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Resum 
El present projecte té com a finalitat fonamental 
desenvolupar un manual d’usuari, així com el disseny i 
implementació d’un conjunt de pràctiques de simulació 
utilitzant el simulador PowerWorld Simulator v17. Es fa 
una descripció general del programa, les seves aplicacions, 
els tipus d’anàlisi que permet, aspectes potencials que 
presenta, així com una breu descripció d’alguns dels 
programes de simulació més utilitzats en els Sistemes 
Elèctrics de Potència. Per altra banda, s’han realitzat un 
conjunt de guies de simulació corresponents a cadascuna de 
les pràctiques de simulació per donar suport als aspectes 
teòrics de l’assignatura de Sistemes Elèctrics de Potència 
del Grau en Enginyeria Elèctrica. Les simulacions, així com 
les guies corresponents, són en relació a l’estudi del flux de 
càrregues i a l’anàlisi de contingències. 

Abstract 
This project aims to develop a basic user manual, as well as 
the design and implementation of a set of practical 
simulation using the simulator PowerWorld Simulator v17. 
It is a general description of the program, its applications, 
the types of analysis that allows potential issues presented 
and a brief description of some of the most widely used 
simulation software in Electric Power Systems. Moreover, 
there have been a series of guides simulation corresponding 
to each aspects of the subject of Electric Power Systems 
Degree in Electrical Engineering. Simulations and the 
corresponding guidelines are in relation to the study of load 
flow and contingency analysis. 

1. Introducció 
El problema anomenat flux de càrregues (també anomenat 
flux de potències) [1] és l’eina fonamental per estudiar un 
sistema de transport o distribució d’energia elèctrica en 
règim permanent i per poder prendre les mesures oportunes, 
tant des del punt de vista de l’explotació (simulació 
d’accions sobre un sistema existent), com des de el punt de 
vista de la planificació (simulació de plans d’expansió 
futurs). El problema bàsicament és: prenent com a dades les 
potències demandades pels consumidors i les 
subministrades pels generadors, calcular les tensions en 
cada un dels busos del sistema, en règim permanent i 
equilibrat, així com els fluxos de potència activa i reactiva a 

través dels elements (línies, transformadors, reactàncies i 
condensadors). La primera etapa de la resolució del flux de 
càrregues és la determinació de les tensions complexes en 
tots els busos del sistema. Els mètodes d’anàlisi mitjançant 
corrents de malla o mitjançant tensions de busos no són 
aplicables directament, ja que les dades de les càrregues 
venen donades generalment en termes de potències, no 
d’impedàncies. Així mateix, els generadors es consideren 
com fonts de potència, no com fonts de tensió o de corrent. 
En conseqüència, la formulació del problema porta al 
plantejament d’un sistema d’equacions algebraiques no 
lineals, que per a la seva resolució són precises tècniques de 
resolució iteratives [2]. La segona etapa consisteix en la 
realització d’una sèrie de càlculs rutinaris a partir dels 
resultats obtinguts en la primera etapa, que condueixen a la 
determinació dels fluxos de potència activa, reactiva i 
pèrdues en els elements. La formulació precisa del 
problema posa de relleu immediatament el caràcter no 
lineal de les equacions resultants. Es classifiquen els busos 
del sistema en funció de les variables que es prenen com 
dades en cada un d’ells i es discuteixen diversos aspectes 
pràctics associats a la formulació del problema. 
S’introdueixen els mètodes iteratius de Gauss-Seidel i 
Newton-Raphson per a l’obtenció de les tensions (mòdul i 
argument) en els busos del sistema. Per altra banda, quan es  
produeix la sortida d’un element del sistema per mitjà dels 
interruptors, els corrents de línia es redistribueixen a través 
de la xarxa i els voltatges en els busos canvien. Els nous 
voltatges i corrents de línia, en estat estable, es poden 
preveure a través de l’anomenat programa d’anàlisi de 
contingències. Els models de xarxes a gran escala que 
s’usen per l’avaluació de contingències, no tenen que ser 
exactes ja que els dissenyadors i operadors del sistema que 
tenen que revisar centenars d’estudis en un curt període, 
estan més interessats en saber si hi ha nivells de 
sobrecàrrega de corrent i voltatges fora de límit que en els 
valors exactes d’aquestes quantitats. Degut això, es fan 
aproximacions. 
Els objectius i justificació del projecte són els següents: 
• Anàlisi teòric del flux de càrregues en xarxes de transport 

d’energia elèctrica. 
• Coneixements del programa de simulació PowerWorld 

Simulator v17. Característiques principals i limitacions 
del mateix. 



