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Resum 
Aquest projecte és un anàlisi d’una microxarxa d’un habitatge autosuficient que està 

desconnectat de la xarxa de distribució. 

La instal·lació s’alimenta d’energia solar juntament amb una sèrie de bateries que ajuden a 

cobrir la demanda elèctrica durant tot el dia.  

Per realitzar aquest anàlisi, s’han estudiat i modelat convertidors VSC així com els seus 

elements de control. S’han modelat dos convertidors: un que actua com a grid-following i un 

altre com a grid-forming.  

Posteriorment, s’ha simulat el sistema global i se n’ha estudiat el seu comportament amb 

presència de càrregues i potència canviant. 
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Corrent Altern 

Corrent Continu 

Internal Model Control 

Line Commutated Converters  

Panell fotovoltaic 

Phase Locked Loop o Llaç de seguiment de fase 

Voltage Source Converter 

Isolated Gate Bipolar Transistors 

 

Capacitat dels condensadors generadors de xarxa 

Pic de voltatge màxim 

Factor d’esmorteïment 

Freqüència de la xarxa creada 

Corrent dels condensadors 

Corrent de la càrrega 

Corrent del convertidor dels PV 

Corrent del convertidor de les bateries 

Corrent de la xarxa 

Inductància del les bobines 

Velocitat angular  

Resistència de les bobines 

Constant de temps del Voltage Loop 

Constant de temps del Current Loop 

Voltatge dels condensadors 

Voltatge de la càrrega 

Voltatge del convertidor dels PV 

Voltatge del convertidor de les bateries 

Voltatge de la xarxa 
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2. Introducció 

Davant les creixents inversions i la reducció del impacte ambiental, les energies renovables 

comencen a agafar força i cada cop són més viables com a única font d’energia per xarxes de 

grans dimensions. L’energia solar està tenint cada vegada més pes, i és una bona opció per 

cobrir la demanda de llocs allunyats de les grans poblacions. Tot i això, el fet que només es 

pugui generar quan hi ha llum solar, obliga a utilitzar bateries que permeten garantir el 

subministrament quan la radiació és molt petita o el consum és molt gran.  

Tant les bateries com les plaques solars treballen en corrent continu, és per això que es 

requereix algun mètode per fer acoblar-los a la xarxa, ja que aquesta és AC. L’electrònica de 

potència es presenta com una solució òptima, ja que són sistemes d’alta controlabilitat que 

permeten passar de DC a AC i viceversa. 

En aquest treball, s’estudia una microxarxa, que és una instal·lació que integra tot el que 

s’acaba de mencionar: generació d’energia, emmagatzematge i la seva corresponent 

distribució. 

1.1 Objectius del projecte 

• Estudiar una microxarxa amb generació per plaques solars i amb sistema 

d’emmagatzematge.  

• Analitzar i modelar convertidors VSC. 

• Dissenyar els controladors necessaris dels sistema. 

• Simular la microxarxa dissenyada i veure com es comporta davant de càrregues i 

pertorbacions.  

1.2 Abast del projecte 

En aquest projecte s’ha modelat la part AC d’una microxarxa per estudiar-ne el 

comportament mitjançant simulacions. S’ha fet de forma simple i esquemàtica, així doncs no 

ha estat pensada per a la seva construcció. 

El disseny s’ha pensat per a un habitatge aïllat de la xarxa de distribució i amb  generació al 

voltant dels 10 kVA. 
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3. MICROXARXES 
Una microxarxa es pot definir com “un grup de càrregues interconnectades i recursos 

energètics que tenen connexions elèctriques clarament definides, i que actuen com una sola 

unitat controlable respecte la xarxa. Una microxarxa pot connectar-se i desconnectar-se de la 

xarxa de distribució per tal d’operar de forma aïllada o connectada” [7].  

En altres paraules, és una xarxa de baixa tensió que pot abastar instal·lacions de mida 

variable, però generalment inferior als 50 MW. Cobreix la demanda elèctrica d’una comunitat 

gràcies a diverses fonts d’energia connectades a ella. Es caracteritza per poder treballar 

desconnectada de la xarxa de distribució i per ser fàcilment controlable. Les seves funcions 

principals són la generació, el consum i l’emmagatzematge d'energia.  

L’ús de fonts de generació en una microxarxa com la turbina de gas o la cogeneració poden 

cobrir la demanda d’energia tèrmica de la comunitat abastida i, juntament amb les energies de 

caràcter renovable, generen l’energia elèctrica necessària per subministrar la demanda 

d’electricitat a la vegada que emmagatzemar la restant.  

Els seus components més importants són: 

- Elements de generació d’energia, que poden ser tan renovables (panells solars, 

generadors eòlics…) com no renovables (piles de combustible, generadors de 

diesel…). 

- Càrregues (loads) controlables o no controlables.  

- Elements d’emmagatzematge com bateries i grups de condensadors.  

- Elements de control que permetin automatitzar operacions com la connexió i 

desconnexió de la xarxa, que permetin controlar pertorbacions de la càrrega… 

- Xarxa de distribució o generació de xarxa (grid-forming). 
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Figura 3.1 Esquema d’una microxarxa a gran escala amb generació distribuïda renovable. 

