de càrrega i descàrrega de les 

bateries. 

 Regular el punt de treball de la instal·lació fotovoltaica per treballar al 

seu punt de màxima potència (MPPT) o limitar la seva producció. 
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Cal destacar que en general, un dels objectius que s’inclou a les funcions de 

l’EMS és el de controlar la reserva rodant dels generadors dièsel de suport, 

però que quan s’inclou a una microxarxa un sistema d’emmagatzematge 

aquesta funció no és necessària per absorbir les variacions del sistema 

fotovoltaic – degudes a ombrejats per núvols, per exemple – i les variacions 

de demanda, ja que aquesta funció és adoptada per les bateries. [19]  

 

Figura 13. Visualització de la compensació de les variacions de 

potència fotovoltaica per les bateries. [19] 

En conseqüència, es farà adoptar a les bateries aquesta funció i per tant 

l’EMS l’haurà de tenir en compte al regular el seu estat de càrrega. 

2.4. Diagrama d’estats 

Un cop definides les funcions de l’EMS, és necessari identificar les 

configuracions físiques en les quals pot treballar la microxarxa per saber 

quins seran tots els casos possible i com respondre a ells. 

Definint cadascun dels elements que componen el nostre sistema: 

 Xarxa convencional (X): flux de potència bidireccional.  

 Generadors dièsel (G): flux de potència unidireccional. 

 Instal·lació fotovoltaica (PV): flux de potència unidireccional. 

 Banc de bateries (B): flux de potència bidireccional. 

 Càrregues passives (C): flux de potència unidireccional. 

En una primera aproximació, sense tenir en compte els possibles fluxos de 

potència en cada cas, es troba que existeixen, a priori, 32 configuracions 

físiques de connexió possibles, però que 14 d’aquestes no tenen sentit 

(possibilitats 1, 3, 5, 9, 13 i 17 de la taula 2) o s’eliminen per restriccions 

de polítiques energètiques – per reduir emissions contaminants es 

considerarà que sempre que hi hagi xarxa disponible els generadors dièsel 

estaran apagats – (possibilitats 25 a 32). 



 Desenvolupament d’un sistema de gestió d’energia per a una microxarxa híbrida 

28 

Aquesta selecció inicial deixa 18 configuracions possibles, com mostren les 

taules a continuació. 

Taula 2. Configuracions físiques de la 

microxarxa on “X” indica connexió i “0” 

sense. 

 X G PV B C Possible 

1 0 0 0 0 0 No 

2 0 0 0 0 X Si 

3 0 0 0 X 0 No 

4 0 0 0 X X Si 

5 0 0 X 0 0 No 

6 0 0 X 0 X Si 

7 0 0 X X 0 Si 

8 0 0 X X X Si 

9 0 X 0 0 0 No 

10 0 X 0 0 X Si 

11 0 X 0 X 0 Si 

12 0 X 0 X X Si 

13 0 X X 0 0 No 

14 0 X X 0 X Si 

15 0 X X X 0 Si 

16 0 X X X X Si 

17 X 0 0 0 0 No 

18 X 0 0 0 X Si 

19 X 0 0 X 0 Si 

20 X 0 0 X X Si 

21 X 0 X 0 0 Si 

22 X 0 X 0 X Si 

23 X 0 X X 0 Si 

24 X 0 X X X Si 

25 X X 0 0 0 No 

26 X X 0 0 X No 

27 X X 0 X 0 No 

28 X X 0 X X No 

29 X X X 0 0 No 

30 X X X 0 X No 

31 X X X X 0 No 

32 X X X X X No 
 

Taula 3. Configuracions físiques 

possibles de la microxarxa on “X” 

indica connexió i “0” sense. 

 X G PV B C 

C1 0 0 0 0 X 

C2 0 0 0 X X 

C3 0 0 X 0 X 

C4 0 0 X X 0 

C5 0 0 X X X 

C6 0 X 0 0 X 

C7 0 X 0 X 0 

C8 0 X 0 X X 

C9 0 X X 0 X 

C10 0 X X X 0 

C11 0 X X X X 

C12 X 0 0 0 X 

C13 X 0 0 X 0 

C14 X 0 0 X X 

C15 X 0 X 0 0 

C16 X 0 X 0 X 

C17 X 0 X X 0 

C18 X 0 X X X 
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A continuació, es pot separar la taula 3 en dues que ajudaran a dividir la 

complexitat: dividir les configuracions amb càrregues passives i sense. 

Taula 4. Configuracions amb 

càrregues passives on “X” indica 

connexió i “0” sense. 

 X G PV B C 

C1 0 0 0 0 X 

C2 0 0 0 X X 

C3 0 0 X 0 X 

C5 0 0 X X X 

C6 0 X 0 0 X 

C8 0 X 0 X X 

C9 0 X X 0 X 

C11 0 X X X X 

C12 X 0 0 0 X 

C14 X 0 0 X X 

C16 X 0 X 0 X 

C18 X 0 X X X 
 

Taula 5. Configuracions sense 

càrregues passives on “X” indica 

connexió i “0” sense. 

 X G PV B C 

C4 0 0 X X 0 

C7 0 X 0 X 0 

C10 0 X X X 0 

C13 X 0 0 X 0 

C15 X 0 X 0 0 

C17 X 0 X X 0 

  

A partir d’aquestes últimes dues taules es pot extreure un diagrama d’estats 

per a cada una, mostrats a continuació. 

Aquest diagrama ajuda a la comprensió de les condicions que s’han de 

donar per a canviar de configuració física i els salts necessaris per a passar 

d’una configuració a una altra. 
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Figura 14. Diagrama d’estats de les configuracions amb càrregues passives. 

 

Figura 15. Diagrama d’estats de les configuracions sense càrregues 

passives. 

Aquests dos diagrames il·lustren els canvis en la configuració física de la 

microxarxa segons unes condicions no controlables, com podrien ser la 

disponibilitat de xarxa, l’estat de càrrega de les bateries, etc. 
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Ha de ser el propi gestor d’energia qui ha de processar la informació rebuda 

des de diversos sensors (estat de cada element, configuració actual, etc.) 

per a actuar sobre el sistema i així canviar la seva configuració i els fluxos 

de potència de cada element. 

A la figura 16 es mostra una ampliació parcial del diagrama d’estats amb 

càrregues passives (configuracions 9, 11 i 16 d’esquerra a dreta i de dalt a 

baix) per mostrar com ha d’actuar l’EMS. 

 

Figura 16. Diagrama d’estats de les configuracions 9, 11 i 16. 

A continuació s’expliquen les condicions que faran que es canviï la 

configuració de la microxarxa d’aquesta part parcial de tot el problema per 

simplificar la seva comprensió. 

Suposant que la microxarxa està en una d’aquestes tres configuracions, hi 

haurà certes condicions que faran que es vulgui o necessiti canviar de 

configuració física per a complir els requeriments de disseny: 

 C9  C11: Si l’estat de càrrega de les bateries es troba entre el seu 

nivell mínim i el seu nivell màxim, es connecta el banc de bateries per 

absorbir les variacions de potència – tant aportant com consumint 

energia depenent dels casos. 

 C11  C9: Si l’estat de càrrega de les bateries es troba per sobre o 

per sota del seu estat màxim i mínim (respectivament), el banc de 

bateries es desconnecta de la microxarxa (depenent d’altres factors 

pot seguir connectat però sense intercanviar energia amb la 

microxarxa). 

 C9  C16: Si la xarxa es troba disponible es canvia la configuració i 

es passa de treballar en mode aïllat a treballar amb connexió a la 

xarxa pública. 

 C16  C9: Si la xarxa cau, el generador dièsel es troba disponible i la 

potència demandada és major que la produïda pels panells 

fotovoltaics es passa a treballar en mode aïllat. 
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2.5. Diagrames de flux 

A partir dels diagrames d’estats (figures 14 i 15), es pot extreure un 

diagrama de flux per a cada element de la microxarxa que controli els 

fluxos de potència per a cada una de les situacions possibles, a més de les 

funcions que pot adoptar dins el sistema: 

2.5.1. Banc de bateries 

L’estat de les bateries ve determinat pel seu estat de càrrega (SoC en les 

seves sigles en anglès), que determina si pot carregar i descarregar energia 

del sistema. 

Es treballa amb el SoC mínim i màxim, determinats segons el tipus de 

bateries per a allargar la seva vida útil i les funcions que es vulguin fer 

adoptar a aquest bloc. 

El banc de bateries haurà d’acomplir tres funcions diferents: 

 Regulació primària: 

La bateria ha de ser capaç d’absorbir i aportar les variacions de 

potència consumida i la variabilitat de la generació fotovoltaica 

deguda a ombrejats. 

 Subministrament d’energia a mitjà termini (durant peak-shaving): 

La potència consumida a la xarxa estarà limitada a un valor màxim, 

pel qual el banc de bateries haurà d’aportar potència durant un 

interval de temps quan el consum sigui màxim, per a així poder 

permetre la reducció d’aquesta potència. 

 Garantir el transitori xarxa – generador dièsel: 

Quan la xarxa cau (deixa d’estar disponible), són necessaris uns 

minuts per a poder posar en funcionament el generador dièsel de 

suport. Si és possible, les bateries han de garantir el subministrament 

durant aquest interval de temps. 

Aquestes tres funcions són les que determinaran el seu dimensionat per a 

cada aplicació concreta. Per altra banda, s’ha decidit que les bateries 

únicament carregaran quan hi hagi excedent de producció fotovoltaica o de 

generació dièsel; aquesta decisió implica que no s’utilitzarà energia de la 

xarxa elèctrica convencional per a carregar el banc de bateries. 

Per altra banda, el banc de bateries podrà treballar en 3 modes diferents: 

 Sense intercanviar flux de potència amb la microxarxa:  

Quan està completament descarregada o carregada la bateria (el SoC 

és igual al SoC mínim o màxim) i no és necessari balancejar la 

potència de la microxarxa, el flux de potència entre el banc de 

bateries i la microxarxa serà zero. 
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 Absorbint l’excedent de potència generada: 

Quan hi ha un excés de potència generada (ja sigui de producció 

fotovoltaica o del generador dièsel), si el SoC del banc de bateries és 

inferior al seu SoC màxim absorbirà aquest excedent. 