• Confecció d’un manual d’usuari del programa 
PowerWorld Simulator v17. 

• Disseny i implementació d’un conjunt de pràctiques de 
simulació en Sistemes Elèctrics de Potència mitjançant la 
utilització del software PowerWorld Simulator v17, per 
donar suport als aspectes teòrics de l’assignatura de 
Sistemes Elèctrics de Potència del Grau en Enginyeria 
Elèctrica. 

• Realització de les guies de simulació corresponents. 
• Tutorial de descàrrega i instal·lació del simulador. 

2. Flux de càrregues 
El problema d’anàlisi anomenat flux de càrregues, no és 
més que el càlcul de les tensions en cada un dels busos d’un 
sistema trifàsic d’energia elèctrica en règim permanent i 
equilibrat. A partir dels valors de la matriu d’admitàncies i  
les tensions en els busos, es calculen els fluxos de potència 
activa i reactiva en les línies i els transformadors, així com 
les pèrdues del sistema. La matriu d’admitàncies, YBUS, té 
una estructura determinada, definida per les següents 
característiques [3]: 
• És una matriu de dimensions nxn, sent n el nombre de 

busos independents de la xarxa. 

• És una matriu simètrica, és a dir, Yij=Yji. 

• És una matriu complexa. 
• Cada element de la diagonal principal és la suma de les 

admitàncies que conflueixen en un mateix bus, incloses 
les branques amb connexió directa. 

• Cada element situat fora de la diagonal principal, 
representa l’admitància existent entre els busos indicats 
per la posició d’aquesta admitància en la matriu, canviada 
de signe. 

Per al càlcul de les tensions del sistema (mòdul i argument) 
existeixen el que s’anomenen mètodes iteratius. El mètodes 
més habituals per a la seva resolució són: 
• Mètode de Gauss-Seidel. 
• Mètode de Newton-Raphson. 
Aquest segon mètode ha estat el que s’ha utilitzat per a 
determinar la resolució del flux de càrregues. El mètode de 
Gauss-Seidel resol les equacions del flux de càrregues en 
coordenades rectangulars (variable complexa) fins que les 
diferències en els voltatges de bus d’una iteració posterior a 
una altra anterior són el suficientment petits. El mètode de 
Newton-Raphson resol la forma polar de les equacions del 
flux de càrregues fins que els errors ∆P i ∆Q en tots els 
busos caiguin dintre dels límits especificats. Una vegada 
s’han obtingut els fasors de tensió en els busos mitjançant 
un d’aquest dos mètodes i s’ha definit la matriu 
d’admitàncies, es calcula el flux de càrregues, és a dir, les 
potències activa i reactiva que flueixen per les línies i els 
transformadors mitjançant les equacions del flux de 
càrregues. 
 
 
 

 

Pi=�|YinViVn| cos(θin+δn-δi)
N

n=1

 

(Eq. 1) 

Qi=-�|YinViVn| sin(θin+δn-δi)
N

n=1

 

(Eq. 2) 

Quatre quantitats potencialment desconegudes que 
s’associen a cada bus són Pi, Qi, l’angle del voltatge δi i la 
magnitud del voltatge |Vi|. Com a molt hi ha dues 
equacions com les equacions (Eq. 1) i (Eq. 2) disponibles 
per a cada bus i així, s’ha de considerar com es pugui reduir 
el nombre de quantitats desconegudes per a que es tingui el 
mateix nombre d’equacions disponibles abans de començar 
a resoldre el problema del flux de càrregues. Per aquest 
motiu, classifiquem els busos del sistema en tres tipus. En 
cada bus s’especifiquen dues de les quatre magnituds 
següents: δi, |Vi|, Pi i Qi, i es calculen les dues restants. Les 
quantitats especificades es seleccionen d’acord amb el 
següent anàlisi. 
1. Bus de càrrega o bus PQ. 
2. Bus de voltatge controlat o bus PV. 
3. Bus slack o bus de compensació. 
En la Taula 1, es mostren els diferents tipus de busos del 
sistema, amb les variables conegudes i les incògnites. 
L’argument de la tensió en el bus slack, és habitual 
inicialitzar-ho a 0º. 

