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Resum 

Malgrat la tasca principal d’aquest projecte gira entorn la visualització de dades d’una 
instal·lació de generació amb energia renovable, realitzada mitjançant un software en concret, 
donat el coneixement bàsic que es tenia de la tecnologia que hi ha darrera d’aquesta, ha sigut 
imprescindible un previ estudi de l’energia solar fotovoltaica com el de la monitorització. 

En primer lloc, ha sigut necessari l’estudi del funcionament i singularitats que comporta una 
instal·lació fotovoltaica aïllada respecte la resta d’instal·lacions fotovoltaiques. S’han analitzat 
els elements que la fonamenten, les propietats d’aquests, i els riscos que s’han de tenir en 
compte per tal de garantir un funcionament òptim del sistema i per tant una llarga vida de la 
instal·lació. La comprensió de com els panells converteixen l’energia solar en energia 
elèctrica, com el regulador processa aquest corrent provinent dels panells en funció del 
consum i com les bateries emmagatzemen l’excedent, ha contribuït a un disseny d’interfície 
explicatiu en si mateix, i comprensible per a tot tipus d’usuaris. 

D’altra banda, a nivell teòric també ha calgut analitzar com funcionen els sistemes de 
monitorització. Un cop resumit els motius pels quals és essencial monitoritzar una instal·lació 
com la present, s’ha estudiat amb profunditat els diferents dispositius que s’utilitzen per a 
recollir les dades (sensors, transductors i analitzadors de xarxa), l’arquitectura sobre la qual 
es recolza la comunicació entre dispositius i monitor (servidor-client) i el medi que s’utilitza per 
a dur a terme aquesta comunicació (protocols de comunicació). Aquest apartat ha sigut 
essencial per, posteriorment, entendre el software i els seus diferents mòduls, les 
configuracions informàtiques a dur a terme i les fitxes tècniques dels dispositius que utilitza la 
instal·lació en qüestió. 

Finalitzada la contextualització teòrica, s’ha definit exhaustivament la instal·lació fotovoltaica 
aïllada de l’ETSEIB i els dispositius que hi ha instal·lats per dur a terme la seva monitorització. 
Concretament, s’han estudiat les característiques tècniques dels equips del fabricant Circutor: 
el analitzador de xarxes (CVM-1D); del gestor d’eficiència (EDS), i l’inversor híbrid (CirPower). 
S’ha vist que dins de les configuracions informàtiques esmentades abans, per obtenir una 
comunicació exitosa, entre d’altres coses, cal assignar una IP tant al gestor d’eficiència com 
al inversor híbrid i que els analitzadors de xarxa han d’estar comunicats amb el gestor 
d’eficiència mitjançant el protocol MODBUS (RS-485). També s’ha fet una introducció al 
software en qüestió (PowerStudio Scada), definint els mòduls principals que el fonamenten i 
el rol que juga cadascun d’ells.  

En darrer lloc, s’ha explicat exhaustivament el procés seguit, pas per pas, per a dissenyar la 
interfície final. S’han explicat les diferents eines utilitzades i s’ha justificat les decisions preses, 
sempre buscant la comprensió fàcil del usuari i maximitzant la utilitat de la interfície. 



Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 4 

 

Sumari 
RESUM ______________________________________________________ 3 

SUMARI _____________________________________________________ 4 

1 INTRODUCCIÓ ____________________________________________ 7 

1.1 Objectius del projecte ...................................................................................... 8 

1.2 Abast del projecte ............................................................................................ 8 

2 ESTAT DE L’ART DE L’ENERGIA FOTOVOLTAICA _____________ 10 

Instal·lacions connectades a la xarxa .............................................................................. 10 
Instal·lacions híbrides ....................................................................................................... 10 

2.1 Instal·lacions aïllades: principi de funcionament i elements del sistema ..... 11 
2.1.1 Mòduls fotovoltaics .............................................................................................. 12 
2.1.2 Bateries ................................................................................................................ 13 
2.1.3 Regulador de càrrega ......................................................................................... 13 
2.1.4 Inversor ................................................................................................................ 14 
2.1.5 Elements auxiliars ............................................................................................... 14 

3 ESTAT DE L’ART DE LA MONITORITZACIÓ ___________________ 16 

3.1 Definició i importància de la monitorització ................................................... 16 

3.2 Adquisició i visualització de dades ................................................................ 17 
3.2.1 Principi de funcionament ..................................................................................... 17 
3.2.2 Dispositius per a l’adquisició de dades .............................................................. 18 
3.2.3 Arquitectura del sistema de monitorització ........................................................ 21 
Tecnologia client-servidor ................................................................................................. 22 
3.2.4 Software SCADA ................................................................................................. 23 
3.2.5 Protocols de comunicació ................................................................................... 26 

4 CAS PARTICULAR: MONITORITZACIÓ DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAIC AÏLLAT ____________________________________ 33 

4.1 Definició del sistema real ............................................................................... 33 

4.2 Paràmetres rellevants .................................................................................... 35 

4.3 Dispositius de monitorització i anàlisi ............................................................ 39 
4.3.1 CVM-1D ............................................................................................................... 40 
4.3.2 EDS ..................................................................................................................... 40 
4.3.3 CIRPOWER HYB 4K-48 ..................................................................................... 42 

4.4 Software SCADA: PowerStudio .................................................................... 43 
4.4.1 Mòduls fonamentals teòrics i configuracions ..................................................... 44 



Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 5 

 

5 RESULTATS FINALS ______________________________________ 48 

5.1 Configuració del EDS ..................................................................................... 48 

5.2 Configuració de l’aplicació superior ............................................................... 53 

5.3 Creació de pantalles ...................................................................................... 54 
5.3.1 Fórmules i variables calculades .......................................................................... 55 
5.3.2 Esdeveniments .................................................................................................... 60 
5.3.3 Elements condicionals ......................................................................................... 63 
5.3.4 Dispositius ............................................................................................................ 65 
5.3.5 Canvi de pantalla ................................................................................................. 66 
5.3.6 Gràfics .................................................................................................................. 67 

5.4 Anàlisi dels resultats ...................................................................................... 69 

6 PRESSUPOST ___________________________________________ 75 

CONCLUSIONS ______________________________________________ 77 

AGRAÏMENTS _______________________________________________ 78 

BIBLIOGRAFIA ______________________________________________ 79 

Referències bibliogràfiques ..................................................................................... 79 

Bibliografia complementària .................................................................................... 83 





Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 7 

 

1 Introducció 

L’energia està present en la vida de tots els éssers vius del planeta ja que a partir d’aquesta 
es poden dur a terme les seves funcions vitals; tanmateix, el ésser humà és l’únic ésser viu 
que utilitza l’energia més enllà de les necessitats vitals i aquest fet el diferència abismalment 
de tota la resta. El consum d’energia exosomàtica1 és un paràmetre que ha augmentat quasi 
constantment al llarg de la història, primer procedent de l’explotació de fonts més properes i 
fàcils d’obtenir com ara la biomassa vegetal, i més endavant a causa de la revolució industrial,  
de noves fonts com el carbó, el gas natural i el petroli [1]. 

Tant el carbó, com el gas natural com el petroli són combustibles fòssils, la qual cosa significa 
que han sigut originats a partir de la descomposició parcial de matèria orgànica a altres 
pressions i temperatures fa milers d’anys. El sistema energètic actual es sustenta en el 
consum d’aquests combustibles fòssils i rep el nom d’energia fòssil. El procés pel qual es 
converteix aquesta energia fòssil en energia útil rep el nom de combustió, i implica, entre 
d’altres coses, l’emissió de gasos com el diòxid de carboni o els òxids de nitrogen. La 
presència d’aquests gasos a l’atmosfera és la causa del conegut efecte hivernacle, que manté 
la temperatura dins la terra i per tant fa possible la vida en aquesta. Tanmateix, l’alta 
concentració d’aquests gasos a l’atmosfera està generant un increment excessiu del efecte 
hivernacle i conseqüentment de la temperatura, fet que és altament perjudicial per a la Terra 
i que posa en perill el futur de la vida en aquesta [2]. 

D’altra banda, malgrat aquests combustibles fòssils provenen de la terra, són de caràcter finit 
ja que per generar-se requereixen milions d’anys. Per aquest motiu sorgeix la necessitat de 
trobar altres alternatives com les energies renovables.  

Les energies renovables es basen en el flux periòdic de fonts com el sol, l’aigua o el vent i 
conseqüentment es consideren inesgotables. En altres paraules, mentre el sol brilli i el vent 
bufi es podrà consumir energia solar i energia eòlica, respectivament. Es diu que són 
sostenibles ja que no comprometen el desenvolupament de generacions futures[1]. 

Entenem com a energia solar fotovoltaica aquella energia provinent del sol en forma de 
radiació que és transformada en energia elèctrica mitjançant un dispositiu anomenat cel·la 
fotovoltaica.  El flux d’energia provinent del sol és casi 100.000 vegades el consum energètic 
de la terra, de tal manera que només fa falta el 0,01% d’aquest flux energètic per a cobrir la 

                                                 

1 [definició de www.wikipedia.org] energia que s’utilitza fora del propi cos i que es pròpia del ésser humà. 
Per exemple, l’energia que s’utilitza per cuinar, la qual prové d’una font energètica com pot ser el 
carbó, es considera energia exosomàtica. 

http://www.wikipedia.org/
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demanda terrestre.  

1.1 Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte que es presenta a continuació és crear una interfície que 
permeti el control i monitorització de la instal·lació fotovoltaica autònoma que alimenta els 
endolls de la sala d’estudi de la biblioteca de l’ETSEIB. Aquesta tasca es dura a terme 
mitjançant una interfície en forma de pàgina web on es podran visualitzar diferents variables 
del sistema així com extreure dades d’un període determinat de temps. 

Per assolir aquest objectiu caldrà dur a terme les següents tasques específiques: 

• Fer un estudi de l’estat de l’art de l’energia solar fotovoltaica. S’analitzarà la tecnologia 
que explica el funcionament dels diferents tipus d’instal·lacions solars fotovoltaiques,  
principalment les aïllades. S’estudiarà també els diferents elements que constitueixen 
una instal·lació d’aquest tipus i les seves particularitats. 

• Fer un estudi de l’estat de l’art de la monitorització. En primer lloc caldrà entendre què 
vol dir monitoritzar i quina és la seva importància donat el context. S’estudiaran les 
bases d’aquesta ciència: com s’adquireixen les dades i quins aparells s’utilitzen, com 
es comunica aquesta informació amb el monitor i mitjançant quin medi es fa aquesta 
transmissió de dades. 

• Fer un estudi exhaustiu de la instal·lació entorn la qual gira aquest projecte. 
S’estudiarà els elements que la fonamenten i els dispositius que s’utilitzen per dur a 
terme la monitorització. També es farà un estudi genèric del software PowerStudio 
Scada. 

• Realitzar la interfície. Mitjançant el software es durà a terme la implementació del lloc 
web a partir del qual l’usuari podrà accedir a les dades de la instal·lació. Caldrà 
comunicar els dispositius amb el monitor així com el monitor amb la interfície que 
utilitza l’usuari per visualitzar-ho. 

• Anàlisi dels resultats. Caldrà fer un anàlisi final del valor que aporta aquesta nova 
plataforma al usuari. És necessari per validar la utilitat del projecte i per determinar 
possibles tasques que es poden dur a terme més endavant per seguir millorant el 
servei. 

1.2 Abast del projecte 

El treball que es presenta a continuació pretén ser una prolongació del projecte que ha permès 
l’electrificació dels espais d’estudi de la biblioteca a partir d’energia solar permetent la càrrega 
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de portàtils i tauletes2. Emmarcat dins el pla Energia UPC 2020 vol contribuir a la sostenibilitat 
integral, al compromís amb l’entorn i a l’eficàcia energètica. 

Es parteix d’una instal·lació solar fotovoltaica aïllada que actualment es troba operativa des 
de mitjans de l’any 2017 i que alimenta 66 endolls localitzats a la biblioteca. Aquesta 
instal·lació conté un inversor híbrid (és inversor i regulador alhora), tres analitzadors de xarxes, 
i un gestor energètic, tots ells de la marca Circutor , que actualment no estan sent utilitzats 
més enllà de per garantir el funcionament bàsic. En altres paraules, no estan sent utilitzats per 
cobrir la necessitat de monitoritzar i controlar la instal·lació. 

A partir d’aquests elements, l’inversor híbrid, els analitzadors de xarxes, el gestor energètic, i 
juntament amb un software dissenyat específicament per a la compatibilitat amb aquests dos 
dispositius, es realitzarà una conjunt de pàgines web on es mostri certa informació extreta 
d’aquests dispositius. Aquest lloc web pretén ser un punt de recol·lecció de la informació 
rellevant recollida per cadascun dels dos dispositius. Aquesta informació també serà mostrada 
en forma de taules.  

Es farà un anàlisi bàsic de les opcions que aporta aquesta nova implementació per tal de 
plantejar les oportunitats de millora i avanç que aporta.  

 

 

 

                                                 

2 Treball de fí de Grau: PM. H. Pastor Torrens, Instal·lació solar fotovoltaica per a l’alimentació 
d’ordinadors portàtils i de telèfons mòbils dels usuaris d’una biblioteca, Gener 2016 



Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 10 

 

2 Estat de l’art de l’energia fotovoltaica  

S’anomena instal·lació solar fotovoltaica a aquell conjunt d’elements que fan possible el 
procés integral de transformació de la radiació solar en electricitat. En funció de la seva 
estructura, distingim tres tipus d’instal·lacions fotovoltaiques:  

• Aïllades: basades en l’emmagatzematge d’energia en bateries quan hi ha 
excedent, per tal de cobrir la necessitat energètica en punts de baixa producció. Es 
busca la total autonomia  i en cap cas estan connectades a la xarxa elèctrica. 

• Connectades a la xarxa: l’objectiu no és aconseguir l’autonomia del sistema sinó 
subministrar aquesta energia a la xarxa elèctrica per tal de vendre-la. 

• Hibrides: combinen l’energia solar fotovoltaica amb alguna altre tecnologia 
provinent d’una altra font com podria ser la eòlica. 

Donat que la instal·lació entorn la qual gira aquesta memòria és aïllada, es procedeix a 
explicar breument les dues altres tecnologies i a continuació es presentarà amb més detall la 
primera. 

Instal·lacions connectades a la xarxa 

Aquestes instal·lacions subministren la totalitat de l’energia elèctrica produïda a la xarxa, de 
tal manera que no és necessària la existència d’un dispositiu d’acumulació. Aquest corrent 
elèctric transmès a la xarxa ha de tenir una freqüència concreta marcada per la xarxa elèctrica, 
per tant, aquesta electricitat s’haurà de proporcionar amb aquesta freqüència per tal de no 
alterar el comportant de la xarxa. A diferència de les instal·lacions aïllades, donat que la xarxa 
de distribució elèctrica opera amb corrents alterns, l’inversor serà imprescindible per tal de 
garantir aquestes propietats. Diferenciem, d’una banda, les instal·lacions monofàsiques de les 
trifàsiques, i d’altra banda, les de baixa tensió de les d’alta tensió. Els elements bàsics que 
fonamenten aquesta instal·lació són: els panells fotovoltaics, la caixa de connexions, l’inversor 
i l’estació de transformació [5]. 

Instal·lacions híbrides 

Són aquelles que combinen els mòduls fotovoltaics amb alguna altra font d’energia auxiliar. 
Sovint s’acostuma a instal·lar motors de gasolina o dièsel així com petits aerogeneradors. 
Aquest sistema és més fiable que els altres dos ja que s’assegura el subministrament 
d’energia inclús en moments puntuals en els que les bateries es queden sense energia i la 
producció solar no dona al abast.[6] 
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2.1 Instal·lacions aïllades: principi de funcionament i elements 
del sistema 

Les instal·lacions aïllades  són aquelles instal·lacions fotovoltaiques que no estan 
connectades a la xarxa de distribució elèctrica, i per tant funcionen de manera autònoma. 
Generalment són més petites que les que estan connectades a la xarxa i conseqüentment la 
potència instal·lada és menor i no acostuma a sobrepassar els pocs quilovats.  Alguns 
exemples de les aplicacions més comuns d’aquests tipus d’instal·lacions són: el consum 
elèctric d’habitatges, especialment en zones rurals, l’enllumenat públic, l’electrificació general 
en zones aïllades on la xarxa elèctrica no hi arriba i el bombeig i tractament d’aigua. Malgrat 
la seva instal·lació impliqui una inversió inicial considerablement elevada, en molts casos 
resulta més econòmic i assequible que fer arribar la xarxa de distribució elèctrica. D’altra 
banda la seva instal·lació implica un estalvi significatiu en les factures de la llum durant tota la 
vida útil de la instal·lació. Pel que fa al dimensionament, en funció de la demanda i la irradiació, 
s’acostuma a definir dos paràmetres: potència instal·lada i capacitat d’acumulació. L’objectiu 
és  garantir una autonomia raonable, normalment al voltant de tres dies sense sol [7]. 

