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Capítol 3.  
Transferència de potencia en un SEE. 
 

 
L’objectiu dels SEE es el de  fer efectiu  la  transferència de potencia activa des dels 
generadors elèctrics a altres sistemes elèctrics o carregues finals. Per a poder dur a 
terme  aquesta  transferència  de  potencia  s’han  de  gestionar  i  controlar  tots  els 
elements  que  componen  el  SEE  de manera  que  es  pugui  fer  la mateixa  de  forma 
fiable. Això  implica  fer una  transferència de potencia estable  i amb  la qualitat que 
marca la seva pròpia necessitat. 
 
No obstant això, existeixen, per un costat,   certs  límits tècnics que  impedeixen que 
aquesta  transferència  de  potencia  activa  sobrepassi  certs  nivells  en  règim 
permanent. Els dos límits més rellevants son els deguts a: 
 

• A les pèrdues Joule en els conductors, les quals formen el límit tèrmic. 
 
• Als punts d’operació admissibles del sistema que sorgeixen de la resolució de 

les equacions del sistema elèctric,  i del que apareix el  límit d’estabilitat del 
sistema en règim estacionari.  

 
Per  l’altre costat existeixen una sèrie de pertorbacions  lligades a  la transferència de 
potencia  les  quals  condicionen  la mateixa  des  del  punt  de  vista  de  la  qualitat  del 
subministrament. Avui en dia, aquesta transferència va  lligada al compliment de  les 
recomanacions de la normativa aplicable en cada cas. 
 
En els  següents punts es descriuen el  fenomen de  la  transferència de potencia en 
regim permanent i el seu límit d’estabilitat, i els diferents tipus de pertorbacions i el 
seu impacte sobre la seva qualitat. 

3.1 Generador connectat a un bus de potencia. 
El  límit  d’operació  deriva  de  les  possibles  solucions  del  sistema  elèctric  en  règim 
permanent,  o  el  que  es  el  mateix  de  la  resolució  de  las  equacions  del  sistema 
mitjançant  les teories de fluxos de carrega. Existeixen dos casos de transferència de 
potencia  en  els  sistemes  elèctrics  que  simplifiquen  els  estudis.  Aquests  son  el  de 
connexió  d’un  generador  que  subministra  energia  a  un  bus  de  potencia  o  xarxa 
elèctrica,  i el  cas d’un generador  subministrant energia directament a una  carrega 
final. En aquest punt es descriu solament el primer cas per ser l’objectiu del treball. 
 
Tal  i  com  es mostra  a  la  figura  3.1,  es  considera  un  generador  2G   de  tensió  de 
mòdul    coneguda  2V , que  transfereix una potencia  2P  al bus de potencia o  xarxa 
elèctrica,  la qual es representada mitjançant un generador  1G , de tensió de mòdul 
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coneguda  1V .  La  transferència  es  realitza mitjançant una  línia  amb paràmetres de 

CZ
r

i  Lγ
r

, tal i com ja s’ha mostrat al capítol anterior. 
 

 
Figura 3.1. Generador G2 connectat al bus de potencia (G1). 

 
El model de la figura 3.1 representa la interconnexió entre una zona d’un sistema que 
disposa d’un número elevat de generadores, de forma que es manté la tensió dins la 
zona aproximadament constant i un generador que es considera que també mante la 
tensió constant. 
 
De l’equació 2.3.1 del capítol anterior, i segons [12], s’obté que la potencia entregada 
a l’extrem receptor es: 
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i agafant  la referència dels angles de  la tensió como  0
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es l’angle de desfasament entre les tensions dels dos extrems, s’obté: 
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Degut a que  les  línies de  transmissió  i de distribució estan dissenyades per a  tenir 
pèrdues baixes, es pot fer una aproximació que simplifica las equacions anteriors. De 
[12]  s’agafa  que,  per  al  cas  de  la  línia  sense  pèrdues,  LjL βγ sinsinh =

r
, 

LL βγ coscosh =
r

 i  CC ZZ =
r

, i aleshores aquesta última equació queda simplificada 
en: 
  