Tipus bus Dades Incògnites 

Slack Ui
esp, δi

esp=0∘ P1, Q1 

PV Pi
esp, Ui

esp Qi, δi 

PQ Pi
esp, Qi

esp Ui, δi 

Taula 1. Tipus de busos del sistema. 

Una vegada s’han obtingut les potències actives i reactives 
en cadascun dels busos, ja es poden calcular les pèrdues 
totals del sistema mitjançant les expressions: 

Pperd=� Pi=� Pgi-� Pdi

N

i=1

N

i=1

N

i=1

 

(Eq. 3) 

Qperd=�Qi=�Qgi-�Qdi

N

i=1

N

i=1

N

i=1

 

(Eq. 4) 

El terme Pperd, representa les pèrdues totals I2R en les línies 
de transmissió i transformadors de la xarxa. 
El terme Qperd, representen una combinació dels megavars 
associats amb la càrrega de les línies, els condensadors en 
paral·lel i les reactàncies instal·lades en els busos, així com 



també, les anomenades pèrdues I2X en les reactàncies sèrie 
de les línies de transmissió. 

3. Control del flux de càrregues 
Els medis de control disponibles utilitzats en aquest 
projecte són els següents: 
1. Variació de la potència mecànica de la turbina i de 

l’excitació dels generadors. 
2. Commutació dels bancs de condensadors paral·lels. 
3. Variació de les preses en els transformadors reguladors 

del mòdul de la tensió. 
El primer  dels medis enumerats es basa, per un costat, en la 
possibilitat de variar la potència activa generada al variar la 
potència mecànica de la maquina que acciona el generador, 
mantenint constant l’excitació del mateix. Per altra banda, 
si s’actua sobre el corrent d’excitació, augmentant-lo o 
disminuint-lo, s’aconsegueix variar la tensió en els 
terminals. L’efecte de la connexió dels bancs de 
condensadors en paral·lel en l’extrem final d’una línia dóna 
lloc a un augment de la tensió (en mòdul) en dit extrem, 
com a conseqüència de la disminució del flux de potència 
reactiva en la línia, responsable de la caiguda de tensió en 
la mateixa. 

 
Fig. 1. Efecte de la connexió d’un banc de condensadors en 

paral·lel. 

Abans de la connexió dels condensadors, l’interruptor ‘S’ 
està obert i la tensió en el nus X és U��⃗ X=U��⃗ th. Al connectar 
els condensadors, tancant l’interruptor, el corrent resultant 
està avançat 90º respecte de U��⃗ X. El diagrama fasorial posa 
de manifest que UX>Uth, és a dir, que la tensió en el nus 
augmenta al connectar els condensadors tal i com es mostra 
en la Fig. 1. Els transformadors reguladors del mòdul de la 
tensió s’utilitzen per controlar les tensions en els nusos, així 
com per controlar el flux de potència reactiva en les línies 
de transmissió en les que s’insereixen. La Fig. 2 mostra 
l’esquema unifilar de la pràctica n.º 7 realitzada amb el 
simulador. Els elements constituents de la xarxa són: 
• Dos generadors. 
• Una línia de transmissió. 
• Dos transformadors. 
• Dues càrregues. 
• Una bateria de condensadors. 

 
Fig. 2. Esquema unifilar de la pràctica n.º 7. 

En aquest esquema unifilar [4] es pot observar la solució 
del flux de càrregues obtingut una vegada s’ha aplicat el 
mètode de Newton-Raphson, és a dir, els valors de tensió 
(mòdul i argument) en els busos i les potències activa i 
reactiva en les línies de transmissió i els transformadors. 

