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Resum 
 
 
Aquest treball estudia un sistema de generació distribuïda del tipus solar fotovoltaic. 
En una primera part es modelitzarà els elements del sistema d’energia elèctrica que 
hi  intervenen,  i  es  descriurà  amb més  detall,  per  un  costat,  el  control  del  camp 
fotovoltaic mitjançant  el  convertidor DC‐DC  BOOST  i  l’algoritme MPPT  P&O,  i  per 
l’altre  costat,  el  control  de  l’inversor  VSC.  També,  en  aquesta  part  es  farà  una 
introducció  al  concepte  de  transferència  de  potencia  en  els  sistemes  d’energia 
elèctrica,  tot  estudiant  com  es pot  veure  afectada  la qualitat del  subministrament 
elèctric degut a les pertorbacions i especialment pel fenomen dels harmònics. 
 
En  la  segona  part  es  simularà, mitjançant  el  software  PSCAD,  el  generador  solar 
fotovoltaic descrit, per tal de validar el model creat i simular el comportament d’una 
planta  de  generació  solar  existent,  tot  analitzant  la  possible  causa  de  la  distorsió 
harmònica que hi es present. 
 
Finalment  es presentaran els  resultats de  la  simulació  tot  intentant  treure’n  algun 
indicatiu de  la possible  causa harmònica,  tenint en  tot moment  com a  focus de  la 
causa, la sintonització del llaç de seguiment de fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aleix Señis i Lopez 
 

‐ 2 ‐ 

 
Llista de figures i taules. 
 

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

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

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

Figura 2.1. Elements d’un sistema d’energia elèctrica. 

Figura 2.2. Configuració i estructura d’un sistema d’energia elèctrica.  

Figura 2.3. Configuració i estructura d’un sistema d’energia elèctrica amb GD. 

Figura 2.4. Sistema a estudi: Generador fotovoltaic distribuït connectat a xarxa. 

Figura 2.5. Circuit equivalent del model de xarxa. 

Figura 2.6.  Representació de la línia amb paràmetres distribuïts. 

Figura 2.7. Circuit equivalent en π de la línia de transmissió. 

Figura 2.8. Circuit equivalent per fase d’un transformador trifàsic real. 

Figura 2.9. Circuit equivalent per fase reduït al primari. 

Figura  2.10.  (Esquerra)  Circuit  equivalent  d’un  transformador  real  sense  rama  paral∙lel  i 
(dreta) representació del transformador en pu. 

Figura 2.11.  (Esquerra) Circuit  equivalent per  fase  i  (dreta)  circuit  equivalent per  fase,  en 
valors pu, del transformador trifàsic de tres debanats. 

Figura 2.12. (Esquerra) Model un diode d’un mòdul fotovoltaic i (dreta) símbol del mòdul. 

Figura 2.13. Corba I‐V (negre) i P‐V (blau) característiques d’un mòdul fotovoltaic. 

Figura 2.14. Efecte de la radiació solar sobre la característica I‐V d’un generador fotovoltaic. 

Figura 2.15. Efecte de la radiació solar sobre la característica V‐P d’un generador fotovoltaic.  

Figura 2.16. Efecte de la temperatura sobre la característica V‐I d’un generador fotovoltaic. 

Figura 2.17. Esquema sèrie‐paral∙lel amb model un diode d’un mòdul fotovoltaic. 

Figura 2.18. Estructura d’un convertidor DC‐DC amb topologia multi‐string. 

Figura 2.19. Diagrama de flux de l’algoritme MPPT P&O. 

Figura 2.20. Circuit equivalent d’un convertidor elevador o BOOST ideal. 

Figura 2.21. Formes d’ona del convertidor BOOST ideal. 

Figura 2.22. Relació de conversió M(D) del convertidor BOOST ideal. 

Figura 2.23. Etapa de control del convertidor BOOST mitjançant MPPT. 

Figura 2.24. Model de l’inversor trifàsic VSC. 

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

Figura 3.2. Pertorbació tipus  transitori oscil∙latori en una ona sinusoïdal. 

Figura 3.3. Pertorbació tipus disminució de la tensió o sag. 



Modelització,  control  i  simulació  d’un 
generador  solar  fotovoltaic  mitjançant 
inversors  trifàsics  i  considerant  els 
harmònics de la xarxa. 
 