( )

LZ
VVLVj

LZ
VV

LZ
LVjVVjQPS

CC

C

β
δβδ

β

β
βδδ

sin
coscossin

sin

sin
cossincos

21
2

221

2
221

222

⋅
⋅⋅−⋅

−
⋅
⋅

=

⋅
⋅−+⋅⋅

=−=

rrrrr

rrr
r

   (3.1.3) 

 
Pel que, 
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Les potencies  1P   i  2P son  iguals  i això prové de  la consideració de que  la  línia no té 

pèrdues.  Per  un  altre  costat,  CZ y  Lβ   son  constants  de  la  línia, mentre  que  1V
r
i 

2V
r
venen fixades per la xarxa i pel regulador de tensió del generador respectivament. 

Tant un com l’altre intenten mantenir las tensions a les seves consignes pròximes a 1 
p.u. Per  tant,  la potencia  transferida dependrà de  l’angle  δ,  i  s’observa a partir de 
l’equació  3.1.4  que  existeix  una  potencia  màxima  que  es  pot  transmetre  (per  a 

2
πδ = ), i val: 
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En  el  cas  de  línies  curtes,  les  fórmules  anteriors  admeten  una  altra  simplificació 
addicional, [12]. Si  Lβ <<1,  1cos ≈Lβ  i  LL ββ ≈sin , 
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i substituint aquesta expressió a 3.1.4, s’obté 
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on s’utilitza la impedància (reactància inductiva) de la línea. 
 
S’ha d’assenyalar l’efecte que es produeix si s’intenta sobrepassar el límit de potencia 
activa màxima, per exemple situant  la consigna del control de potencia del  2G  per 
sobre d’aquest valor màxim.  I es que s’observa que per aquest cas, al apropar‐se al 

valor màxim (para 
2
πδ = ), apareixen oscil∙lacions a la xarxa provocant inestabilitat al 

sistema.  De  fet,  les  oscil∙lacions  apareixen  per  a  valors  de  δ   considerablement 
inferiors  a  2π .  Per  exemple,  no  es  inusual  que  per  a  º40=δ es  produeixin 
problemes d’estabilitat.  
 
Un  altre problema  derivat de  δ ,  i que  s’observa  a partir de  les  equacions  3.1.5  i 

3.1.6,  es  que  si  21 VV
rr

= ,  021 == QQ   quan  0=δ .  Sent  normalment  1<<Lβ , 

aquestes formules també indiquen que la potencia reactiva generada (o consumida) 
pels grups poden ser bastant importants quan δ  arriba a un valor gran.  
Tot  i que tradicionalment  l’estabilitat  i control dels sistemes elèctrics venen  lligades 
als generadors basats en màquines síncrones, avui en dia, amb la forta penetració als 
SEE de RED basats en convertidors d’electrònica de potencia, s’ha de contemplar, a 
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l’hora  d’implementar  aquestes  tecnologies,  la  realització  d’estudis  per  veure  com 
afecten i contribueixen a l’estabilitat del sistema. Nombrosos articles fan referència a 
aquesta  problemàtica  des  de  l’entrada  dels  nous  decrets  que  permeten  la 
implantació de GD. 
 
Si es pren  la definició d’estabilitat de [10],  l’estabilitat d’un SEE  interconnectat es  la 
capacitat  que  te  de  tornar  a  l’estat  de  regim  permanent,  després  d’haver  estat 
sotmès  a  algun  tipus  de  pertorbació.  Una  pertorbació  significa  l'alteració  dels 
paràmetres normals de  funcionament del  sistema  i pot afectar als dos paràmetres 
fonamentals: la freqüència i la tensió. D’aquí que en principi es pugui distingir entre 
l’anomena’t problema d’estabilitat d’angle, que es refereix a la capacitat del sistema 
de  mantenir  als  generadors  en  sincronisme  després  d’una  pertorbació,  i  el 
d’estabilitat de  tensions  (o col∙lapse de  tensions), que es  refereix a  la capacitat de 
mantenir  la  tensió  en  els  nusos  en  un  nivell  acceptable  també  després  d’una 
pertorbació.  
 
