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Resum
Aquest projecte descriu la simulació d’un sistema de càrrega per a vehicles elèctrics, el qual es sustenta
per la injecció de potència provinent d’un camp solar, i si escau de la xarxa elèctrica. Per alimentar una
càrrega que imiti el comportament de l’emmagatzemament d’energia del sistema d’aquests cotxes.
Tot en un context d’aplicació en un escenari de jornada laboral, per afavorir l’impuls d’energies
renovables tant per empreses com per treballadors.
D’aquesta manera els primers capítols descriuen de forma general les microxarxes basades en
aprofitament fotovoltaic, incidint posteriorment en els sistemes de càrrega, bateries i elements que
prenen part en l’operació sotmesa a estudi en aquest treball.
Estructuralment el treball es divideix en:
Una primera part on es decideix la situació de l’emplaçament, es realitza un estudi de mercat i la
modelització dels elements de la instal·lació considerada, per tal de dimensionar correctament el
sistema conjunt.
Seguit de la implementació d’un programa mitjançant el software informàtic LabVIEW, utilitzat per
simular el comportament de la bateria del cotxe i adequar la seva corba de càrrega a la potència solar
del camp fotovoltaic estimat, per extreure la màxima energia disponible. Generant una sèrie de
simulacions que permetran discernir entre les diferents estratègies que hauran de considerar els
sistemes de gestió d’energia en carregadors intel·ligents en quant a l’aprofitament del recurs solar, a
partir del desplaçament de les càrregues en el temps.
Culminant el projecte amb els resultats obtinguts de les proves al laboratori E3PACs de la EEBE que
justifiquen el dimensionament de la instal·lació i verifiquen el funcionament correcte del programa
dissenyat.
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Resumen
Este proyecto describe la simulación de un sistema de carga para vehículos eléctricos, el cual se
sustenta por la inyección de potencia procedente de un campo solar y si fuera necesario de la red
eléctrica. Para alimentar una carga que imite el comportamiento del almacenaje de energía del sistema
de estos coches. Todo en un contexto de aplicación en un escenario de jornada laboral, para favorecer
el impulso del uso de energías renovables tanto empresas como para trabajadores.
De esta manera los primeros capítulos explican de forma breve las microrredes basadas en el
aprovechamiento fotovoltaico, incidiendo posteriormente en los sistemas de carga, baterías y
elementos que toman parte en la operación sometida a estudio en este trabajo.
Estructuralmente el trabajo se divide en:
Una primera parte donde se decide la situación del emplazamiento, se realiza un estudio de mercado
y se modelizan los elementos de la instalación considerada, por tal de dimensionar correctamente el
sistema conjunto.
Seguido de la implementación de un programa mediante el software LabVIEW, utilizado para simular
el comportamiento de la batería del coche y adecuar su curva de carga a la potencia solar del campo
fotovoltaico estimado, para extraer la máxima energía disponible. Generando una serie de
simulaciones que permitirán discernir entre las diferentes estrategias que tendrán que considerar los
sistemas de gestión de energía en cargadores inteligentes en cuanto al aprovechamiento del recurso
solar, a partir del desplazamiento de cargas en el tiempo.
Culminando el proyecto con los resultados obtenidos de las pruebas en el laboratorio E3PACS de la
EEBE que justifican el dimensionamiento de la instalación y verifican el funcionamiento correcto del
programa diseñado.
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Abstract
This project describes the simulation of an electric vehicle charge system, supported by the power
injection originated from a solar field and if it would be necessary drowned from the electrical network.
In order to feed a charge imitating the energy storage system behaviour of these cars. All applicated to
a workday context, for favour the renewable energies use in companies so as much to workers.
By this way the firsts chapters explain a brief review of microgrids based on photovoltaic exploitation,
incising then in charge systems, batteries and elements that take part in the operation brought up for
study in this work.
Structurally the project is composed of:
A first part to decide the emplacement situation, the realization of a market research and installation’s
element modelling. In order to dimension correctly the system ensemble.
Followed by a program implementation using LabVIEW software, done to simulate the vehicle battery
behaviour and adequate its charge curve to the estimated solar field power, to extract the maximum
available energy. Generating series of simulations that will allow discern between the different
strategies evaluated by intelligent charger’s energy management systems as far as solar use resource
refers, from a charge displacement in time.
Culminating this project with the E3PACS laboratory test results that justifies the installation
dimensioning and verify the correct running of the design program.
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Glossari
EEBE → Escola d’Enginyeria de Barcelona Est, centre de la UPC.
E3PACS → Laboratori d’Energia Elèctrica, electrònica de potència, Automatització i Control de
Sistemes. On s’han realitzat les simulacions dels projecte i situat a la desena planta de la EEBE.
CERTS → Consortium for Electric Reliability Technology Solutions.
LabVIEW → Software d’enginyeria dissenyat per aplicacions que requereixen probes, mesures i
control amb accés ràpid a informació de dades i hardware.
BMS → Battery Management System o Sistema de Gestió de l’Emmagatzematge de la bateria.
EMS →Energy Management System o Sistema de Gestió Energètic.
SOC →State Of Charge o Estat de Càrrega de la bateria.
HSP → Hores Pico Solars.
MPPT → Maximum Power Point Tracking o Seguidor del Màxim punt de Potència.
Ni-MH → Bateria de níquel- Metall hidrur.
LFP → Bateria de Liti-Ferro fosfat.
NMC → Nickel-Magnese-Cobalt Battery.
PV → Panell fotovoltaic.
EV → Electric Vehicle.
REM → Representació Macroscòpica de l’Energia
PVGis →Eina en línia per consultar dades de la irradiància de qualsevol lloc del món.
O&M → Cost d’operació i gestió dels elements d’un sistema
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1. Introducció
En aquest capítol que dóna lloc a l’inici del treball s’introdueix breument el seu contingut, així com
l’abast d’aquest i en primer lloc quina ha estat la motivació per la qual s’ha optat a la realització
d’aquest treball de final de grau (TFG).

1.1. Motivació
Vaig iniciar el Grau en Enginyeria de l’Energia en l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
(EUETIB) i en l’actualitat finalitzo aquests estudis a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Des
d’un primer moment per una forta atracció durant la meva vida per aprendre i anar sempre més enllà.
Decantant-me sempre cap a les matèries més focalitzades en l’àmbit científic i tecnològic, fet que em
va dur a escollir aquest tipus d’estudis va ser sobretot una forta consciència mediambiental que es va
desenvolupar en mi durant el transcurs dels anys. Essent conscient de la desfavorable situació actual,
i sabent que la solució recau sobre a la integració renovable.
Ja en un principi al començar els estudis de grau sabia que volia dur la meva trajectòria professional
cap al món de les renovables i tot el que aquest envolta. I és per tant el motiu de realitzar aquest tipus
de treball per promoure l’expansió d’aquestes tecnologies en àmbits quotidians, les quals redueixen
considerablement la petjada de carboni a les emissions de gasos d’efecte hivernacle al planeta. Però
sobretot per aprofundir en aquests aspectes i ampliar els meus coneixements tecnològics en el tema
que voldria fos el meu futur sector laboral.

1.2. Objectius del treball
L’objectiu principal d’aquest projecte és la simulació al laboratori, mitjançant LabVIEW, d’una
microxarxa elèctrica destinada a la càrrega de bateries de vehicles elèctrics, mitjançant un camp solar
fotovoltaic a un entorn de treball durant la jornada laboral, on els treballadors tenen l’opció de carregar
el seu transport personal elèctric o híbrid amb la dita generació. El treball culminarà amb la realització
de proves al laboratori del escenari exposat, que exemplificaran el flux d’energia originat entre la
sortida del carregador de bateries, la microxarxa i l’entrada del BMS(Battery Managment System) de
la bateria, al vehicle elèctric.
Per assolir aquests objectius s’enumeren una sèrie de requisits o objectius parcials:
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•

Estudi del mercat de bateries per determinar un model aplicable de forma genèrica per al
dimensionament solar, així com l’elecció dels elements que composen la microxarxa a obtenir
i que s’adeqüin entre si per donar una solució adaptable real.