4. Anàlisi de contingències 
Quan es desconnecta un element del sistema per mitjà 
d’interruptors, els corrents de línia es redistribueixen a 
través de la xarxa i els voltatges dels busos canvien. Els 
nous voltatges de bus i corrents de línia en estat estable, es 
poden preveure a través de l’anomenat anàlisi de 
contingències [5]. Sempre que es treu de servei un element 
es diu que s’ha produït una sortida. Les sortides poden ser 
planejades o poden ser forçades. L’element s’aïlla de la 
xarxa disparant els interruptors apropiats. Els transitoris de 
corrent i voltatge resultants en la xarxa decauen ràpidament 
i s’estableixen noves condicions d’operació d’estat estable. 
S’han d’evitar les sobrecàrregues degudes als corrents de 
línia excessius i també que els voltatges siguin massa alts o 
baixos perquè aquests fan que els sistemes siguin més 
vulnerables a les sortides seqüencials (en cascada). 
Existeixen dos tipus de contingències: 
• Contingències simples. 
• Contingències múltiples. 
Les contingències simples són les que ocorren quan es 
connecta o desconnecta un element i només un del sistema. 
Les contingències múltiples són les que ocorren quan es 
connecten o desconnecten, dos o més elements 
simultàniament. En la Fig. 3 es mostra un resum dels 
resultats obtinguts en la pràctica n.º 7 realitzada en el 
projecte. 

 
Fig. 3. Anàlisi de contingències múltiples de la pràctica n.º 7. 



Altre tipus d’esdeveniment que pot ocórrer, és l’anomenat 
System Blackout, és a dir, una pagada del sistema. Sistemes 
que no tinguin sentit, valor de reactàncies en les línies de 
transmissió i transformadors molt elevats,  dades 
introduïdes incorrectes, busos regulats per diferents 
generadors a diferent tensió són motius suficients per 
causar una apagada. En la Fig. 4 es pot observar el missatge 
d’avís que apareix quan es produeix un System Blackout. 
 

 
Fig. 4. Missatge d’una apagada del sistema amb PowerWorld 

Simulator v17. 

5. PowerWorld Simulator v17 
El software PowerWorld Simulator v17 [6] és un paquet 
d’anàlisi de sistemes d’energia elèctrica que permet 
realitzar estudis en règim permanent dintre d’un entorn 
gràfic de simulació. L’eina bàsica sobre la que està articulat 
el simulador és un mòdul de flux de càrregues. Aquest 
mòdul està complementat amb altres addicionals que 
permeten realitzar el càlcul d’anàlisi de contingències 
(realitzat en aquest projecte), curtcircuits, despatx 
econòmic, flux òptim de càrregues, entre d’altres. 
Addicionalment, PowerWorld Simulator v17 permet 
estudiar l’evolució d’un sistema elèctric en el temps, 
sempre tenint en compte que aquest anàlisi es realitza com 
una successió d’estats estacionaris. És a dir, PowerWorld 
Simulator v17 no és un paquet de simulació de transitoris 
electromecànics. En definitiva, PowerWorld Simulator v17 
és un software de càlcul de flux de càrregues en mode 
gràfic amb una sèrie de mòduls afegits que amplien la seva 
funcionalitat i que està orientat a l’anàlisi i la simulació de 
grans sistemes d’energia elèctrica en estat estacionari. 

 
Fig. 5. Finestra d’inici PowerWorld Simulator v17. 

La simulació del flux de càrregues i l’anàlisi de 
contingències permeten conèixer el comportament de la 
xarxa en termes de tensions i flux de càrregues a fi 
d’avaluar accions de control, efectes en la topologia del 
sistema, impacte de dispositius reguladors de tensió i 
potència, efectes de càrregues, requeriments de reactius, 
decisions a nivell d’accions en l’operació i planificació dels 
sistemes elèctrics de potència i també serveix de base de 
càlcul en altres estudis d’interès. La Taula 2 recull  els 

estudis que pot i no pot realitzar el software de simulació 
PowerWorld Simulator v17. En taronja s’han ressaltat els 
estudis realitzats en el projecte. 

Tipus d’estudi PowerWorld Simulator v17 

Flux de càrregues Si 

Anàlisi contingències       Si 

Curtcircuits Si (no analitza el transitori) 

Distorsió harmònica No 

Estabilitat d’angle No 

Transitoris elect. mag. No 

Taula 2. Tipus d’estudi de simulació. 