Davant aquests problemes el sistema elèctric ha de tenir resposta per part dels seus 
controls  i  generadors,  bé  de  forma  individual  o  col∙lectiva,  amb  la  finalitat  de 
mantenir  l'estabilitat del mateix, o minimitzar els efectes en cas d’inestabilitats. Per 
tant, els generadors aporten regulació sent els encarregats de modificar paràmetres 
com l’angle δ o ajustant noves consignes d’amplitud de tensió durant la pertorbació. 
Igual  que  les  pertorbacions  poden  ser  de  curta  o  llarga  durada,  la  resposta  del 
sistema és més o menys ràpida, depenent de les característiques dels elements o de 
les capacitats dels controls per respondre en un termini més o menys llarg a l'efecte 
de la pertorbació. Cal afegir que, el tema de les inestabilitats en sistemes elèctrics de 
potencia  es  un  tema  complex,  i  en  si  mateix  forma  un  camp  propi  d’estudi  i 
simulació, el qual no s’aborda en aquest treball. 
 
Pels motius  assenyalat,  es  imprescindible  comptar  amb  grups  que  puguin  complir 
amb funcions diferents,  i amb capacitats diferents segons  l'ús que es vulgui fer dels 
mateixos. Al capítol 4 es descriu el control de potencia activa i reactiva en generadors 
que utilitzen convertidors VSC, el quals son l’objecte d’estudi d’aquest treball.  

3.2 Qualitat del subministrament elèctric. 
Les aplicacions modernes que utilitzen l'energia elèctrica són, avui, més nombroses i 
més  sensibles  a  les  pertorbacions  del  subministrament  elèctric.  Cal  afegir  que  la 
sensibilitat de moltes de  les  càrregues  actuals, que  requereixen un  elevat  grau de 
qualitat de subministrament, son les responsables, en molts casos, de la introducció  
de pertorbacions als SEE. Per aquest motiu, els generadors, consumidors i operadors 
del SEE han pres consciència que és necessari garantir la fiabilitat i l'operació eficient 
de  les xarxes elèctriques  i de  l'equipament elèctric, mitjançant un correcte nivell de 
qualitat de subministrament. 
 
Hi  ha  diferents  definicions  del  terme  “qualitat  de  subministrament  elèctric”,  no 
obstant això, totes elles assenyalen dos aspectes essencials: 
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• Continuïtat d'alimentació: disponibilitat d'energia  i  la seva afectació a causa 
de les interrupcions. 

 
• Qualitat de  l'ona de  tensió:  l'energia elèctrica  se  subministra a  través d'un 

sistema trifàsic de tensions, en la qual una elevada qualitat d'ona implica que 
la  tensió sigui equilibrada, purament sinusoïdal  i amb amplitud  i  freqüència 
constant. 

 
L'efecte de les pertorbacions en la qualitat de subministrament elèctric associades a 
generadors  elèctrics  amb  font  d’ER  ha  de  tenir‐se  en  compte,  en  particular,  en 
sistemes  d’energia  elèctrica  amb  una  elevada  taxa  de  penetració  de GD  d'aquest 
origen. Una major  integració d'instal∙lacions de generació distribuïda a  la xarxa pot 
comportar una deterioració de  la qualitat de  subministrament en aquestes  xarxes. 
Per  tant, garantir  la qualitat de subministrament associada a  les ER és de  rellevant 
importància per al futur desenvolupament del sector. 
 