Les principals característiques d’una instal·lació fotovoltaica venen donades per la seva mida 
reduïda així com per la necessitat d’acumular l’energia produïda. Els principals elements de 
la instal·lació són els mòduls fotovoltaics, el cablejat, el regulador i el acumulador. Donat que 
les bateries proporcionen energia elèctrica en forma de corrent continu, en aquells casos en 
que es requereixi corrent altern, també serà necessària la instal·lació d’un dispositiu inversor. 
A la Imatge 2.1. es mostren els elements bàsics que la constitueixen i com estan connectats 
entre ells. 

 
Imatge 2.1. Esquema d'instal·lació fotovoltaica autònoma  
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Malgrat s’anirà explicant amb profunditat a mesura que es defineixen els diferents elements, 
el principi de funcionament es podria resumir de la següent manera.  Els mòduls fotovoltaics 
absorbeixen l’energia en forma de radiació provinent del sol i la converteixen en corrent elèctric 
continu. Aquest corrent continu és conduït fins al regulador de càrrega el qual, en funció de la 
demanda que hi hagi dirigeix aquest corrent o bé cap a les bateries, o bé cap a la càrrega. Si 
la generació és suficient com per cobrir la demanda, es condueix tot cap a la càrrega; si el 
corrent generat no és suficient, s’afegeix el que cal de més des de les bateries; si la demanda 
es menor al consum, l’excedent s’emmagatzema a les bateries. Si la totalitat de la càrrega 
s’alimenta en alterna, el regulador acostuma a ser també inversor i en aquest cas se 
l’anomena inversor híbrid. En el cas de la Imatge 2.1. una part de la càrrega s’alimenta de 
corrent continu i per tant està situada abans del  inversor, mentre que la que necessita que el 
corrent estigui en alterna, es situa a continuació d’un inversor, el qual dota el corrent d’aquesta 
propietat.  

2.1.1 Mòduls fotovoltaics 

Donat que les cel·les fotovoltaiques en sí proporcionen molt poca potència, és necessari 
agrupar-les entre si en forma de mòduls. Els mòduls fotovoltaics estan constituïts per materials 
semiconductors (com ara el silici) les propietats dels quals permeten convertir els fotons 
provinents del sol (energia solar) en un corrent continu d’electrons lliures (energia elèctrica). 
D’aquesta manera, durant les hores d’insolació, les plaques fotovoltaiques generen energia 
elèctrica en forma de corrent continu el qual és conduït al regulador mitjançant un cablejat 
metàl·lic. A diferència dels sistemes connectats a la xarxa, prioritat dels quals és la d’optimitzar 
la inclinació dels panells per a que produeixin la major quantitat d’energia durant l’any, en els 
sistemes aïllats es busca garantir la màxima producció energètica possible en els mesos del 
any amb menys radiació [8]. D’altra banda, per tal d’augmentar la tensió del sistema, aquests 
mòduls s’acostumen a interconnectar entre ells en forma de cadena, també anomenada 
string. Existeixen diferents tipus de cel·les fotovoltaiques, entre les quals destaquem: 

• Cèl·lules de silici monocristal·lí: estan dotades d’una estructura força uniforme i 
usualment són blaves. Donat que la seva fabricació és lenta, amb un alt consum 
energètic i que la eficiència del silici policristal·lí ha anat millorant, la seva presència 
en el mercat ha anat disminuint al llarg dels anys. 

• Cèl·lules de silici policristal·lí: la seva estructura és no uniforme i el seu cost de 
fabricació és menor que el del silici monocristal·lí. Per aquest motiu, i per la seva 
alta eficiència assolida aquests darrers anys (no superior a la del silici 
monocristal·lí), la major part dels panells que es comercialitzen actualment estan 
fets d’aquest tipus de cèl·lules [1]. 

• Cèl·lules de silici amorf: la seva estructura és no cristal·lina. Donat que no 
requereix un procés de cristal·lització, el seu cost de fabricació és baix. Tanmateix, 
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malgrat ser més econòmica i funcionar amb menys intensitat lumínica, donat el seu 
baix rendiment aquest tipus de cèl·lula no s’utilitza per aquest tipus d’aplicacions 
[9].  
 

Tipus de cel·la Silici monocristal·lí Silici policristal·lí Silici amorf 

Rendiment 15-21% 13-16% 5-7% 

Taula 2.1. Rendiment dels diferents tipus de cel·les [9] 

2.1.2 Bateries 

Donat que la producció d’energia solar i el consum d’aquesta no coincideixen sempre en el 
temps, és necessari un sistema d’emmagatzemat per tal de poder reservar aquella quantitat 
d’energia que no es consumeix instantàniament, per a altres moments en que la producció no 
pugui cobrir la demanda.  Destacar també que l’acumulador és el dispositiu que fixa la tensió 
de treball de la instal·lació [1]. Les bateries més utilitzades per a sistemes fotovoltaics 
autònoms són la de plom i àcid ja que no només són relativament barates sinó que estan 
dissenyades per a ser carregades amb un rang d’intensitats considerablement ampli. El seu 
funcionament es basa en el flux d’elèctrodes i les conseqüents reaccions químiques que 
provoquen: quan la bateria es carrega es genera àcid sulfúric, mentre que quan es descarrega 
aquest és dissol i es transforma en sulfat de plom. Mesurant la concentració d’aquestes dues 
substàncies es pot determinar el estat de càrrega de la bateria. Com més endavant es 
concretarà, aquest procés no és completament reversible i hi ha petites quantitats que no es 
dissolen i que, a llarg termini, perjudiquen la capacitat de càrrega de la bateria [2]. En darrer 
lloc, mencionar que dins d’aquest tipus de bateria solar, podem diferenciar dues classes: 

• Bateries d’àcid obertes: s’omplen periòdicament amb aigua destil·lada. 
• Bateries d’àcid tancades: no necessiten ser omplertes periòdicament i per tant 

requereixen menys manteniment. Per contra, donat que  durant la càrrega i 
descarrega electrolitzen una mica d’aigua i això provoca que, al cap d’un temps 
s’assequi, el seu cicle de vida és més curt. 

2.1.3 Regulador de càrrega 

El regulador s’encarrega principalment de gestionar la distribució d’energia elèctrica entre els 
acumuladors i la càrrega, així com de regular la respectiva càrrega i descàrrega.  En  cas que 
la potència demandada per la càrrega sigui inferior a la generada pels mòduls fotovoltaics, 
l’excedent és emmagatzemat en els acumuladors. Contràriament, si la càrrega demana més 
potència de la que en aquell moment pot subministrar la instal·lació, les bateries s’ocupen de 
proporcionar aquesta diferència. 
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D’altra banda, quan es tracta d’instal·lacions amb un gran volum de panells, s’acostuma a 
utilitzar reguladors de càrrega amb seguiment de punt de màxima potència (MPPT) el quals 
intenten garantir que els panells treballin en el seu punt de màxima potència. Basant-se en les 
condicions atmosfèriques i mitjançant un sistema de mesura i realimentació, el regulador de 
càrrega fixarà el corrent que assegura la màxima potència en cada moment. En el cas de les 
instal·lacions connectades a la xarxa, aquest procés el du a terme l’inversor.[2] 

2.1.4 Inversor 

Per tal d’injectar  el corrent continu provinent de les bateries i les plaques solars  al la xarxa, 
és necessari transformar-lo a corrent altern mitjançant el inversor o també anomenat 
ondulador. Complementàriament l’inversor ha de ser capaç de detectar la càrrega 
automàticament quan aquesta es connecti, tenir un bon rendiment i ha de proporcionar una 
bona protecció davant a curtcircuits. En darrer lloc, serà preferible que sigui híbrid, és a dir, 
que funcioni bidireccionalment de tal manera que es pugui convertir el corrent altern en continu 
per carregar les bateries quan faci falta. 

2.1.5 Elements auxiliars 

Per tal de connectar els diferents dispositius entre ells són necessaris, connectors, en el cas 
de la interconnexió de mòduls; i cables per tal de conduir el corrent d’un dispositiu a un altre. 
També són imprescindibles altres dispositius per tal de garantir la seguretat del sistema. A 
continuació es detallen alguns d’aquests elements auxiliars. 

• Cablejat: El cablejat de connexió està format per elements conductors que 
permeten el transport de corrent elèctric en ells. Distingirem dos tipus de cablejat: 
el del costat continu, que comunica els panells amb el regulador i el regulador amb 
les bateries; i el del costat altern, que és aquell connectat a l’inversor i que comunica 
amb la càrrega. 

• Connectors: cal prestar especial atenció als cables que s’utilitzen per connectar 
els panells entre si. Aquests cables o també anomenats connectors, estan a la 
intempèrie i per tant són més susceptibles a patir fuites i per tant pèrdues. Per 
mantenir aquestes pèrdues en el nivell més baix possible, no només s’utilitzen 
connectors estandarditzats i que garanteixin l’estanqueïtat, sinó que usualment 
també s’utilitzen bornes col·lectores de potencial per tal de optimitzar l’espai i 
protegir aquestes connexions. 

• Equips de mesura: Es tracta del conjunt de  dispositius, com ara comptadors, 
capaços de mesurar la producció de la instal·lació i els seus consums, per tal de, 
en alguns casos, poder cobrar aquesta energia consumida. 

• Elements de tall: S’utilitzen per a desconnectar certes parts de la instal·lació i 
poden ser de corrent continu i de corrent altern. Els elements de tall poden existir 
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en una instal·lació per dos motius: per protegir (tant al personal com a la instal·lació) 
en situacions de risc, o simplement per aïllar una part del circuit per tal de poder 
maniobrar.  

o Interruptor diferencial: s’utilitza exclusivament en instal·lacions de corrent 
alterna i té com a objectiu protegir a les persones tant de contactes directes 
amb parts actives de la instal·lació, com del contacte amb elements que 
podrien estar sotmesos a potencial degut a un mal aïllament. 

o Interruptor magnetotèrmic: interromp el corrent elèctric en cas de que 
aquest superi un cert valor. Protegeix la instal·lació de sobrecàrregues i 
curtcircuits i pot ser instal·lat en ambdós costats (altern i continu). 

o Contactor: és un interruptor amb un electroimant integrat de tal manera que 
quan es dóna tensió a la bobina de l’electroimant s’obra o es tanca el pas 
de corrent. Aquesta activació també pot dur-se a terme a distància. Poden 
ser instal·lats tan en parts alternes com en parts continues.  Es pot instal·lar 
tan en circuits alterns com en circuits continus. 

• Connexions a terra: a diferència dels interruptors, és un mètode de seguretat no 
actiu. Es tracta de la unió de totes les masses metàl·liques dels equips que hi ha a 
les instal·lacions, les quals normalment no haurien de conduir electricitat però que 
si en algun moment estiguessin sotmeses a una tensió, el corrent seria reconduït 
cap al terra en comptes de cap a les persones.  Són necessàries per a garantir la 
seguretat de la instal·lació i de la gent que hi treballa en ella davant de riscos 
elèctrics. En cas de que la instal·lació compti amb inversor i conseqüentment de 
costat altern, faran falta dues connexions a terra: una pel costat continu i una altra 
pel costat altern. 

• Protector de sobretensió: serveix per a protegir al circuit de pics de tensió. Ho fa 
mitjançant la regulació del voltatge, de tal manera que envia a terra els voltatges 
superiors a un valor llindar que garanteix la  seguretat del sistema. 
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3 Estat de l’art de la monitorització  

3.1 Definició i importància de la monitorització  

Entenem com a monitorització el conjunt d’elements i processos que s’utilitzen per extreure 
informació d’un sistema i conseqüentment controlar-lo i gestionar-lo. Dins de les múltiples 
possibilitats que engloba aquesta definició, la monitorització fa referència exclusivament a l’ús 
de monitors per dur a terme aquesta tasca, es a dir, sistemes telemàtics que normalment es 
poden controlar remotament.[11] 

L’ús de tot el desplegable d’eines que s’utilitzen per monitoritzar un sistema representa una 
diferència abismal respecte a la informació a la que es tenia accés fins al moment ja que, a 
diferència d’instruments com ara els LEDS indicadors d’estats o les alarmes d’errors, permet 
un coneixement instantani de tots els paràmetres que es consideren importants. 

En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques aïllades les avantatges que suposa la 
monitorització respecte les eines clàssiques és encara més significativa.  

• Permet verificar el correcte funcionament sense la necessitat de fer-ho 
presencialment. En molts casos (no en aquest en concret) s’utilitzen aquestes 
instal·lacions en concret per a subministrar energia en zones aïllades on és impossible 
o suposa una gran despesa econòmica connectar-se a la xarxa elèctrica.  
Conseqüentment l’accés a aquesta no és fàcil i el fet de poder tenir coneixement del 
seu estat remotament suposa un augment de la eficiència i un decrement de costos. 

• Amb relació amb el punt anterior, la verificació constant del bon funcionament del 
sistema permet la detecció de possibles errors amb suficient marge de reacció com 
per aplicar mesures preventives en lloc de correctives, fet que suposa un gran estalvi 
econòmic. També permet, per altra banda detectar deficiències en el disseny de 
subministrament d’energia. 

• Representa una millora en la optimització del consum energètic. Entre els múltiples 
paràmetres que permet controlar un sistema de monitorització trobem tant el consum 
d’energia com la generació d’energia. A partir d’aquestes dades es poden deduir 
patrons de comportament i en funció d’això adoptar estratègies i comportaments 
acordes per optimitzar aquesta gestió energètica. 

• Permet tenir control de l’autonomia d’un sistema. A diferència de la resta 
d’instal·lacions fotovoltaiques, les aïllades només poden suplir la demanda amb 
l’energia generada pel sol i emmagatzemada. Conseqüentment, no tenen accés a la 
xarxa elèctrica i són altament dependents del clima. El control d’aquests paràmetres 
permet fer una estimació de l’autonomia i adoptar comportaments específics per tal de 
dilatar-la. 
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• Protegeix els elements que constitueixen el sistema. En molts casos, és molt perillós 
permetre que certes variables assoleixin valors considerats màxims o mínims. En 
aquest cas, la monitorització no només permet tenir coneixement de quan s’està 
arribant a aquests límits sinó que també, amb l’ajuda d’altres elements com ara 
interruptors, permet actuar quan toca per tal d’evitar-ho. 

• A nivell mediambiental, el coneixement i control de certs paràmetres com ara el 
consum energètic permet entendre i detectar l’impacte que aquest té sobre l’entorn. 

3.2 Adquisició i visualització de dades 

3.2.1 Principi de funcionament 

A continuació es procedeix a detallar el principi de funcionament pel qual es regeix un sistema 
de mesura i control remot. Normalment es divideix el procés en dos sistemes: el sistema 
d’adquisició i transmissió de dades i el sistema de distribució.  

 
Imatge 3.1. Diagrama de blocs d'adquisició i distribució de dades [12] 

Sistema d’adquisició i transmissió 

És el que anomenem pròpiament sistema de mesura. En primer lloc, mitjançant els aparells 
pertinents, s’extreu la informació necessària de l’entorn, com ara condicions climàtiques, 
temperatura, tensió o corrent. Entenem com a sensor, l’aparell capaç de mesurar magnituds 
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físiques, anomenades variables d’instrumentació, i transformar-les en variables elèctriques. 
D’altra banda, anomenem voltímetre i amperímetre, als aparells que ens permeten mesurar 
tensions i corrent respectivament. Seguidament, es procedeix a tractar la senyal en el mòdul 
de processament de dades. Donat que els aparells de mesura poden ser tan digitals com 
analògics, en el darrer cas el primer que es fa es convertir-lo en digital. En aquest mòdul 
mitjançant un microprocessador s’amplifica el senyal i es condiciona per adaptar-lo al entorn 
en el que es tractarà. A continuació mitjançant un sistema de codificació es separa les dades 
adquirides i es codifiquen. Arribat aquest punt, la informació està llesta per ser enviada al 
sistema remot. Aquesta transmissió es dur a terme mitjançant el mòdul de transmissió sense 
fils. Existeixen diferents tecnologies i protocols per dur a terme aquesta tasca que es tractaran 
amb profunditat més endavant [12]. 

Sistema de distribució 

Aquesta segona fase es la que es du a terme mitjançant l’ordinador i fa referència al control i 
monitorització de la informació. Bàsicament es rep la informació, es processa i s’analitza 
mitjançant un software [13].  