La potència absorbida pel banc està limitada, a més, per la intensitat 

màxima de càrrega, que depèn del model de bateria utilitzat i la 

disposició de bateries en paral·lel. 

 Aportant la diferència de potència consumida-generada: 

Si la potència consumida és més gran que la generada, depenent de 

les condicions, s’aportarà aquesta diferència de potència mitjançant 

l’energia emmagatzemada. Aquest mode permet implementar la 

funció de peak-shaving de la xarxa convencional, limitant així la 

potència consumida a la xarxa. 

 

Figura 17. Diagrama de flux que regula el flux de potència i la funció de les 

bateries. 
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2.5.2. Generador dièsel 

El generador dièsel, seguint les polítiques energètiques compromeses 

inicialment, només es posarà en funcionament quan la xarxa pública no 

sigui disponible per reduir costos (combustible) i emissions contaminants a 

l’atmosfera. En conseqüència, el generador dièsel treballarà sempre com a 

generador de suport, sent aquesta la seva única funció.  En condicions 

normals romandrà desconnectat. 

És important especificar que els generadors dièsel tenen un punt de treball 

mínim, per sota del qual donen problemes de qualitat de la senyal elèctrica. 

És important, per tant, determinar aquest punt per treballar amb seguretat i 

assegurar la qualitat del senyal, pel que depenent del cas s’haurà de reduir 

la potència fotovoltaica produïda. 

 

Figura 18. Diagrama de flux que regula el flux de 

potència i la funció del generador dièsel. 
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2.5.3. Instal·lació fotovoltaica 

La instal·lació fotovoltaica únicament treballa en dos modes diferents, en el 

punt de màxima potència – maximitzar la potència produïda amb qualsevol 

irradiació solar – i el punt de limitació de potència. 

Per a aquest sistema gestor d’energia s’ha considerat que sempre que la 

xarxa elèctrica pública estigui disponible es podrà injectar energia sobrant a 

aquesta. Conseqüentment, sempre que hi hagi xarxa la instal·lació 

fotovoltaica treballarà al seu punt de màxima potència. 

Per altra banda, quan la xarxa no es troba disponible i el generador dièsel 

de suport es posa en funcionament, depenent de les circumstàncies s’ha de 

limitar la potència fotovoltaica generada per evitar complicacions; el 

diagrama de flux de la figura 19 mostra com depenent de l’estat de les 

bateries i la demanda es limitarà la potència fotovoltaica en major o menor 

grau. 

Per acabar, també es pot apreciar que hi ha un cas que no està considerat 

en aquest EMS genèric, quan ni la xarxa convencional ni el generador dièsel 

de suport són disponibles. La gran variabilitat de les respostes davant 

d’aquesta situació segons el dimensionat fotovoltaic i la demanda causen 

que en cada aplicació concreta s’apliqui una resposta o una altra. 
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Figura 19. Diagrama de flux que regula el flux de potència i les funcions de la 

instal·lació fotovoltaica. 
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2.5.4. Xarxa pública convencional 

Per a la xarxa s’han definit tres funcions principals: 

 Consum de potència per a alimentar càrregues: 

Simplement la xarxa aportarà la potència necessària per a alimentar 

les càrregues. 

 Consum de potència limitat (peak-shaving): 

És, en principi, la mateixa funció que l’anterior, amb l’excepció de que 

si la potència per alimentar les càrregues és molt elevada, es limitarà 

aquesta (en un màxim fixat prèviament) i les bateries aportaran la 

diferència de potència. Aquesta funció només s’implementarà en el 

cas de que les bateries puguin subministrar la potència necessària 

durant un interval de temps determinat per a evitar començar a 

implementar el peak-shaving i haver de cancel·lar-lo segons o pocs 

minuts després. 

 Injecció a xarxa: 

Quan hi hagi un excedent de potència fotovoltaica produïda, tant si 

les bateries estan completament carregades com si carregant a 

màxima potència encara hi ha un romanent, s’injectarà la potència 

sobrant a la xarxa convencional. Aquesta producció es veu 

remunerada i en conseqüència reduirà el temps de retorn de la 

inversió i, per tant, l’estalvi. 
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Figura 20. Diagrama de flux que regula el flux de potència i les funcions de la 

xarxa convencional. 
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Capítol 3:         

Xarxes de Petri 

discretes 

Una vegada definits els diagrames de flux per a l’algorisme de l’EMS s’ha 

realitzat una cerca d’informació per a trobar un eina per al seu modelat. 

Després d’aquesta s’ha descobert que les xarxes de Petri són una eina de 

modelat molt versàtil i efectiva per la representació i anàlisi de processos 

concurrents per tres raons principals: [20] 

 Facilitat per a la comprensió del sistema complet gràcies a ser una 

representació gràfica i precisa. 

 Es pot analitzar el comportament del sistema utilitzant eines com els 

arbres de marcatge i les relacions entre certes estructures de xarxes i 

el comportament dinàmic inclosos a la teoria de les xarxes de Petri. 

 Es poden dissenyar sistemes de comportament conegut utilitzant 

tècniques de programació bottom-up o top-down. 

I, en conseqüència, s’utilitzaran per a modelar l’algorisme de control de 

l’EMS. 

3.1. Avantatges 

Les xarxes de Petri permeten, entre moltes altres aplicacions, modelitzar 

una microxarxa a qualsevol nivell, des del més baix (comportament de 

components, actuadors, etc.) fins a la gestió energètica a més alt nivell. És 

per aquesta raó que s’utilitzarà la teoria de xarxes de Petri per a simular 

l’EMS que controli el sistema modelitzat en blocs. 
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3.2. Introducció teòrica 

Una Xarxa de Petri discreta i marcada és una 5-tupla: [21] 

 𝑃𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹,𝑊,𝑀0) (1) 

 

𝑃 = {𝑝1, 𝑝2,  … ,  𝑝𝑚} és un conjunt finit de places. 

𝑇 = {𝑡1, 𝑡2,  … ,  𝑡𝑝𝑛} és un conjunt finit  de transicions. 

𝐹 ⊆ (𝑃 × 𝑇)⋃(𝑇 × 𝑃) és un conjunt d’arcs, que estableixen la relació de flux. 

𝑊:𝐹 → {1,2,3,  …} és una funció de pes assignada a cada arc. 

𝑀0: 𝑃 → {0,1,2,3,  …} és el marcatge inicial de la xarxa. 

𝑃⋂𝑇 = ∅ and 𝑃⋃𝑇 ≠ ∅ 

Les xarxes de Petri, per tant, són grafs orientats compostos per places 

(representades per circumferències), transicions (representats mitjançant 

segments) i arcs dirigits que uneixen les transicions i les places. 

Cada plaça, a més, pot contenir testimonis o marques, representades amb 

un punt a l’interior del cercle d’una plaça. D’aquesta manera, una xarxa de 

Petri no marcada és una 4-tupla  𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐹,𝑊) i que, en canvi, una de 

marcada es denota per 𝑃𝑁 = (𝑁,𝑀0) i és definida pel seu estat inicial. 

El marcatge d’una xarxa de Petri és el conjunt de testimonis associats a 

cada una de les places en un instant concret i defineix l’estat de la xarxa de 

Petri. El marcatge és, per tant, un vector on assigna a cada plaça un enter 

no negatiu representant el nombre de testimonis. [20] [21] [22] 

Les xarxes de Petri en si mateixes són un marcatge que va evolucionant 

segons les condicions i els estats anteriors. 

 

Figura 21. Representació gràfica d’una xarxa de Petri 

amb els seus components. [20] 

Per altra banda, cada arc té assignat un pes w que influirà en el marcatge 

de la xarxa de Petri. 

L’evolució de la xarxa de Petri marcada quedarà definida pel seu marcatge 

inicial i l’evolució dels seus marcatges amb les seqüències d’encesa de les 

transicions habilitades. 

 Una transició està habilitada si cada plaça d’entrada està marcada 

amb un mínim de w marques (pes de l’arc de la plaça a la transició). 
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 Una transició habilitada pot ser encesa o no segons si l’esdeveniment 

o acció associat a la transició es produeix o no. 

 L’encesa d’una transició implica que s’eliminen w marques de cada 

plaça d’entrada i s’afegeixen w marques a cada plaça de sortida 

segons el pes de cada arc. 

 

Figura 22. Procés d’encesa de la transició t1. [20] 

Per altra banda, les transicions poden dividir-se en dues subclasses: 

instantànies (representades com un segment opac o negre) i temporitzades 

(representades com un segment buit o blanc). La diferència entre les dues 

és que a les primeres el marcatge evoluciona instantàniament quan totes 

les places d’entrada estan marcades i a les segones, un cop activades, el 

marcatge requereix d’un interval de temps per a evolucionar. 

Les xarxes de Petri segueixen diverses propietats de comportament: [21] 

3.2.1. Accessibilitat 

Sabent que l’encesa d’una transició varia el marcatge de la xarxa de Petri, 

existeix un marcatge accessible (𝑀𝑛) a partir d’un marcatge inicial (𝑀0) si 

existeix una seqüència d’enceses que transforma 𝑀𝑛 en 𝑀0. 

3.2.2. Acotació 

Una xarxa de Petri s’anomena k-acotada si el nombre màxim de marques 

de les seves places no pot superar el nombre finit i positiu k per a cada 

marcatge accessible. 

Una xarxa de Petri és segura si és 1-acotada (k=1). 

3.2.3. Vivacitat 

Una xarxa de Petri està viva si per a qualsevol marcatge assolit des de 𝑀0 

es pot disparar alguna transició. Una xarxa viva evita bloquejos i col·lapses 

de les transicions, pel que permet el seu control. 

3.2.4. Reversibilitat 

Una xarxa de Petri és reversible o cíclica si per a cada marcatge 𝑀 es pot 

accedir a 𝑀0. 
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Tot i que en moltes aplicacions no és necessari accedir a l’estat inicial, si 

que és important  en processos repetitius. 

3.2.5. Persistència 

Una xarxa de Petri és persistent si, donat un parell de transicions 

habilitades, l’encesa d’una no deshabilita l’altra. 