•

Estudi dels comportaments que presenten aquest tipus de bateries per modelitzar-les en
tensió, corrent, potència i energia per procedir a ser simulades.

•

Aprendre a utilitzar l’entorn de programació gràfica que ofereix LabVIEW, ja que serà necessari
per controlar les màquines del laboratori i realitzar les simulacions.

•

Obtenir un model de càrrega unidireccional per al APS-3B108108 al laboratori.

•

Disseny d’un programa per a que aquesta interfície controli tots els aspectes relatius a la gestió
d’aquestes càrregues.

Procurant mantenir un nivell d’organització i constància per assolir tots els objectius esmentats en el
temps destinat a la realització del TFG.

1.3. Abast
El disseny del sistema i la implementació del programa comentats presenten una sèrie de dificultats
limitades pel temps de realització del mateix.
Per l’anterior motiu es tracta de simplificar l’estudi i simulació no es consideraran alguns aspectes
marginals, com per exemple, l’efecte de la temperatura tant a la generació dels panells d’energia
fotovoltaica, per falta de dades acurades, així com d’aquest paràmetre físic en quan a l’afectació al
comportament de les bateries e fase de càrrega o l’envelliment d’aquesta, per efecte de l’entropia
transcorreguts cert nombre de cicles de càrrega.
L’abast del present TFG es posa en manifest en els següents punts continguts a la present memòria:
•

Anàlisi dels tipus d’elements que composaran la microxarxa: Repàs de les diferents tecnologies
d’emmagatzematge, generació, transport i conversió d’energia a aquest tipus de sistemes.

•

Disseny, mitjançant el software de LabVIEW, d’un sistema que a partir de valors d’entrada
relatius a la bateria com: Característiques i nombre de cel·les, estat de la càrrega de la bateria,
energia inherent a ella... modelitzi el seu comportament i l’adeqüi a la potència generada.

•

Verificació de les simulacions al laboratori, amb els equipaments disponibles al E3PACS.
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2. Contextualització
Per donar una visió general dels conceptes tractats al treball, en aquest capítol s’analitza i es descriu
quin entorn envolta al projecte, començant per una breu revisió d’aquestes tecnologies, en quin punt
es troben en l’actualitat i com s’apliquen a més d’analitzar el context per al qual es realitzaran els
escenaris estudiats al TFG.

2.1. Microxarxes
Primerament cal definir de forma genèrica el concepte, ja que és aquest el que engloba el conjunt de
sistemes a simular dins el projecte.
El terme original de microxarxa va ser encunyat per Robert H. Lasseter l’any 1998 (CERTS publications,
2017), qui definia una microxarxa com un sistema elèctric-energètic que consta de generació
distribuïda (DG), control de fluxos de potència (PFC) i sistemes d’emmagatzematge (ESS).
Podent ser explicades com una xarxa elèctrica a petita escala, capaç d’operar en conjunt amb els
elements que la composen, i si és el cas, altres petites xarxes adjacents, tant de forma independent
com col·laborativa. Aquestes a la pràctica realitzen la seva funció de manera distribuïda, afavorint així
el flux energètic entre generador i consumidor, a més d’assegurar la qualitat i la continuïtat d’aquest
subministrament.
Terme que ha guanyat pes en els darrers anys degut a l’evolució del sistema elèctric, permetent la
generació d’energia propera al consumidor, reduint en gran mesura els costos de transport i
distribució, contribuint a l’eficiència energètica i a la integració de sistemes de generació d’energia
renovable.
Típicament les principals tecnologies generadores implementades al mercat són sistemes amb suport
energètic eòlic, fotovoltaic o la combinació d’ambdós (Margaret Rouse, 2018). Per conseqüència
d’aquest origen renovable de la producció de l’energia es solen acompanyar de sistemes
d’emmagatzemament d’energia que utilitzen els excedents de producció per alimentar el sistema quan
la generació no és suficient, també podent suplir aquesta insuficiència mitjançant la injecció de xarxa,
depenent de si el sistema es troba aïllat o no de la xarxa de distribució general.
Les dimensions de les microxarxes presenten un gran abast (Margaret Rouse, 2018), ja que comprenen
l’àmbit de consums a habitatges unifamiliars, el conjunts d’aquests, empreses, aplicacions industrials,
etc. És per això que tenen un valor tan important, fet que anirà augmentant exponencialment en els
següents anys la seva presència en el sector elèctric per l’aplicació Pla d’Energies Renovables 20112020 i posteriors, establint el futur del mateix.
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Figura 2.1. Esquema genèric de la generació distribuïda d’un conjunt de microxarxes (Font: Gie)

Queda més clar aquest concepte de forma visual a la imatge anterior en la qual s’observa l’entramat
del conjunt de microxarxes. A més s’aprecia a la mateixa foto, la necessitat d’implantar sistemes de
generació distribuïda, i la utilització de eines informàtiques per optimitzar i adequar l’actuació entre si
d’aquests conjunts (Villafàfila, 2017). A continuació es mostra el diagrama de blocs de forma general
dels elements que composen aquests sistemes.

Figura 2.2 Diagrama de blocs general d’una microxarxa (Font: Robert Piqué )

Es destaca com ja s’ha esmentat com tots aquests elements es relacionen entre si mitjançant una
entitat anomenada EMS (Energy Management System). Aquest concepte segons la ISO 50001:2011
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(International Organization for Standarization, 2018), fa referència al sistema en concret encarregat de
prendre decisions estratègiques per després adequar els elements del sistema, en base a una
estructura jeràrquica, per a que millorin l’eficiència del sistema energètic contribuint a l’estalvi de
recursos.
Aquesta estructura jeràrquica de presa de decisions ve exemplificada a continuació (Robert Piqué,
2016):

Figura 2.3 Estructura jeràrquica de tres nivells d’un EMS (Font: Robert Piqué )

•

Nivell operacional. Aquest nivell s’encarrega directament de l’equipament com l’inversor
fotovoltaic, l’inversor de les bateries, els generadors dièsel i l’interruptor AC (Automatic
Transfer Switch, ATS) per connectar o desconnectar el grup electrogen en funció de la
disponibilitat de la xarxa.

•

Nivell tàctic. Aquest nivell correspon a allò que s’ha de programar primer en l’EMS, i
s’encarrega de gestionar els fluxos de potència.

•

Nivell estratègic. Aquest nivell correspon a la màxima jerarquia i implementa les estratègies
per gestionar l’energia del sistema.

