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Resum 
El projecte global ha consistit en desenvolupar una planta experimental de 
generació híbrida eòlica-fotovoltaica en una terrassa de l'Escola d'Enginyeria 

de Terrassa (EET). L’ajut MQD de l’AGAUR ha permès continuar el projecte 
fins la seva culminació. A més, gràcies a la feina realitzada pels becaris, s’ha 
desenvolupat material docent (manual de la planta, muntatge de plataforma de 

laboratori per proves experimentals, i pràctiques de laboratori). També s’ha 
realitzat un projecte final de carrera (PFC) on s’ha modelitzat el generador eòlic 
i s’ha ajustat el model a la planta real. En aquests moments s'està 

desenvolupant un altre PFC amb aquesta planta de generació. A més de la 
realització de projectes, està previst utilitzar aquesta instal·lació per 
assignatures de grau i de màster de l’EET i l'Escola Tècnica Superior 

d'Enginyers Industrials i Aeronàutics (ETSEIAT). Les titulacions directament 
implicades seran la de Graduat en Electrònica Industrial i Automàtica, i el 
Màster amb el mateix nom. 

Com a conclusió cal indicar que s’han assolit els objectius plantejats en l’ajut 
MQD. Addicionalment el projecte global de la instal·lació es troba pràcticament 
finalitzat, i resten només alguns detalls com ara instal·lar una estació 

meteorològica que mesuri la velocitat i direcció del vent, així com la radiació 
solar. 
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Paraules clau 
Energia eòlica 
Energia fotovoltaica 

Convertidor DC/DC 
 
 

Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Noves metodologies 
- Materials didàctics 

 
 
Àmbit de coneixement UPC 

- Enginyeries Industrials 
 
Destinataris 

Titulacions 
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
- Màster en Enginyera Electrònica 

- Màster en Automàtica i Electrònica Industrial 
 

Assignatures 

- Electrònica de Potència 
- Disseny de Sistemes Fotovoltaics 
- Aplicacions i Control de Sistemes Electrònics de Potència 

- Projectes de Sistemes Electrònics Aplicats a les Energies Renovables i a 
l’Eficiència Energètica 

 
 

Resultat 
El resultat d’aquest projecte consisteix en una planta de generació elèctrica 
eòlica-fotovoltaica i una plataforma d’experimentació amb mòduls fotovoltaics 

mitjançant la qual es poden realitzar algunes pràctiques de laboratori. 
 

 Planta mixta de generació eòlica – fotovoltaica: 

 
La planta mixta de generació està formada per una secció d’energia eòlica 

(composada per un aerogenerador de 800W) i una secció d’energia 
fotovoltaica (formada per 16 mòduls fotovoltaics de 170Wp cada un) 
situades al terrat posterior de l’edifici TR1 de l’EET, veure fig. 1. El cablejat 

procedent de la generació és conduit fins al laboratori 221 de l’edifici TR2 on 
es realitzen les tasques docents i de recerca relacionades amb la planta. 
Tot i que la planta ja està en funcionament, estan previstes futures 

ampliacions, com la instal·lació de mòduls fotovoltaics seguidors i el 
muntatge de sistemes de mesura de condicions ambientals i convertidors 
d’energia elèctrica per a la connexió a la xarxa elèctrica. 
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Figura 1. Planta de generació mixta eòlica-fotovoltaica 

 Plataforma d’experimentació amb mòduls fotovoltaics: 

 
La plataforma d’experimentació amb mòduls fotovoltaics està constituïda per un 
convertidor electrònic de potència DC/DC en configuració boost (elevador de 

tensió) i un sistema dSPACE 1103 per al seu control, veure fig. 2. El sistema 
dSpace s’ha programat per realitzar un escombrat de punts de treball dels 

panells fotovoltaics i d’aquesta forma obtenir la seva corba característica. Una 
altra tasca assignada al conjunt dSPACE + convertidor DC/DC és la de fer 
treballar els mòduls en el punt de màxima transferència de potència (MPPT: 
Maximum Power Point Tracking). 
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Figura 2. Diagrama de blocs de la plataforma d'experimentació 

 
Per tal de poder estudiar el comportament del mòdul és necessari variar-ne el 
punt de treball, és a dir, variar la càrrega vista des del mòdul. Això és possible 

mitjançant el convertidor estàtic DC/DC, el qual crea una relació de 
transformació variable entre entrada i sortida. En aquesta aplicació s’utilitza una 
bateria com a càrrega, la qual imposa la tensió de sortida del convertidor, de 

forma que variant la relació de transformació es varia la tensió de treball del 
mòdul fotovoltaic, i per tant, el seu punt de treball, veure fig. 3. 
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Figura 3. Corbes reals tensió-corrent i tensió-potència d'un mòdul fotovoltaic 

 

El control del convertidor DC/DC es realitza mitjançant un simulador hardware-
in-the-loop, com és el sistema dSPACE DS1103, el qual executa codi 
implementat mitjançant el programa de simulació Simulink, veure fig.4. 