Els principals avantatges de les microxarxes són que permeten menys dependència de la 

xarxa i menor emissions de gasos d’efecte hivernacle, ja que potencien l’ús d’energies 

renovables. Són molt útils per llocs aïllats on és difícil l’accés de la xarxa de distribució. 

També aprofiten de forma eficient l’energia dels PV, perquè es recolzen amb bateries. Per 

altra banda, poden resultar d’implantació cara. 

  



 10 

4. SISTEMA ESTUDIAT 
La microxarxa que s’estudia en aquest treball està aïllada de la xarxa de distribució i consta 

de generació renovable (panells fotovoltaics). La potència aparent de la font de generació 

estarà al voltant dels 10 kVA.  

Subministra energia a un habitatge estàndard, i per tant, les càrregues que s’han analitzat són 

d’elements d’una casa.  

Per simplificar l’estudi, només s’ha simulat la part de corrent alterna, tal i com mostra el 

requadre vermell de la Figura 4.1. A més a més, a l’hora de modelar el sistema s’ha pensat 

per  càrregues simètriques i no s’ha tingut en compte les pèrdues del cablejat. També s’han 

fet altres simplificacions com alimentar directament les fonts de tensió que controlen 

convertidors, sense passar abans per un PWM ( Pulsed Width Modulation). 

 

Figura 4.1 .Esquema global de la microxarxa estudiada.  

 
Per estudiar aquesta microxarxa, primerament s’explica el modelat dels convertidors i 

s’analitza el grid-forming, els seus elements de control i el seu funcionament. Posteriorment, 

es donen valors als paràmetres dels controladors de la xarxa segons els seus requeriments i es 

simulen diverses càrregues i pertorbacions, per tal d’estudiar la resposta del sistema.  
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5. CONVERTIDOR 
Per tal que la potència generada dels panells fotovoltaics s’aprofiti a la microxarxa, han de 

connectar-se mitjançant un inversor que transforma el corrent continu de les plaques a corrent 

altern. Les bateries també necessiten estar també connectades a un convertidor, que ha de ser 

bidireccional perquè es carreguin i es descarreguin.  

En aquest treball, s’ha utilitzat un convertidor VSC (Voltage Source Converter). Aquest tipus 

d’inversors estan formats per transistors IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistors), que 

actuen com interruptors que poden commutar ràpidament i, a la vegada que  modular el 

voltatge.  

Els VSC poden controlar tant la potència activa com la reactiva independentment, però tenen 

l’inconvenient que tenen pèrdues elevades en comparació a altres tecnologies com podrien 

ser els LCC.  

El convertidor, il·lustrat a la Figura 5.1, consta de la part trifàsica i la de corrent continu. Les 

branques de corrent trifàsic estan connectades mitjançant inductàncies al punt mig de tres 

branques amb dos transistors IGBT cadascuna. Pel que fa a les de continua, estan 

connectades les bateries i els panells fotovoltaics, normalment connectats per un convertidor 

DC-DC abans. 

 

Figura 5.1 Esquema del convertidor VSC. A l’esquerra la part trifàsica i a la dreta la de contínua [8]. 
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Per modelar aquest convertidor de forma simple, la part de contínua es simplifica amb una 

font de corrent i dos condensadors. Per altra banda, la part d’AC, es fa amb fonts de tensió, 

tal i com mostra la Figura 5.2. Sense considerar pèrdues, PAC=PDC. 

 

Figura 5.2 Esquema del convertidor VSC modelat. A l’esquerra la part AC i a la dreta la DC [1]. 

Per modelar la microxarxa de la Figura 5.2, es necessiten dos convertidors: un operant com a 

grid-following i un altre com a grid-forming. El primer és el dels PV i el segon el de les 

bateries. 

5.1. Convertidor operant com a Grid-following 

Es necessita un convertidor grid-following per injectar la potència dels PV a la xarxa.    

Per modelar el sistema equivalent d’aquest convertidor, la part de continua no es tindrà en 

compte. Així doncs, s’ha prosseguit amb el model de la Figura 5.3, què és el circuit 

simplificat de la banda d’alterna, amb les corresponents equacions (1). La resistència afegida 

correspon al comportament resistiu de la inductància. 

 

Figura 5.3 Esquema de la simplificació de la banda AC del VSC. 
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Essent, 𝑣) el voltatge del convertidor i  𝑣0 el voltatge de la xarxa. 

El convertidor modelat en la Figura 5.3 actua com a grid-following,  

5.2. Convertidor operant com a Grid-forming 

El cas d’estudi, al estar aïllat, necessita generació de la xarxa (grid-forming), que actua com a 

columna vertebral de la microxarxa. Aquesta generació es comporta com una font de tensió 

AC amb amplitud i freqüència fixades, que s’han de donar com a consigna. 

Els valors de referència del voltatge donats són: 

v(>∗ =
√2
√3

V(D%;										v(;∗ = 0										(2) 

On Vcond és la tensió de línia. 

El disseny consisteix en 3 condensadors, un a cada branca trifàsica, que estan connectats al 

convertidor (𝑉FGH) mitjançant una inductància i una resistència.  