2.2. Vehicle elèctric
Els vehicles elèctrics (EVs) es presenten com una alternativa als de combustió interna, impulsada
aquesta per causa dels combustibles fòssils utilitzats pels vehicles convencionals. L’increment del preu
del petroli, les emissions de diòxid de carboni contribuïdores a l’efecte hivernacle i la incipient
conscienciació ciutadana pel medi ambient, fan que cada dia augmenti més l’interès en aquestes
tecnologies.
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Els EVs no són tecnologies de nova implantació, la seva història comença al s.XIX (Ibañez, 2016), on es
va presentar a París a l’exposició internacional de 1881, un cotxe elèctric de tres rodes enginyat per
Gustave Trouvé (Ibañez, 2016). Als seus inicis varen tenir bona acollida al mercat, però la
mercantilització de la producció de petroli va provocar la popularització de la gasolina i els descens als
preus dels vehicles de combustió interna, va fer que els models elèctrics quedessin en l’oblit (Ibañez,
2016).
Durant el s.XX el cotxe elèctric tornava a ressorgir en els moments de greus conflictes i crisis. (Ibañez,
2016) Com varen ser la Primera i la Segona Guerra mundial, la Guerra Freda, la Crisi del Petroli de 1974,
la Crisi econòmica mundial de 1990 juntament amb la primera Guerra de Golf. Però no és fins a
l’actualitat que creix la preocupació per la contaminació de l’aire a les ciutats més poblades que
comença a gestar el que avui coneixem com a cotxe elèctric.
En aquests vehicles l’element on s’emmagatzema l’energia elèctrica per ser transformada en tracció
motriu, és la bateria. La primera desenvolupada va ser per Gaston Planté en 1860, essent aquesta de
plom àcid i amb una autonomia d’entre 25 km i 50 km (J. Logroño,2017), a 1911 Edison va desenvolupar
un de níquel-ferro que podia arribar a 129 km. A la dècada dels 90 General Motors va presentar el
primer prototip de cotxe elèctric amb bateria de plom-àcid i autonomies de uns 112-129 km. La segona
generació va sorgir a finals de la mateixa dècada amb bateries de NI-MH i assolint autonomies de entre
160 km i 225 km.
No obstant va ser a l’any 2010 quan es van imposar les bateries d’ió-liti, muntades al que ha estat
l’automòbil elèctric més venut del mon, el Nissan Leaf, amb més de 220.000 unitats venudes. Que en
la seva primera versió disposava d’una bateria amb una autonomia de 175 km i una capacitat de 24
kWh ( A.I. Almendros, 2016).
Les bateries d’ió-liti de diferents químiques d’ànode, càtode i electròlit, s’han assentat al mercat com
la millor opció per als cotxes elèctrics, degut a que per el moment són les més destacades en quant a
la relació pes, volum capacitat, durabilitat i preu.

9

Memoria

Figura 2.4 Comparació Wh/L-Wh/kg de bateries actuals (Font: DataCenterJournal)

Figura 2.5 Comparativa de les bateries actuals (Font: Siva Rama Prasanna Mantradi)

Com es pot observar a les figures anteriors les bateries d’ió-liti i polímer-liti són les que tenen la relació
entre densitat energètica (Quantitat d’energia acumulada per unitat de volum en un punt, en Wh/L) i
l’energia específica (Quantitat d’energia que es pot extreure per unitat de massa, en W/kg) més
òptima. Deixant així clar el motiu del seu èxit al sector. Ja que el que es busca és minimitzar tant el pes
com l’espai ocupat de les bateries dintre de l’arquitectura del vehicle (El periodico,2017), essent les
d’aquest tipus l’opció més adient encara que siguin les que tenen el cost al mercat més elevat.
Posteriorment altres models varen anar apareixent, millorant les característiques de la bateria de 24
kWh abans esmentada, però la gran revolució del sector va venir donada per l’empresa Tesla Motors
amb el llançament del Model S (Ibañez, 2016). Equipat amb una bateria de 85 kWh amb una autonomia
de 502 km. Actualment aquest model s’ha anat millorant fins a poder oferir la possibilitat d’incorporar
una bateria de 100 kWh podent assolir una autonomia de 613 km.
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S’observa d’aquesta manera com l’autonomia de les bateries s’ha arribat a incrementar fins a 12
vegades la de finals del segle XIX.

Figura 2.6 Evolució de l’autonomia dels vehicles elèctrics (Font: Javier Logroño Diéguez)

Per norma general el rang de tensions nominals en aquests sistemes d’emmagatzemament oscil·la
entre els 300 V i el 400V. Amb una capacitat superior a 20 kWh (J. Logroño,2017).
L’arquitectura típica de la disposició d’un cotxe elèctric es mostra a continuació:

Figura 2.7. Arquitectura típica d’un VE (Font: Javier Logroño Diéguez)

Es per això que per facilitar la implantació d’aquesta tecnologia cal la utilització de carregadors que
permetin a l’usuari disposar del vehicle en el menor temps possible depenent de quin sigui l’escenari
de càrrega, a més de considerar mesures i estratègies aplicables per mitigar l’impacte de la integració
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massiva a la xarxa d’aquests vehicles en un futur (Villalfàfila, 2015). Per aquest motiu és atractiva la
solució estudiada en aquest projecte d’utilitzar energia solar fotovoltaica per suplir la demanda i no
dependre de la xarxa elèctrica.

2.2.1.

Bateries dels vehicles elèctrics

Es denomina bateria elèctrica al dispositiu que consisteix en una o més cel·les electroquímiques amb
la capacitat de convertir l’energia química emmagatzemada en electricitat ( J. López, 2016). Cada cel·la
consta d’un elèctrode positiu, o càtode, un elèctrode negatiu, o ànode i electròlits que permeten que
els ions es desplacin entre els elèctrodes, possibilitant el flux de corrent fora de la bateria per dur a
terme la seva funció ( J. López, 2016).
Aquestes es comercialitzen en diferents formes i mides, cada una dedicada a l’ús per al que estan
destinades. Però en aquest apartat es definiran únicament les utilitzades en vehicles elèctrics, ja que a
l’actualitat com s’ha explicat abans, aquestes dominen en el sector de l’automòbil de zero emissions.
A més d’algunes tecnologies emergents en aquest àmbit que guanyaran pes en els següents anys(El
periodico,2017).
2.2.1.1.

Bateries d’ió-liti

Aquestes segueixen l’arquitectura general ( J. López, 2016),és a dir, utilitzen dos elèctrodes de metall
o material compost però aquests es troben immersos en un líquid conductor o electròlit de sal de liti,
diferenciant l’ànode i càtode mitjançant un separador. Dissenyades així per emmagatzemar energia
elèctrica.
Va ser inventada a 1912 però per raons de seguretat a la manufactura i ús dels components de liti no
es va comercialitzar fins 1991 per part de Sony (Ibañez, 2016).
La càrrega i descàrrega d’aquestes bateries es produeix de la següent manera:
Quan es connecta una bateria a una càrrega, el circuit elèctric del conjunt és tancat. Això activa una
reacció química que provoca la circulació de partícules ionitzades d’un elèctrode a un altre de la
bateria, arrossegant la producció d’electrons als borns de la bateria. Produint corrent, determinat per
les necessitats energètiques de la demanda que hagi de la demanda que hagi de suplir. En canvi, si es
connecta un carregador als borns de la bateria, es produeix un procés químic invers. Les partícules
circulen en l’altra direcció, i la bateria es carrega, emmagatzemant l’energia extreta del carregador. A
continuació es mostren les equacions de les reaccions químiques al tipus de bateria més comuna de
liti cobalt.
𝑳𝒊𝟏−𝒙 𝑪𝒐𝑶𝟐 + 𝒙𝑳𝒊𝟐 + 𝒙𝒆− → 𝑳𝒊𝑪𝒐𝑶𝟐
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𝑳𝒊𝒙 𝑪 → 𝑪 + 𝒙𝑳𝒊+ + 𝒙𝒆−

(Eq.2.2)

𝑳𝒊𝟏−𝒙 𝑪𝒐𝑶𝟐 + 𝑳𝒊𝒙 𝑪 → 𝑳𝒊𝑪𝒐𝑶𝟐 + 𝑪

(Eq.2.3)

Figura 2.8. Diagrama esquemàtic d’una bateria d’ió liti (Font: Sustainablemfr)