3.2.2 Dispositius per a l’adquisició de dades 

Dins de l’amplia gama de sensors i altres aparells utilitzats per mesurar, a continuació es 
procedeix a detallar aquells que són més comuns i per tant més utilitzats en les instal·lacions 
solars fotovoltaiques. 

Sensors de radiació solar 

També anomenats piranòmetres.  Estan formats per una petita cel·la monocristal·lina 
connectada a un shunt3. Donat que el valor d’aquestes resistències es casi insignificant el 
corrent es considera proporcional a la irradiació. Addicionalment, en alguns casos aquests 
aparells també són capaços de calcular la temperatura de la cel·la. Cada piranòmetre 
presenta una sensibilitat diferent i en funció d’aquesta, la relació entre el voltatge de sortida i 
la irradiància  serà diferent [14]. 

𝐼𝐼𝑠𝑠 =
𝑈𝑈0

𝑆𝑆
 

on 𝐼𝐼𝑠𝑠 és la irradiància solar (W/m2), 𝑈𝑈0 és el voltatge de sortida (µV) i 𝑆𝑆 la sensibilitat (µV/Wm2) .  

 

                                                 

3 resistència de precisió de valor molt baix. 



Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 19 

 

Model Spektron 210 

Rang de mesura 0-1500 W/m2 

Tipus de sensor Cel·la monocristal·lina (13 mm/ 33 mm) 

Precisió del sensor ±5 % de la mitja anual 

Sortida elèctrica Aproximadament 75mV a 1000 mV 

Taula 3.1.Exemple fitxa tècnica de sensor d’irradiació: Spektron 210 [15] 

Sensor de temperatura dels mòduls solars i temperatura ambient 

El principi de funcionament d’aquests sensors rau en la dependència que existeix entre la 
resistència del material i la temperatura. Per a cada material es coneix la resistència en Ohms 
per dues temperatures diferents i s’assumeix que la relació entre els valors inclosos dins 
d’aquest rang és linear. De tal manera que coneixen el valor de la resistència del material en 
un instant, es podrà conèixer la temperatura en aquell mateix instant [16]. A la Taula 3.2 es 
mostren alguns paràmetres rellevants de dos tipus de sensors de temperatura diferents. 

 
Model Tritec sensor de temperatura 

per a superfícies Pt1000 
Tritec sensor de temperatura 

exterior Pt1000 

Principi de mesura Resistència d’un filferro de 
platí 

Resistència d’un filferro de 
platí 

Rang de mesura -20 a 150 ºC -20 a 150 ºC 
Mode de protecció IP66 IP56 
Tipus de connexió Cable de 3m, connexió a 2 

fils 
Cable de 3m, connexió a 2 

fils 
Dimensions 50mm/50mm/8mm 52mm/50mm/32mm 

Taula 3.2. Exemple fitxa tècnica de sensor de temperatura [16] 

Transductors de mesura de corrent continu i voltatge continu 

Els transductors4 de corrent i voltatge continu s’utilitzen per a sistemes de control o regulació 
amb corrents elevats, de tal manera que, per exemple, corrents de 1-5 A poden ser 
transformats a 2-20 mA. Aquesta propietat aporta seguretat al sistema ha que en les 
tecnologies de processos no apareixen corrents elevats [17]. Mitjançant un separador de 
senyal, normalment representat en forma d’optoacoblador,  se separa galvànicament les 
senyals (veure l’esquema a la Imatge 3.2). L’aïllament galvànic suposa una gran avantatge 
respecte els transductors que no en gaudeixen ja que permet un tracte individual i net de cada 
senyal (corrent) d’entrada [18]. A la Taula 3.3 es pot veure alguns valors rellevants d’un 

                                                 

4 dispositiu capaç de convertir una magnitud física en una altra magnitud física 
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transductor de corrent i voltatge de la marca Muller Ziegler. 

 
Imatge 3.2. Esquema  transductor amb aïllament galvànic 

 
Taula 3.3. Exemple de fitxa tècnica: IgTT-MU/UgTT-MU de Muller Ziegler. Taula extreta de: [19] 

Analitzadors de xarxa 

Per tal de monitoritzar una instal·lació fotovoltaica autònoma és essencial que els dispositius 
que constitueixen aquesta cadena d’adquisició i control de dades estiguin sincronitzats per la 
mateixa tecnologia. Per aquest motiu s’acostuma a utilitzar analitzadors de xarxa per tal de 
mesurar aquestes magnituds. Un analitzador de xarxa és un aparell multifuncional que permet 
mesurar diversos paràmetres instantanis (intensitat, tensió, potència, entre d’altres) de la 
instal·lació completa així com gràfiques i altres valors d’interès [20]. Normalment tenen un 
software associat a partir del qual es fa el control remot d’aquestes dades. A continuació es 
llisten algunes de les funcions més comuns d’aquests aparells. 
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• Visualització de tensió, corrent i potencia generada instantània dels panells. 

• Consum elèctric instantani 

• Possibilitat de configurar les sortides digitals com a senyals d’alerta per a qualsevol 
paràmetre instantani, com ara valors màxims, mínims o histèresi. També útil per a 
informar de retards de connexió [21]. 

• Mesurar i descompondre harmònics. 

• Normalment, al mesurar potències, la polarització canvia automàticament i si s’arriba 
a valors negatius s’indica amb un senyal “-“. 

• Poden incloure analitzadors de corbes podent mostrar així el rendiment dels panells, 
així com la màxima tensió i el màxim corrent [22]. 

• Inclouen sensors de temperatura, tant dels panells solars com del ambient. També 
inclouen sensors de radiació [23]. 

 

3.2.3   Arquitectura del sistema de monitorització 

Entenem com a internet, una xarxa d’ordinadors connectats arreu del món identificats cada 
un amb un codi anomenat IP, els quals ofereixen diversos serveis als seus usuaris com ara el 
correu electrònic. Tots els serveis rutinaris que ofereix internet es duen a terme gràcies als 
milers d’ordinadors que estan permanentment connectats a internet esperant les sol·licituds 
de serveis realitzades pels usuaris. 

D’altra banda, existeixen les xarxes LAN, xarxes d’àrea local que permeten la comunicació 
entre ordinadors físicament propers entre ells. Aquesta extensió està normalment limitada en 
un edifici o un entorn de 200 metres i és molt útil per a compartir informació i recursos com 
impressores, dades o programes en entorns privats. A diferència de la xarxa global d’internet, 
els ordinadors que formen part d’una LAN tenen un codi d’identificació IP privat i per tant, 
aquells ordinadors que es trobin fora d’aquesta xarxa no s’hi podran connectar directament; 
farà falta l’ajuda d’un ordinador (la IP d’aquest s’anomena Gateway) que faci de connexió 
entre internet i la xarxa local. Un altre concepte relacionat amb les xarxes privades és el de 
Intranet. Es tracta d’un lloc web intern al qual només s’hi pot accedir si es pertany a la xarxa 
local, i per tant, és privat [24]. 

Hi ha diversos tipus de LAN, dels quals destaca l’Ethernet. A diferència de les altres, la xarxa 
Ethernet utilitza la tipologia de bus en la qual tots els ordinadors estan connectats entre si 
mitjançant un cable d’alta velocitat. Si més d’un ordinador envia informació alhora, les senyals 
col·lisionen i es perd informació. Per aquest motiu s’utilitza la tècnica SMA/CD (Carrier Sense 
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Múltiple Access/Colision Detect) que assegura que abans  que un ordinador enviï informació 
la xarxa no estigui en us [25]. 

Existeix una tecnologia anterior però similar al Ethernet que resol aquesta problemàtica. Es 
tracta del RS-485, un estàndard de comunicació també basat en l’arquitectura de servidor 
client. A diferència del Ethernet, el RS-485 té la capacitat de rebre més d’un senyal alhora 
evitant les col·lisions; el servidor rep les diferents demandes i les gestiona una per una. A 
nivell físic això es tradueix en forma de bus amb múltiples dispositius connectats. Per contra, 
la velocitat de transmissió del RS-485 és menor a la del Ethernet, no superant mai els 10 
Mbaud [26]. 

Tecnologia client-servidor 

 Dins de les múltiples arquitectures que existeixen per dur a terme aquest intercanvi de dades 
destaca l’arquitectura client-servidor. És una tecnologia que serveix per distribuir i tractar 
informació, serveis i recursos dins d’un sistema d’informació de manera àgil, segura i eficaç.  

Denominem client al element que inicia activament el diàleg i sol·licita informació, o el que és 
el mateix, sol·licita servei d’internet. D’altra banda, el servidor rep la sol·licitud d’internet, 
realitza el servei requerit i retorna el resultat en forma de resposta. El fet de que un únic 
servidor pugui tractar a més d’un client suposa una gran avantatge ja que aquest 
emmagatzema els recursos compartits per a tots els  clients evitant així la instal·lació i 
emmagatzematge en aquets. Conseqüentment, en el client únicament s’emmagatzemarà la 
seva informació particular. Entenem com a port de xarxa una interfície per a comunicar-se 
amb un programa a través d’una xarxa. En alguns casos, diem que els servidors esperen les 
sol·licituds en ports coneguts de tal manera que els seus clients saben on dirigir-se. 
Anomenem aplicació la informació que el servidor posa a disposició del client.  Una aplicació 
consta d’una part del servidor i una del client, les quals poden ser executades en el mateix o 
en diferents sistemes [27]. En funció de les aplicacions que el servidor posa a disposició dels 
clients podem definir diferents tipus de servidor com ara servidors de bases de dades, 
d’impressió, d’arxius, de Lotus Notes i servidors web. 

Un servidor web ofereix dades i informació en forma de pàgines web. En altres paraules, el 
contingut d’aquesta informació són enllaços, figures, formularis, botons, reproductors de sons 
i tota classe de funcionalitats. En aquest cas, el client que sol·licita la informació se l’anomena 
navegador web i els més habituals són el Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i 
Netscape Navigator [28]. La comunicació de tota aquesta informació es du a terme mitjançant 
el protocol de comunicació HTTP.  El client web fa la crida d’informació i el servidor web respon 
amb una sèrie de documents de text codificats amb un llenguatge HTML. El client web 
interpreta aquests documents i els mostra al usuari amb el format pertinent. En cas de que la 
informació enviada no estigui en format HTML sinó en un altre, com per exemple format 



Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 23 

 

multimèdia, per tal que el client pugui interpretar-lo ha d’activar una aplicació externa que 
l’ajudi a gestionar-ho .  

En darrer lloc, convé mencionar el XML com a un altre llenguatge important en aquest àmbit. 
El XML s’utilitza únicament per a descriure informació i la seva funció principal és organitzar 
continguts. Per aquest motiu es pot adaptar a diferents aplicacions. A diferència del HTML, 
aquest no dóna format als arxius, per tant, no reemplaça al HTML sinó que el complementa.  

3.2.4 Software SCADA 

Aquest apartat es centra en l’estudi de SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Es 
tracta d’una aplicació software que permet la gestió de dades a temps real a partir de les quals 
es poden prendre decisions, i que implementa estratègies de control més eficients, millora la 
seguretat tant de la planta en qüestió com del personal que hi treballa en ella, i redueix costos 
tant a nivell operacional com a nivell de manteniment. L’arquitectura de SCADA està basada 
en el model de Client-Servidor descrit abans; identifiquem com a client la unitat del sistema 
que supervisarà la instal·lació o planta des del centre de control i el servidor serà aquell 
element que interactua amb el processos controlats.  

A continuació, es procedeix a definir els diversos components del sistema SCADA a nivell de 
hardware, així com pròpiament aquest últim. A la Imatge 3.3 es mostra un esquema d’aquests 
elements i com estan relacionats entre ells. 

• SCADA: tecnologia que permet al usuari recollir dades d’instal·lacions allunyades i 
enviar un nombre limitat d’instruccions de control a aquestes instal·lacions. 

• Operador: persona que supervisa el sistema SCADA i que du a terme les funcions de 
supervisió i control remotes de la planta. 

• Interfície home-màquina (HMI): del anglès, Human Machine Interface. Mostra les 
dades recol·lectades i les dota del format pertinent, com ara gràfiques, esquemes, 
finestres, menús desplegables i pantalles tàctils, entre d’altres. 

• Unitat terminal mestre (MTU): del anglès Master Terminal Unit. Equival al client dins 
l’arquitectura Client-Servidor. El MTU reuneix les dades extretes dels diferents 
dispositius i les mostra al operador mitjançant la HMI. D’altra banda, també envia 
senyals de control a la unitat remota. La velocitat de transmissió entre el MTU i la unitat 
remota acostuma a ser relativament baixa; per tal de lidiar amb possibles retards de 
temps o interrupcions de flux de dades, el sistema de control acostuma a ser en llaç 
obert [29]. 

• Mitjà de comunicació: mètode que s’utilitza per comunicar el MTU amb la unitat de 
control remot. Aquesta comunicació es pot dur a terme mitjançant internet, xarxes per 
cable o la xarxa telefònica pública. 
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• Unitat  de terminal remota (RTU): del anglès, Remote Terminal Unit. Equival al 
servidor dins l’arquitectura Client-Servidor. La seva funció principal és la de recollir les 
dades dels dispositius remots i enviar aquesta informació al MTU. També s’encarrega 
d’enviar les senyals de control als diversos dispositius. En aquest cas, la velocitat de 
transmissió de dades entre el RTU i els dispositius és més elevada, per aquest motiu 
el sistema de control acostuma a ser en llaç tancat. Els RTU també es poden utilitzar 
com a estacions relé (Relay station en anglès) per a altres RTU que no tenen accés a 
la estació central, en aquest cas es diu que la comunicació és d’igual a igual (Peer to 
Peer). Existeixen diferents tipus d’unitats terminals remotes: 

o Controlador lògic programable (PLC): del anglès, Programmable Logic 
Controller. Es tracta d’un autòmat programable amb múltiples senyals 
d’entrada i de sortida que accepta amplis rangs de temperatura, tolera grans 
quantitats de soroll elèctric i és resistent a la vibració i al impacte, entre 
d’altres. El PLC és un sistema de temps real, és a dir, els resultats de sortida 
han de ser produïts com a resposta a les condicions d’entrada dins d’un 
temps limitat. Altrament, el resultat no serà el desitjat. 

o Controlador d’automatització Programable (PAC): del anglès, 
Programmable Automation Controller. Es tracta d’un conjunt format per un 
controlador, normalment CPU, mòduls d’entrada i de sortida, i un o més 
busos que ho interconnecten tot. Aquest dispositiu integra les avantatges 
del PLC, com ara la fiabilitat del seu control, amb la flexibilitat de 
monitorització i càlcul d’un ordinador. Permet adquirir dades amb alta 
precisió, monitoritzar remotament, dur a terme anàlisis matemàtics, entre 
d’altres. 

o Sistemes encastats (Embedded Systems): gran parts dels dispositius 
RTU es diu que estan encastats, és a dir, que comprenen tant els mòduls 
de processament, entrades i sortides analògiques i digitals i ports de 
comunicació com ara el RS-485. Per tant aquest és una combinació de 
ordinador, hardware, software i altres components. Aquestes sistemes 
poden treballar a temperatures extremes i treballen bé sota condicions de 
gran soroll, de tal manera que es poden instal·lar en zones d’alta activitat 
física. 
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Imatge 3.3. Arquitectura comú en sistemes SCADA [29]  

Generalment, tot sistema SCADA es pot dividir en 5 processos: 

• Tasca d’entrada i sortida: és la interfície entre el sistema de control i monitorització  
i la planta pròpiament a controlar. 

• Tasca d’alarma: gestió de totes les alarmes. Es comparen els valors analògics 
obtinguts amb el valor llindar de cada alarma. 

• Tasca de tendència: recull dades per tal de monitoritzar-les al llarg del temps. 
• Tasca d’informes: registra totes les activitats dutes a terme en la planta en forma 

d’informe. Aquests informes poden ser periòdics o activats puntualment pel 
controlador. 

• Tasca de visualització: gestiona les dades a monitoritzar i controla les accions 
sol·licitades pel controlador. 
 