 

 

 

 
Figura 23. Exemples de xarxes de Petri amb combinacions de propietats: acotació 

(B), vivacitat (L) i reversibilitat (R). [22] 
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3.2.6. Matrius d’incidència i equacions d’estat  

En una xarxa de Petri marcada amb 𝑛 transicions i 𝑚 places, l’evolució dels 

seus marcatges es pot estudiar a partir de la disposició d’aquests abans i 

després de l’encesa de transicions: 

Per a assolir l’objectiu es defineixen les matrius d’incidència prèvia 𝐴− = [𝑎𝑖𝑗
−] 

i la matriu d’incidència posterior 𝐴+ = [𝑎𝑖𝑗
+ ], dues matrius 𝐴 × 𝑚, que 

respectivament, són la ponderació dels pesos de l’arc 𝑖 cap a la transició des 

de la seva plaça d’entrada 𝑗 i la ponderació dels pesos de l’arc des de la 

transició 𝑖 cap a la seva plaça de sortida 𝑗. 

Es defineix la matriu d’incidència (o d’adjacències) 𝐴 com la diferència de 

matrius prèvia i posterior i resulta, per tant, en una matriu de 𝑖 files (tantes 

com places a la xarxa) i 𝑗 columnes (tantes com transicions): 

 𝐴 = 𝐴+ − 𝐴− (2) 

 

 

 
                                           

  𝐴− = 

(

 
 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 0 1)

 
 

; 𝐴+ = 

(

 
 

0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0)

 
 

 

 
 

𝐴 = 

(

 
 

−1 0 0 1
1 −1 0 0
0 1 0 −1
1 0 −1 0
0 0 1 −1)

 
 

 

Figura 24. Exemple de xarxa de Petri i les seves matrius d’incidència prèvia (𝐴−), 

d’incidència posterior (𝐴+),  i d’incidència (𝐴). [22] 

3.2.7. Vector de control 

El vector de control 𝑢𝑘 es defineix com un vector columna 𝑛 × 1 amb (𝑛 − 1) 

zeros i un únic component no nul; un 1 situat a la posició 𝑖-èssima, indicant 

que la transició 𝑖 dispara la 𝑘-èssima encesa de la xarxa. 

Seguint aquesta definició es pot definir l’equació d’estat de la xarxa de Petri 

com: 

 𝑀𝑘 = 𝑀𝑘−1 + 𝐴
𝑇𝑢𝑘 ,  𝑘 = 1,2,3,…   (3) 

   
Aquesta expressió indica la condició necessària per a l’accessibilitat, ja que 

considerant un marcatge de destí 𝑀𝑑des de 𝑀0mitjançant una seqüència 

d’encesa {𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, … 𝑢𝑛}, aplicant superposició: 
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𝑀𝑑 = 𝑀0 + 𝐴

𝑇∑𝑢𝑘

𝑑

𝑘=1

 (4) 

[22] 

3.2.8. Interpretacions dels elements de xarxa de Petri 

Les places (tant d’entrada com de sortida) i les transicions, tot i que sempre 

es representen gràficament igual, poden representar diversos casos segons 

el sistema que s’estigui modelitzant. A la taula 6 es mostren diferents 

interpretacions possibles de cada element. [21] 

Taula 6. Possibles interpretacions dels elements bàsics d’una xarxa de Petri. [22] 

Plaça d’entrada Transició Plaça de sortida 

Pre condició Esdeveniment Post condició 

Dada d’entrada Procés Dada de sortida 

Senyal d’entrada Processament Senyal de sortida 

Recurs necessari Tasca a realitzar Recurs de sortida 

Condició Sentència lògica Conclusió 

Estat inicial Condició de canvi Estat final 

3.3. Subclasses de xarxes de Petri 

Tot i basar-se en regles relativament senzilles, usualment les xarxes de 

Petri poden tenir comportaments altament complicats. És per aquesta raó 

que s’ha introduït subclasses restringides de xarxes de Petri més fàcils 

d’analitzar i se n’ha estudiat les seves propietats. 

La definició de subclasses de xarxes de Petri s’ha realitzat amb l’objectiu de 

poder modelar una gran quantitat de sistemes amb procediments d’anàlisi 

simples. [23] 

A continuació es detallen les principals subclasses de xarxes de Petri 

ordinàries un cop definits els conceptes següents: [21] [23] 

  
∗
𝑡 = {𝑝|(𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹}: conjunt de places d’entrada a la transició 𝑡. 

 𝑡∗ = {𝑝|(𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹}: conjunt de places de sortida de la transició 𝑡. 

  
∗
𝑝 = {𝑝|(𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹}: conjunt de transicions d’entrada a la plaça 𝑝. 

 𝑝∗ = {𝑝|(𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹}: conjunt de transicions de sortida a la transició 𝑝. 



Guillem Ribé Godoy  

45 

 

Figura 25. Il·lustració dels símbols *t, t*, *p i p*. [21] 

3.3.1. Màquina d’estats (SM) 

Es tracta d’una xarxa de Petri en les quals cada transició ha de tenir 

exactament una entrada i una sortida. Una màquina d’estats és 

estrictament conservativa i molt senzilla d’analitzar i pot representar 

conflictes i alternatives, però no paral·lelisme, concurrència o sincronització. 

 | 
∗
𝑡| = |𝑡∗| = 1      ∀ 𝑡 ∈ 𝑇. (5) 

3.3.2. Graf marcat (MG) 

És una xarxa de Petri en la qual cada plaça ha de tenir exactament una 

entrada i una sortida. Els grafs marcats poden representar paral·lelisme, 

concurrència i sincronització, però no conflicte o decisions dependents de 

dades. 

 . | 
∗
𝑝| = |𝑝∗| = 1      ∀ 𝑝 ∈ 𝑃. (6) 

3.3.3. Xarxa de lliure elecció (FC) 

És una xarxa de Petri en la que cada plaça 𝑝 compleix un dels dos supòsits 

següents: 

 És la única plaça d’entrada d’una transició 

 Com a molt hi ha una transició que té 𝑝 com una plaça d’entrada. 

Aquesta subclasse permet models de concurrència i conflicte – tot i que una 

mica més restringits que la xarxa de Petri general. 

En una xarxa de lliure elecció, sempre que una plaça estigui marcada i hi 

hagi més d’una transició de sortida és possible triar lliurement la transició a 

disparar independentment de la resta del marcat. 

 ∀ 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃, 𝑝1
∗ ∩ 𝑝2

∗ ≠ ∅ ⇒ |𝑝1
∗| = |𝑝2

∗| = 1 . (7) 
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3.3.4. Xarxa de lliure elecció estesa (EFC) 

És una xarxa de Petri en la qual les transicions comparteixen tots els llocs 

d’entrada o els de sortida. 

 𝑝1
∗ ∩ 𝑝2

∗ ≠ ∅ ⇒ 𝑝1
∗ = 𝑝2

∗ ∀ 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃 (8) 

3.3.5. Xarxa asimètrica o simple (AC) 

És una xarxa de Petri en la que cada transició té com a màxim una plaça 

d’entrada compartida amb una altra transició. 

 𝑝1
∗ ∩ 𝑝2

∗ ≠ ∅ ⇒ 𝑝1
∗ ⊆ 𝑝2

∗ o 𝑝2
∗ ⊆ 𝑝1

∗ ∀ 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃 (9) 

3.3.6. Exemples de subclasses de xarxes de Petri 

A continuació s’aprecien les figures 26 i 27 mostrant diferents exemples de 

subclasses de xarxes de Petri i el diagrama de Venn de les diferents 

subclasses. 

 

Figura 26. Exemples de subclasses de xarxes de Petri on, per exemple, SM indica 

màquina d’estat mentre 𝑀𝐺̅̅̅̅̅ indica que no és un graf marcat. [21] [22] 

 

Figura 27. Diagrama de Venn de les subclasses xarxes de Petri. [22] 
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3.4. Traducció de llenguatge de programació a 
xarxes de Petri  

Cada un dels quatre elements d’una xarxa de Petri és traduïble al llenguatge 

de programació o de flux segons la seva funcionalitat: 

 Transicions: representen els processos del programa. 

 Places: representen les condicions necessàries per a que un procés 

s’executi. 

 Arcs: relacionen les condicions i els processos. 

 Testimonis: si n’hi ha en una plaça verifiquen la condició que 

representa aquesta. 
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Capítol 4:         

Disseny de l’EMS 

En aquest capítol es desenvoluparà l’algorisme de control per a l’EMS 

desitjat i es modelarà utilitzant xarxes de Petri. Tot i que formalment les 

xarxes de Petri són un pas anterior al desenvolupament de la descripció 

algorísmica – utilitzada com a solver del sistema per a la seva simulació – a 

continuació es presenten primer la traducció dels diagrames de flux a 

algorismes i seguidament la representació mitjançant xarxes de Petri. 

Aquesta decisió s’ha agafat per aportar claredat a la comprensió del 

sistema, ja que si no s’ha tractat mai amb xarxes de Petri és més complicat 

comprendre les seves estructures que la descripció algorísmica. 

4.1. Descripció algorísmica 

Un cop definits els diagrames de flux que descriuen l’actuació de l’EMS per a 

cada situació i la resposta que ha de donar a cada element de la microxarxa 

híbrida intel·ligent (apartats 2.5.1 a 2.5.4), es pot traduir a llenguatge de 

programació, pas previ per simplificar la seva transformació a xarxa de 

Petri. 

En els subapartats 4.1.1 a 4.1.4 es mostren les traduccions directes dels 

diagrames de flux que controlen el comportament de cada bloc de la 

microxarxa a llenguatge de programació. Cal destacar que del bloc de les 

càrregues no se n’extreu un algorisme ja que és un paràmetre d’entrada al 

control del sistema i per tant no és regulable. 

Per a aquesta traducció s’utilitzarà el codi de colors especificat a continuació 

per així clarificar i separar fàcil i visualment tota la informació aportada. 
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Taula 7. Llegenda dels colors utilitzats. 

 Color utilitzat 

Condicions Taronja 

Operadors lògics Lila 

Fluxos de potència imposats Verd 

Comentaris Blau 

Accions al sistema Rosa 

4.1.1. Generador dièsel 

PG 

If  (X=0) ⋀ (G=1) ⋀ (Ppv+Pc > 0)  
//La xarxa no està disponible, el generador dièsel si i hi ha més 

consum que producció fotovoltaica  
 { 

 If (Ppv+Pc > Pgmin) 
 //La diferència de potència produïda i generada és major 
 que la potència mínima del generador dièsel 

  {   
  Pg = Ppv+Pc   

 //El generador dièsel aporta la diferència de potència per  
 abastir les càrregues 

 Es connecta el generador dièsel a la microxarxa. 
  } 
 Else 

  { 
  Pg = Pgmin 

 //El generador dièsel treballa al seu punt de treball mínim 
 Es connecta el generador dièsel a la microxarxa. 
 S’imposa mitjançant el control el punt de treball mínim. 