  

‐ 3 ‐

Figura 3.4. Pertorbació tipus  augment de la tensió o swells. 

Figura 3.5. Pertorbació tipus ona de tensió amb harmònics. 

Figura 3.6. Pertorbació tipus microtalls de tensió o notches. 

Figura 3.7. Pertorbació tipus fluctuació de tensió o flicker. 

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

Figura 3.9. Àrea d'aplicació de les principals normes. 

Figura 4.1. Sistema sota estudi, compost per l’inversor VSC i la xarxa trifàsica. 

Figura 4.2. Convertidor VSC amb el costat DC modelat com una font de tensió. 

Figura 4.3. Convertidor VSC amb el costat DC modelat com una font de corrent. 

Figura 4.4. Representació del pla αβ . 

Figura 4.5. Exemple de tensions trifàsiques en les referències abc i  0αβ , amb PSCAD. 

Figura 4.6. Representació del pla qd . 

Figura 4.7. Exemple de tensions trifàsiques en les referències abc i  0qd , amb PSCAD. 

Figura 4.8. Model equivalent de la part AC del convertidor VSC. 

Figura 4.9. Esquema de control general per a un VSC connectat a xarxa, per a sistemes de 
generació d’energia. 

Figura 4.10. Regulador de tensió. 

Figura 4.11. Controladors de corrent. 

Figura 4.12. Esquema PLL clàssica. 

Figura 4.13. Transitori inicial PLL, amb PSCAD. 

Figura 4.14. Modulació de la tensió amb la tècnica PWM. 

Figura 5.1. Corrents i consignes de corrents en les referències qd  i abc. 

Figura 5.2. Tensions de xarxa i convertidors en les referències  qd  i abc. 

Figura 5.3. Tensió del bus DC EDC i consigna. 

Figura 5.4. Detall del transitori de la tensió EDC del bus DC. 

Figura 5.5. Corrents i consignes de corrents en les ref. qd  i abc (estudi sot de tensió). 

Figura 5.6. Tensions de xarxa i convertidors en les ref. qd  i abc (estudi sot de tensió). 

Figura 5.7. Resposta de la tensió EDC del bus DC (estudi sot de tensió). 

Figura 5.8. Punts MPPT d’operació en corbes I‐V per a diferents irradiacions. 

Figura 5.9. Tensió obtinguda en el punt d’operació MPPT. 

Figura 5.10. Tensions d’entrada i sortida del convertidor BOOST. 

Figura 5.11. Corrent per la bobina del convertidor BOOST i detall de l’arrissat. 

Figura 5.12. Potencies activa i reactiva transferides a la xarxa. 

Figura  5.13.  Blocs  PSCAD  de  la  transformada  ràpida  de  Fourier  (FFT)  i  de  càlcul  de  les 
distorsions harmòniques THD i HD. 



Aleix Señis i Lopez 
 

‐ 4 ‐ 

Figura 5.14. Distorsió harmònica total i individual de la tensió del costat de xarxa. 

Figura 5.15. Distorsió harmònica total i individual de la tensió en una fase al costat inversor. 

Figura 5.16. Distorsió harmònica total i individual del corrent en una fase. 

Figura 5.17. Distorsió harmònica individual del corrent per a l’instant t = 0.4 s. 

Figura  5.18.  Croquis  de  la  branca  3  i  transformador  principal  de  la  instal∙lació  solar 
fotovoltaica. 

Figura 5.19. Tensió  i  corrent a  la  sortida de  l’inversor 2 del CT 01, amb  tota  la planta en 
operació. 

Figura 5.20. Valor de les components de l’error de eω  segons índex de freqüències. 

Figura 5.21. Angle theta i velocitat angular  eω  amb 1 branca en operació. 

Figura 5.22. Angle theta i velocitat angular  eω  amb tota la planta en operació. 

Figura 5.23. Distorsió harmònica total i individual del corrent en una fase. 

Figura 5.24. Distorsió harmònica individual del corrent en una fase per a l’instant t=0,8s. 

Figura 5.25. Representació dels pols del sistema PLL per al cas subesmorteït. 

Figura 5.26. Resposta de la PLL davant de diferents coeficients ξ . 

Figura 5.27. Resposta de la PLL davant de diferents valors de nω . 

Figura 5.28. Resposta inestable de la PLL per al valors de nω de 314 i 628 rad/s. 