 
 
 



Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 26 

 

Des del punt de vista de software, destaquen els següents elements: 

Softwares del client SCADA Softwares del servidor SCADA 

• Interfície Home-Màquina 
• Gestió d’alarmes 
• Monitorització d’esdeveniments i 

registres 
• Aplicacions Especials 
• Controls ActiveX o Java 

 

• Administrador de sistemes en temps 
real 

• Aplicacions de processament de 
dades 

• Generador d’informes 
• Gestió d’alarmes 
• Fulls de càlcul 
• Registre de dades 
• Gràfics 

Taula 3.4. Característiques del software del client i del servidor SCADA 

Malgrat l’ús d’aquesta aplicació aparenti només avantatges pel control i monitorització d’una 
planta, el fet d’estar connectat directament a xarxes externes com ara internet, vulnerabilitza i 
exposa el sistema a diversos perills i atacs provinents tant de fonts interiors com exteriors al 
sistema. La penetració inautoritzada al sistema SCADA podria portar la falsificació de dades, 
la presa de control inautoritzada tant dels clients com del servidor o fins i tot la inicialització 
d’accions que podrien portar a posar en perill vides humanes. Donat que molts dels elements 
que constitueixen un sistema SCADA treballen a temps real, és difícil trobar la compatibilitat 
amb softwares de seguretat ja que aquests, en molts casos comporten retards temporals i 
això podria afectar la qualitat i eficàcia del servei. 

Per tal de que dos o més sistemes puguin comunicar-se, han de parlar el mateix llenguatge. 
En aquest àmbit el concepte que fa referència a aquesta idea és el de protocol.  Donat que el 
que amb aquests protocols es busca és la màxima compenetració entre els diferents elements 
que formen part d’un sistema SCADA, gran part d’aquests protocols han sigut ideats per 
fabricants d’aquets dispositius. A continuació s’indiquen aquells més coneguts [30]. 

FABRICANT PROTOCOL 

Allen Bradley (Rockwell Automation) DeviceNet, ControNet, DF1, DataHighway 
+, Data Highway 485 

Siemens Profibus 

Modicon MODBUS, BODBUS Plus, MODPUS 
TCP/IP 

Taula 3.5. Principals protocols de comunicació per a sistemes SCADA [30] 

3.2.5 Protocols de comunicació 

S’entén com a protocol de comunicacions, el sistema de regles (sintaxi, semàntica, 
sincronització de la comunicació i mètodes de recuperació d’errors) que permet la 
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comunicació entre dos o més ordinadors permetent la seva identificació en la xarxa així como 
establint la forma de transmissió de les dades i com aquestes s’han de processar. Donat que 
un mateix ordinador pot pertànyer a diferents xarxes, en aquest poden existir diferents 
protocols de comunicació alhora. Existeix un model conceptual desenvolupat per la 
Organització Internacional per a la Normalització (ISO) que divideix en set capes el procés pel 
qual es transmet la informació entre equips informàtics i el conjunt d’aquestes capes 
s’anomena pila. Cada capa s’encarrega d’executar una part del procés i en funció de la capa, 
es treballa amb un protocol o un altre [31]. 

Existeixen múltiples protocols de comunicació i entre ells destaca el TCP/IP. Es tracta d’un 
protocol estàndard per a connexions en xarxes corporatives fàcilment escalable de tal manera 
que es pot implementar tant en xarxes grans com en xarxes petites. El TCP/IP es la base del 
Internet, permet comunicar ordinadors que utilitzen diferents sistemes operatius. Des del punt 
de vista de la funcionalitat per capes, en aquest protocol trobem, començant per la part 
superior: capa d’aplicació, capa de transport, capa de xarxa, capa d’interfície de xarxa i 
hardware. 

 
Imatge 3.4. Capes del protocol TCP/IP. Imatge extreta de: [31] 

• Els programes de l’aplicació envien la informació a un dels protocols de la capa de 
transport: UDP (User Datagram Protocol) o TCP (Transmission Control Protocolo). 

• Els protocols de la capa de transport reben la informació, la divideixen en parts més 
simples anomenades paquets, afegeixen la direcció a la qual s’ha d’enviar i ho 
transfereixen a la capa de xarxa. 

• És a la capa de xarxa on s’introdueix el paquet en un datagrama5 i s’afegeix la 
anomenada direcció IP mitjançant el Internet Protocol. En aquesta capa es decideix 
on s’ha d’enviar el datagrama i es passa a la capa d’interfície de xarxa. 

                                                 

5 Un datagrama és un paquet de dades que constitueix el mínim bloc en una xarxa de commutació oer 
datagrama. 
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• La capa d’interfície de xarxa accepta els paquets i els transmet com a trames6 
mitjançant un hardware en concret com ara les xarxes Ethernet mencionades 
anteriorment. 

 

Imatge 3.5. Flux de la informació des de la capa d’aplicació fins el destinatari. Imatge extreta de: [31] 

Existeixen més de 100 protocols dins d’aquesta família. Els dos primers protocols que 
varen ser definits i que donen nom a la família són els següents: 

• Protocol de Internet (IP): es tracta d’un protocol no orientat a la connexió el qual 
s’utilitza tant per l’origen com pel destí i es du a terme a través d’una xarxa de 
paquets commutats. Entre les seves principals característiques trobem: la 
fragmentació de paquets en cas de que sigui necessària, el direccionalment 
mitjançant direccions lògiques de 32 bits, el fet de que si un paquet no és rebut 
roman a la xarxa durant un temps finit. El protocol de Internet  proporciona un servei  
de distribució de paquets no fiable, per aquest motiu sorgeix la necessitat d’un altre 
tipus de protocol que ho garanteixi [32].  

• Protocol de Control de Transmissió (TCP): es situa en el nivell de transport, situat 
entre l’IP i els nivells superiors i es diu que està orientat a la connexió; això vol dir 
que manté informació del estat de cada cadena de dades d’usuari que circula en 
ell. Usualment resideix al ordinador del usuari i s’encarrega de preservar la integritat 
de la transferència de dades assumint les tasques de fiabilitat, control de fluxos, 
seqüenciació, apertures i tancaments. A diferència del IP, aquest protocol permet 
suportar altres protocols [33]. 

Un altre dels protocols més utilitzats i famosos dins d’aquesta família és el protocol HTTP 
                                                 

6 Una trama és una unitat d’enviament de dades. Es tracta d’una sèrie successiva de bits organitzats 
de manera cíclica que transporten informació i que permet extreure-la un cop s’ha rebut. 
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• Protocol de transferència d’hipertext (HTTP):  protocol de comunicació que 
permet la transferència d’informació en la World Wide Web. És el protocol que 
s’utilitza entre els clients web i els servidors web i es troba en la capa d’aplicació. 
Mitjançant el HTTP els clients i els servidors poden saber el format dels documents 
que estan reben de tal manera que poden transferir la informació amb formats no 
estàndards. En altres paraules, les capçaleres de HTTP contenen informació sobre 
els objectes que s’estan enviant de tal manera que servidor i client poden determinar 
el format per tal de transferir aquests objectes [31]. 

Protocols industrials més utilitzats amb SCADA 

Són aquells protocols que consideren els softwares i hardwares dissenyats concretament per 
sistemes SCADA. En primeres instàncies, es buscava simplement cobrir la singularitat de 
control a temps real però les versions més actuals d’aquests protocols incorporen les 
tecnologies d’internet i xarxes locals. 

Protocol MODBUS  

 Es tracta d’un protocol àmpliament utilitzat en la industria de les telecomunicacions entre 
dispositius i ordinadors. MODBUS es posiciona a la capa d’aplicació del sistema ISO i permet 
la connexió d’un ordinador a una unitat terminal remota (RTU)  a partir de la qual es poden 
monitoritzar diversos dispositius. Es basa en una arquitectura servidor-client on poden arribar 
a haver-hi fins a 247 servidors. Generalment el client és un software d’adquisició de dades i 
el servidor un sensor, controlador lògic programable (PLC) o controlador d’automatització 
programable (PAC). Es mostra un esquema d’aquesta estructura a la Imatge 3.6. La 
seqüencia bàsica de les comunicacions MODBUS consisteix sempre en una pregunta (client 
envia al servidor, indicant el codi del servidor, un codi que indica la funció que ha de realitzar, 
les dades, i la comprovació d’error) i la corresponent resposta (el servidor envia, junt amb el 
seu propi codi, la confirmació o dades resultants de l’execució de la funció) [34].  

 
Adreça o direcció Codi de la funció Dades Comprovació d’error 

Taula 3.6. Estructura de missatge de MODBUS 

Entre les múltiples funcions que defineix aquest protocol destaquen el mètodes pels quals un 
PLC obté accés a un altre PLC, com un PLC respon a altres dispositius i estratègies per 
informar d’errors. Normalment una operació regida per MODBUS està compresa pels 
següents passos: 

1. La aplicació MODBUS determina el format de la informació que requereix el client 
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2. A través d’unes funcions agrupades en paquets, es dirigeix al servidor a executar 
l’acció requerida. 

3. Una base de dades proporciona la informació addicional que pugui requerir el 
servidor per dur a terme la tasca requerida. 

4. Si no existeix cap error, el servidor completa l’acció sol·licitada i envia les dades al 
client. 

5. Si es produeix un error, el servidor llegeix el codi d’excepció per tal de determinar 
quines són les accions que s’han de dur a terme en aquest cas. 

Normalment, els estàndards recomanats per a la capa física quan s’utilitza MODBUS són 
el RS-232 i el RS-485. El primer implica una connexió punt a punt entre la planta i els 
elements de control, mentre que el segon permet la connexió de diversos elements al bus, 
permetent així la participació de diferents servidors [35].  

Dins d’aquest protocol trobem diferents versions, detallades en la taula següent: 

MODBUS ASCII 
• Hi ha un únic client i múltiples servidors 

MODBUS RTU 

• La única variació respecte el MODBUS 
ASCII és la codificació de la informació. 
Utilitza bytes en comptes de codificació 
ASCII. 

MODBUS TCP/IP 
• Està definit en un entorn d’Internet ja 

que utilitza els protocols TCP/IP 

Taula 3.7. Versions de protocol MODBUS 

 

Imatge 3.6. Esquema del funcionament d'adquisició de dades mitjançant el protocol de comunicació Modbus 
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Protocol PROFIBUS 

Es tracta d’un protocol de bus de camp obert (Open Fieldbus) especialitzat en l’ús 
d’aplicacions d’adquisicions de dades i control en temps crític. Juntament amb alguns altres, 
Profibus està inclòs dins l’estàndard europeu de busos de camp internacional (EN 50 170) i 
defineix les característiques funcionals elèctriques i mecàniques d’un bus de camp en sèrie 
(serial fieldbus). Aquest protocol es posiciona en la capa física i es caracteritza per una 
velocitat de transmissió de dades de 31,25 Kbps, 1Mbps o 2,5 Mbps. Els busos de camp són 
busos completament digitals, bidireccionals, multipuntuals, i interconnecten dispositius com 
ara sensors, PLC, transductors, actuadors i equips de supervisió. El fet que sigui un protocol 
de camp permet la connexió de múltiples clients, fet que suposa una gran avantatge respecte 
la resta de protocols. D’altra banda, aquesta propietat també permet que es puguin connectar 
dispositius de diferents fabricant alhora.  

Donat que PROFIBUS accepta més d’un client, l’intercanvi d’informació és una mica més 
complexa. El primer client rep el torn de tal manera que pren el control del bus i l’explora, o dit 
d’una altra manera, l’escaneja. Durant aquest escaneig, intercanvia les dades pertinents amb 
cadascun dels servidors i un cop finalitzat, passa el torn al següent client. I així 
successivament. Durant l’intercanvi de dades, el servidor pot alertar al client d’un possible 
error; tanmateix el client no ho llegirà fins a la següent exploració del bus. Es diu que tots els 
dispositius passen per una seqüencia d’inici mentre s’uneixen a la xarxa. Si el client no parla, 
es mantenen tots en un estat segur; si el client parla recorren aquesta seqüencia i s’inicia 
l’intercanvi [36]. 

Al igual que MODBUS, PROFIBUS compta amb més  d’una versió. Aquestes estan resumides 
en la següent taula: 

PROFIBUS Process Automation (PA) 
• Connecta l’adquisició de dades i els 

dispositius de control en un bus comú. 
• Proporciona potència a través del bus. 
• Fiable i segur 

PROFIBUS Factory Automation (DP) 
• Dota al sistema d’alta velocitat de 

comunicació entre els sistemes de 
control i els dispositius 
descentralitzats 

PROFIBUS Fieldbus Message 
Specification (FMS) 

• Pot lidiar amb grans quantitats 
d’aplicacions. 

• Disposa de una velocitat de 
comunicació mitjana. 

Taula 3.8. Versions de protocol PROFIBUS 

Al igual que el MODBUS el estàndard recomanat per a la capa física quan s’utilitza PROFIBUS 
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és el RS-485. En el cas concret del PROFIBUS PA també s’utilitza el MBP-IS (Manchester 
Encoded, bus-powered, intrinsically safe), el qual proporciona la informació i la potència en el 
mateix cable. 

MODBUS contra PROFIBUS 

MODBUS és un protocol molt simple i fàcil d’utilitzar. Tanmateix presenta moltes dificultats en 
aplicacions amb més d’un client. D’altra banda, PROFIBUS és un protocol molt robust el qual 
va ser dissenyat per automatitzar plantes senceres. Treballa amb busos de camp, els quals 
simplifiquen el sistema quan es tracta de múltiples connexions punt a punt. És recomanable 
utilitzar MODBUS en aquells casos on la connexió entre la planta i els elements de control és 
punt a punt, com per exemple, una connexió entre monitor i dispositiu intel·ligent. D’altra 
banda, escollirem PROFIBUS en aquells casos on es necessitin molts punts de connexió, 
múltiples clients i dispositius involucrats així com el ambient en el que es trobi sigui perillós. 
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4 Cas particular: monitorització del sistema 
fotovoltaic aïllat 

4.1 Definició del sistema real 

Un cop definits conceptualment els diversos elements que constitueixen un instal·lació 
fotovoltaica autònoma es pot procedir a definir amb detall la instal·lació en qüestió.  

El projecte gira entorn al sistema fotovoltaic aïllat instal·lat recentment a l’ETSEIB el qual 
s’ocupa del subministrament energètic dels endolls de la sala d’estudi de la biblioteca. La 
instal·lació està composta per un grup generador format per una extensió de panells solars 
fotovoltaics, un inversor amb regulador de càrrega integrat, uns acumuladors (bateries) i un 
sistema analitzador de xarxes amb software de control i monitorització inclòs. Es disposa del 
plànol complet de la instal·lació en l’Annex B. 

 
Imatge 4.1. Esquema simplificat de la  instal·lació fotovoltaica autònoma 

La instal·lació en qüestió ha estat dissenyada per a una potencia de generació de 4 kW i 1 dia 
d’autonomia.  Compta amb 16 panells fotovoltaics situats a la coberta de la biblioteca de 
l’ETSEIB, al edifici PI de la universitat [37]. Aquests panells són de la marca Atersa i estan 
compostos de cèl·lules policristal·lines de 156x156 mm (Veure fitxa tècnica al Annex A). Per 
tal d’interconnectar els diferents panells s’utilitza us d’uns connectors de la família TYCO, 
soldant el connector superior (negatiu) d’un panell amb el connector inferior (positiu) del panell 
següent [39]. Després de realitzar els estudis pertinents es va decidir distribuir els mòduls en 
4 files amb 4 panells cadascuna, separats a 2,5 m respecte les altres (veure plànol de la 
coberta al Annex B). Per tal de garantir la màxima potència en els mesos de menys insolació, 
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es va determinar un angle d’inclinació dels panells de 60 graus. Amb aquestes condicions 
s’estima que la producció energètica en el pitjor i en el millor mes (Febrer i Juliol) gira entorn 
els 110,2 kWh/m2 i 141,9 kWh/m2 respectivament, amb una producció total de 1514,1 kWh/m2 
(veure estudi al Annex B). 

 
Imatge 4.2. Planòl de l'ETSEIB amb la situació dels panells. Imatge extreta de: [38] 

Mitjançant un cablejat de coure distribuït en  quatre línies corresponents a cada fila de panells 
es condueix el flux fins a una caixa de proteccions de 24 V. Aquests cables estan protegits 
per un tub tipus SAPA PVC per tal d’evitar el seu deteriorament [39]. Mitjançant una sèrie de 
fusibles i interruptors la caixa de proteccions aïlla la resta del sistema de possibles 
sobretensions i de corrents desmesurats. A més a més està connectada a terra per tal de 
garantir la seguretat del sistema. 

A continuació, també a través de cables de coure, es connecta la caixa de proteccions a 
l’inversor, el qual, en aquest cas, porta integrat el regulador de càrrega.  Es tracta d’un inversor 
híbrid solar de la marca Circutor (CirPower Hybrid), dissenyat especialment per a instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum el qual incorpora un regulador de carrega MPPT (seguidor del 
punt de màxima potència). Disposa de dues sortides CA: la primera, per a connectar 
carregues assegurades que  s’encarregaran de mantenir la seva alimentació inclús quan el 
subministrament elèctric es vegi interromput; la segona per a connectar la càrrega que 
consumeix (veure fitxa tècnica al Annex A). 