Aquestes bateries són de particular interès per dues raons, degut al seu elevat potencial de 3,7 V, ja
que una sola cèl·lula produeix casi el mateix voltatge que tres bateries alcalines en sèrie. A més, el tenir
una densitat d’energia més elevada que les de níquel (Ni-MH) de 250 a 730 𝑊ℎ/𝐿, la fa acumular

molta més càrrega per unitat de pes i volum (A.I. Almendros ,2016).
La bateria permet fer càrregues en qualsevol moment ja que no s’ha d’esperar a que acabi el cicle
complet de càrrega o descàrrega per funcionar a ple rendiment. Gran part d’elles utilitzen una càrrega
ràpida per alimentar un dispositiu fins al 75%-80% de la seva capacitat, passant després per una càrrega
més lenta fins a completar el procés(A.I. Almendros ,2016).
Actualment com ja s’ha dit, s’ha convertit en la bateria de elecció per a vehicles elèctrics e híbrids per
excel·lència, a més de tenir aplicacions al mercat dels telèfons mòbils. (Ibañez, 2016).
Dintre de l’àmbit de les bateries d’ió-liti, existeixen diversos subgrups que es diferencien entre si pel
material emprat a ànode i càtode, obtenint variacions a les característiques de les cel·les. Aquests
venen caracteritzats a la següent taula:

13

Memoria

Tipus

Li-cobalt

Li-magnesi

Li-ferrofosfat

Ni-Mg-Co NMC

(𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 ) LCO

(𝐿𝑖𝑀𝑛2 𝑂4 ) LMO

(𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 ) LFP

(𝐿𝑖𝑁𝑖𝐶𝑜𝑂2 )

Voltatge nominal

3,6 V

3,8 V

3,3 V

3,6/3,7 V

Voltatge límit

4,2 V

4,2 V

3,6 V

4,2 V

Cicles de vida

500-1000

500-1000

1000-2000

1000-2000

Energia

150-190 Wh/kg

100-135 Wh/kg

90-120 Wh/kg

140-180 Wh/kg

1994

1996

1999

2003

específica
Data fabricació

Taula 2.1 Tipus de bateries ió-liti (Font: Recargacocheselectricos).

El darrer tipus d’aquesta taula, és el que prendrà més rellevància en els següents anys, al ser la bateria
d’ió-liti del mercat de major densitat energètica. De fet ja hi ha models com el Renault ZOE i l’Opel
Ampera-e que incorporen aquestes tecnologies, oferint entre 400 i 500 km d’autonomia ( Ibañez,
2016). Les NMC tenen a més l’avantatge de tenir la major vida útil, aproximadament el doble de les
convencionals, i milloren lleugerament la velocitat de recàrrega i gairebé no augmenten el pes del
conjunt de la bateria. Encara que aquestes en l’actualitat tinguin un preu de venta més elevat que les
d’ió liti convencionals degut a la incorporació d’aquestes millores, s’estima que aquestes bateries
s’estima que dominaran el sector a partir de la següent dècada, quan els preus dels vehicles elèctrics
siguin més assequibles.
2.2.1.2. Futur de les bateries.
A l’actualitat existeixen vàries vies obertes on s’està contínuament investigant, per tal de trobar nous
tipus de bateries que augmentin en gran mesura la densitat energètica, i per tant l’autonomia, dels
vehicles elèctrics. Però a l’actualitat es troben en fase d’experimentació a laboratori i per alguns tipus
encara queden dècades per a poder ser comercialitzats.
•

Bateries d’estat sòlid

Una proposta molt atractiva podrien ser les bateries d’estat sòlid, que van un pas més enllà de les
bateries de liti metall. Hi ha empreses com LG Chem que aposten fort per aquest tipus i queda poc
perquè ho aconsegueixin ( A.Soler, 2017). Encara que en un inici arribaran per a dispositius
electrònics mòbils (al voltant de 2020) i més endavant per vehicles elèctrics (al 2025). (Eldiario.es,
2017)
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En aquestes bateries la clau és que en lloc d’un electròlit líquid entre càtode i ànode, s’utilitzi un
electròlit sòlid. Obtenint com a benefici que la bateria no estigui sotmesa a la corrosió i no siguin
necessaris separadors. Aquesta nova cel·la podria superar a les convencionals, ja que s’estima que
ho pugui fer en quasi el doble de l’energia específica de les NMC, amb una densitat energètica
teòrica de 1200 Wh/L, no s’encalentiria tant (reduint la possibilitat d’incendi), essent la seva
velocitat de recàrrega més ràpida teòricament 6 vegades major, i un significatiu augment en la
longevitat de la vida útil de la bateria( J.Castells, 2018).
Es tindria una bateria en estat sòlid amb un electròlit cristal·litzat de sodi metall, enlloc del liti
metall, essent així més barata i amb més capacitat. Es podrien assolir els 650 Wh/kg d’energia
específica (J.Castells, 2018). Això a més afavoriria que al canviar el material de manufactura,
s’evitaria la sobre-demanda o problemes de subministrament.
A més un altre avantatge d’aquest tipus de bateries, és que poden funcionar a temperatures molt
baixes (A.Soler, 2017). Això solucionaria el problema en actual a l’hora de funcionar a temperatures
baix zero que repercuteix en l’autonomia de les bateries convencionals.
En l’actualitat Toyota sembla el primer fabricant en anunciar que llançarà al mercat un model de
cotxe elèctric que integri una bateria d’estat sòlid en 2022. Gràcies a que des de 2008 la firma
japonesa té una divisió específica dedicada a la investigació de bateries innovadores, d’estat sòlid
i de metall-aire (J.Castells, 2018).
Aquest darrer tipus mencionat és un altra línia d’investigació per a les bateries del futur, encara
amb major densitat energètica.
•

Bateries de metall-aire

Es presenten com una de les alternatives més propícies, són les piles amb càtodes d’aire i ànodes
de liti. El potencial d’aquestes bateries destaca per oferir una densitat energètica entre 5 i 10
vegades superior als acumuladors de liti actuals. Segons dades extretes de Battery University,
tenen una capacitat teòrica de fins a 13000 Wh/kg. Encara que els científics assenyalen que queden
aproximadament dues dècades per a començar a comercialitzar-se.
També es realitzen investigacions amb bateries d’aire i alumini, en lloc d’aire i liti, materials amb
costos inferiors encara que presentin una capacitat teòrica menor, tot i així superen a qualsevol
actual, podent arribar a ser aquest valor a 8000 Wh/kg (Eco Portal, 2015).
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Figura 2.9. Comparativa dels futur models de bateries (Font: Chargedevs)

•

Ultracondensadors

És un tipus de condensador electroquímic amb una alta densitat energètica, que emmagatzema
càrregues en el camp elèctric dins els conductors (R. Riazor). Degut a la extremadament petita
separació de càrrega entre elèctrode i electròlit aquests poden assolir capacitats molt superiors a
la de qualsevol condensador convencional a més de permetre velocitats de recàrrega i alliberar
grans quantitats de potència en períodes de temps ínfims, aquestes dues darreres característiques
són les que els fa diferenciar-se de les bateries, ja que en aplicacions d’aquest tipus són els més
idonis (R. Riazor, Cinergia).
La càrrega es deu al flux d’electrons que va de una de les plaques fins a l’altra, donant com a
resultat una placa amb càrrega negativa i un altra amb càrrega positiva. (R. Riazor, Cinergia).
Aquest procés no és instantani, sinó que depèn de la capacitat de l’ultracondensador i la resistència
del circuit. El procés de descàrrega és similar.
Normalment en un circuit, aquests es carregaran i es descarregaran a través de resistències, segons
una constant de temps T (segons) i depenent de la resistència R (Ohms) i de la capacitat C (Farads)
que se li administri (R. Riazor, Cinergia).
𝑻=𝑹−𝑪
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Figura 2.10. Càrrega i descàrrega d’un supercondensador (Font: R. Riazor,Cinergia)