  } 
 } 

Else 
 { 
 Pg = 0 

//El generador dièsel no aporta potència al sistema. 
El generador dièsel es manté desconnectat de la microxarxa. 

 } 

4.1.2. Instal·lació fotovoltaica 

PPV 

If (X=1) 
//La xarxa convencional està disponible 

 { 

 Ppv = Ppvmax 
//La instal·lació fotovoltaica treballa al seu punt de màxima potència 

La instal·lació FV es connecta al sistema. S’imposa el punt de treball 
d’aquesta: MPPT 

 } 

Else 
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PPV (continuació) 

 { 
 If (G=1) 

 //El generador dièsel està disponible 
  { 
  If (Pgmin+Pc+Ppvmax > 0) 

 //Per balancejar la potència consumida i generada el  
 generador dièsel treballa per sobre el seu punt mínim 

   { 
   Ppv = Ppvmax 

  //La instal·lació fotovoltaica treballa al seu punt de  

   màxima potència 
 La instal·lació FV es connecta al sistema. S’imposa el 

 punt de treball d’aquesta: MPPT 
   } 
  Else 

   { 
   If (SoC < SoCmax) 

 //Es pot carregar les bateries 
    { 

    If (Pgmin+Pc+Pbcm > Ppvmax) 
 //Per balancejar potències amb bateries 
 carregant a P màxima el generador treballa 

 per sobre el seu punt mínim 
     { 

     Ppv = Ppvmax 
 //Idèntic als anteriors 
 Idèntic als anteriors 

     } 
    Else 

     { 
     Ppv = - (Pgmin+Pc+Pbcm) 
 //Es limita la producció fotovoltaica perquè  

 el generador dièsel treballi al punt mínim 
 (amb bateries carregant a P màxima). 

 Instal·lació FV connectada, s’imposa el seu  
 punt de treball per sota el MPPT 
     } 

    } 
   Else 

    { 
    Pb = Pgmin+Pc 
 //Es limita la producció fotovoltaica perquè  el 

 generador dièsel treballi al punt mínim (sense  
 càrrega de bateries). 

 Instal·lació FV connectada, s’imposa el seu punt 
 de treball per sota el MPPT 
    } 

   } 
  } 

 Else 
  { 
  //No contemplat degut a les diferents opcions segons 

 l’aplicació concreta. 
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} 

 } 

4.1.3. Banc de bateries 

PB 

If  (Ppv+Px+Pg+Pc > 0) 
//La potència consumida és major que la produïda. 

 { 

 If (SoC > SoCmin) 
 //Hi ha energia emmagatzemada útil al banc de bateries. 

  { 
  If (Ppv+Px+Pg+Pc > Pbdm) 
 //La diferència de potències és major que la potència de 

 descàrrega màxima de les bateries. 
   { 

   Pb = Pbdm 
 //Les bateries descarreguen a potència màxima. 
 Banc de bateries connectat a la microxarxa. 

 Potència de descàrrega limitada al seu màxim. 
   } 

  Else 
   { 

   Pb = Ppv+Px+Pg+Pc 
 //Les bateries balancegen les diferèncie de potències. 
 Les bateries fan la funció de regulació primària. 

 Banc de bateries connectat a la microxarxa. 
   } 

  } 
 Else 
  { 

  Pb = 0 
 //No hi ha flux de potència entre les bateries i el sistema. 

 Banc de bateries desconnectat de la microxarxa. 
  { 
 } 

Else 
 { 

 If (SoC < SoCmax) 
 //Es pot carregar el banc de bateries 
  { 

  If ( Ppv+Px+Pg+Pc > Pbcm ) 
 //L’excedent de potència és major que la potència 

 màxima de càrrega de les bateries. 
   { 
   Pb = Pbcm 

 //Les bateries carreguen a potència màxima. 
 Banc de bateries connectat a la microxarxa. 

 Potència de càrrega limitada al seu màxim. 
   } 
  Else 

   { 
   Pb = Ppv+Px+Pg+Pc 
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PB (continuació) 

 //Les bateries balancegen les diferèncie de potències. 
 Les bateries fan la funció de regulació primària. 

 Banc de bateries connectat a la microxarxa. 
   } 
  } 

 Else 
  { 

  Pb = 0 
 //No hi ha flux de potència entre les bateries i el sistema. 
 Banc de bateries desconnectat de la microxarxa. 

  } 
 } 

4.1.4. Xarxa convencional 

PX 

If (X=0) 

//La xarxa no està disponible 
 { 
 Px = 0 

//El flux de potència entre la xarxa convencional i la microxarxa 
és zero. 

Microxarxa desconnectada de la xarxa convencional (switch off). 
 } 

Else 
 { 
 If (Ppv+Pc < 0) 

 //Hi ha excés de producció FV. 
  { 

  If ( (Ppv+Pbcm+Pc < 0) ⋀ (SoC < SoCmax) ) 
   //Hi ha excés de producció FV carregant bateries 
   a potència màxima i es pot carregar bateries. 

 { 
    Px = Ppv+Pbcm+Pc 

    //Injecció a xarxa de la potència sobrant  
    (carregant bateries a potència màxima). 
    Microxarxa connectada a la xarxa convencional. 

    } 
   Else 

    { 
    Px = Ppv+Pc 

    //Injecció a xarxa de la potència sobrant  
    (sense carregar bateries). 
    Microxarxa connectada a la xarxa convencional. 

    } 
  } 

 Else 
  { 

  If ( (Ppv+Pc<Pxmax) ⋁ (Ppv+Pc+Pxmax > Pbdm) ⋁ 

   (Ppv+Pc+Pxmax > Eb/k)  
   //La diferència de potències és menor a la potència 

   màxima de xarxa O la diferència de potències és major 
   que la potència màxima de descàrrega de les bateries O  
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PX (continuació) 

   la diferència de potències és major que la energia  
   emmagatzemada  entre el temps d’abastiment mínim. 

   { 
   Px = Ppv+Pc 
   //La xarxa aporta la diferència de potència produïda i 

   consumida. Hi ha casos on aquesta potència de xarxa 
   pot ser major que la potència màxima. 

   Microxarxa connectada a la xarxa convencional. 
   } 
  Else 

   { 
   Px = Pxmax 

   //Funció peak-shaving: la potència de consum de la 
   xarxa es veu limitada pel seu valor màxim. 
   Microxarxa connectada a la xarxa convencional. 

 
   } 

  } 
 } 

4.2. Estructures de programació a xarxa de Petri 

A continuació es mostra la traducció de les tres estructures bàsiques de 

programació utilitzades en l’apartat 4.1 i la seva transformació a estructura 

per a xarxa de Petri. 

Per a la implementació de les xarxes de Petri s’ha utilitzat tres estructures 

bàsiques, que s’il·lustren amb exemples en els subapartats següents. 

Aquests exemples es basaran en condicions hipotètiques (places A i B) i 

accions al sistema també hipotètiques (X i Y). 

4.2.1. IF (A) then do X / ELSE do Y 

Si la condició A es verifica, la plaça amb el mateix nom estarà marcada i per 

tant es realitzarà el procés o acció X. D’altra banda, si no és així es 

realitzarà el procés Y a l’estar relacionat amb la plaça mitjançant un arc 

inhibidor. 

 

Figura 28. Representació en xarxa de Petri de l’estructura 

“If (A) then do X / Else do Y”.  
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4.2.2. IF (A ⋀ B) then do X / ELSE do Y 

Per a la representació d’aquesta estructura en una xarxa de Petri, és 

necessari la utilització d’una plaça auxiliar que verifiqui que (A ⋀ B) es 

compleixi. 

Per al correcte funcionament d’aquesta xarxa de Petri, la prioritat de la 

transició auxiliar ha de ser més elevada que la de les transicions X i Y, ja 

que si no apareixen problemes que impedeixen el funcionament desitjat de 

la xarxa. 

 

Figura 29. Representació en xarxa de Petri de l’estructura 

“If (A ⋀  B) then do X / Else do Y”.  

4.2.3. IF (A ⋁ B) then do X / ELSE do Y 

Igual que al subapartat anterior, per representar aquesta estructura 

necessitarem una plaça auxiliar que indiqui que ni la condició A ni la B 

siguin certes. 

Si cap de les places A o B estan marcades (és a dir, no es compleixen les 

condicions), es podrà disparar la transició aux que marca la plaça auxiliar 

A_nor_B s’activarà i per tant es realitzarà el procés Y. Per altra banda si una 

de les dues (o ambdues) es verifiquen, la plaça A_nor_B no estarà marcada 

i per tant es realitzarà l’acció X. 

Per altra banda, a l’igual que el subapartat anterior la prioritat de la 

transició auxiliar haurà de ser major que la prioritat dels dos processos X i Y 

per al seu correcte funcionament. 

 

Figura 30. Representació en xarxa de Petri de l’estructura 

“If (A ⋁ B) then do X / Else do Y”.  
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4.3. Xarxes de Petri de cada element de la 
microxarxa 

Un cop definit el comportament de l’EMS en llenguatge de programació, és 

fàcil transformar-lo a xarxa de Petri. 

Per a la representació de cada xarxa s’ha seguit la convenció següent: 

 Transicions instantànies (negres): verifiquen les condicions d’entrada 

i s’activen automàticament. 

 Transicions temporitzades (blanques): representen el flux de potència 

que l’EMS imposa al bloc de la microxarxa. S’activen un cop són 

realitzades les accions mitjançant els actuadors de la microxarxa. A 

les xarxes de Petri següents impliquen, per tant, un enviament 

d’informació de l’EMS als actuadors necessaris per a imposar el flux 

de potència desitjat. 

 Places X_av i G_av: indiquen la disponibilitat de la xarxa (X) i el 

generador dièsel (G). Estan marcades únicament si l’element està 

disponible. 