Figura 5.29. Esquema de l’estudi amb mesura del THDi i THDv al Pcc’. 

Figura 5.30. Relació THDi ‐ SCR per a diferents sintonitzacions  nω ‐ ξ de la PLL. 

Figura 5.31. Relació THDv ‐ SCR per a diferents sintonitzacions  nω ‐ ξ de la PLL. 

Figura 5.32. Distorsió harmònica individual del corrent en una fase per a l’estudi A. 

Figura 5.33. Distorsió harmònica individual de la tensió en una fase per a l’estudi A. 

Figura 5.34. Velocitat angular  eω de la PLL per a l’estudi A. 

Figura 5.35. Distorsió harmònica individual del corrent en una fase per a l’estudi B. 

Figura 5.36. Distorsió harmònica individual de la tensió en una fase per a l’estudi B. 

Figura 5.37. Velocitat angular  eω de la PLL per a l’estudi B. 

Figura 5.38. Distorsió harmònica individual del corrent en una fase per a l’estudi C. 

Figura 5.39. Distorsió harmònica individual de la tensió per a l’estudi C. 

Figura 5.40. Velocitat angular eω de la PLL per a l’estudi C. 

Figura  5.41.  Esquema  de  l’estudi  amb mesura  del  THDi  i  THDv  al  Pcc’.  Incorporació  del 
transformador. 

Figura 5.42. Distorsió harmònica individual del corrent en una fase per a l’estudi A. 

Figura 5.43. Distorsió harmònica individual de la tensió per a l’estudi A. 

Figura 5.44. Distorsió harmònica individual del corrent en una fase per a l’estudi B. 



Modelització,  control  i  simulació  d’un 
generador  solar  fotovoltaic  mitjançant 
inversors  trifàsics  i  considerant  els 
harmònics de la xarxa. 
 

  

‐ 5 ‐

Figura 5.45. Distorsió harmònica individual de la tensió per a l’estudi B. 

Figura 6.1. Tendència del THDi i THDv segons el coeficient SCR. 

 

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

Taula 3.2. Tasses de distorsió harmònica  individual  i total en tensió per a  les  instal∙lacions 
de generació elèctrica. 

Taula 5.1. Corrent font DC i consignes de potencia reactiva per a la simulació del sistema de 
generació elèctrica solar fotovoltaica. 

Taula 5.2.  Irradiància solar  i potencia activa  transferida pel sistema de generació elèctrica 
solar fotovoltaica. 

Taula 5.3. Composició individual de les branques de la instal∙lació solar fotovoltaica. 

Taula 5.4. Amplituds màximes de la oscil∙lació de la  eω  en funció del THDv de la xarxa. 

Taula 5.5. Tassa THDi en funció de la distorsió de la xarxa. 

Taula  5.6. Condicions d’operació  (estudi A) de planta  i  tasses de distorsió harmònica del 
corrent i la tensió al Pcc’. 

Taula  5.7. Condicions d’operació  (estudi B) de planta  i  tasses de distorsió harmònica del 
corrent i la tensió al Pcc’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleix Señis i Lopez 
 

‐ 6 ‐ 

 
Glossari. 

 