El principal avantatge d’un ultracondensador és l’alta densitat de potència. A més aquests equips
tenen una extensa vida útil, es carreguen i es descarreguen ràpidament sense perdre rendiment,
la seva mida i pes són inferiors al d’una bateria i tenen un comportament fiable a baixes
temperatures.
Però el seu punt dèbil és la baixa densitat energètica que presenten, i l’alliberament de la seva
càrrega molt ràpidament depenent de l’ús donat. A més de tenir una alta tassa d’autodescàrrega
en comparació a les tecnologies electroquímiques.
La màxima densitat de potència que assoleixen els de la firma Maxwell és de 14000 W/kg, però
actualment la baixa densitat energètica afecta a la seva reduïda capacitat d’emmagatzemament
de 30 Wh/kg, fan que es segueixi investigant per millorar aquesta tecnologia emergent. Com per
exemple en nous models fets de grafè amb els que es podria augmentar aquesta densitat fins a 64
Wh/kg (R. Riazor, Cinergia).
Avui en dia aquests s’utilitzen sobretot en l’alimentació de càrregues crítiques en instal·lacions o
subministrament de breus polsos d’energia en sistemes d’alta potència. En el sector automobilístic
s’integren a alguns autobusos que carreguen ràpidament aquests sistemes a les parades. Pel que
fa a l’aplicació en vehicles elèctrics al no poder aquests substituir completament a les bateries, més
bé fan una funció complementària, subministrant o absorbint els pics de potència originats en
aquests sistemes.

Originant per tant en aquest cas els bacitors també coneguts com

supercondensadors híbrids o LIC, per ser una combinació de condensador i bateria d’ió-liti. Que
per ara només s’han utilitzat en cotxes de competició híbrids, en sistemes d’arrencada de motors
i de recuperació d’energia de frenada en vehicles (J. López, 2016. Et al.).
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2.2.2.

Modes de càrrega

Una vegada explicats els sistemes de emmagatzematge dels vehicles elèctrics, cal definir quins són els
sistemes implicats i modes de càrrega que existeixen al mercat per tenir una visió global d’aquests en
el projecte, per tal de posteriorment definir quins seran els emprats.
Tots aquests sistemes venen regulats per la IEC 61851 (Villalfàfila 2016), que és un conjunt
d’estàndards que estipulen com han de ser les estacions de recàrrega conductiva per vehicles elèctrics,
realitzat per la International Electrotechnical Comission. Segons aquesta existeixen 4 modes
diferenciats entre si per la potència màxima i el temps de recàrrega complet d’una bateria, a més del
tipus de connexió entre la xarxa i el vehicle. A Europa s’utilitza en concret la CENELEC, regulació que
combina els estàndards de la SAE J1772 d’EEUU i la JARI (Japanese Automotive Research Institute) del
Japó. Ja que a Europa la majoria dels models de vehicles elèctrics en circulació provenen de fabricants
d’aquests països, per tant ha d’incloure els estàndards d’ambdues potències exportadores.
2.2.2.1. Tipus de connectors
Abans de parlar de modes de càrrega, s’ha de fer referència als tipus de connectors estandarditzats
per la IEC anteriorment esmentada per tal de connectar el vehicle al sistema de càrrega. Aquests varien
segons el mode de càrrega i l’aplicació donada (Villalfafila, 2016. Et al).
•

Tipus 1

Són els utilitzats per instal·lacions de baixa i mitja potència, tenen connexió de 5 pins(L1, L2/N, PE,
CP, CS) 2 de potència 3 de senyal, suporten tensions i corrents màximes de 250 V i 32 A en
monofàsica, podent desenvolupar potències de 7,2 kW (Schneider Electric, 2017).

Figura 2.11. Connector tipus 1 (Font: EVSE)
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•

Tipus 2

Utilitzat per instal·lacions de mitja potència, l’anomenat també Mennekes, tenen connexió de 7
pins(L1, L2, L3, N, PE, CP, CS) 4 de potència 3 de senyal, suporten tensions i corrents màximes de
250 V i 70 A en monofàsica o 500 V i 63 A, processant potències de 43 kW(Schneider Electric,
2017).

Figura 2.12. Connector tipus 2 (Font: EVSE)

•

CHAdeMO

Aquests tipus es destina a aplicacions d’alta potència de recàrrega ràpida en continua, el conegut
com model CHAdeMO, i és el model de connector asiàtic més important. Consta de 9 pins, 2 de
potència i 7 de senyal. Pot assolir tensions i corrents en continua de 500 V i 125 A. Desenvolupant
potències de 62,5 kW(Schneider Electric, 2017).

Figura 2.13. Connector tipus CHAdeMO (Font: e-move)

•

Combo 2

Aquest model és la versió europea adoptada per dur a terme la recàrrega conductiva en general.
Com el seu nom indica és un connector combinat per un carregador de tipus 2 en AC i dos pins de
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connexió en DC. Això ofereix la possibilitat de carregar en els modes 2, 3 i 4 explicats en els
següents apartats. La màxima potència que pot assolir en AC és de 43 kW però en DC pot suportar
tensions i corrents de 850 V i 125 A (Schneider Electric, 2017).

Figura 2.14. Connector tipus Combo 2 (Font: e-move)

2.2.2.2. Mode 1
Aquest primer tipus són els denominats de càrrega lenta i super-lenta o de baixa potència, es troba
ubicat al mateix vehicle i no requereix d’infraestructura addicional (Villalfàfila, 2016). Oferint a l’usuari
la possibilitat d’endollar el vehicle elèctric a la xarxa de 230 V mitjançant un connector Shuccko
(Villalfàfila, 2016). Aquests destaquen per la seva senzillesa i per tant no tenen cap tipus de
comunicació carregador-vehicle ni sistemes de protecció. Per tant es poden produir problemes de
sobrecàrrega a la bateria comprometent el funcionament posterior d’aquesta. Poden desenvolupar
potències fins als 3,7 kW carregant a 16 A, arribant a tardar unes 6-10 hores en carregar completament
una bateria depenent de l’energia d’aquesta. El preu a mercat sol rondar els 500-800 € (Schneider
Electric, 2017. Et al).

Figura 2.15. Carregador de mode 1 (Font: RatioElectric)
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2.2.2.3. Mode 2
Aquests poden ser considerats carregadors de càrrega semi-ràpida, tenen infraestructura dedicada, i
solen situar-se a una paret (Villalfàfila, 2016). Utilitzen connexió a xarxa monofàsica o trifàsica
(Villalfàfila, 2016). Podent desenvolupar potències que van des de els 3,7 als 22 kW. Integren un
sistema de comunicació de baix nivell, que mitjançant un dispositiu entremig anomenat pilot verifica
que la connexió ha estat realitzada correctament. A més de sistema de protecció, solen utilitzar
connectors de tipus 2. Aquest sistemes poden carregar una bateria en 2-6 hores depenent de quina
potència sigui l’entregada. El seu preu és d’uns 1000-3000 € (Schneider Electric, 2017. Et al).