PowerWorld Simulator v17 funciona sota el sistema 
operatiu Microsoft Windows 2003/XP o superiors (tant 
clients com servidors de 32 i 64 bits). No suporta altres 
sistemes operatius. La versió utilitzada en aquest projecte 
per a l’elaboració dels manuals d’usuari I i II, així com les 
pràctiques de simulació corresponents, ha sigut la versió 17, 
és a dir, PowerWorld Simulator v17 amb llicencia 
educativa. La llicència educativa té una limitació respecte 
de la llicència completa, i és el màxim nombre de busos 
(barres) que es pot introduir en una simulació, fins a 13 
busos. En la llicència completa es poden introduir per 
esquema unifilar fins a 100.000 busos. Aquesta és la 
limitació que presenta la versió educativa respecte la versió 
completa, tot i que, per als fins d’aquest projecte, és més 
que suficient la utilització de la versió educativa de 
PowerWorld Simulator v17.  

6. Manuals d’usuari I i II 
Part de la realització del projecte correspon als manuals 
d’usuari. S’han realitzat dos manuals d’usuari tal com 
s’indica a continuació: 
• Manual d’usuari I. 
• Manual d’usuari II. 
L’objectiu del Manual d’usuari I és descriure la interfície de 
treball del simulador. S’han descrit les opcions 
corresponents al flux de càrregues i a l’anàlisi de 
contingències amb detall, i amb menys detall la resta 
d’opcions, sempre considerant les funcions més importants 
del simulador. La llista de menús explicades en el 
corresponent Manual d’Usuari I és la següent: 
• Barra de menús. 
 Menú File. 
 Menú Case Information. 
 Menú Draw. 
 Menú Onelines. 
 Menú Tools. 
 Menú Options. 
 Menú Add Ons. 
 Menú Window. 

• Barra d’eines d’accés ràpid. 



• Barra d’estat. 
 L’objectiu del manual d’usuari II consisteix en l’explicació 
detallada des de que es crea un esquema unifilar amb tots 
els elements a analitzar fins que es resol el flux de 
càrregues d’aquest sistema. També s’explica amb detall la 
manera de realitzar l’anàlisi de contingències. Per últim, es 
realitza una explicació detallada de les opcions utilitzades 
tant en la resolució del flux de càrregues com en l’anàlisi de 
contingències, aquestes són: 
• Presa de regulació del transformador. 
• Matriu d’admitàncies de bus. 
• Tipus de busos del sistema. 
• Potència base i tolerància. 
• Opcions de l’esquema unifilar. 
• Control de límits. 
• Zoom. 
• Selecció d’elements per criteris 
• Solució flux de càrregues en mode gràfic. 
• Model Explorer. 
• System Blackout. 
• Case Summary. 
Aquests manuals, a part de servir com a guies per a 
principiants en la utilització d’aquest simulador, també es 
vol garantir donar suport a l’assignatura de Sistemes 
Elèctrics de Potència del Grau en Enginyeria Elèctrica. 

7. Pràctiques de simulació 
Durant la realització del projecte s’han confeccionat un 
total de vuit pràctiques de simulació utilitzant el programa 
PowerWorld Simulator v17. Aquestes pràctiques inclouen 
una explicació detallada de com s’han d’afegir els elements 
corresponents al pla de treball, quines són les opcions 
principals a configurar per a cada element i els resultats 
obtinguts en cadascuna d’aquestes pràctiques. Dintre de 
cada pràctica hi ha diferents estats de simulació, és a dir, 
diferents subapartats on s’analitzen condicions diferents de 
funcionament del sistema, tot variant la configuració dels 
elements que el conformen. En aquest conjunt de pràctiques 
de simulació, es mostra la manera de resoldre el flux de 
càrregues i l’anàlisi de contingències i poder contrastar 
diferents resultats segons les condicions de funcionament 
adoptades. Cal citar que les possibilitats de treball d’aquest 
software són molt àmplies, per això, en aquest projecte ens 
hem limitat a l’estudi del flux de càrregues i l’anàlisi de 
contingències. En la Taula 3 es mostra un resum amb el 
tema de cadascuna de les pràctiques de simulació  
realitzades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pràctiques de simulació 

Pràctica n.º Tema 

1 Línia de transmissió 

2 
Transformador elevador amb presa 

de regulació manual/automàtica 

3 Xarxa radial 

4 Xarxa mallada I 

5 Xarxa mallada II 

6 Xarxa mallada III 

7 Anàlisi de contingències I 

8 Anàlisi de contingències II 

Taula 3. Pràctiques de simulació realitzades amb PowerWorld 
Simulator v17. 