3.2.1 Tipus de pertorbacions.  

La qualitat de tensió està afectada per distorsions en  la forma d'ona respecte a una 
ona  de  tensió  sinusoïdal  ideal.  Inicialment  les  pertorbacions  de  la  xarxa  es  poden 
classificar  segons  la  seva durada,  tenint pertorbacions  aleatòries  i permanents,  en 
canvi, una classificació més amplia i tècnica defineix com es veu afectada a la forma 
de l’ona. 
 
Les  distorsions  que  modifiquen  l'amplitud  de  tensió  poden  ser  agrupades  en 
transitoris  i  variacions  de  curta  o  llarga  durada.  El  terme  transitori  s’utilitza  per 
definir  una  variació  en  la  forma  de  l’ona  de  naturalesa momentània.  Aquests  es 
poden classificar en transitoris d’impuls i oscil∙latoris. 
 

• Transitori  d’impuls:  Canvi  sobtat,  de  freqüència  diferent  a  la  de 
subministrament,  de  la  condició  d’estat  estacionari  i  unidireccionalment. 
Aquest són normalment caracteritzats pel seu temps de pujada o front (rise 
time) i de caiguda o cua (decay). 

• Transitori  oscil∙latori:  Canvi  sobtat,  de  freqüència  diferent  a  la  de 
subministrament, de  la  condició d’estat estacionari  i bidireccionalment. Un 
transitori  oscil∙latori  consisteix  en  una  senyal  que  canvia  ràpidament  de 
“polaritat”.  Es  descriu  pel  seu  contingut  espectral  (predominantment 
freqüència), duració y magnitud.  

 
En  la  figura  3.2  s’observa  la  forma  de  la  tensió  degut  a  una  pertorbació  tipus 
transitori oscil∙latori. 
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Figura 3.2. Pertorbació tipus transitori oscil∙latori en una ona sinusoïdal. 
 

Les  variacions  de  tensió  de  curta  durada  són  variacions  del  valor  rms  de  l’ona  de 
duració entre 0,5 cicles i 1 minut. Al mateix temps es poden sub‐classificar segons la 
duració en instantània, momentània i temporal. Segons el tipus de variació del valor 
rms, es poden classifica en: 
 

• Sags:  Decreixement  de  la  tensió  entre  0,1  i  0,9  pu  del  valor  rms  a  la 
freqüència de subministrament. 

• Swells: Augment de la tensió entre 1,1  i 1,8 pu del valor rms a la freqüència 
de subministrament. 

• Interrupcions o pèrdua  completa de  tensió: Decreixement de  la  tensió per 
sota del 0,1 pu del valor rms. 

 
En les figures 3.3 i 3.4 s’observen la variació del nivell rms en les tensions, resultants 
de les pertorbacions tipus sag i swell respectivament. 
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Figura 3.3. Pertorbació tipus disminució de la tensió o sag. 
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Figura 3.4. Pertorbació tipus augment de la tensió o swells. 
 

Les  variacions  de  tensió  de  llarga  durada  corresponen  a  una  desviació  rms  a 
freqüència  de  subministrament  per  a  temps majors  a  un minut.  Les  variacions  de 
llarga durada, segons el tipus de variació del valor rms, poden ser: 
 

• Sobretensions:  Increment  de  tensió  rms major  del  1,1  pu  a  freqüència  de 
subministrament. 

• Subtensions: Decreixement de la tensió rms per sota del 0,9 pu a freqüència 
de subministrament. 

• Interrupció  sostinguda:  Quan  el  valor  rms  de  la  tensió  ha  estat  igual  a  0 
durant un període més llarg d’un minut 

 
Les distorsions que modifiquen la forma d'ona s'agrupen en:  
 

• Offset de contínua: La presencia d’una tensió o una corrent DC en un sistema 
de potencia AC. 

• Harmònics: Tensions sinusoïdals de  freqüències múltiples de  la  fonamental. 
Les ones distorsionades poden ser descompostes en una suma de  la  l’ona a 
freqüència fonamental i els harmònics. 

• Interharmònics:  Són  tensions  que  contenen  components  a  freqüència  no 
múltiples de la fonamental. 