Símbols  

A  Factor de forma 
a  Relació de transformació 
c  Capacitat per unitat de longitud 
EDC  Tensió bus DC convertidor 
Eg  Energia de la banda morta 
F o f  Freqüència 
G  Irradiància 
h  Índex harmònic 
ICC  Intensitat de curtcircuit 
id  Corrent en l’eix d en la referència sincrona qd 
Id  Corrent pel diode 
ID  Corrent de saturació del diode 
iDC  Corrent que circula a traves del condensador del bus DC 
iDCl   Corrent que circula pel bus DC costat xarxa 
iDCm   Corrent que circula pel bus DC costat convertidor 
il  Corrents generats a la part alterna costat convertidor 
Iph  Corrent generada per la irradiació solar 
Ipu  Intensitat per unitat 
iq  Corrent en l’eix q en la referència sincrona qd 
ISC  Corrent de curtcircuit en mòdul FV 
ISH  Corrent per la branca paral∙lel 
iz  Corrents generats a la part alterna costat xarxa 
K  Constant de Boltzmann 
Ki   Constant integradora d'un controlador PI 
Kp   Constant proporcional d'un controlador PI 
l  Inductància per unitat de longitud 
Ll  Inductància filtre 
P  Potencia activa 
Pcc  Punt de connexió comú 
q  càrrega elèctrica del electró 
Q  Potencia reactiva 
r  resistència per unitat de longitud 
R  Resistència 
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RFe  Resistència, pèrdues efecte Joule transformador 
RS  Resistència sèrie 
RSH  Resistència paral∙lel 
RX  Resistiva de la de xarxa 
S  Potencia aparent 
SB  Potencia aparent base 
SCC  Potencia aparent de curtcircuit 
T  Temperatura 
Ta  Temperatura ambient 
TC  Temperatura cèl∙lula fotovoltaica 
TNOCT  Temperatura nominal de treball de la cèl∙lula. 
U  Tensió de línia (fase‐fase) 
UB  Tensió base de línia 
UCCpu  Tensió de curtcircuit per unitat 
UTH  Tensió de Thevenin 
V  Tensió de fase (fase‐neutre) 
vd  Tensió en l’eix d en la referència sincrona qd 
Vd  Tensió del diode 
vl   Tensions generades a la part alterna costat convertidor 
VOC  Tensió de curtcircuit en mòdul FV 
Vpu  Tensió per unitat 
vq  Tensió en l’eix q en la referència sincrona qd 
vz   Tensions generades a la part alterna costat xarxa 
X  Flux (dispersió del transformador) 
XL/XLX  Reactància inductiva línia/xarxa  
Xμ  Reactància, corrent magnetització transformador 

Y  Admitància 
Z  Impedància 
ZB  Impedància base 
ZC  Impedància característica de la línia 
ZCC  Impedància de curtcircuit 
ZCCpu  Impedància de curtcircuit per unitat 
ZX  Impedància de xarxa 

Símbols grecs 

α   Constant d’atenuació (línia de transmissió) 

Iα   Coeficient de temperatura pel corrent 

β   Constant de fase (línia de transmissió) 

Vβ    Coeficient de temperatura per la tensió 
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γ   Constant de propagació 

Pγ   Coeficient de temperatura per a la potencia 

δ   Angle desfasament entre tensions (transferència de potencia) 

eω   Velocitat angular de la xarxa elèctrica 

nω   Freqüència natural PLL 

Acrònims 

AC  Altern Current, corrent alterna 
BOOST  Convertidor DC‐DC elevador 
CCM  Continuous conduction mode, mode de conducció continua 
CD  Càrrega distribuïda 
CITCEA Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments 
CV  Constant voltage, Algoritme MPPT basat en la tensió constant 
DC  Direct Current, corrent continua 
ER  Energia renovable 
FV   Fotovoltaic 
GD  Generació distribuïda 
HD  Harmonic distorion, distorsió harmònica individual 
IEC  International Electrotechnical Com.,  Comissió internacional electrotècnica 
IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers 
IGBT  Isolated Gate Bipolar Transistor, Transistor bipolar de porta aïllada. 
INC  Incremental conductance, Algorit. MPPT basat en l’increment conductància 
LCC  Line Commutated Converters, convertidors commutats a línia 
MPPT  Maxim power point track, Seguidor del punt de màxima potencia 
P  Controlador lineal amb part proporcional 
PI  Controlador lineal amb part proporcional i part integradora 
PLL  Phase‐Locked Loop, Llaç de seguiment de fase 
P&O  Perturb and Observation, Algorit. MPPT basat en la pertorbació i observació 
PSCAD  Power Systems CAD, software estudi sistemes de potencia. 
PWM  Pulse Width Modulation, Modulació per amplada de pols 
RED  Recursos energètics distribuïts 
SCR  Short circuit ratio, coeficient de curtcircuit 
SEE  Sistema d’energia electrica 
SVPWM  Space Vector PWM, modulació per amplada de pols del vector espai 
THD  Total harmonic distorsion, Distorsió harmònica total 
UPC  Universitat Politècnica de Catalunya 
VSC  Voltage Source Converter, Convertidor de font de tensió   
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Introducció. 