Figura 2.16. Carregador de mode 2 (Font: TESLA)

2.2.2.4. Mode 3
El mode tres es sol utilitzar en aplicacions de càrrega ràpida. Unes comunicacions de nivell alt, sistema
de proteccions i connexió trifàsica amb connectors de tipus 2 o Combo (Villalfàfila, 2016). Fan que
aquestes estacions de càrrega desenvolupin potències majors a 22 kW, fins a 43 kW. Assolint temps de
càrrega de 1-3 hores. El seu preu va dels 3000 als 12000 €. Acostumen a ser estacions de recàrrega
urbana (Schneider Electric, 2017. Et al).
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Figura 2.17. Carregador de mode 3 (Font: rexelenergysolutions)

2.2.2.5. Mode 4
Té les mateixes característiques en quant a comunicacions VE-Xarxa i proteccions que el mode anterior,
però amb la particularitat que la càrrega es realitza en corrent contínua per mitjà d’un convertidor
incorporat a l’estació i connectors Combo o CHAdeMO (Villalfàfila, 2016). És el conegut com a càrrega
super-ràpida, ja que amb tensions de 500 V i corrents de 125 A pot desenvolupar potències des de 40
fins 62,5 kW. Oferint la possibilitat de carregar una bateria en 10-30 minuts (Schneider Electric, 2017.
Et al). S’utilitzen a les emergents electrolineres, neologisme emprat per definir a les estacions de servei
que dispensen energia pensades recàrregues ràpides a peu de carrer (Energiza, 2016).

Figura 2.18. Carregador de mode 4 (Font: rexelenergysolutions)
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2.2.3.

Tipus de carregadors

Els carregadors poden dividir-se en dos grans grups en funció de com gestionen el flux d’energia entre
el vehicle i la xarxa. Podent ser aquests unidireccionals o bidireccionals ( J. Logroño, 2017).
2.2.3.1. Unidireccionals
Els vehicles elèctrics amb carregadors unidireccionals poden carregar la seva bateria, però no injectar
energia a la xarxa (F.Casellas, 2018). El més normal en aquests tipus de carregadors és que integrin un
pont de díodes, un filtre i un convertidor DC-DC. Com es mostra a la següent representació d’un
diagrama d’un carregador bidireccional complet ( H.Martínez, 2016).

Figura 2.19. Diagrama d’un convertidor unidireccional de 3,3 kW (Font: Javier Logroño Diéguez)

Aquests tipus de carregadors funcionen amb corrent monofàsica amb convertidors del tipus Buck,
Boost o Buck-Boost i en trifàsica amb Flyback, Forward, Cuk o SEPIC ( H.Martínez, 2016), i com ja s’ha
dit interaccionen amb el vehicle només subministrant-li energia, és a dir, només funcionen en el primer
quadrant (F.Casellas, 2018). La simplicitat a la seva arquitectura els converteix en el model
comunament més econòmic i fàcil de manejar.
La investigació per la seva part en aquest camp busca estratègies per maximitzar els beneficis i reduir
l’impacte de la connexió simultània a xarxa de múltiples carregadors. Així com mesures de
desplaçament de càrregues objecte en el que s’enfoca aquest treball.
2.2.3.2.

Bidireccionals

Seguint la mateixa línia de l’apartat anterior la bidireccionalitat d’aquest tipus indica com el seu propi
nom indica que tant poden injectar energia de xarxa per carrega els vehicles, com extraure l’energia
existent a les bateries per retornar-la a xarxa (F.Casellas, 2018). És a dir, funcionen en 2 quadrants en
el capacitiu i l’inductiu, a diferència dels unidireccionals que només ho fan en un.
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Figura 2.20. 4 quadrants de potència activa i reactiva (Font: Schneider Electric)

Un carregador bidireccional es compon de dues etapes. Un convertidor AC-DC connectat a una xarxa
que li permeti corregir el factor de potència i un convertidor bidireccional DC-DC que controli la corrent
de la bateria.
Utilitza convertidors composts en monofàsica com el Half-Bridge (SEPIC-Cuk) o els Full-Bridge que
requereixen de control PWM per funcionar ( H.Martínez, 2016). En trifàsica utilitza dissenys molt més
complexos com serien els Multilevel o els Matrix Converters (J. Logroño, 2017). Totes aquestes
característiques repercuteixen en elevats costos i mesures de seguretat complementàries.
Tot i ser una tecnologia cara presenta certs beneficis que la fan atractiva per ser subjecta a estudi, ja
que la bidireccionalitat d’aquests podria utilitzar les flotes de vehicles a les microxarxes per cobrir
mitjançant l’energia emmagatzemada a les seves bateries els pics de demanda a la xarxa. Però encara
queda camí a fer en aquest entorn, com evitar la degradació avançada de les bateries associada a la
freqüència de cicles, l’encariment d’aquests sistemes, a més de reestructurar el sistema de distribució
per adaptar-lo a aquestes tecnologies.

Figura 2.21. Diagrama d’un convertidor bidireccional (Font Javier Logroño Diéguez)
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2.3. Panells solars fotovoltaics
2.3.1.

Tecnologia

L’energia solar ha estat utilitzada des de fa molts anys amb diferents aplicacions: en l’agricultura, per
generar vapor, calefacció... entre molts altres exemples. Però no va ser fins el 1839 quan Alexandre
Edmon Becquerel experimentant amb una pila electrolítica, submergida en una substancia de les
mateixes propietats va observar que després d’exposar-la a la llum generava més electricitat. Així va
ser com va descobrir el que anomenaria “efecte fotovoltaic”, que consisteix en la conversió de la llum
provinent del sol en energia elèctrica (F. Montera, 2015. Et all).
Posteriorment en 1885 el professor W. Grylls Adams va experimentar amb el seleni (element
semiconductor) com reaccionava amb la llum i va descobrir que generava un flux d’electricitat
coneguda aquesta com “fotoelèctrica” (F. Montera, 2015. Et all).
Això ve donat per la facilitat que tenen els electrons d’un material semiconductor de saltar entre la
banda de valència i la banda de conducció amb poca energia, en aquest cas l’energia tèrmica provinent
del Sol (Velasco, 2015). Amb aquest flux d’electrons és com es genera l’electricitat.

Figura 2.22. Model de bandes d’energia (Font: Roberto Villalfàfila)

Charles Fritts en 1893 va ser qui va inventar la primera cèl·lula solar, conformada de làmines de
revestiment de seleni amb una fina capa d’or, aquestes van ser utilitzades en els sensors de llum de
càmeres fotogràfiques (F. Montera, 2015. Et all).
Seguit d’Einstein amb el descobriment de l’efecte fotoelèctric, ( Fita que li va atorgar el premi Nobel de
Física a l’any 1921) efecte per el qual va observar que amb la il·luminació de llum d’alta freqüència a
un metall aquesta arrencava el electrons podent produir electricitat, va establir un camí a seguir per
científics posteriors. Com Russel Ohl que va patentar les primeres cèl·lules solars de silici en 1946 però
eren només un concepte teòric (F. Montera, 2015. Et all).
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La vertadera revolució va arribar a 1946 amb Gerald Pearson que experimentant per accident va crear
la primera cel·lula fotovoltaica amb funció pràctica. Poc després el mateix equip d’investigació de
Laboratoris Bells, Daryl Chaplin i Calvin Fuller van millorar aquestes cel·les alterant les propietats del
semiconductor introduint impureses. Van desenvolupar a 1954 un semiconductor d’unió p-n compost
per una peça de silici dopada amb gal·li que sotmesa a 500ºC generava electricitat. A partir d’aquest
descobriment es van començar a comercialitzar les primeres plaques fotovoltaiques compostes
d’aquestes cel·les, encara que en els seus inicis es destinaren a aplicacions espacials(F. Montera, 2015.
Et all).