 
Figura 5.4 Esquema elèctric equivalent del convertidor amb generació de xarxa   

 
Les equacions dels condensadors són les següents (3): 
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5.3. Transformada de Clarke i de Park 

Els sistemes trifàsics, solen ser difícils d’estudiar utilitzant la referència comuna abc, així 

doncs per tal d’analitzar-los i operar, és més fàcil utilitzar eixos ortogonals o una referència 

síncrona. Les transformacions més útils per canviar de base són Clarke i Park. 

La transformada de Clarke canvia els eixos abc a 𝛼𝛽0, passant a formar així, una base 

ortogonal.  

La transformada de Park, que és la que s’ha utilitzat per operar matemàticament el sistema, 

consisteix en la transformada de Clarke amb una rotació. Els eixos passen de 𝛼𝛽0 a qd0, 

obtenint així una referència síncrona. 

 
Figura 5.5. D’esquerra a dreta: referència abc, 𝛼𝛽0	, qd0 (Park) [4]. 

Les equacions per passar de la referència abc a la referència síncrona qd0 són les següents: 

[𝑥>;2	] = 	 [𝑇>;2	][𝑥,-(]	 (4) 

*
𝑥>
𝑥;
𝑥2
. = 	

2
3

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡cos(𝜃) cos(𝜃 −

2𝜋
3 ) cos(𝜃 +

2𝜋
3 )

sin(𝜃) sin(𝜃 −
2𝜋
3 ) sin(𝜃 +

2𝜋
3 )

1
2

1
2

1
2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

*
𝑥,
𝑥-
𝑥(
.		(5) 

i a la inversa, 
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Un cop aplicada la transformada de Park, el voltatge, la intensitat i la potència passen a ser: 

𝑉>; =
𝑣> − 𝑗𝑣;
√2

(8)			𝐼>; =
𝑖> − 𝑗𝑖;
√2

(9) 

S= P+ jQ = 3𝑉>;𝐼>; = (10) 

𝑆 =
3
2
fg𝑣>𝑖> + 𝑣;𝑖;h 	+ 		𝑗g𝑣>𝑖; + 𝑣;𝑖>hi						(11) 

 

 

Figura 5.6 Gràfic superior xarxa en referència abc, i al inferior en referència qd0  
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5.4. Esquemes de control 

5.4.1. Esquema del control del convertidor grid-following 

El control d’aquest convertidor és fa en la referència qd0, aplicant la transformada de Park. 

Això fa que la implementació d’una Phase Locked Loop (PLL) sigui necessària per computar 

l’angle de la xarxa.  

Algun dels elements de control del VSC poden variar segons si està connectat al sistema 

d’emmagatzematge o a la font de generació. El primer cas és més senzill, ja que es pot 

connectar directament la potència a la referència. Pels panells, en canvi, s’ha d’implementar 

un controlador pel voltatge DC per assegurar el balanç de potència entre la generació i la 

injectada a la xarxa. Tot i això, en aquest treball, s’ha simplificat l’estudi i els panells 

fotovoltaics injecten la potència a la xarxa directament, tal i com es pot veure fa la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Esquema general del control del convertidor per sistemes d’emmagatzematge [1]. 
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5.4.2. Esquema del control del convertidor grid-forming 

Pel control de la generació de la xarxa també s’ha utilitzat la referència qd0. 

Com mostra la Figura 5.8, s’han de dissenyar els controladordel llaç de corrent intern 

(Current Loop) i del llaç extern de tensió (Voltage Loop). 

 

Figura 5.8 Esquema general del control del generador de xarxa [2]. 
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5.5. Disseny dels controladors 

5.5.1. Phase Locked Loop 

La funció de la  Phase Locked Loop (PLL) és identificar l’angle	(𝜃) i la velocitat angular (𝜔) 

de la xarxa.  

Com el control del convertidor de xarxa està basat en la referència de Park, és necessari 

implementar una PLL per tal de determinar l’angle de la xarxa.  Aquesta també assegura que 

𝑣; = 0.   

Tal i com es pot veure a la Figura 5.9, el sistema consisteix en la realimentació del 𝑣; que es 

compara amb el 0 i es filtra aquesta diferència amb un controlador PI, per tal d’obtenir la 

velocitat angular 𝜔. 

 
Figura 5.9 Phase Locked Loop 

Assumint que l’error de l’angle és petit, s’obté el següent sistema: 

𝜃′(𝑠)
𝜃(𝑠) =

2𝜉𝜔%𝑠 + 𝜔%l

𝑠l + 2𝜉𝜔% + 𝜔%l
			(12) 

El controlador que s’ha implementat és un PI, el qual està definit per l’equació (13). 

𝐾𝑓(𝑠) = 𝐾o

_
pqrr

+ 𝑠

𝑠 			(13) 

S’obtenen les expressions dels paràmetres del PI (16) i (17) computant les expressions (14) i 

(15). 
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𝜔% = s
𝐾o𝐸"
𝜏tuu

				(14) 

𝜉 = s𝜏tuu𝐾o𝐸"
2 					(15) 

𝐾o =
	2𝜉𝜔%
𝐸"

				 (16)	 

𝜏tuu =
2𝜉
𝜔%
			(17)	 

Essent 𝐸"és el pic de voltatge màxim admès, 𝜉el factor d’esmorteïment i 𝜔% la velocitat 

angular elèctrica. 
 