A continuació es mostra una breu descripció de cadascuna 
de les pràctiques realitzades: 
1. Determinar caiguda de tensió i pèrdues en la línia de 

transmissió en diferents règims de treball. 
2. Determinar caiguda de tensió i pèrdues en el 

transformador amb la presa de regulació a la posició 
nominal i al +10%. Presa de regulació necessària per 
aconseguir una tensió en el secundari de 0,80 p.u. 

3.  Determinar tensions a tots els busos i les pèrdues de 
transport d’energia de la xarxa. 

4. Determinar les tensions als busos 2 i 3, així com les 
pèrdues de transport d’energia de la xarxa. 

5. Determinar la potència de la bateria de condensadors a 
connectar per augmentar la tensió en els busos 2 i 3 a 
400kV i 410kV i les pèrdues de transport d’energia de la 
xarxa. 

6. Determinar tensió en el bus 4, pèrdues de transport en el 
transformador T1 i a la línia L2, presa de regulació 
necessària a connectar al primari del transformador i 
potències activa i reactiva entregades per la xarxa de 
transport al bus 1. 

7. Estudi de la inserció manual/automàtica de contingències 
tipus N-1, inserció automàtica de contingències tipus N-2 
i anàlisi d’un System Blackout. 

8. Estudi de la transmissió de potència entre generadors, 
correcció de sobrecàrregues en les línies de transmissió i 
desconnexió d’un bus mitjançant contingències tipus N-2. 

8. Descàrrega i instal·lació del simulador 
En la realització del projecte s’explica la manera de 
descarregar i instal·lar el simulador PowerWorld Simulator 
v17, des de que s’accedeix a la pàgina web oficial del 
fabricant fins que es descàrrega al PC. Per altra banda, una 
vegada s’ha descarregat l’arxiu d’instal·lació, també 
s’explica la manera d’instal·lar el software al PC, des de 
que s’instal·la fins que s’executa per primera vegada. Per 
últim, es citen altres programes de càlcul utilitzats en el 



sector elèctric per resoldre els Sistemes Elèctrics de 
Potència juntament amb la seva pàgina web oficial de 
descàrrega [7]. 

 
Fig. 6. Instal·lació del simulador al PC. 

A continuació es presenta una llista d’altres simuladors 
utilitzats en la industria elèctrica: 
• Mathcad. 

• MATLAB, Simulink i SimPowerSystems. 

• PSS/E. 

• ATP-EMTP. 

• PSCAD/EMTDC. 

• EasyPower. 

• NEPLAN 360. 

• Cyme. 

• ASPEN. 

• DIgSILENT. 

9. Conclusions i recomanacions 
• L’ús de programes de simulació constitueix un element 

primordial en l’educació de l’Enginyeria Elèctrica a tot 
nivell, ja que no tan sols proporciona una forma propera 
d’observar els fenòmens físics analitzats de forma teòrica, 
sino que també brinda una oportunitat per a que 
l’aprenentatge dels conceptes fonamentals es realitzin 
d’una manera dinàmica. 

• En l’àrea particular de Sistemes de Potència, l’ús de 
programes de simulació per realitzar estudis de flux de 
càrregues i contingències es constitueix com una eina 
complementària a l’anàlisi teòric i en la forma més 
propera d’interactuar amb un Sistema Elèctric de 
Potència real. 

• Per a l’ús de programes de simulació, es requereix d’un 
complet enteniment teòric per a la correcta interpretació i 
anàlisi de resultats. 

• La grandària i complexitat de la major part dels 
problemes dels Sistemes Elèctrics ha fet dels programes 
de simulació la principal eina de treball del enginyer 
elèctric. Això fa necessari l’acostament a aquest tipus de 
programes, el que permet a més a més d’aprendre el 
funcionament del Sistema Elèctric de Potència, 
familiaritzar-se amb les diverses eines digitals. 