• Microtalls de tensió (notches): Disminució instantània del nivell rms de tensió 
i de repetició periòdica en el temps. 

• Soroll:  Es  defineix  com  a  una  senyal  elèctrica  no  desitjada  amb  contingut 
espectral de banda ampla afegida a l’ona amb freqüència fonamental. 

• Fluctuacions de  tensió  (flickers): Són variacions  sistemàtiques del valor  rms 
de  tensió  o  a  una  sèrie  de  canvis  de  tensió  aleatoris.  La  magnitud 
normalment no supera els rang de 0,9‐1,05 pu. 

 
En les figures 3.5, 3.6 i 3.7 s’observen les deformacions de l’ona de la tensió degut als 
harmònics, notches  i  l’efecte  flicker. Un  altre  tipus  existents de distorsions  són  les 
que afecten al desequilibri de tensió o variació de la freqüència. A més cal afegir, que 
totes les definicions anteriors on s’ha utilitzat la magnitud de la tensió, són aplicables 
a les ones de corrent.  
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Figura 3.5. Pertorbació tipus ona de tensió amb harmònics. 
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Figura 3.6. Pertorbació tipus microtalls de tensió o notches. 
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Figura 3.7. Pertorbació tipus fluctuació de tensió o flicker. 
 

La taula 3.1 presenta un resum de la informació respecte al contingut espectral típic, 
duració  i magnitud per a cadascuna de  les tipologies de distorsions que afecten a  la 
qualitat del subministrament de  la energia. Les definicions  i conceptes estan basats 
en la norma IEEE 1159, [24].  
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Categoria  Contingut espectral 
típic 

Duració típica  Magnitud típica 
de tensió 

Transitoris 
D’impuls       

ns  5 ns de pendent  < 50 ns   
ms  5ms de pendent  50ns – 1ms   
ms  0,1ms de pendent  > 1ms   

Oscil∙latoris       
Baixa freqüència  < 5kHz  0,3 – 50ms  0 ‐ 4pu 
Media freqüència  5 – 500kHz   20ms  0 ‐ 8pu 
Alta freqüència  0,5 – 5MHz  5ms  0 ‐ 4pu 

Variacions de curta durada 
Instantània       

Sags    0,5 ‐ 30cicles  0,1 ‐ 0,9pu 
Swells    0,5 ‐ 30cicles  1,1 ‐ 1,8pu 

Momentànies       
Sags    0,5 – 3s  0,1 ‐ 0,9pu 

Swells    0,5 – 3s  1,1 ‐ 1,4pu 
Interrupció    0,5 – 3s  <0,1pu 

Temporals       
Sags    3s – 1min  0,1 ‐ 0,9pu 

Swells    3s – 1min  1,1 ‐ 1,2pu 
Interrupció    3s – 1min  <0,1pu 

Variacions de llarga durada 
Subtensió    > 1min  0,8 ‐ 0,9pu 

Sobretensió    > 1min  1,1 ‐ 1,2pu 
Interr. sostinguda    > 1min  0,0pu 

Desequilibri de tensions 
    Estat estacionari  0,5 ‐ 2% 

Distorsió de la forma d’ona 
Offset DC    Estat estacionari  0 ‐ 0,1% 
Harmònics  100 – 5000 Hz  Estat estacionari  0 ‐ 20% 

Interharmònics  0 – 6kHz  Estat estacionari  0 ‐ 2% 
Notches    Estat estacionari   

Soroll  Banda ampla  Estat estacionari  0 ‐ 1% 
Flickers 

  <25Hz  Intermitent  0,1 ‐ 7% 
Variacions de la freqüència de subministrament 
    <10s   

 
Taula 3.1. Contingut espectral, duració i magnitud de les pertorbacions típiques, [24].  

 
Al  següent  punt  s’explica més  en  detall  el  fenomen  dels  harmònics,  els  quals  son 
objecte d’aquest treball. 
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3.2.2 Harmònics.  