5.5.2. Current Loop 

Com en el disseny no hi ha fase neutre, es considera que ni hi ha corrent homopolar, per 

tant	𝑣02 − 𝑣)2 = 0. Amb aquesta consideració i aplicant Park a (1), les equació del model 

equivalent de la Figura 6.3 queden de la següent manera (18): 

x
𝑣)>
𝑣)>y − x

𝑣0>
𝑣0;y = z 𝑅 𝐿𝜔{

−𝐿𝜔{ 𝑅 | z
𝑖>
𝑖;
| + x𝐿 0

0 𝐿y
𝑑
𝑑𝑡 z

𝑖>
𝑖;
|				(18) 

Essent 𝜔{  la velocitat angular elèctrica, 𝑣),>; el voltatge del convertidor en referència Park  i , 

𝑣0,>;  el voltatge de la xarxa en referència Park. 

Per tal de controlar el corrent 𝑖>;,	s’han desacoblat els dos components i s’han tractat 

independentment a través d’un controlador PI. Assumint que 𝑣;=0 i sent 𝑣)� la sortida dels 

controladors, el desacoblament queda de la següent manera: 

x
𝑣)>
𝑣);y = �

𝑣)>� + 𝑣0> + 	𝐿𝜔{𝑖;
𝑣);� − 	𝐿𝜔{𝑖>

�				(19) 

Utilitzant la funció transferència en el domini de Laplace s’obté l’expressió (20). 

𝑖>;
𝑣′)>;

=
1

𝑅 + 𝐿𝑠						(20) 
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El PI utilitzat és de la forma (21) i utilitzant el mètode IMC (Internal Model Control) trobem 

l’expressió dels seus paràmetres (22). 

𝐺�>(s) = 𝐺�;(s) = 𝐾o + 𝐾�
1
s 				

(21) 

𝐾o =
L
𝜏)
; 			𝐾� =

R
𝜏)
				 (22)				 

On 𝜏) és una constant que pren un valor segons les característiques del convertidor. 

 
Figura 5.10 Esquema del llaç de corrent (Current loop) 

 

Figura 5.11 Esquema del llaç de corrent intern (Current loop) 
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5.5.3. Voltage Loop 

Els inputs del llaç de tensió són les consignes que s’han donat per a la generació de la xarxa: 

l’amplitud del voltatge (2) i la velocitat angular (freqüència).  

Pel disseny del controlador, s’ha realitzat un control feedforward seguint la metodologia de 

[2] on la xarxa es considera una pertorbació. Les equacions que descriuen el comportament 

del corrent dels condensadors (3) en referència Park són (23), i s’utilitzen per realitzar el 

desacoblament del sistema (24). 

z
𝑖(>
𝑖(;
| = z

𝑖F>
𝑖F>
| − z

𝑖">
𝑖";

| = z 0 𝐶𝜔{
−𝐶𝜔{ 0 | x

𝑣(>
𝑣(;y + x

𝐶 0
0 𝐶y

𝑑
𝑑𝑡
x
𝑣(>
𝑣(;y				 (23) 

z
𝑖F>
𝑖F;
| = �

𝑖F>� + 𝑖"> − 	𝐶𝜔{𝑣(;
𝑖F;� + 𝑖"; + 	𝐶𝜔{𝑣(>

�				(24) 

D’on 𝑖F,>;�  són les sortides del controlador, les quals queden definides per (25). 

z
𝑖′(>
𝑖′(;

| = x𝐶 0
0 𝐶y

𝑑
𝑑𝑡
x
𝑣(>
𝑣(;y			 (25) 

Es podria implementar simplement un controlador P de	𝐾o = 	
�
p�

, ja que la planta és un 

sistema integrador, però qualsevol pertorbació desconeguda podria provocar problemes en la 

resposta. És per això que es fa ús de la tècnica IMC amb resposta millorada. Les equacions 

per trobar les expressions dels paràmetres del controlador són: 

𝐾o = 𝐾(		; 		𝐾� =
𝐾(
𝜏�
		 ; 		𝐾; = 𝐾(𝜏�				(26) 

𝐾 =
1
𝐶			(27) 

𝛽 = 𝜓�1 − �1 −
𝜏�
𝜓�

�
�
� (28) 

𝜏� = (𝜓 + 2𝛽) −
3𝜏�l − 𝛽l

3𝜏� − 2𝛽
	(29) 

𝜏� =
(2𝜓𝛽 + 𝛽l) − p�

�

�p�^l�

𝜏�
−
3𝜏�l − 𝛽l

3𝜏� − 2𝛽
	(30) 
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𝐾( =
𝜏�

𝜓𝐾(3𝜏� − 2𝛽)
		(31) 

D’on 𝜏( és la constant de temps del controlador, i 𝜓	és un valor que depèn de la planta 

analitzada. 