• En la utilització d’aquestes noves eines de simulació, no 
tan sols té importància el fet de que dits programes siguin 
capaços de resoldre un problema determinat, sino també 
la seva visualització, ja que en la solució d’un problema 
complex, aquesta reforça els principis apresos per 
mètodes tradicionals. Per això, complementar un anàlisi 
teòric matemàtic per analitzar el Sistema Elèctric de 
Potència amb una interfície informàtica, gràfica, animada 
i de fàcil ús, té un gran valor pedagògic. 

• La resolució del flux de càrregues constitueix un 
instrument bàsic en l’operació i planificació d’un Sistema 
Elèctric de Potència, de major complexitat quan major és 
la grandària del sistema. Existeixen múltiples eines que 
permeten resoldre aquest problema, amb l’avantatge que 
PowerWorld Simulator v17, utilitza esquemes animats 
per mostrar gràficament la solució obtinguda. 

• Els simuladors digitals s’han convertit pels enginyers 
elèctrics en un dels seus instruments bàsics, permetent un 
anàlisi cada vegada més realista de la dinàmica dels 
sistemes d’energia elèctrica. 

• De les simulacions efectuades en les pràctiques de 
simulació, s’observa que aquest tipus d’eines 
computacionals presenten un funcionament general força 
eficient i proporcionen uns resultats de simulació d’una 
precisió notable. 

• El software PowerWorld Simulator v17 presenta una 
interfície molt amigable i fàcil de manipular que 
contribueix a una millor comprensió dels resultats 
obtinguts. També presenta una gran versatilitat per 
ajustar-se als requeriments de l’usuari, el que permet 
enfocar un determinat anàlisi a una zona o regió per 
obtenir els resultats específicament requerits. 

• L’anàlisi de contingències mostra l’efecte de la sortida 
d’un element en forma clara amb informació rellevant 
sobre les variables del sistema després de la sortida. 

• El programa PowerWorld Simulator v17, té la capacitat 
de resoldre un Sistema Elèctric de Potència utilitzant 
diversos mètodes iteratius a criteri de l’usuari segons les 
condicions del problema. 

• Els manuals d’usuari I i II realitzats com a part d’aquest 
projecte, es basen en la versió 17 del simulador. Tot i 
així, els manuals són vàlids per a versions anteriors, ja 
que contenen les mateixes funcions (o similars) que la 
versió 17. 

• En sistemes grans és recomanable focalitzar les zones per 
evitar obtenir massa informació, això facilita 
l’enteniment dels resultats per a una ràpida comprensió i 
aplicació en el temps. 

• En l’operació en sistemes és indispensable comptar amb 
un programa que permeti realitzar aquests anàlisis i 

http://es.ptc.com/product/mathcad/
http://www.mathworks.es/products/matlab/
http://www.mathworks.es/products/simulink/
http://www.mathworks.es/products/simpower/
http://w3.usa.siemens.com/smartgrid/us/en/transmission-grid/products/grid-analysis-tools/transmission-system-planning/Pages/transmission-system-planning.aspx?tabcardname=pss%C2%AEe%20university
http://www.emtp.org/
https://hvdc.ca/pscad/
http://www.easypower.com/index.php
http://www.neplan.ch/html/es/es_home.htm
http://www.cyme.com/
http://www.aspeninc.com/web/index.html
http://www.digsilent.de/


complir amb la premissa d’operar de forma econòmica, 
segura i el suficientment confiable per a la satisfacció de 
la càrrega. 

• Els operadors de Sistemes Elèctrics de Potència, han 
d’estar en constant pràctica i simular condicions 
emergents amb el fi d’estar preparats de la millor manera 
davant la ocurrència d’un esdeveniment i poder mitigar-
ho ràpida i eficientment. 
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seu suport. També vull agrair a tota l’escola EPSEVG, per 
la formació i l’educació que m’han transmet al llarg 
d’aquests anys, tant a nivell personal com professional. I 
per últim, no em puc deixar l’agraïment a familiars i amics 
que degut a la realització d’aquest projecte he estat una 
mica apartat d’ells, però que han comprès amb plenitud la 
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