L’inversor està connectat a les bateries mitjançant el mateix tipus de cablejat i aquestes també 
poden ser aïllades de la resta del sistema mitjançant els interruptors de la caixa de 
proteccions. Les  bateries són de plom, estacionaries i de baix manteniment de la marca 
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Vesna Solar, concretament el model TOPzS. En total, proporcionen una capacitat d’energia 
emmagatzemada de 21,8 kWh. Aquestes bateries estan especialment dissenyades per 
instal·lacions fotovoltaiques aïllades donat que estan dotades d’una descarrega baixa. A 
continuació es mostren les especificacions tècniques d’aquestes[40]. Es pot veure la fitxa 
completa al Annex A. 

Capacitat  (C10) 265 Ah 
Capacitat (C100) 345 Ah 

Densitat d’electròlits acidificats 1,24± 0,01 kg/L 
Dimensions 198 x 83 x 472 mm 

Taula 4.1. Especificacions tècniques de les bateries [40] 

Fins aquí s’ha definit el costat de corrent continu de la instal·lació. Mitjançant el mateix tipus 
de cablejat, es condueix el corrent altern des del inversor fins a la primera caixa de proteccions 
de 24 V. Aquesta caixa, la qual està connectada al terra, protegeix el costat altern de 
sobretensions a través de diferents interruptors magnetotèrmics i impedàncies. A continuació 
d’aquesta caixa es connecta una altra caixa de proteccions de voltatge més elevat (36 V) la 
qual, a través de tres contactors, divideix el corrent en tres línies i el transporta fins els endolls 
mitjançant els canals UNEX 73. Cada línia alimenta el mateix volum d’endolls, essent 60 
endolls el total. 

4.2 Paràmetres rellevants 

Com s’ha vist en l’apartat 3.1.Definició i importància de la monitorització, els principals efectes 
que es busquen amb la monitorització rauen en la reducció de costos i augment de la 
eficiència i de la qualitat del servei. Així doncs és convenient analitzar, dins dels múltiples 
paràmetres que existeixen, quins són importants i afecten directament en aquests aspectes. 

A continuació es procedirà a analitzar els paràmetres significatius que fan referència als 
panells fotovoltaics. Cal prestar especial atenció als panells fotovoltaics ja que no només s’ha 
de garantir la seva protecció sinó que també determinen la producció solar, paràmetre 
essencial a controlar. 

 La màxima potència capaç d’absorbir per un panell fotovoltaic, assumint constant l’eficiència 
de la cel·la, depèn principalment de la irradiació, el perfil de la càrrega i la temperatura de la 
cel·la. Per tal de demostrar-ho s’ha d’assumir la relació directa que existeix entre la 
temperatura de la cel·la amb el voltatge i entre la irradiació rebuda amb el corrent de sortida 
(veure Imatge 4.4 i Imatge 4.5) . Considerant la fórmula de la potència elèctrica P = V·I es pot 
afirmar que a major temperatura i a major irradiació la potència generada serà major [41].  
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Imatge 4.3. Corba característica per a 3 temperatures diferents. Imatge extreta de: [41] 

 
Imatge 4.4. Corba característica per a 3 nivells de radiació diferents. Imatge extreta de: [41] 

Malgrat l’òptim seria treballar en el punt de màxima potència, la potència generada serà 
aquella que representa la intersecció de la corba característica del panell amb la recta de 
càrrega, la qual variarà en funció de la demanda del moment. D’aquí que el tercer paràmetre 
significatiu sigui la càrrega. 

Pel que fa al manteniment dels panells, la temperatura d’aquests és decisiva pel seu 
rendiment ja que està comprovat que a partir d’un límit, el rendiment baixa a mesura que la 
temperatura puja. D’altra banda, quan la irradiació que rep una cel·la  és considerablement 
major a la que reben les del seu costat (ja que rep ombra d’algun altre element, per exemple), 
aquesta tendeix a absorbir una gran quantitat de potència elèctrica provinent  de l’alta insolació 
convertida en calor per les altres cel·les. Per alleujar aquesta sobrecàrrega a la cel·la, 
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normalment s’instal·la un díode bypass en paral·lel a cada cel·la. Tanmateix aquests díodes 
poden provocar pics a la corba en moments d’insolació no uniforme.  

Pel que fa a les bateries, en sistemes d’energia renovable és usual utilitzar bateries d’àcid de 
plom les quals entre d’altres avantatges, no requereixen de manteniment. Dins d’aquest tipus 
de bateries trobem en concret s’utilitzen les anomenades de caire solar, les quals estan 
preparades per a suportar cicles de descàrrega profunds així com patrons de càrrega 
irregulars. Una dilatació de la vida útil de les bateries té un impacte directe i significatiu en els 
costos de la instal·lació. Per tal d’allargar-la el màxim possible  s’ha de procurar evitar 
sobrecàrregues així com descàrregues profundes. Si assumim que la demanda mensual és 
aproximadament constant i tenim en compte que el SOC 7variarà al llarg del temps en funció 
de les condicions meteorològiques (veure Imatge 4.6), és evident que en certs moments del 
dia la bateria operarà en límits no recomanables donat que malgrat el seu baix nivell intentarà 
suplir la demanda. A més a més, un SOC baix durant un llarg període de temps provocarà la 
sulfuració d’aquesta i per tant reduirà la seva vida útil. L’objectiu de la monitorització en aquest 
context és reduir gradualment l’energia extreta de la bateria, o el que és el mateix, reduir la 
càrrega, per tal de prevenir el funcionament continu en un estat de càrrega baix [42].  

 
Imatge 4.5. Cicle típic del SOC d'una bateria en un sistema fotovoltaic. Imatge extreta de: [42] 

Un altre factor a considerar referent a les bateries és les pèrdues. El principal procés pel qual 
es generen pèrdues en aquest tipus de bateries és la gasificació, i aquesta es representa 
mitjançant un corrent 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 el qual, com veiem a la fórmula a continuació, és funció de la 
temperatura i el voltatge de la bateria. 

𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝐶𝐶10

100𝐴𝐴ℎ
× 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔 × 𝑒𝑒�𝐶𝐶𝑣𝑣�

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −2,23𝑉𝑉�+𝐶𝐶𝑏𝑏(𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏−20º𝐶𝐶)� 

                                                 

7 SOC: estat de càrrega. És la capacitat disponible d’una bateria i es representa com un percentatge 
respecte la càrrega completa. Ha de ser actualitzat periòdicament 
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on:  

𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔 és el corrent de gasificació normalitzat en Ah,   𝐶𝐶𝑣𝑣 és el coeficient de voltatge, 𝐶𝐶𝑡𝑡  és el 

coeficient de temperatura, 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 és el voltatge de bateria per cel·la, 𝑇𝑇𝑏𝑏𝑔𝑔𝑡𝑡 és la temperatura de 

la bateria, 100 Ah és la capacitat nominal de la bateria i 𝐶𝐶10 és la capacitat a un ritme de 
descàrrega de 10h. En el gràfic de continuació es veu clarament que aquest corrent de 
gasificació incrementa amb el voltatge i la temperatura [42]. 

 
Imatge 4.6. Corrent de gasificació en funció de la temperatura i el voltatge. Imatge extreta de: [42] 

D’altra banda també cal garantir que els paràmetres escollits informin al usuari de l’autonomia 
del sistema. Normalment, es dimensiona una instal·lació fotovoltaica en funció, entre d’altres 
paràmetres, de l’autonomia en dies de la que se’l vol dotar. Per aquest motiu el rol de la 
monitorització en aquest sentit no serà d’estimar un número sinó de corroborà que es compleix 
el valor teòric amb el real. L’autonomia d’un sistema fotovoltaic aïllat depèn principalment de 
tres paràmetres: 

• Irradiació solar  

• Mida i número de panells 

• Perfil de consum d’electricitat 

Donat que la irradiació solar es un factor predictible però no controlable, no existeix una llei 
empírica per tal de determinar l’autonomia. Tanmateix, existeixen algoritmes que partint d’un 
dimensionament específic i recolzant-se amb històrics, són capaços de garantir valors 
d’autonomia de manera bastant realista.  

Entre aquests algoritmes de càlcul d’autonomia i dimensionament destaquem el “PHOTOV-
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III”.  Aquest algoritme te com a variable fixa els dies d’autonomia que es pretén garantir i a 
partir d’aquest valor es busca el número de panells z i capacitat de bateria Qmax que ho faci 
possible tot respectant la condició de no rebutjar la càrrega. Amb altres paraules, en aquests 
tipus d’algoritmes no s’accepten parelles de “z-Qmax” que no garanteixin cobrir la demanda en 
tot moment. Naturalment això implica que en períodes de alta irradiació hi hagi un excés 
d’energia per aquest motiu aquests algoritmes sempre van acompanyats de supòsits de 
càrregues secundaries encarregades d’absorbir aquest excedent [43]. 

En darrer lloc, és essencial garantir la qualitat del servei que s’ofereix al usuari. Un dels 
principals reptes d’aquests tipus de sistema és el d’assegurar una tensió suficientment 
elevada com per a que el funcionament dels dispositius sigui l’esperat. Si entenem aquests 
dispositius com a una impedància i alhora tenim en compte l’expressió de la potència (P=I·V) 
es pot deduir clarament que un augment significatiu en el consum implica una caiguda de la 
tensió que rep la càrrega. Tots els dispositius estan dissenyats per treballar a una certa tensió 
i si aquesta no s’assoleix el seu funcionament pot ser deficitari. En altres paraules, si no es 
garanteix una tensió suficientment alta és possible que els mòbils o ordinadors connectats als 
endolls no carreguin o que ho facin molt lentament.  

A mode de resum es conclou que els paràmetres més rellevants dins l’estudi són: 

Panells Fotovoltaics 
Potència generada 

Tensió 

Temperatura  

Bateria 
SOC 

Tensió 
Temperatura 

Càrrega Potencia consumida 
Tensió de línia 

Taula 4.2. Paràmetres importants de cada element del sistema 

4.3 Dispositius de monitorització i anàlisi 

A continuació es procedeix a detallar els dispositius implementats per tal de monitoritzar i 
controlar la instal·lació fotovoltaica aïllada en qüestió. Per tal de garantir la integritat del 
sistema de control s’ha escollit un mateix fabricant per a tots els elements, el nom del qual és 

Circutor. Aquesta disposició, la qual es mostra en la Imatge 4.7. està formada per:  

• Un gestor energètic EDS Deluxe 
• Tres analitzadors de xarxa CVM-1D 
• Un Inversor híbrid model CirPower 4k 
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Imatge 4.7. Esquema del sistema de monitorització del cas particular 

4.3.1 CVM-1D 

Es tracta d’un analitzador de xarxes el qual té com a  funcions principals mesurar, calcular i 
visualitzar els principals paràmetres elèctrics d’una xarxa. Està pensat per a circuits 
monofàsics de fins a 32 A i és capaç de mostrar per pantalla 24 variables de caràcter màxim, 
mínim i instantani. Està dissenyat en un envoltant d’un mòdul DIN (18 mm), de tal manera que 
el seu reduït volum permet que es pugui instal·lar en qualsevol quadre elèctric (veure fitxa 
tècnica a l’Annex A).  

En la major part dels casos es desitja instal·lar més d’un analitzador CVM per tal de tenir el 
control en diferents punts de la instal·lació. Per tal de centralitzar les dades recollides per a 
cadascun d’ells s’acostuma a utilitzar un controlador o PLC, en aquest cas el gestor 
d’eficiència (EDS). Cada CVM-1D disposa d’una sortida de comunicació de tipus RS-485 la 
qual es connecta a un bus del mateix tipus que dirigeix les dades al gestor d’eficiència (client). 
Donat que normalment trobarem més d’un dispositiu en aquest bus, serà necessari assignar 
a cada CVM-1D (servidor) un número de perifèric de tal manera que a través d’aquest el client 
pugui demanar la informació. Aquesta comunicació entre client i servidor es dur a terme 
mitjançant el protocol MODBUS/RTU (RS-485). 

Cal tenir en compta que en aquesta instal·lació en concret es fa ús de 3 analitzadors de xarxa 
donat que el consum esta repartit en tres línies independents. 

4.3.2 EDS 

L’EDS (Efficiency Data Server) és un gestor d’eficiència energètica el qual permet la 
visualització tan de les seves variables com de les variables dels dispositius que estan 
connectats a aquest. Per això, no fa falta la instal·lació de cap software en aquests equips i 
permet a l’usuari la visualització de tots els paràmetres a temps real en forma de taula o inclús 
de gràfic. Disposa de 8 entrades i 6 sortides digitals, i un bus de comunicació RS-485 a partir 
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del qual es comunica amb els dispositius externs amb els que estableix una relació de client-
servidors (només es permet connectar fins a 5 dispositius). Es disposa de la fitxa tècnica 
completa al Annex A. 

D’altra banda l’EDS està dotat de connectivitat Ethernet autodetectable, la qual cosa li permet 
comunicar i emmagatzemar la informació. Per tal d’integrar el dispositiu en una xarxa d’àrea 
local (LAN) se li ha d’assignar prèviament una direcció IP. Aquesta configuració es pot realitzar 
o bé des del mateix dispositiu o bé des de la pagina web de configuració interna, accessible 
des d’un navegador convencional d’Internet.   

Un cop l’EDS té associada una IP i està integrat a la xarxa Ethernet, automàticament disposa 
d’un servidor web a partir del qual l’usuari pot, d’una banda, veure en temps real el valor de 
les entrades i sortides, i d’altra banda actuar sobre elles. Mitjançant un explorador 
convencional d’Internet, l’usuari podrà introduir la direcció IP com a direcció HTTP i visualitzarà 
la interfície associada. Com es veurà més endavant, el PowerStudio, el software Scada 
associat, disposa d’una eina anomenada Cliente de PowerStudio Scada que també permet 
l’accés a la interfície. D’altra banda, també disposa d’un servidor XML mitjançant el qual 
s’integra amb aplicacions externes. 

Per tant, gràcies a la capacitat d’emmagatzematge d’informació, el bus de comunicació RS-
485 i l’accesibilitat Web, el EDS permet al usuari visualitzar de manera senzilla i a temps real 
totes les variables implicades a la instal·lació provinents dels CVM-1D . A la Imatge 4.8 es 
mostra la connexió entre el gestor d’eficiència i els analitzadors de xarxa. 

  

 
Imatge 4.8. Connexió d'un EDS amb dos CVM-1D 
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4.3.3 CIRPOWER HYB 4K-48 

Es tracta d’un inversor híbrid solar dissenyat especialment per a instal·lacions fotovoltaiques 
amb autoconsum, de 4 kW i una tensió de bateria de 48 V, que no només transforma el corrent 
continu en corrent altern sinó que també treballa com sistema de gestió d’energia, regulant el 
flux energètic entre els panells, les bateries i la càrrega.  Aquesta regulació de càrrega, la 
realitza mitjançant un seguidor de punt de màxima potència (MPPT). Donat que depenent de 
la irradiació i la temperatura la potència màxima canvia, mitjançant un escombrat regular del 
rang de tensions  el inversor detecta els punts màxims locals de la instal·lació [1]. 

D’altra banda, disposa de dues sortides de corrent altern. La primera s’utilitza per a connectar 
càrregues assegurades, o en altres paraules, exercint la funció de SAI (sistema d’alimentació 
ininterrompuda) quan la font primària d’un sistema falla. La segona sortida és per connectar 
carregues pròpiament. 

Pel que fa a les comunicacions, pot comunicar-se vía Modbus RTU (RS-485). Al igual que la 
resta de dispositius detallats, es tracta d’una arquitectura client-servidor on el inversor (client) 
es comunica amb un mesurador extern (servidor), en aquest cas un analitzador de xarxes, 
per tal de llegir paràmetres com per exemple la potència activa de la instal·lació.  

D’altra banda, també és capaç de comunicar-se vía Modbus (Ethernet). Al igual que el  gestor 
d’eficiència EDS, per dur a terme aquesta tasca serà necessària l’assignació d’una direcció IP 
prèviament. En aquest cas, no només pot exercir la funció de client per comunicar-se amb 
analitzadors de xarxes sinó que també permet comunicar-se amb un servidor web intern, 
accessible introduint la direcció IP com a direcció HTTP . Gràcies al servidor web i a la base 
de dades interna que registra el comportament de tots els fluxos d’energia, l’usuari pot 
visualitzar els valors i estats de les variables del sistema a temps real amb gràfics inclosos. 
Totes aquestes connexions es mostren a la Imatge 4.9. 