L’esquema global seguint les equacions de desacoblament (24) és el de la Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 Esquema del llaç de tensió extern (Voltageloop) 
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5.6. Funcionament 

S’ha realitzat una prova de funcionament només convertidor amb grid-forming sense càrrega, 

amb una consiga variable (Figures 5.13) i amb una de constant, la de la xarxa de distribució 

europea (Figura 5.6). En els dos casos, la freqüència donada ha estat de 50 Hz. 

 

 

Figura 5.13 Consigna vc* donada per veure el funcionament del grid-forming. 

 

Figura 5.14 vc en resposta a la consigna de la Figura 5.12. 
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Figura 5.15 Error del Voltage Loop 

 

Figura 5.16 Error del Current Loop 

 

Figura 5.17 vc,abc posant com a paràmetres de referència v*c la Figura 5.6. 
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6. CASOS D’ESTUDI 

El voltatge de la generació de xarxa (𝑣() s’utilitza de referència (𝑣0) pel convertidor VSC 

dels panells fotovoltaics. D’aquesta manera, no cal la font de tensió que s’ha modelat 

anteriorment i es pot connectar directament als condensadors, que actuen com a tal. 

 

Figura 6.1. Esquema del circuit equivalent de la microxarxa 

Per tal d’analitzar el comportament del sistema davant diferents valors de càrrega i de 

pertorbacions en la potència entregada, s’han realitzat les següents simulacions: 

a) Amb potència dels panells fotovoltaics constant: 

i. Sense càrrega. 

ii. Amb càrrega amb FP»1 

iii. Amb càrrega amb 0 <FP <1 

b) Amb pertorbacions en la potència entregada: 

iv. Sense càrrega. 

v. Amb càrrega amb FP»1 

vi. Amb càrrega amb 0 <FP <1 

c) Cas a potència constant i connexions de càrrega 
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6.1. Dimensionament 

Els valors dels paràmetres del circuit i dels elements de control, que es mantenen constants en 

tots es casos d’estudi, són els de la Taula 6.1. 

R [W] 0.5 

L [mH] 5.4 

C [µF] 62.544 

Em [V] 800 

𝜉 0.707 

wn[rad/s] 418.88 

	𝜏) [ms] 1 

	𝜏( [ms] 5 

Taula 6.1. Dimensionament de la microxarxa 

La resistència i la inductància s’han escollit basats en el disseny que es proposa a [1]. El valor 

de la capacitat dels condensador, s’extreu sabent que Xb ha de ser 5 vegades XL de la part AC 

del VSC, i a la vegada ser una sisena part de Xc. 

𝑋u = 2𝜋𝑓𝐿 =
𝑋-
5 		(32) 

𝑋( =
1

2𝜋𝑓𝐶 = 6𝑋-		(33) 

𝐶 =
1

5 · 6 · (2𝜋𝑓)l · 𝐿 = 62.54	µF		(34) 

Pel que fa als paràmetres de la PLL, també s’han extret de [1]. 

Els valors de les constants de temps del current i voltageloop han de complir que	𝜏)<	𝜏(, ja 

que al estar col·locats en cascada, la dinàmica del llaç de tensió ha de ser més lenta que la del 

de corrent. En aquest cas, 5 vegades més lenta. 
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El valor de les consignes per al grid-forming, també seran constants en totes les simulacions. 

Com s’ha avançant anteriorment la referència 	𝑣 ∗(  que s’ha donat és (2). 

v(>∗ =
√2
√3

V(D%;						v(;∗ = 0										(20) 

En aquest cas, s’ha simulat una xarxa europea, per tant V(D%; són 400 V i la consigna de la 

freqüència és de 50Hz. 

Els valors de  P i Q entregats pels PV s’han anat canviant per veure com respon el sistema a 

valors elevats, petits i irregulars de potència. 

Per analitzar el comporta el sistema davant diferent tipus de càrrega, s’han fet diverses 

simulacions canviant el valor d’aquestes. 

Les càrregues a les que està exposat el sistema oscil·len entre els 0,01 kW, com un ordinador, 

als 1.2-1.4 kW que consumeix el microones o l’aire acondicionat. El fet que puguin estar 

molts aparells connectats a la vegada, fa que la normativa obligui a tenir contractada una que 

contempla el fet de tenir molts aparells connectats a la vegada, a grans trets, la potència 

contractada per una residència familiar acostuma a estar entre el 5 i els 10 kW. 

 

 
Taula 6.2. Consum de diferents aparells d’una casa [9]. 
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Figura 6.2 FP de diferents aparells d’una casa [5]. 

Per tal de simular el sistema quan es connecta una càrrega a la xarxa, s’ha connectat una 

impedància LR a cada branca de vc del sistema.  
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6.2. Primer cas d’estudi 

En el primer cas que estudiat, es pren la potència entregada pels panells fotovoltaics constant. 

Per veure el comportament del sistema davant diferents valors, se’n prenen dos (Taula 6.3). 

NIVELL P (kW) Q (kvar) 

ALT 8 0 

BAIX 2 0 

Taula 6.3 Valors de la potència entregada pels PV 

A continuació, s’estudien 3 casos diferents segons la presència de càrrega al sistema i, si n’hi 

ha, el valor d’aquesta. 

La simulació té una durada de dos segons, ja que quan PV = 8 kW, al sistema li costa una 

mica més d’un segon estabilitzar-se.  

i. Simulació sense càrrega 

Primerament, s’ha simulat el sistema en els nivells alts i baix de potència i sense càrrega.  