 Places OP_ : verifiquen condicions d’entrada i han de ser calculades 

prèviament per l’EMS. Estaran marcades únicament si la condició és 

certa. 

 Places restants: places auxiliars necessàries per al seguiment de 

l’algorisme de control.  S’activaran si es donen les condicions 

d’entrada.  

 

Figura 31. Convenció seguida per a les transicions 

instantànies (opaques) i temporitzades (blanques).  

A continuació es mostren en els següents subapartats les xarxes de Petri 

que controla els fluxos de potència de cada element de la microxarxa. 
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4.3.1. Xarxa de Petri del generador dièsel 

 

 
Figura 32. Xarxa de Petri de lliure elecció estesa que controla el generador dièsel.  

4.3.2. Xarxa de Petri de la xarxa elèctrica convencional 

 

 
Figura 33. Xarxa de Petri de lliure elecció estesa que controla la xarxa elèctrica 

convencional.  
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4.3.3. Xarxa de Petri de la instal·lació fotovoltaica 
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4.3.4. Xarxa de Petri del banc de bateries 

 

 
Figura 35. Xarxa de Petri de lliure elecció estesa que controla el banc de bateries.  

4.4. Xarxa de Petri genèrica EMS 

A la figura 37 es mostra la combinació de les quatre xarxes de Petri 

independents anteriors, incorporant 3 colors extra per a la informació 

aportada pels operadors booleans (comparadors que verifiquen o no les 

places “OP”), la informació aportada pels observadors de la xarxa 

convencional i el generador dièsel (verifiquen les places “X_av” i “G_av” si 

els elements estan disponibles) i la reinicialització del procés per a tornar a 

determinar els fluxos de potència escaients. 

En resum: 

 El bloc “Operadors booleans” (de color taronja i línies discontínues) 

verifica les condicions “OP” mitjançant la informació aportada pels 

sensors físics sobre les potències a cada bloc i introdueix el marcatge 

a cada plaça en la qual es compleixi la condició. 

 El bloc “Observadors de xarxa i generador dièsel” (de color verd i 

línies discontínues) marca les places “X_av” i  “G_av” si els sensors 

físics informen la disponibilitat dels dos elements. 

 Una vegada implementades totes les accions al sistema per imposar 

els fluxos de potència desitjats, es reinicia el cicle, de manera que els 

dos blocs anteriors tornen a aportar el marcatge pertinent (a l’haver 

passat un interval de temps és possible que els fluxos de potència 

hagin canviat i per tant el marcatge sigui diferent) i es torna a 

executar la presa de decisions per a determinar les noves accions al 

sistema. Aquesta funció la realitza el bloc de color blau amb línies 

discontínues. 
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El conjunt d’aquests tres blocs resulta en xarxes de Petri interconnectades, i 

en un procés cíclic, el qual permet que la presa de decisions i la imposició 

de fluxos de potència (i per tant les accions de control a cada element de la 

microxarxa) es puguin considerar un cicle continu. Aquest fet permet que 

tot i variar les condicions i els fluxos de potència l’algorisme decidirà les 

accions de control contínuament – amb un interval de temps – i per tant 

assegura la robustesa d’aquest. 

Esquemàticament, la figura 36 mostra la interrelació entre el sistema físic 

(la microxarxa híbrida intel·ligent) i el controlador utilitzant sensors i 

actuadors. Aquesta interrelació s’implementa amb un control a llaç tancat. 

 

Figura 36. Interrelació del sistema físic i el controlador mitjançant 

un control a llaç tancat.  

La figura 36 també aporta informació sobre la convenció seguida en el 

model de l’EMS utilitzant xarxes de Petri, de forma que s’observa que les  

transicions instantànies (de color negre) són utilitzades per a la presa de 

decisions a partir dels valors consigna, mentre que les temporitzades (de 

color blanc) impliquen l’execució d’una ordre sobre el sistema físic a través 

dels actuadors. 
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Una vegada marcades  

totes les places “fi 

ordre”, es reseteja el 
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booleans i els 
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disponibilitat de xarxa 

i generador dièsel i es 
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procediment per 

determinar les noves 

accions al sistema. 

Figura 37. Xarxa de Petri genèrica de l’EMS dissenyat. 
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Capítol 5:        

Aplicació a An-Najah 

Un cop dissenyat l’EMS per a qualsevol cas concret, s’ha procedit a implementar 

una simulació d’aquest per a comprovar la seva resposta adequada a totes les 

situacions possibles. 

A l’estar aquest projecte relacionat amb el projecte MED-Solar, s’ha decidit 

simular l’EMS a l’Hospital Universitari An-Najah situat a Nablus, Palestina, al ser 

una de les microxarxes desenvolupades dins d’aquest projecte 

Es dimensionarà cada element de la microxarxa per a posteriorment 

implementar l’EMS dissenyat i comprovar la seva resposta adequada a tots els 

escenaris possibles. 

5.1. Palestina 

Històricament, Palestina ha estat una regió situada a l’Orient Mitjà fent frontera 

amb el Líban, Síria, Jordània i Egipte. 

Actualment, però, el territori de l’estat palestí està dividit en dues zones; la 

Franja de Gaza i Cisjordània, tot i que en ambdues regions existeixen 

assentaments jueus i la zona de control palestí és fins i tot menor. 

En total, l’estat palestí controla una extensió de 6020 km2 i té una població 

d’aproximadament quatre milions i mig de persones, de les quals n’habiten 1,75 

milions a la franja de Gaza (365 km2) i 2,8 milions més a Cisjordània (5655 

km2). [24] [25] [26] 
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Figura 38. Evolució de l’extensió controlada pel govern palestí des del 1946 fins 

l’actualitat. [27] 

Tot i això, es calcula que hi ha aproximadament 5 milions més de palestins i 

palestines vivint a camps de refugiats situats als països contigus (l’anomenada 

diàspora palestina). 

Des del 1994 Palestina està governada per una democràcia parlamentària 

bicameral, la qual s’anomena Autoritat Nacional Palestina o PNA – les seves 

sigles en anglès – que governa sobre els territoris ocupats per l’estat sionista. 

[29] 

5.1.1. Energia a Palestina 

En aquesta situació d’ocupació sobre els territoris palestins, l’energia és 

utilitzada com a element controlador de la població i els talls elèctrics són 

constants – sobretot a la franja de Gaza – i la disponibilitat de la xarxa està 

contínuament en qüestió. 

Taula 8. Distribució percentual del número d’hores de servei elèctric 

dels habitatges. [29] 

 ≤16 hores 

(%) 

17-23 hores 

(%) 

24 hores 

(%) 

Total 

Cisjordània 0,1 0,1 99,8 100 

Franja de Gaza 97,2 2,8 0,0 100 

Palestina 33,8  1,0 65,2 100 

 

De la taula superior es pot veure com a la franja de Gaza la disponibilitat de la 

xarxa elèctrica no va ser mai completa, i que en gairebé la totalitat dels casos 

(el 97%) la disponibilitat era inferior a 16 hores diàries. En contrapartida, la 

disponibilitat a Cisjordània és gairebé completa en tots els habitatges. 

Aquest fet es deu a la gran dependència energètica que hi ha dels territoris 

palestins de l’exterior – i majoritàriament, d’Israel – ja que a la franja de Gaza 
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només existeix una planta generadora elèctrica i aquesta funciona amb fuel, que 

també s’ha d’importar a través d’Israel. 

Aquesta planta proporciona 70MW a la franja i aproximadament un 30% del 
consum de la franja, mentre que Egipte proporciona 20MW i tota la resta és 
subministrada per Israel.  [30] 

Taula 9. Energia elèctrica consumida a Palestina segons la font i l’any. [29] 

 2008 

(GWh) 

2009 

(GWh) 

2010 

(GWh) 

2011 

(GWh) 

2012 

(GWh) 

2013 

(GWh) 

Importada 3865 3983 4159 4622 4909 4734 

Companyia elèctrica Palestina 410 430 305 542 392 403 

Auto generació 16  70 168 27 69 131 

Total 4291 4483 4632 5191 5370 5268 

Taula 10. Energia elèctrica consumida a Palestina segons la font i l’any. [29] 

 2008 

(%) 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

Importada 90,07 88,85 89,79 89,04 91,42 89,86 

Companyia elèctrica Palestina 9,55 9,59 6,58 10,44 7,30 7,65 

Auto generació 0,37 1,56 3,63 0,52 1,28 2,49 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

A les taules anteriors es pot apreciar la gran dependència exterior dels territoris 

palestins – al voltant del 90% del consum anual – a més d’una minsa producció 

per a autoconsum, mai superant el 4% de l’energia total consumida, fet que és 

important degut a l’alt preu de l’electricitat al territori. 

Figura 39. Dependència elèctrica exterior de Palestina del 2008 al 2013. [29] 
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5.1.2. Cost de l’electricitat a Palestina 

Cisjordània i Gaza, a l’igual que molts altres territoris en vies de 
desenvolupament, són molt dependents del petroli com a font principal d’energia 

primària, que han d’importar d’Israel i que té un alt cost degut a les altes taxes 
impositives que pateix.  [30] 

Recentment es van descobrir reserves de gas natural a la costa de Gaza, i quan 

s’hagi arribat a un acord per a l’explotació i s’hagi desenvolupat l’estructura per 

al transport del gas es preveu que la planta de la franja podrà passar a funcionar 

amb gas natural com a combustible. 

A continuació es mostra una taula amb els preus de l’electricitat per a diversos 

països àrabs per a facilitar la comprensió dels preus per a països similars, 

sobretot per als de la mateixa zona del Màixriq. 

Els preus han estat proporcionats al RCREEE (centre regional per a les energies 

renovables i la eficiència energètica en les seves sigles en anglès) i s’ha fet la 

conversió a dòlars americans segons el tipus de canvi oficial de cada moneda el 

4/4/2013. 

 

Figura 40. Preu de l’electricitat en US$/kWh segons el consum mensual dels països 

pertanyents al RCREEE. [31] 

Es pot apreciar que els preus de l’energia acostumen a variar segons el consum 

mensual de cada habitatge i que a Palestina és on el cost de l’energia és més 

elevat. 