 

Imatge 4.9. Connexions disponibles en el CirPower  
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A continuació, a la Imatge 4.10 es mostra la interfície del servidor web del inversor. Es mostren 
els paràmetres rellevants del les tres branques associades al inversor: els panells fotovoltaics 
sota el nom de Solar, l’estat de les bateries sota el nom de Battery, i la sortida del inversor que 
representa el consum de la càrrega, sota el nom de AC Out. En el requadre central es mostra 
la informació referent al inversor. Aquest pot treballar en diferents programes en funció de la 
estratègia de gestió energètica que es vol seguir i si esta connectat a la xarxa o no. 
Concretament existeixen 6 programes: Aïllat, autoconsum, automàtic, Peak Shaving, Backup 
i AutoBackup. En la Imatge 4.10 s’observa que l’estratègia escollida en aquest cas és la 
Aïllada (Off-Grid) i que la connexió a la xarxa està desconnectada (Grid switch OFF). Donat 
que no està connectat a la xarxa, la potència AC In, que representa aquella potència aportada 
per la xarxa, és nul·la. 

 
Imatge 4.10. Interfície del servidor WEB del inversor  

4.4 Software SCADA: PowerStudio 

Circutor també disposa d’un software de gestió elèctrica compatible amb l’analitzador de 
xarxa, anomenat PowerStudio, que permet visualitzar en una sola pantalla diversos 
paràmetres de diferents equips i tenir-los refrescats alhora. Aquest engloba totes les eines 
necessàries per a gestionar els equips energètics: comptadors d’electricitat, sistemes de 
compensació d’energia reactiva i analitzadors de xarxes entre d’altres. A partir de les dades 
adquirides es poden realitzar estudis de qualitat, ratis de producció i altres estudis energètics 
d’alt nivell. Per a més informació, consultar la fitxa tècnica al Annex A. 
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4.4.1 Mòduls fonamentals teòrics i configuracions 

El software es distribueix en tres mòduls fonamentals: l’editor d’aplicacions, el motor de 
comunicacions i el client. 

L’editor 

 S’encarrega bàsicament de la gestió de les aplicacions. És a través del qual es crea una 
aplicació nova, es modifica una d’existent i s’importa i exporta les aplicacions del motor [46]. 
Pròpiament, es tracta de l’aplicatiu que utilitza l’usuari per tal de crear les pantalles i gràfics 
que es mostraran al servidor web. El mòdul d’edició que inclou el software de Circutor 
s’anomena PowerStudio Scada Editor. 

 
Imatge 4.11. Interfície del editor PowerStudio Scada 

El motor  

És el mòdul que s’encarrega d’executar l’aplicació que rep per part del editor i de comunicar-
se amb els diferents dispositius implicats. El motor emmagatzema la informació descarregada 
provinent dels dispositius i la utilitza per tal de respondre a les diferents peticions realitzades 
tant pel client com per l’editor [46]. Un possible exemple de motor és el gestor d’eficiència 
(EDS) ja que aquest exerceix la funció de gestionar i centralitzar la informació, i te la capacitat 
de comunicar-se amb el editor remotament. 
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Per tal de configurar els paràmetres de funcionament del motor, el software inclou un mòdul 
anomenat PSEngineManager, instal·lat al mateix PC que l’editor i que té l’aparença mostrada 
a la Imatge 4.12. En aquest mòdul es poden modificar paràmetres referents al motor (com ara  
el port que utilitzarà per tal d’iniciar el servidor web, l’usuari i contrasenya o la zona horària) 
així com obtenir informació del seu estat (fora de funcionament, actiu, actiu amb problemes 
de comunicació, entre d’altres). Per tal de poder configurar aquests paràmetres, és necessari 
iniciar el motor de comunicacions. Per defecte, el motor intentarà sempre connectar-se al port 
80, i en cas de que aquest estigui ocupat en buscarà un altre de lliure. És fonamental 
comprovar que l’estat del motor és Actiu a l’hora de realitzar canvis a l’aplicació, altrament 
aquestes modificacions no es veuran plasmades des del client. 

 
Imatge 4.12. Interfície del motor de PowerStudio Scada 

El client  

És el mòdul que es connecta amb el motor i a través del qual  l’usuari té accés a les pantalles 
scada, informes i visualitza els valors instantanis registrats pels dispositius [46]. El software 
disposa d’una aplicació anomenada PowerStudio Client (veure Imatge 4.13) que permet 
visualitzar el que serien les pàgines web en un navegador, d’una manera local o mitjançant 
una connexió remota. Entre les múltiples funcionalitats que conté aquesta aplicació 
destaquen: 
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• La barra d’estat, la qual informa del estat de les comunicacions entre el client i el 
servidor, és a dir, el motor. És fonamental que l’estat d’aquesta sigui Actiu pel correcte 
funcionament. Normalment les fallades d’aquestes comunicacions venen donades per 
valors d’IP o de ports erronis. 

• Pantalles (dins la barra d’eines): permet accedir directament a les pantalles definides 
mitjançant  l’editor. 

• Dispositius (dins la barra d’eines): permet accedir directament a la pàgina de 
monitorització de cada dispositiu mitjançant  l’arbre de dispositius. 

• Gràfic (dins la barra d’eines): permet realitzar gràfics, tot establint el període i 
característiques temporals d’aquest. 

 
Imatge 4.13. Interfície del client de PowerStudio Scada 

En funció de si aquests mòduls es troben en la mateixa màquina o no, es poden definir les 
següents configuracions. 

• All in one: En aquesta configuració tan l’editor com el motor i el client es troben en 
la mateixa màquina, i per tant comparteixen direcció IP. Aquesta màquina acostuma 
a ser l’ordinador. Des de l’editor es crea l’aplicació, s’envia al motor i a través 
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d’aquest el client pot visualitzar-la. De la mateixa manera, si es desitja  modificar-
la, l’editor descarrega l’aplicació del motor, la modifica i la torna a enviar al motor.  

• Motor+Editor i clients: és la configuració usualment utilitzada per a visualitzar 
dades de forma remota. En aquest cas, el motor i el client es troben en la mateixa 
màquina mentre que existeixen diversos clients, localitzats en altres màquines, que 
hi poden accedir i visualitzar-les.  

• Motor, editor i clients: en aquest cas el motor, l’editor i els múltiples clients que 
desitgin visualitzar les dades es troben en màquines separades. Aquesta estructura 
permet editar la configuració del motor i visualitzar les dades, tot de forma remota.  
S’utilitza principalment quan existeix un dispositiu que centralitza i emmagatzema 
totes les dades recollides per altres dispositius i que per tant exerceix la funció de 
motor, però aquest es troba en una màquina diferent a la del editor.  

• Motor, editors i clients: la única diferència entre aquesta configuració i l’anterior 
és que aquesta inclou la possibilitat d’editar una aplicació des de diverses màquines 
alhora. És imprescindible que abans de realitzar canvis,  cada editor importi la 
configuració del motor. Si després de modificar l’aplicació i exportar-la al motor es 
produeix alguna incongruència amb l’aplicació del motor, es podrà corregir 
posteriorment [46]. 
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5 Resultats finals  

Aquest apartat pretén ser una guia resumida dels passos i raonaments que s’han dut a terme 
per tal de realitzar la integritat de la interfície que es presenta en aquest projecte: des de la 
configuració informàtica que requereix i que està fora de l’abast de l’usuari, fins a la realització 
de les pantalles i gràfics, que representen, la interacció directa amb l’usuari. Les explicacions 
estaran ordenades de tal manera que en primer lloc s’explicarà de forma teòrica la funcionalitat 
i tot seguit s’entrarà en detall fent referència al cas en qüestió que s’està tractant. 

El gestor d’eficiència és un dispositiu que treballa únicament com a motor, és a dir, centralitza 
i emmagatzema les dades recollides pels diferents dispositius als quals està connectat. Per 
tal de visualitzar pantalles i informes SCADA s’utilitza una aplicació superior, la qual 
descarrega periòdicament les dades emmagatzemades pels gestors d’eficiència associats. 
D’aquesta manera s’evita la constant pregunta/resposta entre el software i els equips de 
mesura i s’optimitza el trànsit en la connexió entre els gestors d’eficiència i el servidor. En 
altres paraules, l’EDS emmagatzema la totalitat de  les dades recollides mentre que   
l’aplicació superior simplement es descarrega la informació que li interessa quan li interessa. 

Partint d’aquest concepte, definim dos tipus d’aplicacions. En primer lloc, tenim aquelles 
aplicacions de configuració del EDS, també anomenades SETUP. Aquí es tractarà d’establir 
la relació entre els diferents dispositius de mesura i les connexions informàtiques. 
Necessitarem tantes aplicacions SETUP com EDS tinguem.  

En segon lloc, definirem l’aplicació superior. Aquesta normalment estarà allotjada al servidor 
del ordinador i serà en la qual es definiran les pantalles i informes. 

5.1 Configuració del EDS 

Des de l’editor, creem una nova aplicació, la qual anomenem d’una manera que s’entengui 
que es tracta del SETUP del EDS. El primer pas es definir el motor i per tal de fer-ho picarem 
al botó Importar motor. En aquest cas el motor és l’EDS, per tant introduirem com a IP del 
motor la IP associada al EDS8. Pel que fa al port, el software utilitza el 80 per defecte. Aquest 
port pot ser modificat per qüestions de seguretat, tanmateix en aquest cas s’ha conservat la 
configuració original i per tant es mantindrà el 80. A la Imatge 5.1 es mostra el resum d’aquesta 
configuració. 

                                                 

8 Les direccions IP de tots els dispositius es mantindran ocultes per qüestions de seguretat. 
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Imatge 5.1. Configuració del motor EDS 

Un cop donem a Aceptar el propi editor comprovarà l’existència d’aquest dispositiu en la xarxa 
local de l’escola i si aquest pot esdevenir motor de l’aplicació. Si es validen aquestes 
condicions, aquesta finestra simplement es tancarà i podrem procedir a afegir els dispositius.  

En general, els dispositius es classifiquen en dos nivells. Els dispositius de primer nivell són 
aquells que, o bé tenen connexió directa o bé són inversors. Aquells dispositius que s’han de 
connectar a un altre per tal de comunicar-se amb el software s’anomenen dispositius de segon 
nivell.  La configuració del sistema de monitorització es basa en dos elements de primer nivell, 
l’EDS i l’inversor, i en quatre elements de segon nivell. Tres d’ells pengen del EDS i  són CVM-
1D col·locats cadascun d’ells a una de les tres línies de distribució mentre que el quart 
representa el conjunt de bateries i penja del inversor. Cal tenir en compte que si esborrem 
algun dels elements de primer nivell, també s’esborraran aquells elements de segon nivell que 
depenguin d’aquest. 

Per tal d’afegir els dispositius picarem a la pestanya Añadir Nuevos dispositivos. Com és 
d’esperar, ens apareixeran únicament dispositius de connexió directa (ja sigui mitjançant 
connexió de xarxa o connexió RS-485/RS-232 directa al ordinador) i convertidors de 
comunicacions. Afegirem l’EDS anant a la pestanya de Embedidos i seleccionant EDS 
Embedded. A continuació, si piquem a sobre del EDS que apareix a la barra lateral que es 
mostra a la Imatge 5.7 (en aquesta barra lateral ens apareixen tots els dispositius configurats 
pel moment i les connexions entre ells) i posteriorment li donem de nou a Añadir Nuevos 
dispositivos podrem seleccionar els dispositius de segon nivell que hi volem connectar. En 
aquest cas anirem a la pestanya Medida i seleccionarem CVM-1D. A la pestanya que s’obri 
(Imatge 5.2), introduirem un nom, com ara “CVM-1D L1” i indicarem el número de perifèric, 
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concretament el 10. Repetirem el procés per les altres dues línies, amb 20 i 30 com a número 
de perifèric, respectivament.  

 
Imatge 5.2. Creació del CVM-1D 

Donat que existeix un ventall ampli de tipologies d’inversors, PowerStudio Scada ofereix 
alguns genèrics d’inversors a partir dels quals l’usuari ha d’introduir manualment la 
configuració del dispositiu. Donat que l’inversor CirPower treballa amb protocol Modbus TCP, 
utilitzarem el Generic Modbus TCP, situat a la pestanya Conversores. A continuació s’obra la  
pestanya mostrada en la Imatge 5.3 en la qual l’usuari haurà d’introduir la direcció IP 
associada al inversor així com un nom per aquest. Pel que fa al port per defecte s’utilitza el 
502 i per aquest motiu ve ja introduït i no caldrà modificar-lo. Val a dir que aquest port pot ser 
modificat i que en aquest cas, s’hauria de rectificar el valor de port que es mostra per defecte. 

 
Imatge 5.3. Creació del inversor CirPower  

Per tal d’afegir la configuració, picarem a sobre del dispositiu (per tal de definir un element de 
segon nivell) i dins la pestanya Otros picarem a Generic Modbus. S’obrirà la finestra que es 
mostra a la Imatge 5.4 i simplement caldrà posar-li un nom i introduir 1 com a número de 
perifèric. Destacar que aquest perifèric no és real, és tracta d’un redireccionament fictici per 
tal de dur a terme la configuració en el software, per tant manca d’importància el número que 
s’esculli. 
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Imatge 5.4. Creació del mòdul per introduir les propietats del inversor CirPower  

A continuació, seleccionant aquest dispositiu, picarem a  Parámetros del dispositivo. Dins la 
pantalla que s’obri (Imatge 5.5), picarem a Importar configuración i acte seguit seleccionarem 
el document que defineix aquesta configuració. Aquest document es tracta, bàsicament, d’una 
llibreria d’objectes de Modbus. Veiem que, un cop importat, les taules de Variables numéricas 
y Variables binarias, les quals estaven buides abans, són completades amb la informació 
importada. 

 
Imatge 5.5.  Configuració del inversor un cop importades les llibreries Modbus 



Monitorització d’una instal·lació fotovoltaica  Pág. 52 

 

Val a dir que, dins la finestra en la que es classifiquen tots els dispositius, hi ha una vinyeta 
Comprobar si el dispositivo esta funcionando. És recomanable tenir-la en tot cas seleccionada 
per tal de que el software verifiqui la connexió del dispositiu a l’hora d’afegir-lo i que si aquesta 
falla, doni un missatge d’error. 

Un cop definides les connexions i els dispositius, cal exportar l’aplicació al motor. Farem clic 
a Exportar i a continuació indicarem de nou la direcció IP del EDS i de nou deixarem com a 
port el 80. Com es veu a la Imatge 5.6,  deixarem les vinyetes Verificar aplicación y Configurar 
velocidades de comunicación con los dispositivos activades per tal de garantir el correcte 
funcionament i està al corrent si sorgeixen errors.  

 
Imatge 5.6. Exportació de l'aplicació de SETUP al motor EDS 

Un cop configurades les connexions informàtiques, si l’EDS està connectat a la mateixa xarxa 
que l’ordinador des del qual s’hi vol accedir, només caldrà introduir en el navegador web la 
direcció IP assignada al EDS. Addicionalment com es veu a la Imatge 5.7 les pestanyes 
Pantallas i Informes del menú superior  desapareixen del menú superior del Editor 
PowerStudio. Això és degut a que l’EDS és un servidor de dades i no client per tal no pot 
contenir pantalles ni informes. Mitjançant el PowerStudio Client o la pàgina web es podran 
visualitzar dades de qualsevol dels dispositius connectats al EDS,  en temps real, i en forma 
de taula o gràfic. 
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Imatge 5.7. Editor i connexions dels dispositius a l'aplicació SETUP 

5.2 Configuració de l’aplicació superior 

Aquesta aplicació és la que s’utilitza per tal de centralitzar les dades (si és que es té més d’un 
EDS) i per tal de realitzar pantalles i informes. Això últim és possible ja que en aquest cas el 
motor no és l’EDS sinó el propi ordinador. 

Un cop creada l’aplicació, cal definir el motor. En aquest cas el motor serà el propi ordinador 
des del qual s’està duen a terme aquesta edició. Conseqüentment, com editor i motor es 
troben en la mateixa màquina no caldrà importar-lo, simplement definir-lo. Clicarem a 
Preferencias de motor i se’ns obrirà la finestra mostrada a la Imatge 5.8. Definirem un nom 
per a aquest i introduirem la IP del ordinador. Una altra opció és, en comptes d’introduir la 
combinació numèrica de la IP, escriure simplement Localhost de tal manera que l’editor ja 
detecta que es tracta de l’IP de la màquina des de la qual s’està realitzant aquest procés. 
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Imatge 5.8. Configuració del motor de l'ordinador 

 Per tal d’indicar-li a l’aplicació superior a quin motor extern ha d’atacar per tal de  descarregar 
les dades, caldrà introduir aquest motor en forma de dispositiu.  Picarem a Añadir Dispositivo , 
i dins la pestanya  Motores, seleccionarem  l’EDS. Introduirem la direcció IP del EDS, el port 
80 per defecte, i seleccionarem la vinyeta Descargar variables de todos los equipos. Això últim 
és fonamental per tal de poder treballar amb totes les dades que fan referència als dispositius 
connectats al EDS; altrament només es podrà treballar amb les variables i dades pròpies del 
EDS. 