Pel que fa als voltatges, es mantenen constants durant tota la simulació, tret del primer 

segons on s’observen pertorbacions degut a l’estat transitori de l’engegada. Com es pot 

veure en les Figures 6.3 i 6.4, el valor del voltatge dels condensadors és el que s’esperava.   

Figura 6.3 Voltatge dels condensadors en referència abc. 
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Figura 6.4 Voltatge dels condensadors en referència qd0. 
 

El valor del voltatges del convertidor L és superior al de la xarxa, ja que hi està injectant 

potència. Concretament, vlq = 328,8 V i vld = -6,9 V pel nivell baix de potència i vlq = 334,8 V 

i vld = -27,7 V pel nivell alt (Figura 6.5). Pel que fa al convertidor X, el de les bateries, el seu 

voltatge és inferior al de la xarxa, és a dir, està sent alimentat. vxq = 307 V i vxd = 25,7 V pel 

nivell baix de potència i vxq = 314 V i vld = 3,7  V pel nivell alt (Figura 6.6). 

 
Figura 6.5. Voltatge del convertidor L en referència qd0. 
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Figura 6.6 Voltatge del convertidor X en referència qd0 

 

Analitzant les intensitats que passen pel circuit, s’ha vist que el corrent que circula 

pels condensadors és icq = 0 A i icd = -6,4 A tant pel nivell baix de potència com 

pel nivell alt (Figura 6.7). El corrent Il si que canvia segons la potència generada 

pels PV, essent ilq = 4,1 A i ild = 0 A amb 2 kW i ilq = 16,3 A i ild = -0 A amb 8 

kW (Figura 6.8). Ix, que és la intensitat del convertidor de les bateries, és la resta 

de Ic-Il , per tant, també varia segons el nivell de potència. 

Figura 6.7 Intensitat dels condensadors en referència qd0. 
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Figura 6.8 Intensitat del convertidor L de en referència qd0. 

ii. Amb càrrega amb FP»1.  

On R=150 W i L= 1mH 

La potència que consumeix aquesta càrrega és la Figura 6.9, i la intensitat que passa per 

ella la de la Figura 6.10. 
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Figura 6.9 Valors de la potència de la càrrega (ii).  

 

Figura 6.10 Valors de la intesitat que passa per  la càrrega (ii). 

En ambdós casos, la potència consumida és aproximadament 1065 W, i la reactiva  0 var. 

La intensitat també és igual en els dos casos, concretament iq = 2.18 A i id = 0 A. 

El valor del voltatges del condensadors segueix sent el correcte (Figura 6.11). El del 

convertidor L, segueix sent vlq = 328,8 V i vld = -6,9 V pel nivell baix de potència i vlq = 

334,8 V i vld = -27,7 V pel nivell alt (Figura 6.12), és a dir, no canvia amb l’adició d’una 

càrrega. Pel que fa al convertidor X, el seu voltatge en aquest cas és vxq = 315 V i vxd = -0 

V pel nivell baix de potència i vxq = 308,7 V i vld = 20,8 V pel nivell alt (Figura 6.13). 
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Figura 6.11 Voltatge dels condensadors en referència qd0. 

 
Figura 6.12 Voltatge del convertidor L en referència qd0. 

 
Figura 6.13 Voltatge del convertidor X en referència qd0. 

Es pot veure que les intensitats que Ic, i  Il no varien. Així doncs, tenint en compte 

que en aquest cas hi ha una Icar,  és la Ix la que ha de variar per garantir la 2ª llei de 

Kirchoff. En aquest cas, Ix  és Ix = Ic + Icar -Il (35). 
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Figura 6.14 Intensitat dels condensadors en referència qd0. 

Figura 6.15 Intensitat del convertidor L de en referència qd0. 

 

iii. Amb càrrega amb 0 <FP <1 

On R=100W i L= 100 mH 

La potència que consumeix la segona càrrega càrrega és la Figura 6.16, i la intensitat que 

passa per ella la de la Figura 6.17. 
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Figura 6.16 Valors de la potència de la càrrega (iii) 

 

Figura 6 17. Valors de la intesitat que passa per  la càrrega (iii) 

En ambdós casos, la potència consumida és aproximadament 1457 W, i la reactiva  -

458 vAr.  

La intensitat també és igual en els dos casos, concretament iq = 2,98 A i id = 0.94 A. 

Amb aquests resultats, veiem que el factor de potència és aproximadament FP» 0.95 
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Canviant la càrrega (ii) per la (iii), no s’altera ni el voltatges del condensadors (Figura 

6.18) ni el del convertidor L (Figura 6.19). En canvi, el voltatge del convertidor de les 

bateries és, en aquest cas Vxq = 316,8 V i vxd = -0,8 V pel nivell baix de potència i vxq 

= 310,6 V i vld = 19,9 V pel nivell alt (Figura 6.20). 

 
Figura 6.18 Voltatge dels condensadors en referència qd0 

 
Figura 6.19 Voltatge del convertidor L en referència qd0 

Figura 6.20 Voltatge del convertidor X en referència qd0. 
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Les intensitats que Ic, i  Il segueixen sense variar. Per tant, és Ix, que seguint (35), 

complirà la segona llei de Kirchoff.  