 
Els actuals sistemes d’energia elèctrica estan sofrint un canvi de configuració davant 
del nou escenari energètic que es perfila enfront la globalització del món. El continu 
increment de demanda d’energia elèctrica, unit a  la necessitat de produir‐la  sense 
dependre de recursos naturals finits, ha afavorit el desenvolupament de la generació 
elèctrica  a  partir  d’energies  renovables  en  les  últimes  dècades.  L’agencia 
internacional  d’energia  IEA  (www.iea.org),  i  altres  organitzacions  similars, 
proporcionen una avaluació anual de  les  tendències actuals  i  futures dels  recursos 
energètics  i  la  seva  gestió.  En  la majoria dels  casos, per  la  seva  tipologia,  aquests 
nous  tipus  de  generadors  se’ls  classifica  dins  del  que  es  coneix  com  a  recursos 
energètics distribuïts (RED).  
 
La  tecnologia  actual  que  utilitzen  els  RED  per  a  connectar‐se  a  la  xarxa  requereix 
d’una interfície basada en electrònica de potencia. Els convertidors estàtics d’energia 
VSC  formen una d’aquesta  interfícies de  connexió, els quals  incorporen  avançades 
tècniques  de  control  de  transferència  de  potencia  que,  en  ocasions,  en  la  seva 
implementació  dins  dels  sistemes  poden  ser  la  causa  d’inestabilitats  i  injecció  de 
pertorbacions al mateixos. 
 
S’intueix  que,  davant  d’aquest  nou  context  d’incorporació  d’emergents 
subministraments de RED en els  sistemes elèctrics,  la qualitat del  subministrament 
elèctric  es  pot  veure  seriosament  afectada.  En  aquest  treball  s’estudia  el  cas  dels 
harmònics i el seu efecte sobre la transferència de potencia a la xarxa. 
 
Actualment existeixen un gran nombre de  softwares de  simulació per a  l’estudi de 
sistemes d’energia elèctrica, ja sigui per incorporar nous subministres a la xarxa com 
per a la correcta gestió de la mateixa. Aquest aspecte fa necessari que professionals i 
docents  d’aquest  sector  hagin  de  tenir  en  compte,  en  les  seves  formacions,  la 
utilització d’aquests softwares com a eina d’anàlisi de sistemes elèctrics. El software 
PSCAD conforma una d’aquestes opcions, sent  finalment escollit, en aquest  treball, 
per a fer les simulacions.  
 
En aquest  treball, en el  capítol 1, per  contextualitzar  l’obra, es  justifica el  canvi de 
configuració dels sistemes d’energia elèctrica, tot definint  les tecnologies dels RED  i 
destacant els seus principals inconvenients des del punt de vista de gestió de la xarxa 
i la qualitat del subministrament elèctric. 
 
En  el  capítol  2  i  3  s’introdueixen,  respectivament,  els models  dels  elements més 
importants  dels  sistemes  d’energia  elèctrica  que  participen  en  la  generació  solar 
fotovoltaica, i els conceptes de transferència de potencia en els mateixos. L’objectiu 
es introduir els models i conceptes que s’utilitzen en els softwares de simulació, per 
tal de facilitar la comprensió de funcionament dels mateixos.  
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En el capítol 4 s’estudia el control de la potencia activa i reactiva en el convertidor del 
tipus font de tensió o VSC per ser una de les tecnologies emergents i més utilitzades 
en la interfície entre els RED i la xarxa, objecte d’aquest treball. 
 
Com  ja s’ha anticipat, en el capítol 5 es fa  la simulació  i estudi d’un generador solar 
fotovoltaic mitjançant un convertidor tipus VSC tot considerant les pertorbacions de 
la xarxa de tipus harmònic. Aquest estudi es basa en una instal∙lació real existent, la 
qual  presentava  problemes  en  la  qualitat  de  subministrament  elèctric.  Les 
simulacions es realitzen amb el software PSCAD. 
 
Així,  l’objectiu d’aquest  treball, es  la  simulació del generador  solar  fotovoltaic amb 
tecnologia VSC, amb el focus de discutir els possibles causes del problema harmònic i 
extreure’n  unes  conclusions  de  l’estudi  per  a  la millora  d’implantacions  de  noves 
instal∙lacions d’aquest tipologia.  
 
 

 
 
 
Finalment, al capítol 6, es fa una síntesi de les conclusions extretes dels estudis i es fa 
una proposta dels treballs futurs que es poden dur a terme amb els mateixos models 
utilitzats en aquest treball. 
 
 