Un cop finalitzat aquest procés previ de configuració de dispositius, es procedirà a  realitzar 
les pantalles que veurà l’usuari.  

5.3 Creació de pantalles 

Per tal de crear la pantalla principal s’accedirà a la pestanya Pantalla del menú superior des 
de l’aplicació superior. S’obrirà la finestra mostrada a la Imatge 5.9 on es requerirà introduir 
un nom i per defecte vindran donades unes mesures de la pantalla (en megapixels). En aquest 
cas ens interessarà que aquestes mides siguin de 1080 megapixels d’amplada per 720 
megapixels d’alçada. 
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Imatge 5.9. Configuració d'una pantalla 

A continuació cal afegir una imatge de fons per aquesta pantalla. En aquest cas s’ha cregut 
convenient utilitzar una imatge gràfica de la instal·lació en qüestió amb els diferents elements 
que la fonamenten. Picarem al botó Imagen de fondo del menú de l’esquerra i s’obrirà una 
pantalla amb les imatges que s’hagin importat prèviament. En primer lloc, s’importarà la imatge 
que es vulgui utilitzar de fons i a continuació es seleccionarà per tal de fer-ho efectiu. Es 
recomana tenir la casella Mantener Proporciones activada per tal de que la imatge no canvi 
de rati al importar-se a la pantalla. 

5.3.1 Fórmules i variables calculades 

El següent pas és introduir aquelles variables que es considerin oportunes. Dins la secció de 
Controles es seleccionarà l’eina Fórmula. Caldrà dibuixar un rectangle a la pantalla primer per 
tal de que s’obri el menú de propietats. En aquest menú, que es mostra a la Imatge 5.10 es 
podrà, en primer lloc, definir les característiques tipogràfiques del valor (font, color, mida); en 
segon lloc el format numèric (número de decimals, si desitgem separador de mils o si volem 
que es mostrin zeros a la dreta); i en tercer lloc, allà on posa Fórmula, es definirà la variable 
o expressió que es desitja mostrar. 
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Imatge 5.10. Menú principal del mòdul formula 

En funció del tipus de variable que vulguem mostrar, aquesta haurà de ser introduïda d’una 
manera o d’una altra. Informalment, podem definir dos tipus de variables: les variables 
directes, les quals venen calculades directament pels dispositius i les variables calculades, 
paràmetres que interessa mostrar però que s’han de calcular a partir d’alguna operació entre 
altres variables directes. En ambdós casos, començarem clicant al botó situat al costat del 
camp Fórmula. Se’ns obrirà la finestra mostrada a la Imatge 5.11.  

 
Imatge 5.11. Opcions per a la creació d'una fórmula 
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 Seleccionarem la opció Quiero añadir una referencia a una variable de un equipo i a 
continuació se’ns mostrarà una llista dels diferents dispositius als quals tenim accés: EDS, 
CVM-1D L1/L2/L3, 4k. Al clicar a sobre d’un d’ells s’obrirà una altra finestra amb les diferents 
variables referents a aquell dispositiu que es poden mostrar. Com observem a la Imatge 5.12, 
s’ofereix l’opció de visualitzar el valor instantani, màxim i mínim de cadascuna de les variables 
importants del dispositiu (voltatge, corrent, potència activa, potència capacitiva, potència 
inductiva...). Per tal de mostrar la potència generada pels panells, la tensió dels panells, el 
SOC de la bateria i la tensió de la bateria, ho farem a través del dispositiu 4k.  Pel que fa a les 
potències consumides a cada línia, ho farem des de cadascun dels dispositius CVM-1D. 

 
Imatge 5.12. Variables que es poden visualitzar d'un cert dispositiu 

Arribats a aquest punt, pot ser que es necessiti assegurar en quines unitats es mostren els 
valors. Per tal d’obtenir aquesta informació, caldrà anar a la aplicació de SETUP del EDS, a 
la pestanya de Dispositivos, i un cop clicat sobre el dispositiu les variables del qual es vol 
saber les unitats, clicar a Unidades de las variables. Si per exemple cliquem al CVM-1D se’ns 
obrirà la finestra mostrada a la Imatge 5.13 on podrem consultar quines unitats estan 
configurades per a cada variable i modificar-les en cas que es desitgi. 
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Imatge 5.13. Configuració de les unitats del CVM-1D. 

En cas de que es tracti d’una variable calculada, serà necessari fer ús del mòdul de Variables 
calculadas. En el menú superior, a la mateixa alçada de Dispositivos, Pantalla y  Informe,  hi 
ha la pestanya Configurar, dins la qual es troba aquest mòdul. Observem que en aquesta 
pantalla podem fer subgrups per tal d’obtenir una millor organització de les variables que 
definim. En aquest cas es farà us del mòdul de Variables calculadas per tal de calcular, d’una 
banda, la potència i energia total consumida, que s’obté sumant les potències/energies 
consumides per a cadascuna de les 3 línies; i el percentatge que representa el consum de 
cada línia respecte el total.  Com es mostra a la Imatge 5.14, dins del grup percentatges 
trobem les tres formules per al càlcul de cada línia. Observem a la Imatge 5.15 que per definir 
aquesta fórmula caldrà introduir un identificador i un nom, les unitats de la magnitud que s’està 
calculant, el número de decimals que es desitja mostrar i en darrer lloc, si piquem al boto situat 
al costat de l’espai de fórmula, se’ns obrirà el mateix desplegable de dispositius d’on podrem 
treure les variables que volem utilitzar per formular-la. En el cas de la Imatge 5.15, la variable 
que s’està calculant és el percentatge que representa el consum de la línia 1 sobre el consum 
total. Ha calgut que abans es crees la expressió de la suma de potències, de tal manera que 
el resultat final d’aquesta expressió té la següent forma: % 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙í𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 1 =

 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑡𝑡è𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑐𝑐𝑡𝑡𝑛𝑛𝑣𝑣𝑔𝑔 𝐿𝐿1
∑𝑃𝑃𝑔𝑔𝑡𝑡𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑐𝑐𝑡𝑡𝑛𝑛𝑣𝑣𝑐𝑐𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝐿𝐿1,𝐿𝐿2,𝐿𝐿3

· 100 
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Imatge 5.14. Classificació de variables calculades 

 
Imatge 5.15. Creació d'una variable calculada 

Finalment, picarem a Aceptar i tornarem a la finestra de la Imatge 5.11, des d’on seguirem el 
mateix procés que si es tractés d’una variable directa. Observarem que, com es veu a Imatge 
5.16 dins el desplegable de dispositius, ens apareixeran les fórmules que hem creat, podent 
així seleccionar-les. 
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Imatge 5.16. Agrupació de dispositius i variables calculades 

5.3.2 Esdeveniments 

El PowerStudio Scada ofereix la opció de programar esdeveniments en funció de si es 
compleix o no una condició. Aquesta funcionalitat és de gran utilitat per tal de notificar d’estats 
perillosos o excepcionals i d’actuar de forma preventiva incidint en el valor d’aquestes 
variables. 

En primer lloc, per tal d’evitar una sobrecàrrega excessiva en una de les línies, s’ha considerat 
convenient desactivar-les en cas de que la potència consumida (potència activa) superi els 2 
kW. Per establir aquesta condició, s’ha partit de la base que l’equip té una potència nominal 
de 4,5 kVA i que per tant seria convenient no sobrepassar els 4 kVA. Tenint en compte que 
tenim 3 línies, s’ha arribat a la conclusió que un consum de 2 kW per línia és suficient com per 
fer-la entrar en tall.  

D’altra banda, també s’ha considerat una altra restricció referent al SOC. Quan el valor del 
disminueix fins al 50%, el inversor desactiva el sistema per complet com a acció preventiva. 
Per tal d’evitar-ho, s’ha afegit una segona condició per a cada línia, de tal manera que si el 
SOC és excepcionalment baix, es desactivi alguna línia per tal d’evitar que s’arribi al valor 
llindar.  

Per tant s’imposarà que si el consum és igual o superior a 2 kW o, el SOC és menor a un cert 
valor (aquest valor dependrà de la línia), la línia en qüestió es talli passats 30 segons. S’ha 
considerat oportú aquest retard temporal de 30 segons per tal de poder informar al usuari i 
que aquest es pugui preparar pel tall de corrent. D’altra banda, si després de 5 minuts de la 
darrera desconnexió de la línia el SOC és superior a 70, es tornarà a connectar. A la Imatge 
5.17 es presenta un diagrama de flux amb les condicions esmentades per a cadascuna de les 
línies. Observem que els valors del SOC associats a la desconnexió de cada línia són 55% 
per a la línia 1, 60% per a la línia 2 i 65% per a la línia 3. Es tracta d’un procés cíclic en el que 
el valor del SOC s’està verificant contínuament de tal manera que quan s’arriba al final del 
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flux, es torna a la casella d’inici i es repeteix el procés.  

 

Imatge 5.17. Diagrama de flux de les condicions d'activació i desactivació del esdeveniment 

La implementació d’aquest esdeveniment es pot fer tant en l’aplicació de configuració del EDS 
com a l’aplicació superior. S’ha decidit fer-ho a l’aplicació del EDS ja que aquest és més 
estable mentre que el motor de la superior requereix llicència i cada un cert temps s’apaga de 
tal manera que dificultaria el tall i l’activació de les línies. 

Per tal de fer-ho, dins la pestanya Configurar, picarem la opció Sucesos. Picarem a Añadir i 
se’ns obrirà el menú per a definir l’esdeveniment. En la pestanya general podrem definir la 
condició que cal complir per tal d’activar l’acció i la condició que cal complir per tal de 
desactivar-la. Les variables que determinen els estats de les línies les trobem dins el EDS i 
són digitals , de tal manera que 0 vol dir que està en tall i 1 vol dir que condueix. Malgrat no 
sigui intuïtiu, l’esdeveniment en si serà la connexió de la línia i aquest s’activarà quan es 
compleixin dues condicions: que la línia estigui en tall (Sortida digital 1 ==0 en Imatge 5.18) i 
que el SOC sigui superior a 70%. S’ha dut a terme aquest plantejament ja que calia d’alguna 
manera inicialitzar aquesta variable i assegurar que en condicions normals condueix i està 
activa. Així doncs, si per a qualsevol motiu la línia està tallada i es compleixen les condicions 
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esmentades, s’activa l’esdeveniment (conducció). Com a condició de desactivació de 
l’esdeveniment (tall), indicarem que o bé la potència de la línia és superior a 2 kW o bé el SOC 
de la bateria és menor a 55% (60% per la línia 2 i 65 % per la línia 3). 

 
Imatge 5.18. Configuració de les condicions del esdeveniment 

A continuació accedirem a la pestanya Avanzado per afegir els paràmetres temporals (veure 
Imatge 5.19). Dins la casella Retardo ON posarem 300 segons, de tal manera que passats 5 
minuts de la detecció del compliment de la condició d’activació, la línia es connectarà. D’altra 
banda, dins la casella Retardo OFF introduirem el valor 30 segons de tal manera que, un cop 
es detecti el compliment de les condicions de desactivació, es deixi un marge de mig minut 
abans de la desconnexió de la línia. 

 
Imatge 5.19. Configuració dels retards per a l'activació o desactivació de l'esdeveniment 

Un cop definides les condicions podem concretar els esdeveniments, tan d’activació com de 
desactivació. En primer lloc, quedà clar que l’esdeveniment d’activació serà la connexió de la 
línia i que el de desactivació serà la desconnexió d’aquesta. Si anem a la pestanya Acciones 
del motor observem que podem definir aquestes condicions (Al activarse en Imatge 5.20, Al 
desactivarse en Imatge 5.21). Les accions poden ser de quatre tipus: forçar el valor d’una 
variable, executar un programa extern, enviar un sms o enviar un correu. En aquest cas, 
s’escollirà la opció Forzar variable donat que el que es vol és canviar el valor d’una variable. 
A continuació s’obrirà un llistat dels dispositius per tal de seleccionar el que es cregui 
convenient i escollir la variable. Escollirem l’EDS i anirem a l’apartat Salidas digitales. Sabem 
que aquest està configurat de tal manera que la sortida digital 1 fa referència a la línia 1, la 
sortida 2 a la línia 2 i la sortida 3 a la línia 3. Donat que són variables digitals, desactivar una 
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línia vol dir obrir l’interruptor i el valor lògic per aquest estat és el 0. De la mateixa manera, per 
tal de tornar-la a activar, tancarem l’interruptor i per tant assignarem el valor lògic 1. 

 
Imatge 5.20. Configuració de l’esdeveniment d'activació 

 
Imatge 5.21.Configuració de l'esdeveniment de desactivació 

5.3.3 Elements condicionals 

En alguns casos ens interessarà mostrar o amagar elements en funció del valor d’algun 
paràmetre. Aquests elements podran ser etiquetes de text, imatges, la data, una fórmula o 
una imatge dinàmica i la seva aparició vindrà governada per una condició específica, 
normalment en forma de desigualtat. 

En aquest cas concret l’aplicarem per a diferents situacions. Pel que fa a les bateries, 
mostrarem una fletxa entrant a la bateria i el text En càrrega quan la bateria estigui absorbint 
potència i per tant s’estigui carregant. La condició utilitzada serà que la potència de la bateria 
sigui positiva (>0). Altrament, si la potència és negativa (<0) la fletxa sortirà de la bateria cap 
al inversor i es mostrarà el missatge En descàrrega. 

D’altra banda, pel que fa als consums, s’ha considerat important notificar al usuari de si alguna 
línia està sobrecarregada o directament desconnectada en aquell moment. Com s’ha 
comentat en l’apartat anterior, aquesta es desconnectarà als 2 kW, per tant sembla raonable 
pensar que si el consum d’una d’elles és superior a 1kW ens trobem en un punt si més no 
excepcional i que val la pena notificar.  

Per tal d’introduir un element condicional, caldrà anar a la secció Controles i picar al botó de 
Condicionados. Un cop dibuixat el requadre on volem que ens aparegui a la pantalla se’ns 
obrirà una finestra a la dreta (Imatge 5.22) on haurem de definir el condicionat. Al costat de la 
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casella de Condición hi ha el botó que haurem de picar per tal d’accedir de nou al llistat de 
dispositius i seleccionar la variable. Un cop introduïda podrem afegir manualment els signes 
de desigualtat i el valor de referència que es desitgi. Observem també que amb el signe + es 
poden afegir condicions que restringeixin més. Dins del desplegable Tipo de Control es podrà 
escollir el tipus d’element que es vol utilitzar; en cas d’imatge, podrem afegir-la un cop 
seleccionada la opció; en cas de text, podrem definir la font d’aquest, un cop seleccionat. Per 
a cada línia ens farà falta dos condicionats: el primer d’ell seleccionant la variable potència 
activa de la línia i imposant la desigualtat major a 1kW (veure Imatge 5.22); la imatge serà un 
avís d’atenció de color groc. El segon condicionat es farà seleccionant les sortides digitals del 
EDS i imposant que siguin igual a 0 (veure Imatge 5.23); en aquest cas la imatge a mostrar 
serà un avís d’error vermell. 

 
Imatge 5.22. Condició per a l’activació d’alerta per sobrecàrrega 
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Imatge 5.23. Condició per a l’activació d’alerta per desconnexió 

5.3.4 Dispositius 

Una altra funcionalitat que ofereix el PowerStudio Scada es la d’accedir a la pàgina en la 
que es mostren les variables d’un dispositiu en concret. En aquet cas ens interessarà 
accedir a les dades del inversor.  