 

Figura 6.21 Intensitat dels condensadors en referència qd0. 

f 

 

Figura 6.22 Intensitat del convertidor L de en referència qd0. 
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Totes les dades d’aquestes simulacions, queden recollides en la Taula 6.4. 

 

 Sense càrrega Càrrga (ii) Càrrega (iii) 
Nivell Alt Nivell Baix Nivell Alt Nivell Baix Nivell Alt Nivell Baix 

P (W) 0 0 1067 1067 1457 1457 
Q (var) 0 0 0 0 -458 -458 
icarq (A) 0 0 2,18 2,18 2,98 2,98 
icard (A) 0 0 0 0 0,94 0,94 
vcq (V) 326,6 326,6 326,6 328,6 326,6 326,6 
vcd (V) 0 0 0 0 0 0 
vlq (V) 334,8 328,8 334,8 328,7 334,8 328,7 
vld (V) -27,7 -6,9 -27,7 -6,9 -27,7 -6,9 
vxq (V) 307 314 308,7 315 310,6 316,8 
vxd (V) 25,7 3,7 20,8 0 19,9 -0,8 
icq (A) 0 0 0 0 0 0 
icd (A) -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 
ilq (A) 16,3 4,1 16,3 4,1 16,3 4,1 
ild (A) 0 0 0 0 0 0 

Taula 6.4 Recull de valors dels paràmetres del circuit. 

 

Com s’ha anat veient, veiem que el voltatge i la intensitat dels condensadors es manté 

constant i estable hi hagi o no càrrega i és independent de la potència entregada pels PV. Pel 

que fa als paràmetre del convertidor grid-following, només canvien en funció de la potència 

que estiguin generant els panells fotovoltaics, és a dir, la càrrega no afecta el seu valor. 

Finalment, s’ha comprovat que el voltatge i la intensitat del convertidor de les bateries, és 

dependent de la potència i de la càrrega que hi hagi connectada.  

Il i Ic no varien, això implica que, per compensar els corrents Ix és el que augmenta o 

disminueix.  
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6.3. Segon cas d’estudi 

Un cop vist com es comporta el sistema per valors de potència constants, s’ha procedit a 

incloure-hi irregularitats.  

Per escollir la consigna de la potència dels panells fotovoltaics, s’ha parat atenció en la corba 

de radiació solar, perquè fos el més semblant possible a la d’un real.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23 Gràfic de la irradiació en funció de l’hora del dia [6]. 

Per tant, tenint en compte que la potència màxima es generarà a les hores de màxima radiació 

s’ha modelat la corba de la potència de la següent manera (Figura 6.24): 

 

Figura 6.24 P*i Q*dels PV 

A continuació, s’estudien  els mateixos 3 casos descrits anteriorment 

iv. Simulació sense càrrega 

Per tant, la potència i la Icar són, valors nuls.  
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La vc dels condensadors es veu modificicada cada vegada que hi ha un canvi brusc de 

potència i triga unes dècimes de segon a tornar-se a estabilitzar. Tal com es veu a la figura 

6.25.  

 

Figura 6.25 Voltatge dels condensadors en referència abc. 

 

Figura 6.26 Voltatge dels condensadors en referència qd0. 

El fet que hi hagin aquests canvis bruscos i que la xarxa es modifiqui, fa que aquest error es 

vegi reflectit en tots els paràmetres del circuit.  
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Figura 6.27 Voltatge del convertidor L i dels condensadors en referència qd0. 

 

Figura 6.28 Voltatge del convertidor X en referència qd0. 

 

Figura 6.29 Intensitat dels condensadors en referència qd0. 
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v. Amb càrrega amb FP»1.  

On R=150 W i L= 1mH 

La potència que consumeix aquesta càrrega segueix sent 1067 W, i la reactiva  0 var. La 

intensitat també és igual. Tot i això veiem grans pertorbacions en els senyals, que 

corresponen als canvis de valor de P* i Q*. 

 

Figura 6.30. Valors de la potència de la càrrega (v). 
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Figura 6.3. Valors de la intensitat que passa per  la càrrega (v).  

vi. Amb càrrega amb 0 <FP <1 

On R=100W i L= 100 mH 

Com s’ha vist anteriorment, aquesta càrrega correspont a un FP» 0.95, una potència 

consumida de 1457 W, i -458 var. La intensitat que circula per ella és concretament iq= 2,98 

A i id=0,94 A. 

Com podem apreciar a la Figura 6.21 i 6.22 Els gràfics de P* i Q* i Icar seguirien sent els 

mateixos si no fos per les grans pertorbacions que provoquen els canvis bruscs de potència.  
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Figura 6.32 Valors de la potència de la càrrega (vi). 

 

Figura 6.33 Valors de la intesitat que passa per la càrrega (vi).  
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6.4. Tercer cas d’estudi 
Finalment, s’ha estudiat el cas de la introducció de càrrega amb potència constant dels PV. 