Figura 2.23. Principi de funcionament (Font: Roberto Villalfàfila)

A l’actualitat les cel·les solars conserven més o menys l’estructura del segle passat. Es composen d’una
reixeta metàl·lica de contactes superior per reduir la resistència en sèrie, seguida d’una capa superior
antirreflexiva per reduir la reflexió, els dos semiconductors tipus N i P (de grossor suficient per garantir
una bona absorció de llum) i finalment una capa posterior de contacte metàl·lic (Villalfàfila, 2016)

Figura 2.24. Estructura d’una cel·la solar fotovoltaica (Font: Roberto Villalfàfila)

El material comunament més utilitzat és el silici, però al mercat es pot trobar als panells de diferents
formes, depenent de com hagi estat processada la matèria prima. Fet que té efecte en la eficiència i
en el preu final de la cel·la fotovoltaica. Aquests tipus són (R. Villalfàfila, 2017):
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•

Les cèl·lules de silici monocristal·lí, estan composades per un únic cristall de silici. Aquest tipus
de cèl·lules presenta un color blau obscur uniforme. És el que més eficiència té però resulta
poc assequible degut als elevats costos de processament d’aquests cristalls.

•

Les cèl·lules de silici policristal·lí, es constitueixen per un conjunt de cristalls de silici el que fa
que el seu rendiment sigui inferior als monocristal·lins, es caracteritza per un color blau més
intens.

•

Les cèl·lules de silici amorf, són menys eficients que les cèl·lules cristal·lines però també són
les més barates. S’utilitzen sobretot en petits dispositius com calculadores o rellotges.

Pel que fa als materials dopats del semiconductor es solen utilitzar sobretot Bor per al semiconductor
tipus P i fòsfor per al tipus N.

Figura 2.25. Material dopant (Font: Roberto Villalfàfila)

Figura 2.26. Estructura d’una cel·la solar fotovoltaica (Font: Ausindsolar )

Encara que aquests siguin els materials més utilitzats, actualment hi ha molts grups de recerca
encarregats de trobar materials que millorin l’eficiència. Davant el problema de la relativament poca
eficiència de conversió dels actuals. A continuació es mostra un gràfic que exemplifica com han
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evolucionat aquestes tecnologies, i quines s’imposaran en el futur. No s’entrarà en detall degut a la
multitud d’aquestes i la seva poca aplicació en el mercat.

Figura 2.27. Millors cel·les solars per eficiència (Font: NREL )

2.3.2.

Aprofitament del recurs solar.

Una vegada explicat el principi de funcionament de les tecnologies fotovoltaiques, cal fer esment a
quin és l’abast del recurs del que es nodreixen per produir electricitat.
L’energia solar total que arriba a la superfície de la terra podria satisfer 10.000 vegades les necessitats
energètiques globals ( G. Velasco, 2015), òbviament no es pot parlar d’aquests nombres, ja que s’ha
parlat en l’apartat anterior de l’eficiència de conversió dels panells. Però el potencial que ofereixen
aquestes tecnologies per produir energia a partir d’una font renovable, és la que les fa atractives a ser
subjectes a estudi per les avantatges que presenten.
A més de les pèrdues ocasionades per l’eficiència del panell, s’ha de considerar que l’energia incident,
coneguda com irradiància, sobre un pla al terra (on es col·locarà el panell solar) mai serà la mateixa
degut al moviment de rotació de la terra que fa que el Sol surti per l’est i es pongui per l’oest. Donant
lloc a l’angle de azimut que determina la posició entre aquest i l’eix Nord-Sud en funció de l’hora del
dia.
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Per una altra part també existeix una diferència de posició del Sol amb l’angle que forma amb la vertical
del pla originant el que es coneix com angle zenital. La imatge a continuació exemplifica aquests
conceptes.

Figura 2.28. Posició solar (Font: G. Velasco )

Tot això afecta a les plaques solars de forma que dependrà de la seva col·locació quanta energia solar
rebran. I ja que aquestes tecnologies no destaquen per la seva eficiència s’ha d’optimitzar la inclinació.
Diferenciant tres tipus de sistemes solars fotovoltaics depenent de la seva orientació (Villalfàfila, 2016).
•

Fixes, els panells es troben orientats seguint l’eix est-oest fixes ja sigui al sòl o a una teulada,
però tenen una inclinació fixa, per extraure la major energia possible quan es dimensiona una
instal·lació d’aquest tipus s’ha de tenir en compte l’angle òptim d’inclinació d’aquests panells.

•

Amb sistema de seguiment, incorporen un control de l’orientació capaç de mantenir el
sistema perpendicular amb el Sol en tot moment extraient així la màxima energia incident on
es troben.

•

Concentració solar, aquests utilitzen un sistema òptic per concentrar la llum solar en cèl·lules
solars d’alta eficiència. Encara que aquest tipus no estigui gaire comercialitzat degut als pocs
proveïdors i elevats costos, aquests sistemes tenen rendiments de prop del 40 %.

Figura 2.29. Tipus de sistemes: Fixe, amb seguiment i de concentració (Font: Vàries)
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Aquest tipus de generació renovable ve molt lligada per tant a les condicions climàtiques del país
d’implantació. Al panorama Europeu la península ibèrica és la zona amb més potencial per tal
d’aprofitar el recurs solar, gràcies a les altes irradiàncies rebudes al sòl peninsular.

Figura 2.30. Irradiància a Europa (Font: SolarGis)

Encara que les polítiques actuals a l’any de la realització del present projecte amb la llei 24/2013 del
Sector Elèctric no afavoreixin la seva implementació, la recent baixada de preus d’aquestes tecnologies
mostrada a la següent figura 2.31, i els avantatges anteriorment explicats, són els motius que fan tan
atractius els panells fotovoltaics per a ser implementats en aquest projecte.

Figura 2.31. Mitjana mensual dels preus dels mòduls fotovoltaics de 2009 a 2014 venuts a Europa
(Font: Instituto de Energia Solar 2017)
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3. Dimensionament i elecció dels components de la
instal·lació
Després d’analitzar de forma breu quins són els conceptes i tecnologies entorn gira l’estudi d’aquest
projecte, en aquest capítol es focalitzarà en estudiar un escenari concret, d’un cas hipotètic “real”. Que
establirà un mètode perfectament aplicable a altres projectes de característiques i àmbit d’aplicació
similars al present.
A continuació es determina la situació de l’emplaçament, així com els escenaris contemplats, un estudi
de mercat per tal d’establir un model genèric de bateria per al que el dimensionament de la instal·lació
fotovoltaica pugui garantir una càrrega completa d’un cotxe, i finalment fer esment als aparells
disponibles per realitzar la simulació al laboratori E3PACS per simular l’escenari establert.

3.1. Entorn d’aplicació i descripció d’escenaris
Primerament caldrà analitzar l’activitat que es durà a terme en el projecte, per tal d’acotar quines seran
les necessitats i límits de la demanda dels usuaris.
Aquest esdevé en el context d’una jornada laboral, a on alguns dels treballadors d’una o vàries
empreses tipus acudeixen al seu lloc de feina utilitzant com a mitjà de transport un vehicle elèctric. Per
tant l’empresa propietària de l’aparcament ha de proveir un servei de recàrrega de bateries de cotxes
elèctrics per tal de garantir el viatge de tornada al corresponent domicili.
A més s’ha determinat que l’energia subministrada pel carregador de bateries provingui d’un camp
solar fotovoltaic afavorint així la generació sostenible i l’estalvi energètic per tal de convertir-se en una
opció atractiva per al propietari de l’empresa. A més, de promoure entre els treballadors l’ús del vehicle
elèctric i la mobilitat sostenible.

3.1.1.

Situació

Essent l’objectiu d’aquest projecte la simulació d’un cas el més real possible a partir del concepte
general. El primer pas serà determinar on es durà a terme l’estudi, és a dir, establir la situació de
l’emplaçament on s’integrarà el sistema de càrrega.
Partint de la premissa inicial. Una zona adient podria ser la del fòrum al costat del campus de la EEBE
ja que vàries empreses hi tenen la seu i hi ha diferents serveis d’aparcament privats dels que els
treballadors poden beneficiar-se per deixar el seu vehicle.