Els  harmònics  son  tensions  (i  corrents)  presents  en  un  SEE,  amb  una  freqüència 
múltiple  (enter)  de  la  fonamental  del  sistema.  Les  formes  d’ona  de  les  senyals 
distorsionades, figura 3.8 dalt, es poden descompondre’s en una suma de senyals de 
freqüència fonamental y harmòniques. 
 
En gran mesura els corrents harmòniques son causades per la característica no lineal 
dels equips connectats al sistema  (diferents  tecnologies en  la generació  i carregues 
d’energia elèctrica) basats en electrònica de potencia,  tals com  inversors, variadors 
de  freqüència,  sistemes d’alimentació  ininterrompuda  (UPS),  i convertidors estàtics 
d’energia en general. Altres  fonts de creació d’harmònics poden ser  la saturació de 
transformadors,  corrents  d’energització  dels mateixos,  forces magnetomotrius  en 
màquines rotatives AC, forns d’arc elèctric i  làmpades fluorescents.  
 
La circulació de corrents harmònics a través de  les  impedàncies del sistema crea, al 
seu pas, harmònics de tensió que distorsionen la tensió de subministrament, podent 
propagar‐se a altres parts del SEE,  i en resulten distorsions de voltatge  i corrent per 
tot el sistema, i la qualitat del subministrament es pot veure greument afectada. 
 

 
 

Figura 3.8. (Dalt) Ona de corrent i (baix) tensió distorsionades i TFT de l’ona de 
corrent, [25]. 

 
Del desenvolupament de les series de Fourier de les ones elèctriques distorsionades 
del  sistema,  s’obté  la  descomposició  de  les mateixes  en  les  seves  components  de 
freqüència  fonamental  i harmòniques.  Les  components harmòniques es defineixen 
per les dos dades més importants que les caracteritzen: 
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• Amplitud: valor de la tensió o intensitat de l’harmònic. 
• Índex: valor de la seva freqüència referida a la fonamental. 

 
La descomposició de Fourier es pot representar en l’espectre de freqüències (TFT), el 
qual es un diagrama de barres que proporciona  la magnitud de  cada harmònic en 
funció del  seu  índex,  figura 3.8 baix. El valor eficaç d’una ona distorsionada  s’obté 
calculant  la  suma  quadràtica  dels  diferents  valors  de  l’ona  per  a  tots  els  índexs 
harmònics existents per a l’ona en qüestió. Per al cas de l’ona de corrent: 
 

    ∑
∞

=
1

2)( hIAI         (3.2.1) 

 
D’aquest càlcul es dedueix el valor eficaç de totes les components harmòniques: 
 

∑
∞

=
2

2)( hh IAI          (3.2.2) 

 
Aquest  càlcul  permet  intuir  un  dels  principals  efectes  dels  harmònics  que  es 
l’augment del valor eficaç de  l’ona, degut a  les components harmòniques que porta 
associada una  senyal distorsionada.  La major o menor presencia d’harmònics a un 
sistema  elèctric  es  denomina  distorsió  harmònica  i  la  seva  magnitud  es  pot  
quantificar i avaluar per una sèrie d’indicadors. Aquest són:  
 

• Factor de potencia. Es defineix com a la relació entre la potencia activa  P  i la 
potencia aparent  S .  

S
PFP =           (3.2.3) 

 
El qual no  s’ha de  confondre amb el  coseno phi  ( ϕcos ) que es  la  relació entre  la 
potencia  activa  de  la  component  fonamental  1P   i  la  potencia  aparent  de  la 
component  fonamental  1S .  El  coseno  phi  es  refereix  únicament  a  la  freqüència 
fonamental,  i,  en  presencia  d’harmònics,  es  diferent  del  factor  de  potencia.  Una 
primera  indicació  de  la  presencia  significativa  d’harmònics  es  quan  el  factor  de 
potencia mesurat es diferent al coseno phi (el FP serà inferior al coseno phi).  