Per a facilitar la comprensió de les dades abans exposades, la mateixa RCREEE 

utilitza un diagrama de barres per a visualitzar el cost per kWh per a un consum 

mitjà de 271kWh mensuals. 
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Figura 41. Preu de l’electricitat en US$/kWh per a un consum mig de 271 kWh 

mensuals dels països pertanyents al RCREEE. [31] 

L’alt cost de l’electricitat és en aquesta regió més problemàtic ja que les taxes 

de pobresa són molt més altes que la mitjana dels països desenvolupats, pel que 

provoca una barrera d’entrada a l’energia. 

Taula 11. Taxa de pobresa segons el consum 

familiar mensual. [29] 

 Pobresa 

(%) 

Pobresa extrema 

(%) 

Cisjordània 17,8 7,8 

Franja de Gaza 38,8 21,1 

Palestina 25,8 12,9 

 

Es pot extreure, doncs, que gairebé el 39% (exactament el 38,7%) de la 

població està per sota del llindar de pobresa, fet que accentua la problemàtica 

d’una energia cara. 

Resumint, es pot arribar a la conclusió que la regió de Palestina té una xarxa 

elèctrica feble (amb baixa seguretat de subministrament) amb uns costos 

energètics per al consumidor molt elevats, pel que la implementació de 

microxarxes híbrides intel·ligents és molt beneficiós tant per al consumidor final 

– estalvi econòmic i augment de la seguretat de subministrament – com per al 

regulador de la xarxa, ja que pot ajudar a l’estabilitat del sistema elèctric del 

país. 

5.2. Hospital universitari An-Najah 

L’Hospital Universitari d’An-Najah és la institució acadèmica en medicina i salut 

capdavantera a Palestina. Està situat a la ciutat de Nablus, una ciutat situada al 

nord de Cisjordània que comptava amb 134 166 habitants segons el cens de 

2006. 
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Figura 42. Situació geogràfica de Nablus 

dins Palestina. [32] 

L’hospital està situat al centre dels territoris de Palestina, pel que dóna servei a 

més d’un milió de persones en total. Tot i que actualment segueix en 

construcció, l’ala principal de l’hospital ja és operativa i en funcionament. [33] 

 

Figura 43. Vista de l’Hospital Universitari d’An-Najah. [34] 

L’Hospital, com ja s’ha comentat, està situat a Cisjordània, i per tant com es pot 

deduir de la taula 8 els talls de la xarxa elèctrica pública tenen una freqüència 

molt menor que a la franja de Gaza (el 99,8% de les hores hi ha servei). 

Aquesta consideració és important ja que implica que la freqüència d’utilització 

del generador dièsel serà molt baixa. 

5.2.1. Perfils de consum 

Per a determinar el consum de l’Hospital s’han reaprofitat les dades que el 

projecte MED-Solar disposava abans de la seva implementació de la planta. 

A partir d’aquest punt del treball es considerarà la potència aparent mitjana com 

el consum estàndard de la instal·lació. A partir d’aquest es dissenyaran i 

dimensionaran tots els elements de la microxarxa a implementar. 
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Figura 44. Consum setmanal mitjà de l’Hospital Universitari d’An-Najah. [34] 

Es pot observar a la figura superior com el pic de potència consumida serà 

aproximadament 170 kW i la potència consumida vall serà aproximadament de 

70 kW. 

A partir d’aquest consum es dimensionarà a continuació cada un dels elements 

de la microxarxa. 

5.3. Predimensionament de la microxarxa d’An-Najah 

A continuació es detallen les hipòtesis seguides i els càlculs realitzats per al 

predimensionament de la microxarxa a aplicar a l’Hospital Universitari d’An-

Najah per a poder simular el comportament de l’EMS. 

5.3.1. Hipòtesis seguides 

Per al dimensionat de tots els elements s’ha seguit les hipòtesis següents: 

 La inclinació dels panells fotovoltaics s’ha decidit seguint el criteri del mes 

crític. 

 La potència fotovoltaica pic (depenent de la superfície de panells) s’ha 

decidit agafant un 50% de la demanda màxima. 

 La posada en funcionament del grup electrogen (generador dièsel) s’ha 

considerat instantània. 

 S’ha implementat un tall no programat de la xarxa pública convencional 

de 48 hores seguides. 

5.3.2. Justificació dels càlculs 

Al voler implementar peak-shaving durant tot l’any, s’ha decidit seguir el criteri 

del mes crític per a decidir la inclinació dels panells fotovoltaics. Aquest criteri 
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assegura que si es dimensiona correctament la superfície fotovoltaica, es podrà 

limitar la potència consumida de la xarxa durant tot l’any. 

Taula 12. Inclinacions òptimes dels panells fotovoltaics. [35] 

Ús Màxima captació Inclinació òptima (º) 

Anual Anual 𝛽𝑜𝑝𝑡 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 − 10 

Anual Estiu (hemisferi nord) 𝛽𝑜𝑝𝑡 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 − 20 

Anual Període de menor 

irradiació 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 + 10 

 

Sabent que les coordenades de l’Hospital són Latitud 32.22, Longitud 35.22, la 

inclinació òptima dels panells fotovoltaics serà de: 

 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 =  𝛽𝑜𝑝𝑡 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 + 10 = 42º (10) 

   
Utilitzant el software PVGIS® per a la localització de la instal·lació i una inclinació 

dels panells de 42º s’han extret les corbes d’irradiació normal directa diària per 

a cada mes. 

 

Figura 45. Irradiació normal directa diària a Nablus. [36] 

Tot i que el pic d’irradiació de gener és lleugerament superior al del febrer, la 

seva irradiació total (àrea sota la corba) és menor, pel que es considerarà gener 

com el mes crític o d’irradiació mínima. 
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Figura 46. Comparativa dels perfils de consum horari i DNI al gener. 

De la comparativa dels perfils de consum i DNI (irradiació normal directa) es pot 

observar com els pics de consum corresponen amb bastanta exactitud amb els 

pics d’irradiació (i per tant els pics de producció fotovoltaica). Aquest fet 

permetrà reduir la capacitat del banc de bateries. 

Per a dimensionar la superfície necessària de panells fotovoltaics s’ha decidit el 

criteri que la potència fotovoltaica màxima sigui un 50% del pic de consum (mes 

de gener).  

Sabent, per tant, que: 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑃𝐼𝐶 = 170,01 𝑘𝑊 (11) 

 

 𝑃𝑃𝑉𝑃𝐼𝐶 = 0,5 ·  𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑃𝐼𝐶 = 0,5 · 170,01 [𝑘𝑊] = 85,01 𝑘𝑊 (12) 

 

Agafant les característiques dels panells model SPP 031001200 (policristal·lins, 

qualitat mitjana) i imposant un voltatge de treball de 400V per a tota la 

instal·lació, es poden calcular el nombre de panells en sèrie i paral·lel que es 

necessitaran per a obtenir la potència fotovoltaica pic desitjada. 

Sabent certes característiques del model de panells: 

Taula 13. Característiques del model SPP 031001200. [37] 

 SPP 031001200 

Voltatge a màxima potència 𝑉𝑀𝑃𝑃 18 V 

Dimensions 1000x670 mm 

Potència nominal (amb DNI 1000W/m2) 80 W 
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Es pot calcular el rendiment total del model de panell: 

 
𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 =

80 [𝑊]

1000 [
𝑊
𝑚2
] · (1 · 0,67)[𝑚2]

= 12% (13) 

 

Sabent que la potència fotovoltaica pic (quan la irradiació és màxima) ha de ser 

85,01 kW es pot calcular la superfície total de panells: 

 
𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 =

𝑃𝑃𝑉
𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 · 𝐷𝑁𝐼𝑀𝐴𝑋

=
85,01[𝑘𝑊]

0,12 · 474 [
𝑊
𝑚2
]
= 1494,5 𝑚2 (14) 

 

 
𝑛𝑝𝑠 =

𝑉𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜
𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙

=
400[𝑉]

18[𝑉]
= 22,22 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 → 23 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑒𝑛 𝑠è𝑟𝑖𝑒 (15) 

 

 
𝑛𝑝𝑝 =

𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 · 𝑛𝑝𝑠

=
1494,5 [𝑚2]

0,67 [𝑚2] · 23 [𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠]
 

 
𝑛𝑝𝑝 = 97 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 

(16) 

 

 𝑛𝑝𝑡 = 𝑛𝑝𝑠 · 𝑛𝑝𝑝 = 23 · 97 = 2231 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (17) 

 

Es decideix, per altra banda, que el generador dièsel ha de ser capaç d’abastir el 

100% de la demanda en qualsevol interval de temps, pel que la seva potència 

nominal ha de ser igual a la demanda màxima: 

 𝑃𝐺𝐸𝑁𝑆𝐸𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑃𝐼𝐶 = 170,01 𝑘𝑊 (18) 

 

Per altra banda, per al correcte funcionament del generador dièsel (allargar la 

vida útil de l’aparell, limitar els gasos d’escapament i assegurar la qualitat de la 

potència subministrada) ha de treballar per sobre d’un punt crític. 

Aquest punt crític ve determinat per la seva potència nominal, i es recomana 

que els generadors dièsel no treballin mai per sota del 30% d’aquesta. En 

aquest treball s’ha imposat un punt mínim de treball del 40% de la seva 

potència nominal: [38] 

 𝑃𝐺𝐸𝑁𝑆𝐸𝑇𝑀𝐼𝑁 = 𝑃𝐺𝐸𝑁𝑆𝐸𝑇 · 0,4 = 68 𝑘𝑊 (19) 

 

Es pot observar com la potència mínima de treball del generador dièsel és major 

que el consum mínim, pel que en qualsevol escenari possible el generador 

treballaria adequadament – ja que es limita la generació fotovoltaica quan és 

necessari. 

Si aquest no fos el cas, s’hauria de procedir a instal·lar bancs de càrrega auxiliar 

(redueix l’estalvi econòmic de la microxarxa i augmenta la inversió inicial) o 

utilitzar dos generadors dièsel en paral·lel, que augmenta la inversió inicial i 
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requereix un control més complex, ja que s’ha d’interaccionar amb cada un dels 

dos aparells per determinar el punt de treball de cada un. 

Per altra banda, en aquesta simulació s’ha considerat que la posada en 

funcionament del generador dièsel de reserva és instantània. Aquesta 

simplificació s’ha agafat per la limitació de temps del treball i, tot i no tenir en 

compte el transitori des de la caiguda de la xarxa fins la posada en 

funcionament del grup electrogen, sí permet comprovar la resposta adequada de 

l’EMS i la seva operació en els estats permanents. 