 

 
Figura 4. Diagrama de control de la planta implementat en Simulink 

 

Finalment, s’ha implementat un panell de control mitjançant ControlDesk, un 
software de dSPACE que permet implementar interfícies per interactuar amb el 
control de la planta, així com poder representar les variables d’interès del 

sistema. Des d’aquest panell es pot escollir el mode de funcionament (MPPT o 
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control d’escombrat), canviar alguns paràmetres de funcionament i visualitzar 
els senyals mesurats en forma gràfica i numèrica, veure fig. 5. 
 

 

Figura 5. Panell de control de la planta implementat en ControlDesk 

 

Figura 6. Muntatge final 

 

 Pràctica de laboratori 
 

Un dels primers resultats docents obtinguts és l’enunciat d’una pràctica de 
laboratori en la qual s’estudien les corbes V-I d’un mòdul fotovoltaic mitjançant 
la plataforma d’experimentació i s’experimenta amb algoritmes de control per 

trobar el punt de màxima potència MPPT, veure fig. 6. 
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Avaluació del projecte 
El primer objectiu plantejat, la finalització de la instal·lació de la planta mixta de 
generació eòlica-fotovoltaica, s’ha dut a terme integrament. Al laboratori de 

referència es disposa d’un armari elèctric amb totes les connexions necessàries 
per poder treballar amb la planta. 
Com a segon objectiu es va plantejar el desenvolupament de material docent 

per a un laboratori de pràctiques orientat a les energies renovables. Actualment 
hi ha una plataforma prototip mitjançant la qual es poden realitzar diversos 
experiments amb els mòduls fotovoltaics. Addicionalment, es disposa de 

l’enunciat d’una pràctica de laboratori que es posarà en marxa el següent curs 
en les assignatures d’especialitat en el grau d’Enginyeria en Electrònica 
Industrial i Automàtica. 

El projecte és útil també per al desenvolupament de projectes final de carrera, 
com ha estat el cas de “Monitorització i Modelat de Generador Eòlic”, a càrrec 
de l’estudiant Alejandro Díaz i dirigit pel professor Josep Pou durant el curs 

2010-2011. Actualment, hi ha en curs un altre projecte final de carrera englobat 
dins la mateixa temàtica.  
 

 
Conclusions 
El fet de disposar de la planta de generació mixta eòlica-fotovoltaica 

desenvolupada en aquest projecte permet la realització d’estudis de recerca 
sobre aquestes tecnologies i una millora docent en aquesta temàtica, ja sigui 
en assignatures relacionades amb energies renovables o a través de projectes 

final de carrera. 
La plataforma d’experimentació desenvolupada amb aquest ajut MQD permet 
l’estudi de generació eòlica i solar fotovoltaica, així com el processat energètic 
mitjançant convertidors estàtics de potència. 

Mitjançant aquesta plataforma es pot estudiar el comportament dels generadors 
i practicar amb tècniques d’obtenció del punt de màxima potència, ja sigui per 
conèixer els algoritmes més utilitzats o desenvolupar-ne de més eficients. 

De cara al futur estan previstes algunes ampliacions per tal de millorar les 
tasques de recerca i augmentar la quantitat de pràctiques de docència a 
realitzar. Algunes d’aquestes ampliacions poden ser: mòduls fotovoltaics amb 

seguidors solars de dos eixos per tal d’estudiar la millora d’eficiència 
energètica, sistemes de mesura de condicions ambientals per millorar el 
modelat i estudi de característiques dels components, convertidors estàtics 

d’energia per tal de connectar la planta de generació a la xarxa elèctrica.  
 
 

Referències/més informació 
Tot el material docent creat al projecte (manuals de funcionament i pràctiques 
de laboratori) estarà disponible a la Plataforma de suport a la docència, 
ATENEA, dins de les assignatures en les quals es faci ús d’aquest projecte. 

Tots els documents seran accessibles únicament per part del professorat i 
l’alumnat vinculat a l’assignatura. 
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