 
• Factor de cresta. Es defineix com la relació entre el valor de cresta (o pic) de 

l’ona en qüestió (corrent o tensió) i el seu valor eficaç. 
 

rms

p

V
V

k =           (3.2.4) 

 
En un senyal sinusoïdal el factor de creta es igual a  2 , per a un senyal no sinusoïdal 
el  factor  de  cresta  pot  tenir  un  valor  superior  o  inferior.  El  factor  de  cresta  es 
particularment útil per a detectar  senyals amb un valor de cresta excepcionalment 
grans (en alguns casos  k  por ser fins i tot 5). 
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• Potencia de distorsió. En presencia d’harmònics,  la relació  222 QPS += no 
es  vàlida.  Es  defineix  la  potencia  de  distorsió  D   de  tal  forma  que 

2222 DQPS ++= . Així, 
 

2222 DQPS ++=         (3.2.5) 
 
Prenent com a partida que  les tensions i corrents d’un sistema elèctric en presencia 
d’harmònics, i en el domini del temps, es poden representar per: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ...cos2coscos 303202101 ++⋅++⋅++⋅= θωθωθω tVtVtVtv  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ...cos2coscos 303202101 ++⋅++⋅++⋅= θωθωθω tItItIti  

(3.2.6) 
i tenint en compte les expressions 3.2.1 i 3.2.2, es defineixen: 
 

• Tassa de distorsió individual. Representa en (%) la relació entre cadascun dels 
harmònics i el seu valor de la fonamenta. 

 

1

(%)
A
AHD h

h =           (3.2.7) 

 
• Tassa de distorsió total. Representa en (%) la relació del total de la distorsió 

respecte al  valor de  la  fonamental  (IEEE) o  respecte al  valor  total de  l’ona 
(IEC). 

 

1

2

2

(%)
A

A
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h

h
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∑

∑
= h

h

h

h

IEC

A

A
THD

1

2

2

2

(%)   (3.2.8) 

 
3.2.3 Resposta característica del sistema. 

L’efecte d’una o més fonts harmòniques en un SEE depèn bàsicament de la resposta 
característica  del  sistema.  Els  equips  no  lineals  (fonts  d’harmònics)  poden  ser 
representades, generalment, com a  fonts de corrent. Per aquest motiu,  la distorsió 
harmònica  en  el  sistema  elèctric  dependrà  de  la  relació  impedància  del  sistema 
respecte a la freqüència característica del mateix, per a cada una d’aquestes fonts de 
corrent. 
 
La resposta de freqüència característica del sistema es veu afectada per molts factors 
segons  la  composició de  la  instal∙lació  aigües  a dalt  (i baix) de  la  font,  tals  com  la 
potencia  de  curtcircuit,  bancs  de  condensadors  i  conductors  aïllats  (pantalles),  la 
component resistiva de les càrregues, motors i altres càrregues dinàmiques.  
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En  aquest  treball  no  s’entra  en  detall  a  analitzar  aquests  factors,  però  si  que 
s’assenyalarà  la  importància de  la potencia de curtcircuit  CCS  al punt de  connexió 

comú  CCP  en instal∙lacions generadores d’energia elèctrica, objecte d’aquest treball. 
La  potencia  de  curtcircuit  de  la  instal∙lació  es  un  indicador  de  la  impedància,  a  la 
component  fonamental,  en un punt del  sistema,  i pot  tenir  importants  influencies 
sobre  la  resposta  de  freqüència  del  sistema,  i  aquesta  característica  s’estudiarà  al 
capítol 5.  
 
3.2.4 Estàndards i normativa aplicable a la GD. 

L’objectiu de les estandarditzacions es assegurar que la distorsió de tensió al punt de 
connexió comú  CCP  es manté suficientment baixa, i així, qualsevol usuari de la xarxa 
no es pertorbat.  
 