Finalment,  únicament resta dimensionar el banc de bateries amb totes les seves 

característiques. 

Després de comprovar l’actuació del sistema segons quatre escenaris amb 

capacitats del banc de bateries diferents es decideix que la capacitat del banc 

sigui: 

 𝐶𝐵𝐴𝑇𝑇 = 150 𝑘𝑊ℎ = 375 𝐴ℎ (20) 
 

Havent decidit prèviament que el voltatge d’operació serà de 400V, fent una 

simple divisió es poden canviar les unitats de la capacitat: 150 kWh o 375 Ah. 

S’imposa que la tipologia de bateries serà plom-àcid, per diverses raons: 

 Flexibilitat de disseny: es permet la combinació de mòduls en sèrie i 

paral·lel per obtenir els voltatges i intensitats de treball desitjats. 

 Econòmica: tipologia de bateries amb un baix cost per capacitat. 

 Vida útil: es pot suposar 4 o 5 anys de durada de vida. 

 Emplaçament: són la mateixa tipologia utilitzada en els vehicles 

convencionals i per tant és més senzill el seu manteniment i reparació 

pels habitants autòctons. 

[39] 

Tot i que els últims models d’aquesta tipologia poden arribar a profunditats de 

descàrrega (diferència entre els estats de càrrega màxim i mínim) de fins el 

80%, s’han imposat els estats de càrrega màxim i mínim més ajustats per 

allargar la vida útil del banc: 

 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋 = 90% (21) 
 

 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐼𝑁 = 25% (22) 
 

 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 (𝐷𝑜𝐷) = 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋 − 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐼𝑁 = 65% (23) 
 

Per altra banda, a l’hora d’implementar la simulació s’ha decidit començar amb 

un estat de càrrega del banc de bateries del 25%, el mínim, ja que – com es 

podrà apreciar en el següent apartat quan es comenti els resultats de la 

simulació – al mes de gener serà aquest l’estat de càrrega normal. 
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S’ha decidit utilitzar el model de bateria PS-12100, amb les característiques 

bàsiques següents: 

Taula 14. Característiques del model PS-12100. [40] 

 PS-12100 

Voltatge de cel·la 12 [V] 

Capacitat de cel·la 12 [Ah] 

Dimensions 151x102x94 [mm] 

 

 Considerant aquestes propietats és possible calcular el nombre de bateries 

necessàries: 

 
𝑛𝐵𝐴𝑇𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸 =

𝑉𝑂𝑃
𝑉𝐶𝐸𝐿𝐿

=
400[𝑉]

12[𝑉]
= 33 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 (24) 

 

 
𝑛𝐵𝐴𝑇𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐿𝐸𝐿 =

𝐶𝑆𝑌𝑆𝑇𝐸𝑀
𝐶𝐶𝐸𝐿𝐿 · 𝑉𝐶𝐸𝐿𝐿 · 𝑛𝐵𝐴𝑇𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸

 

 

𝑛𝐵𝐴𝑇𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐿𝐸𝐿 =
150[𝑘𝑊]

12 [𝐴ℎ] · 12[𝑉] · 33 [𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠]
= 32 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 

(25) 

 

 𝑛𝐵𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐸𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑛𝐵𝐴𝑇𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸 · 𝑛𝐵𝐴𝑇𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐿𝐸𝐿 = 1056 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 (26) 

 

Per altra banda, una vegada conegut el nombre de bateries necessàries en sèrie 

i paral·lel es poden calcular les intensitats de càrrega i descàrrega màximes i en 

conseqüència les potències respectives. 

Imposant una intensitat de descàrrega igual a la de càrrega i de 4A – valor 

conservador, ja que cada cel·la trigaria 3h a carregar completament (de l’estat 

de càrrega del 0% al 100%) – es poden calcular les intensitats de càrrega i 

descàrrega màxima del banc complet, a l’igual que la potència màxima de 

descàrrega: 

 𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶𝐻𝐴𝑅𝐺𝐸𝑀𝐴𝑋 = 𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶𝐻𝐶𝐸𝐿𝐿 · 𝑛𝐵𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐸𝑆𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐿𝐸𝐿 

 
𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶𝐻𝐴𝑅𝐺𝐸𝑀𝐴𝑋 = 4 [𝐴] · 32 [𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠] = 128 𝐴 

(27) 

 

 𝑃𝐷𝐼𝑆𝐶𝐻𝐴𝑅𝐺𝐸𝑀𝐴𝑋 = 𝐼𝐷𝐼𝑆𝐶𝐻𝐴𝑅𝐺𝐸𝑀𝐴𝑋 · 𝑉𝑂𝑃 = 128 [𝐴] · 400 [𝑉] = 51,2 𝑘𝑊 (28) 

 

Únicament s’ha calculat la intensitat i la potència màxima de descàrrega perquè 

s’imposa que les de càrrega tinguin el mateix valor.  

Finalment, s’ha fet un estudi (mostrat a la figura 47) sobre el tant per cent de 

temps que s’ha de realitzar la funció de peak-shaving (limitar la potència 

consumida de la xarxa). 
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Figura 47. Comparativa del tant per cent de temps que s’ha de realitzar la funció de 

peak-shaving i el grau d’assoliment d’aquesta segons la potència màxima a consumir de 

la xarxa. 

Es pot observar que com més reduïm la potència màxima a consumir de la xarxa 

més hores s’haurà de realitzar aquesta funció. La suma d’ambdós colors a cada 

columna és el tant per cent del temps total que s’ha de limitar la potència de 

xarxa, mentre la part blava indica el tant per cent de temps que es pot realitzar 

aquesta funció i la vermella el tant per cent que no (per limitacions de bateria). 

D’aquestes dades s’ha decidit limitar la potència màxima a consumir de la xarxa 

convencional a 120 kW.  

S’extreu que un 5,4% del temps d’actuació s’haurà de realitzar la funció de 

peak-shaving per limitar la potència consumida, i que aquesta es realitzarà 

correctament un 89,4% de les vegades (4,87% del total) mentre serà inassolible 

el 10,6% de les vegades (0,56% del temps total). 

5.4. Resultats de la simulació 

A continuació es mostraran els resultats d’una simulació de 12 setmanes (cada 

una amb la producció fotovoltaica corresponent a un mes; gener fins a 

desembre). Tot i que es mostraran les figures separades setmanalment, la 

simulació ha estat continuada, pel que simula un any en la seva totalitat. 
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Figura 48. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de gener. 

 

Figura 49. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de gener. 

Es pot observar en les dues figures superiors com, al començar l’estat de càrrega de les bateries al seu nivell mínim (25%), l’EMS no és capaç d’implementar la funció de peak-shaving i per tant 

el consum a la xarxa convencional supera durant períodes puntuals el seu límit de 120 kW.  

Per altra banda, es pot apreciar com finalitzant el quart dia es simula un tall a la xarxa elèctrica convencional. L’EMS dóna una resposta activant el generador dièsel de suport (que com s’ha 

explicat prèviament, s’ha simplificat eliminant el retard en la seva posada en funcionament real). En aquestes circumstàncies, el generador dièsel passa a ser la font principal d’energia, i es pot 

apreciar com durant els dies 5 i 6 de simulació s’ha de limitar la generació fotovoltaica – un cop les bateries estan completament carregades no poden absorbir l’excedent de producció 

fotovoltaica – per a assegurar que el generador treballa per sobre del seu punt mínim d’operació, garantint la qualitat del subministrament elèctric i allargant la vida útil del generador de suport. 
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Figura 50. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de febrer. 

 

Figura 51. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de febrer. 

A les dues figures superiors es pot observar que es realitza la funció de peak-shaving en la seva totalitat (el consum de la xarxa convencional està limitat a 120 kW), coincidint amb les 

descàrregues pertinents del banc de bateries.  Tot i això, s’ha de destacar que s’acompleix degut a l’alt estat de càrrega inicial (banc completament carregat durant l’encesa del generador dièsel 

de suport durant el mes anterior) i que si no fos així la limitació de consum de xarxa no es podria dur a terme. 
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Figura 52. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de març. 

 

Figura 53. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de març. 

A les figures superiors s’observa que durant els quatre primers dies de simulació l’estat de càrrega va disminuint progressivament, però que el cinquè dia – degut a la reducció de consum – 

s’utilitza l’excedent de producció fotovoltaica per a carregar les bateries. En total, el mes de març presenta un superàvit de generació permetent carregar i augmentant l’estat de càrrega final 

(SoC inicial al voltant del 50% i SoC final superior al 60%). Aquest augment de l’estat de càrrega és aprofitat – parcialment – durant els dies de major consum per a poder implementar la funció 

de peak-shaving.  
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Figura 54. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de abril. 

 

 

Figura 55. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes d’abril. 

Durant el mes d’abril es pot observar un gran excedent de producció fotovoltaica (la irradiació augmenta sensiblement) i que una vegada carregat el banc de bateries fins el seu nivell màxim 

(SoC del 95%) aquest excedent fotovoltaic és injectat a la xarxa general (únicament durant els dies de menor consum). Aquest procediment permet vendre l’energia sobrant a canvi d’una 

remuneració econòmica i permet augmentar la taxa de retorn de la inversió inicial més ràpidament.  
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Figura 56. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de maig. 

 

Figura 57. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de maig. 

El mes de maig es pot considerar molt similar al d’abril, amb l’únic detall de que com la irradiació solar augmenta lleugerament és possible injectar una quantitat més elevada d’energia a la 

xarxa convencional. 

Per altra banda, es pot observar com l’estat de càrrega de les bateries satura al seu nivell màxim i s’estabilitza, utilitzant-se únicament per a limitar la potència màxima consumida de la xarxa 

convencional a 120 kW. 
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Figura 58. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de juny. 

 

Figura 59. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de juny. 

Durant el mes de juny es segueix amb la tendència anterior de tenir el banc de bateries completament carregat, i, a l’augmentar notablement la irradiació captada, la injecció de l’excedent 

fotovoltaic és molt superior. 
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Figura 60. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de juliol. 

 

Figura 61. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de juliol. 

El mes de juliol és molt similar als mesos de maig i juny, extraient-se les mateixes conclusions. 
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Figura 62. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana d’agost. 