Utilitzant les dues loads anteriors, s’ha pogut observar pertorbacions en la connexió i 

desconnexió d’aquestes en tots els paràmetres del circuit. Concretament, s’ha parat atenció en 

els paràmetres dels condensadors i de la càrrega.  

La potència entregada pels PV en aquest cas s’ha fixat en 6 kW i 0 var i les càrregues es 

connectaran del 0.3 al 0.7 s. 

vii. Amb càrrega amb FP1. 

On R=150 W i L= 1mH 

Quan la  càrrega resistiva es connecta al circuit, s’observen pertorbacions en la potència i la 

intensitat consumides, fins que aquestes s’estabilitzen. Igual passa en la seva desconnexió al 

segon 0.7. Com es pot veure en les Figures 6.34 i 6.35, els desequilibris en la connexió són 

molt forts.

 

 
Figura 6.34 Potència de la càrrega vii. 
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Figura 6.35 Intensitat que passa per la càrrega la càrrega vii. 

Els valors de la potència i intensitat de la càrrega són els mateixos que en l’apartat (ii) i (v), ja 

que només són conseqüència de la seva impedància.  

Pel que fa als paràmetres dels condensadors, s’observen pertorbacions en els segons 0.3 i 0.7. 

Especialment en el de la connexió de la càrrega. També s’ha de tenir en compte que al 

principi de la simulació hi ha el pic d’engegada. 

 

 
Figura 6.36 Voltatge dels condensadors en referència abc i qd0. 
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Figura 6.37 Intensitat que passa pels condensadors. 

viii.  Amb càrrega amb 0 <FP <1 

On R=100 W i L= 100 mH 

Tal i com passa a (vii), la potència i la intensitat de la càrrega només prenen valors quan 

aquesta està connectada al circuit. Les diverses pertorbacions que s’observen fins arribar a 

l’estat estacionari són més suaus que en el cas anterior.  Els valors d’aquests paràmetres són 

iguals que a (iii) i (vi). 

 
Figura 6.38 Potència de la càrrega viii. 
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Figura 6.39 Intensitat que passa per la càrrega la càrrega viii. 

Com ja s’ha vist anteriorment, els valors del voltatge i la intensitat es mantenen iguals en els 

condensadors, ja que depenen de la consigna donada. S’observen també, desequilibris en 

l’estat transitori quan es connecta i desconnecta la càrrega. 

 
Figura 6.40 Voltatge dels condensadors en referència abc i qd0. 
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Figura 6.41 Intensitat que passa pels condensadors. 

 

 

 

  



 51 

7. VIABILITAT 

7.1. Pressupost 
En el pressupost d’aquest projecte només s’ha inclòs la mà d’obra i petites despeses 

d’internet i electricitat, ja que no hi ha hagut cap compra. 

La llicencia del MATLAB per fer ús del Simulink s’ha adquirit gratuïtament pel fet de ser 

estudianta. 

Pel que fa a les hores dedicades al TFG han estat aproximadament de 320 h, corresponents a 

12 crèdits. Traduïts a 8 €/h, com marca el mínim salari d’un conveni de pràctiques de 

l’ETSEIB,  fan un total de 2560 €. 

El cost de l’energia elèctrica i el contracte d’Internet es poden veure a la Taula 7.1. 

 

 Temps Preu per unitat de temps Preu total 

Treballadora 320h 8 €/h 2560 € 

Electricitat  0.03 €/h 9.6 € 

Internet 5 25 €/mes 125 € 

TOTAL 2694.6 € 

Taula 7.1 Pressupost 

7.2. Impacte ambiental 
L’impacte ambiental ha estat nul, ja que no s’ha dut a terme el projecte materialment. L’únic 

factor que podria considerar-se per valorar l’impacte del treball és l’energia elèctrica gastada 

per l’ordinador. Però les emissions d’aquesta són totalment negligibles.  
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8. CONCLUSIONS 

Aquest treball dona una visió global del món de les microxarxes, ja que s’han estudiat de 

forma simplificada. 

Es podria dir que l’electrònica de potències resulta ser un mètode molt útil i fàcil de controlar 

per poder dissenyar aquest tipus de sistemes. Gràcies a l’ús de controladors, s’ha pogut 

dissenyar un xarxa que complia els requisits específics pel cas proposat. 

Pel que fa al comportament d’aquesta, s’ha comprovat que utilitzant els paràmetres adequats, 

funciona de manera satisfactòria. El sistema respon a diferents valors de càrrega i de potència 

correctament. Tot i això, els canvis bruscos de potència provoquen que es desestabilitzi el 

sistemacreant pics que alteren tots els paràmetres d’aquest. A més a més, caldria millorar 

l’engegada, ja que triga una mica de temps a assolir el transitori.  

Cal remarcar que la microxarxa dissenyada a part de ser totalment simètrica consta de moltes 

idealitzacions, com per exemple, cables sense resistència. 

Per futurs treballs, caldria analitzar també la part de contínua del sistema i millorar el control 

d’aquest.  
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ANNEX  

Disseny amb el Simulink: 
 

1. Global 
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2. Park 

 

 
3. Park-1 
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4. PLL 
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5. Current Loop 
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6. Voltage Loop 

 
 

7. Reference Computation 
 

 
 

8. Load 
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