A nivell  internacional no existeix una normativa de qualitat de subministrament que 
han de complir les instal∙lacions generadores, no obstant això s'utilitzen les següents 
normes  americanes  com  a  estàndards  de  qualitat  de  subministrament  per  a  la 
generació elèctrica: 
 

• IEEE  Std  1547.  IEEE  standard  for  interconnecting  resources  with  electric 
power, 2003, [26],  

• IEEE  Std  519.  IEEE  recommended  practices  and  requirements  for  harmonic 
control in electrical power systems, 1992, [27], 

• IEEE  Std  929.  IEEE  standards  coordinating  committee  21  on  fuel  cells, 
photovoltaics, dispersed generation, and energy storage, 2000, [28], 

 
Altres  documents  internacionals  rellevants  relacionats  a  la  limitació  d’emissió 
d’harmònics a nivell de xarxa són: 
 

• IEC 61000‐3‐6. Assessment of emission  limits  for distorting  loads  in MV and 
HV power systems (2008), 

• IEC 61000‐3‐4. Assessment of emission limits for the connection of disturbing 
installations to LV power systems (1998), 

 
A nivell  Europeu  les  especificacions de qualitat de  subministrament  elèctric  en  les 
xarxa recau en la normativa europea EN 50160 [29]. Tot i això es troba que diferents 
països són d’aplicació les seves pròpies normatives locals. En son exemples: 
 

• Engineering Recommendation G5/4‐1.  Planning  levels  for harmonic  voltage 
distortion  and  the  connection  of  non‐linear  equipment  to  transmission 
systems and distribution networks in the United Kingdom (2001), 

• Technical  rules  for  the  assessment  of  network  disturbances,  published  by 
Austria, Czech Republic, Germany and Switzerland authorities (2004). 

• Arrêté  du  17 mars  2003  Design  and  operation  technical  requirements  for 
connection of electricity consuming installation to the public supply network, 
France (2003), 
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Tots  aquests  documents  han  estat  elaborats  amb  una  forta  participació  de  les 
companyies elèctriques, ja que estan dirigits a la consecució dels objectius de qualitat 
d'energia,  on  s’estableixen  els  límits  d'emissió  tot  basant‐se  en  les  normes  i 
reglaments  locals  aplicables.  En  general,  els  límits  s'estableixen  per  a  la  distorsió 
harmònica  total de  tensió THDu,  la distorsió harmònica  total de corrent THDi,  i els 
corrents harmòniques  individuals HDi.  Els principals paràmetres que  es  tindran  en 
compte  són  la  potència  de  curtcircuit  CCS   del  sistema  de  subministrament  i  la 
potencia de la instal∙lació del client.  
 
El  principi  és  permetre  a  cada  client  contribuir  a  la  distorsió  global,  en  proporció 
a  la  potència  de  la  instal∙lació,  i  aconseguir  que  la  distorsió  resultant  global  es 
mantingui dins de certs límits. Una possible àrea d'aplicació de les principals normes 
que s'ocupen dels harmònics es presenta a la figura 3.9.  
 

 
 

Figura 3.9. Àrea d'aplicació de les principals normes, [28]. 
 

Finalment,  i prenent com a  referència  la norma  IEEE Std 519, a  la  taula següent es 
mostren els límits de distorsió harmònica individual i total recomanats per als usuaris 
que injecten energia a la xarxa. 
 
 

Tensió en embarrat al  

CCP  
Distorsió individual tensió 

( )%HDv  
Distorsió total tensió 

( )%THDv  

69 kV i inferiors  3,0  5,0 
69,001 kV fins 160 kV  1,5  2,5 
161,001 kV i superiors  1,0  1,5 

 
Taula 3.2. Tasses de distorsió harmònica individual i total en tensió per a les 

instal∙lacions de generació elèctrica, [28]. 
 

De no ser així, la necessària expansió de la producció elèctrica descentralitzada amb 
l'etiqueta renovable es podria veure condicionada i podria sofrir un decreixement al 
no complir els requeriments de qualitat de les normatives vigents. 