 

Figura 63. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes d’agost. 

La simulació durant el mes d’agost també és molt similar a la dels tres mesos anteriors, amb una gran producció fotovoltaica que és injectada a la xarxa elèctrica convencional. 
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Figura 64. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de setembre. 

 

Figura 65. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de setembre. 

El més de setembre també pot ser considerat amb una dinàmica igual als de maig, juny, juliol i agost. 
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Figura 66. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana d’octubre. 

 

Figura 67. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes d’octubre. 

Durant el mes d’octubre la tendència és similar a la del mes d’abril, amb una irradiació solar mitjana que permet estabilitzar l’estat de càrrega de les bateries al nivell màxim, tot i que aquest fet 

és degut a l’energia acumulada durant la jornada de menor consum. La resta dels dies s’ha d’utilitzar part de l’energia emmagatzemada durant aquest dia per a poder implementar en la seva 

totalitat la limitació de consum a xarxa. L’energia injectada a la xarxa es redueix notablement. 
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Figura 68. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de novembre. 

 

Figura 69. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de novembre. 

Durant el mes de novembre la generació fotovoltaica es redueix fortament, pel que l’estat de càrrega del banc de bateries anirà disminuint progressivament (tot i mantenir uns nivells alts, 

sempre per sobre del 50% d’estat de càrrega) per a poder limitar la potència consumida a xarxa. L’energia injectada a xarxa (sobreproducció) ja és d’una magnitud molt reduïda. 
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Figura 70. Fluxos de potència gestionats per l’EMS durant una setmana de desembre. 

 

Figura 71. Flux de potència entre les bateries i la microxarxa i estat de càrrega de les bateries durant una setmana del mes de desembre. 

Durant el mes de desembre es pot observar com l’estat de càrrega de les bateries anirà disminuint notablement a causa de la davallada en la producció fotovoltaica. Ja no es disposa d’excedent 

de generació per a injectar a xarxa i s’observa com l’últim dia de simulació l’estat de càrrega del banc de bateries s’ha vist reduït al seu nivell mínim i que per tant ja no es pot implementar el 

peak-shaving si no es carreguen les bateries. 
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5.5. Comentaris 

Dels resultats de la simulació de l’apartat 5.4 es pot separar l’any en dues 

tendències: 

 Mesos de març a octubre (inclosos): hi ha una gran generació fotovoltaica 

i l’estat de càrrega de les bateries és alt o molt alt, podent fins i tot 

saturar al màxim. Hi ha injecció d’excedent de producció a la xarxa i la 

funció de peak-shaving es pot implementar en la totalitat dels casos. 

 Mesos de novembre a gener (inclosos): la generació fotovoltaica es 

redueix i per tant l’estat de càrrega de les bateries és baix. Aquest fet 

provoca que no sempre es pugui implementar la funció de peak-shaving. 

Per altra banda, s’observa com el dimensionat dels elements que conformen la 

microxarxa és adequat ja que permet el seu correcte funcionament; les 

càrregues són alimentades sense interrupció i el generador dièsel únicament es 

posa en funcionament quan la xarxa convencional deixa d’estar disponible. 

Seria interessant, sobretot si la factura elèctrica de Palestina passés a tenir 

discriminació horària, fer un estudi de la viabilitat de carregar el banc de 

bateries amb energia de la xarxa durant els mesos de baixa irradiació solar 

(novembre a gener). 

Al no ser així a l’actualitat, no s’executa aquesta funció i depenent de l’estat de 

càrrega del banc de bateries es podrà implementar la limitació de consum a 

xarxa o no. 

Finalment, durant l’interval de 48 hores que s’ha simulat una fallada de la xarxa 

convencional es pot observar com el generador dièsel de suport es posa en 

funcionament i que una vegada l’estat de càrrega de les bateries és màxim s’ha 

de limitar la generació fotovoltaica per a assegurar un bon funcionament del 

generador (figura 48 durant el 5è i 6è dia de simulació). 
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Capítol 6:    

Conclusions 

A continuació es detallen les conclusions extretes del treball de final de grau, 

tant genèriques com exclusivament de l’EMS. 

6.1. Conclusions personals 

Es considera assolit l’objectiu de la integració dels coneixements adquirits al 

llarg del grau en enginyeria de l’energia, així com la competència genèrica 

d’aprenentatge autònom. 

D’altra banda, també ressaltar els coneixement adquirits durant la realització 

d’aquest treball com un aprofundiment en el coneixement de la situació 

energètica al Màixriq, el projecte MED-Solar, les microxarxes (en general) i les 

microxarxes híbrides intel·ligents i en la finalitat de la norma ISO 50 001:2011 i 

el procediment de millora contínua que aquesta proposa per al seu assoliment. 

També s’ha après el funcionament, les propietats i les dinàmiques de les xarxes 

de Petri i la seva aplicació per a modelar sistemes (en aquest cas, energètics), a 

l’igual que els avantatges que aquestes suposen. 

Finalment, s’ha de remarcar l’aprenentatge en el funcionament de software 

aplicat a xarxes de Petri com PIPE® o GREATSPN Editor®. 

6.2. Conclusions generals 

Es considera que s’ha emmarcat satisfactòriament el projecte plantejat dins un 

marc lògic i físic (imposats pel títol del treball). El procés de disseny de l’EMS 

s’ha realitzat seguint el procés de millora contínua proposat per la norma ISO 50 

001:2011 i escollit les estratègies de gestió i polítiques energètiques adients. 

S’ha treballat en la classificació, elements i dinàmiques de les microxarxes i els 

avantatges que presenten a l’hora de modelar sistemes energètics a qualsevol 

nivell (una de les seves moltes possibles aplicacions).  
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Per altra banda, s’han observat els avantatges que aporta la implementació de 

microxarxes intel·ligents tant com a solució al canvi climàtic – per la reducció 

d’emissions d’efecte hivernacle que comporta la integració de fonts d’energia 

distribuïda renovable – com per a l’usuari final – reduint els seus costos 

energètics alhora que augmentant la seguretat d’abastiment i la qualitat de 

subministrament. 

6.3. Conclusions sobre l’EMS 

El procediment seguit per al disseny de l’algorisme de l’EMS permet una 

estructuració senzilla per al seu desenvolupament i simplifica en gran mesura els 

processos de refinament posteriors. 

La modelització mitjançant xarxes de Petri permet una gran facilitat de 

comprensió d’aquest algorisme i l’observació de la seva dinàmica d’actuació 

segons les variables i transicions a activar, a més de posar a l’abast eines per al 

seu estudi que permetran una fàcil implementació d’aquest. 

S’han dimensionat tots els elements de la microxarxa per a An-Najah 

correctament per a poder simular l’actuació de l’EMS. El tractament en blocs dels 

elements permet el seu fàcil dimensionament.  

S’ha simulat el funcionament de l’algorisme de l’EMS a la microxarxa prèviament 

dimensionada mitjançant el software Excel®. Es verifica la correcta actuació i el 

compliment de les funcions escollides: 

 Control de l’activació i desactivació dels generadors dièsel. 

 Control del punt de treball dels generadors dièsel. 

 Decidir quan injectar energia a la xarxa convencional. 

 Gestió de l’estat de càrrega del banc de bateries: peak-shaving i balanç de 

potència.  

 Limitar les intensitats màximes de càrrega i descàrrega de les bateries. 

 Regular el punt de treball de la instal·lació fotovoltaica. 

La simulació del mateix EMS en l’escenari de l’Hospital universitari d’An-Najah 

permet veure clarament els fluxos de potència i les accions que pren el gestor. 

Aquesta simulació ens permet separar el comportament anual en dues 

subdivisions, la dels mesos amb alta generació fotovoltaica (de març a octubre), 

on l’estat de càrrega de les bateries és alt o molt alt, s’injecta excedent 

fotovoltaic a xarxa i sempre es du a terme la funció de peak-shaving i la dels 

mesos amb irradiació solar baixa (de novembre a gener), on l’estat de càrrega 

del banc de bateries és baix, implicant dificultats a l’hora de poder limitar la 

potència consumida de la xarxa. 

Per altra banda, també es pot apreciar l’alimentació contínua (sense interrupció) 

de les càrregues i la utilització del generador dièsel com a suport a la xarxa 

convencional. Durant la posada en funcionament del generador l’EMS limita 
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adequadament la producció fotovoltaica quan necessari per assegurar el bon 

funcionament del grup electrogen i que sempre treballi per sobre del seu punt de 

treball mínim. 

Tot i no estar considerat, ja que actualment la tarifa elèctrica a Palestina no té 

discriminació horària, seria interessant que a les aplicacions on si que existeix 

aquesta discriminació s’afegís una modificació a l’algorisme de l’EMS per a que 

es pogués decidir si carregar el banc de bateries amb energia provinent de la 

xarxa (actualment l’estratègia seguida imposa que únicament es carregui amb 

excedent fotovoltaic o de generació dièsel). 

6.4. Continuació del treball 

A continuació s’esmenta una llista amb possibles continuacions o millores del 

treball per a un major aprofundiment en aspectes concrets: 

 Millora de la modelització de l’algoritme de l’EMS utilitzant xarxes de Petri 

contínues o diferencials. 

 Introducció d’un grau més elevat de detall en la modelització de cada bloc 

de la microxarxa híbrida mitjançant xarxes de Petri esteses.  

 Inclusió de models físics per cada bloc de la microxarxa: corbes de 

càrrega i descàrrega de les bateries, dels convertidors estàtics, etc. 

 Considerar les potències reactives per a l’algoritme de control. 

 Separar les càrregues en dues línies: crítiques i no crítiques. 

 Desenvolupament d’un software específic per a l’EMS i la implementació 

d’aquest en un dispositiu del tipus PLC o similar. 

 Introducció del control a tres nivells de la microxarxa, realitzant un estudi 

sobre la interrelació dels diferents sensors i actuadors amb el PLC amb 

l’algoritme de gestió. 

 Implementació física de l’EMS a la localització escollida realitzant els 

estudis d’instal·lació i tràmits legals necessaris per a dur-se a terme. 

Es pot observar que aquesta és una temàtica molt àmplia i per tant amb gran 

varietat d’àrees per aprofundir segons on es vulgui incidir. 
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