Aquest accés es pot dur a terme mitjançant un botó, una imatge o un text. Per fer-ho, caldrà 
anar a la secció Controles i picar al botó de Dispositivos. De nou, dibuixarem el requadre on 
volem que ens aparegui a la pantalla i a continuació se’ns obrirà una finestra lateral. En 
aquesta finestra podrem accedir al llistat de dispositius i seleccionar quin volem mostrar, així 
com la manera en la que volem reconduir a l’usuari cap aquesta nova pàgina. En aquest cas 
volem que aquest només hagi de fer clic sobre la imatge del inversor per a què li apareix-hi la 
nova pàgina. Per tal de fer-ho simplement deixarem la opció per defecte Ninguna. Per tant, 
quan l’usuari piqui sobre del dibuix del inversor, se li mostrarà una pantalla similar a la que es 
mostra en la Imatge 5.24. en la que, si fas Scroll Down, es mostren la resta de variables 
rellevants del dispositiu. 
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Imatge 5.24. Pantalla principal del CirPower  

5.3.5 Canvi de pantalla 

Quan l’espai d’una pantalla no és suficient per mostrar tota la informació que es desitja, es pot 
distribuir aquesta informació en més d’una. En aquest cas, s’ha volgut mostrar un històric de 
consums, ordenats per rangs temporals i en forma de gràfics. La idea és que, a partir d’un 
botó situat a la pantalla inicial, l’usuari pugui accedir a una nova pantalla on únicament es 
mostrin aquests consums. Per fer-ho, s’utilitzarà l’eina Pantalla dins la secció Controles. El 
procés serà similar a les altres funcionalitats explicades: en primer lloc, un cop dibuixat el 
rectangle dins la pantalla s’obrirà el menú mostrat a la Imatge 5.25. Es definirà a quina pantalla 
es vol redireccionar a l’usuari, s’indicarà si es vol fer mitjançant un botó, una imatge o un text; 
i en cada un d’aquests casos, es podran definir les diferents propietats. En aquest cas concret 
s’ha utilitzat un botó amb l’etiqueta Dades històriques del consum pel que fa a la pantalla 2, i 
Dades històriques de la bateria pel que fa a la pantalla 3. 
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Imatge 5.25. Configuració de canvi de pantalla 

5.3.6 Gràfics 

El PowerStudio Scada ofereix dos formats per tal de visualitzar les dades recollides dins un 
cert interval de temps: en forma de taula o en forma de gràfica. Per tal de mostrar les potències 
i energies associades als diferents elements del sistema, s’ha considerat que la manera més 
visual i entenedora de mostrar aquest contingut és amb una gràfica.  

L’eina que s’utilitzarà és la de Gráfica, situada dins la secció de Controles. A diferència de 
l’eina Gráfica Incrustada, aquesta eina no incorpora la gràfica en la mateixa pantalla sinó que 
mitjançant l’element que s’esculli, es redirecciona al usuari a una nova finestra que conté 
aquest gràfic. En primer lloc seleccionarem, dins del desplegable Selección de estilo si el que 
es desitja és una gràfica o una tabla. A continuació, mitjançant el botó Añadir, afegirem tantes 
variables com vulguem mostrar en aquest gràfic. Al desplegable Agrupado por podrem indicar 
quin període de temps volem mostrar a través de les següents opcions: Dia (mostrarà les 
dades des de les 00.00 d’aquell mateix dia), Semana (mostrarà les dades des del dilluns 
d’aquella setmana) i Mes (mostrarà les dades des del dia 1 d’aquell mes). A continuació hi ha 
un desplegable amb el títol Período. Aquesta secció fa referència al període temporal entre 
dada i dada mostrada a la gràfica. Cada dispositiu té un període de mostra configurat i aquest 
pot coincidir o no amb l’interval temporal a l’hora de mostrar les dades. De tal manera que, si 
el període de mostra d’un dispositiu és de 15 segons i al gràfic indiquem com a Período  30 
segons, un 50% de les dades recollides no seran mostrades i per tant la representació no serà 
tan acurada. Dins d’aquest desplegable existeix la opció Automático, la qual assigna el propi 
valor de període de mostra del dispositiu en qüestió, evitant així haver d’accedir manualment 
a la secció de configuració del aparell. En darrer lloc, caldrà indicar si el redireccionament es 
vol fer mitjançant un botó, una imatge o un text. Així doncs, si definim una gràfica amb les 
indicacions mostrades en la Imatge 5.26 la gràfica que es mostrarà serà la de la Gràfica 5.1. 
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Concretament aquesta fa referència a l’energia generada aquesta setmana, opció que es 
mostrà en la pantalla de consums. 

 
Imatge 5.26. Configuració d'una gràfica 

 
Gràfica 5.1.Gràfica corresponent a la configuració esmentada 
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5.4 Anàlisi dels resultats 

A continuació es procedirà a realitzar un anàlisi de les tres pantalles que composen la interfície 
final d’aquest projecte. L’objectiu rau en justificar el perquè de les decisions preses i verificar 
que s’han complert els objectius especificats al principi d’aquesta memòria. 

 El resultat final consta de tres pantalles, interrelacionades entre sí, que pretenen ser 
amigables i comprensibles per a tothom. Anteriorment a aquest projecte, es disposava 
únicament d’un servidor web que permetia la visualització d’algunes variables referents a 
l’inversor. Tanmateix, aquesta interfície mancava de claredat, era poc intuïtiva i per tant només 
es relacionava amb un perfil d’usuari expert en l’àmbit, deixant fora de l’abast a l’usuari regular 
de la instal·lació. A més a més, al tractar-se de l’inversor, no permetia la visualització de 
variables relacionades amb el consum. Amb la creació de l’aplicació de SETUP del gestor 
d’eficiència (EDS), es crea un nou servidor web que malgrat contenir la informació sobre el 
consum que mancava en la del inversor, no permet la creació de pantalles i per tant el 
problema de manca de claredat i de intuïció roman.  L’aplicació que es presenta en aquest 
projecte pretén ser una unificació de la informació recollida per l’inversor i de la informació 
recollida pel gestor d’eficiència, resolvent aquests problemes que presenten les altres i 
presentada d’una manera que sigui comprensible per a la major part dels usuaris de la 
instal·lació.  

Com a pantalla principal (veure Imatge 5.27) s’ha considerat convenient mostrar un esquema 
general de la instal·lació, no només mostrant amb dibuixos els diferents elements, sinó també 
ensenyant com estan connectats entre ells.  

Dels panells s’ha decidit mostrar la tensió, la potència instantània generada i el percentatge 
que aquesta representa de la nominal, valor que s’ha indicat al apartat 4.1.Definició del 
sistema real, i que equival a 4 kW. De les bateries, es mostra l’estat de càrrega i la tensió de 
càrrega. Addicionalment, s’ha considerat útil mostrar de manera gràfica i explicativa si la 
bateria s’està carregant o descarregant, de tal manera que quan la bateria s’està carregant, 
apareix el missatge de En càrrega i una fletxa fosca indicant que el flux de corrent va cap a la 
bateria; per contra si s’està descarregant, el missatge que apareix és En descàrrega i el sentit 
de la fletxa és l’oposat. D’aquesta manera, s’arriba a més usuaris doncs s’eviten confusions 
de convenis de signe de la potència.  

Pel que fa al consum, s’ha afegit informació respecte a cadascuna de les línies de consum. 
Recordem que el consum està distribuït en tres línies diferents, i que en molts casos, ja sigui 
per distribució de càrrega o per averies, resultarà útil obtenir informació de cadascuna d’elles 
per separat. Per aquest motiu s’ha decidit mostrar la potència instantània consumida per a 
cada línia, així com el percentatge que representa del consum instantani total. 
Addicionalment , també s’ha inclòs un indicador d’estat de la línia de tal manera que l’usuari 
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pot saber si aquesta està activa, sobrecarregada o desactivada. Si la potència consumida de 
la línia és major que 1 kW, es mostrarà una senyal d’atenció groga, si la línia està en tall, es 
mostrarà una senyal d’error vermella, i si la línia no pateix cap anomalia i funciona 
correctament, es mostrarà una senyal d’endoll verda. Addicionalment, el consum instantani 
total és mostrat en aquesta pantalla, juntament amb la tensió de línia. 

 
Imatge 5.27. Pantalla principal de la interfície 

S’ha dissenyat una segona pantalla (veure Imatge 5.28), focalitzada únicament en els 
consums d’energia. Aquesta pretén ser un històric de l’energia consumida per la línia, 
generada pels panells, emmagatzemada per la bateria, i lliurada per la bateria, en diferents 
intervals de temps: en el darrer dia, setmana i mes. La importància d’aquesta pantalla rau en 
la necessitat d’en un futur poder fes previsions energètiques determinant tendències a partir 
d’aquestes dades. En altres paraules, és una eina que facilita l’estudi del comportament del 
sistema per tal de conduir-lo a una millora en termes d’eficiència i productivitat.  
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Imatge 5.28. Pantalla amb les dades històriques del consum 

Les Gràfica 5.2 i Gràfica 5.3 són les gràfiques que apareixen si seleccionem els botons 
Energia generada (aquest mes) i Energia consumida (aquest mes), respectivament. Ambdues 
estan en kWh i com s’observa a simple vista, es pot intuir una tendència bastant definida en 
els seus valors. Aquest estudi podria ser més exhaustiu si s’analitzés agafant un rang de 
temps suficientment ampli com per tenir en compte altres circumstàncies com ara l’estació del 
any o si la universitat està en període d’exàmens.  
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Gràfica 5.2.Energia generada al llarg del mes 

 

 
Gràfica 5.3. Energia total consumida al llarg del mes 

En darrer lloc, s’ha dedicat tota una pàgina als paràmetres referents a la bateria (veure Imatge 
5.29). Com ja s’ha comentat abans, aquesta té un impacte directe en la totalitat del sistema. 
S’ha decidit que els paràmetres que aporten informació més útil a nivell pràctic són el SOC, la 
tensió i la temperatura.  
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Imatge 5.29. Pantalla amb les dades històriques de la bateria 

El inversor està configurat de tal manera que si l’estat de càrrega de la bateria està per sota 
d’un cert valor, el sistema complet es desconnecta, inclòs l’EDS. Donat que això, no només 
deixa sense corrent als usuaris sinó que provoca l’apagament de gestor d’eficiència, és crucial 
tenir un control tant del valor instantani del SOC com de la seva tendència en funció de les 
circumstancies externes. Si s’aconsegueix definir una tendència concreta d’aquest paràmetre, 
es pot forçar al usuari a adoptar uns hàbits concrets en certs moments per tal d’evitar aquests 
esdeveniments que minven la qualitat del servei. Com es veu a la Gràfica 5.4, el SOC 
acostuma a seguir una tendència cíclica per dies, amb els valors més baixos a principis del 
dia i valors més alts entrada la tarda, al voltant de les 18.00. Durant la nit no hi ha generació 
d’energia i alhora el sistema n’està consumint una part, mentre que entrada la tarda, el sistema 
n’ha estat absorbint del sol durant tot el matí i malgrat el consum hagi sigut superior (el sistema 
consumeix però a part també hi ha la càrrega) al de la nit, la diferència no és suficient com per 
que aquest afecti al SOC. La Gràfica 5.4, que fa referència a les dues primeres setmanes d’abril 
de 2018, mostra que el SOC en aquesta època no baixa del 70% i que per tant no assoleix 
valors crítics. Tanmateix és necessari fer un estudi anual d’aquest per tal de contemplar totes 
les possibles situacions en les que es pot trobar i aplicar mesures de seguretat per evitar 
incidències. 
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Gràfica 5.4.Evolució del SOC al llarg del mes 
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6 Pressupost 

Aquest projecte parteix d’una instal·lació fotovoltaica aïllada ja operativa. A part de la pròpia 
instal·lació i per tant de tots els dispositius que la fonamenten, a l’iniciar aquest projecte ja es 
disposava dels dispositius necessaris per monitoritzar-la: el gestor d’eficiència, els 
analitzadors de xarxa, el software i el propi inversor híbrid. Per aquest motiu no es tenen  en 
compte aquestes despeses.  

La major part del volum de les despeses d’aquest projecte rauen en els recursos humans que 
han sigut necessaris per tal de dur a terme la interfície i la memòria.  Les activitats principals 
que s’han dut a terme són: 

• L’aprenentatge del funcionament del software: aproximadament un 40% del 
temps invertit ha estat dedicat a entendre en primer lloc la tecnologia per la qual es 
regeix aquest projecte i posteriorment en l’aprenentatge de com funciona el 
software utilitzat. 

• Confecció de la interfície: un 30% del temps invertit s’ha utilitzat únicament en 
dissenyar i confeccionar la interfície. 

• Redacció de la memòria: aproximadament un 30% del temps invertit ha estat 
dedicat a la confecció de la memòria. 

Tenint en compte aquestes activitats, les hores invertides en cada una d’elles, el preu per cada 
hora dedicada, i que ho ha dut a terme una única persona, podem realitzar la següent 
estimació econòmica: 

Tasca Preu per hora [€/h] Hores totals [h] Preu total [€] 

Aprenentatge del 
funcionament del software 30 144 4320 

Confecció de la interfície 30 108 3240 

Redacció de la memòria 30 108 3240 

Subtotal  10800 

IVA (21%)  2268 

Total  13058 € 

Taula 6.1. Estimació econòmica del cost per recursos humans 
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També cal considerar les despeses referents als recursos informàtics. Donada la situació en 
la que s’ha hagut de treballar remotament, han sigut necessaris dos ordinadors: un de taula, 
instal·lat a l’ETSEIB i per tant connectat a la xarxa local; i un portàtil per tal de poder treballar 
a distància. Per dur a terme aquesta connexió remota, s’ha fet us del programa TeamViewer, 
tanmateix donat el context del projecte, no ha estat necessari abonar cap llicència. Així doncs, 
si considerem la vida útil de cada dispositiu així com el preu i el temps utilitzat, podem fer la 
següent estimació econòmica referent als recursos informàtics: 

Dispositiu Preu [€] 
Amortització 

[anys] 
Temps d’us 

[mesos] 
Cost [€] 

Ordinador de taula 600 7 6 43 

Ordinador portàtil 900 8 6 56 

Total (IVA inclòs)  99 € 

Taula 6.2. Estimació econòmica del cost per recursos informàtics 

  

Es conclou que el cost total del projecte, tenint en compte com a despeses els recursos 
humans i els recursos informàtics, gira al voltant dels 13157 euros. 
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Conclusions  
En el present projecte s’ha dissenyat una interfície presentada en forma de pàgina web que 
permet el control i monitorització d’un sistema fotovoltaic aïllat que alimenta els endolls de la 
sala d’estudi de la biblioteca de l’ETSEIB. Aquesta interfície pretén ser una eina per tal de 
donar visibilitat a la instal·lació, a més d’augmentar l’eficiència i seguretat del sistema. 

Com s’ha comentat al capítol 4.2.Paràmetres rellevants, és important garantir una tensió 
suficientment alta per assegurar un bon servei i això s’aconsegueix mitjançant una potència 
consumida no molt elevada. Aquesta interfície proposa una solució a aquest problema de 
manera preventiva i activa. Preventiva ja que informa al usuari del estat crític (sobrecàrrega) 
de la línia a la que està connectat o pensava connectar-s’hi de tal manera que aquest pot 
actuar en conseqüència canviant a una altre línia amb menys càrrega i així evitar l’assoliment 
de valors elevats. Activa ja que, en cas d’assolir valors de consum excepcionals, talla el corrent 
i força a aquells usuaris que els hi és imprescindible estar-hi connectats, a canviar de línia i 
per tant reduir càrrega en aquella que estava sobrecarregada.  

D’altra banda, com s’ha comentat anteriorment, quan el SOC de la bateria arriba a un valor 
llindar suficientment baix, per motius de seguretat, l’inversor desconnecta el sistema de 
l’alimentació, deixant així sense corrent tant l’inversor, com el gestor d’eficiència i els 
analitzadors de xarxes . Per tal d’evitar-ho, s’ha implementat un sistema de prevenció en el 
que si el SOC arriba a uns certs valors especificats, es desconnecten consecutivament les 
línies fins a garantir un estat de càrrega segur. En el cas que, malgrat la desconnexió de totes 
les línies es continués tenint un SOC inferior al  valor llindar, no es podria actuar al respecte 
ja que el consum associat seria únicament el propi consum del sistema (pèrdues per exemple) 
el qual, a diferència del consum dels usuaris, no es pot controlar. 

En darrer lloc, un dels altres paràmetres crítics pel seu difícil control és l’autonomia del 
sistema. Com s’ha vist en el capítol 4.2.Paràmetres rellevants, l’autonomia depèn 
principalment de la generació i el consum energètic. Malgrat la previsió d’aquestes dues 
variables no és senzilla, aquesta plataforma aspira a ser una eina útil per tal de dur a terme 
un estudi de la tendència seguida, tan pel consum com per la generació en funció d’altres 
paràmetres. En primer lloc, una possible tasca que es podria dur a terme per tal de facilitar el 
estudi a partir d’aquestes dades, és la programació de la descàrrega periòdica de dades en 
forma d’arxiu. D’aquesta manera, l’usuari podria programar quines variables vol descarregar i 
cada quan ho vol fer. D’altra banda, un cop duta a terme aquesta qüestió, una possible tasca 
que també podria ser interessant que es dues a terme en un futur és la de realitzar un 
algoritme matemàtic que, a partir d’aquestes dades proporcionades per la interfície, fos capaç 
de predir punts crítics, com per exemple, moments d’alt consum i baixa generació. D’aquesta 
manera es podria actuar en conseqüència i millorar un cop més el rendiment del sistema. 
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