32

Simulació del consum d’una càrrega de vehicles elèctrics amb aprofitament de la producció solar

Així s’ha escollit l’aparcament situat al costat de l’edifici A del campus, a la Ronda de Sant Ramón de
Penyafort, 1U.

Figura 3.1. Situació emplaçament (Font: Ajuntament de Sant Adrià del Besós ).

Aquest forma part de l’empresa B:SM, una promotora de la mobilitat sostenible i per aquest motiu
suposant que no tingués cap plaça d’aparcament preparada per admetre vehicles elèctrics seria
interessant aplicar el present estudi realitzat a 2018 considerant la instal·lació d’una estació de càrrega
per a que el usuaris de EVs puguin aprofitar-se dels servei mentre estacionen el seu utilitari. Complint
amb l’entrada en vigor del Reial Decret 1053/2014, el qual s’aprovava per tal d’afavorir l’ús del vehicle
elèctric, en la Instrucció Tècnica Complementària ITC (BT)-52. Que aplicada a l’àmbit del pàrquings i
estacionaments, ha de complir que per cada 40 places ha d’haver-hi una integrada amb un sistema de
recàrrega de bateries de vehicles elèctrics.
Focalitzant el projecte en qüestió a l’emplaçament, seria de gran interès realitzar un estudi de viabilitat
per a la implantació de la generació solar per suplir la càrrega demandada d’un dels carregadors de 3,6
kW durant tot l’any i utilitzar els dies on la generació és elevada permetent l’entrada d’un segon
carregador que normalment s’alimentaria amb la xarxa, aprofitant així els excedents de producció
d’energia solar i contribuint a l’estalvi a la factura elèctrica de l’empresa.
Aquestes modificacions al tractar-se segons la normativa de planejament urbanístic vigent de
l’ajuntament de Sant Adrià del Besós d’un espai amb la qualificació de 22a, registrat per tant com
emplaçament industrial, caldria realitzar un projecte tècnic d’ampliació de potència per augmentar el
nombre d’estacions de càrrega així com els tràmits corresponents per instal·lar el camp fotovoltaic.
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3.1.2.

Escenaris

Gràcies a l’accés al laboratori E3PACs s’han pogut establir diferents escenaris en quan a la irradiància
solar es tracta. Utilitzant l’estació meteorològica d’aquest s’han pogut obtenir dades, ja utilitzades per
el company de laboratori Aleix Garcia, de la irradiància incident en intervals d’un segon durant un dia
complet.
Diferenciant entre dies de major i menor irradiància, es generen diferents tipus d’escenaris
perfectament aplicables al cas subjecte a estudi degut a la proximitat de l’emplaçament amb l’estació
meteorològica.
A més amb la disponibilitat del APS/3B108-108 com a emulador de la corba càrrega demandada per
els vehicles elèctrics es podrien simular fins a tres cotxes simultàniament, limitat per el nombre de APS
al laboratori.
I finalment la possibilitat de simular un consum tipus al APS amb el suport fotovoltaic real del camp
solar del laboratori, principalment amb la idea de justificar que els càlculs del dimensionament de la
instal·lació fotovoltaica són correctes, assaig al que se li aplica un desplaçament de càrregues que varia
en funció de la irradiància i temps instantani del lloc.

3.2. Anàlisi del sistema
Com a pas previ a dimensionar el sistema, cal realitzar una abstracció analítica a partir de la
representació del mateix mitjançant un diagrama de blocs que el defineixi.
Aquesta presentació esquemàtica consta dels diferents elements que composen el conjunt de la
microxarxa, com les fonts d’energia de xarxa i camp fotovoltaic, com les càrregues, sistema
d’emmagatzematge de bateries i les vessants de control del inversor i el regulador.
El mètode per modelitzar aquests elements consisteix en utilitzar un diagrama REM (Representació
d’Energia Macroscòpica), aquest tipus de mètode és una eina gràfica de síntesis que utilitza una
representació causal. El REM permet una aproximació sistemàtica per dissenyar els diferents
subsistemes d’un sistema complex.
Per tal de realitzar aquest estudi d’un nivell tan complex s’utilitzarà l’adaptació d’un REM emprat un
document relatiu a l’estudi d’un sistema de càrrega similar però que carrega els vehicles amb DC (M.
Sechilariu i F. Locment , 2014. Et al).
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La representació del sistema es basa en quatre elements bàsics, recurs energètic, element
d’acumulació, element de conversió i element d’acoblament elèctric sense acumulació d’energia.
Aquests estan interconnectats seguint el principi d’acció i reacció utilitzant un intercanvi de variables i
respectant la causalitat integral. La potència instantània transferida entre dos elements és el resultat
del producte de les variables d’acció i reacció representades amb fletxes.
En primer lloc cal mostra quin serà el flux de potències del sistema de la forma més general i simple,
per entendre la microxarxa en la seva totalitat com a conjunt.

Figura 3.2. Flux de potència del sistema. (Font: Pròpia).

El sistema per tant es caracteritza per un bus alterna/contínua dintre del inversor.
A la banda de contínua compta amb el sistema de generació i emmagatzematge d’energia renovable,
el camp fotovoltaic genera energia i el banc de bateries va emmagatzemant aquesta quan la potència
fotovoltaica supera a la de consum per després utilitzar aquesta energia emmagatzemada quan la
generació no sigui suficient per abastir la càrrega. Aquest fet atorga a aquest darrer element d’un flux
de potència bidireccional, ja que tant consumeix com genera.
Per un altra banda, a la part d’alterna es troben les càrregues de les bateries dels vehicles elèctrics i la
connexió a la xarxa trifàsica que injecta corrent quan la generació no és suficient o bé absorbeix els pics
d’energia que el sistema no pugui emmagatzemar. Tenint d’aquesta manera la xarxa, el mateix flux de
potència bidireccional que les bateries solars. L’inversor AC/DC es connecta a la xarxa de distribució
mitjançant les següents funcions de commutació 𝑓𝐴 , 𝑓𝐵 i 𝑓𝐶 .
A continuació es mostra l’esquema elèctric del Energy Management System estudiat, amb el conjunt
de variables que el composen per després passar a ser modelitzades mitjançant el diagrama REM.
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Figura 3.3. Esquema elèctric del sistema adaptat. (Font: Manuela Sechilariu).

Amb les variables representades serà necessari modelitzar-les per saber en base a quina acció causal
actuen entre elles. En primer lloc es determinarà la de la connexió a la xarxa pública. La modelització
elèctrica d’aquesta és la següent fórmula.
𝑑𝑣𝑃𝑉𝐴 + 𝐿𝑑𝑖 ′ 𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 𝑖 ′ 𝑃𝑉𝐴 + 𝑖 ′𝑆𝑇𝑂
=
𝑑𝑡
𝐶

(Eq.3.1)

Per dissenyar el REM de l’inversor, es prenen els voltatges simples de les tres fases i les corrents
funcions de commutació 𝑓𝐴 , 𝑓𝐵 i 𝑓𝐶 . A continuació es mostren les equacions que el representen.
𝑣′𝐴
𝑓𝐴
𝑢′
𝑣′ − 𝑣′𝐶
[ 𝐴𝐶 ] = [ 𝐴
] ; [𝑣′𝐵 ] = [𝑓𝐵 ] 𝑣𝑃𝑉𝐴 𝐿𝑖 ′ 𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠
𝑢′𝐵𝐶
𝑣′𝐵 − 𝑣′𝐶
𝑓𝐶
𝑣′𝐶

𝑣 ′𝐴
𝑣 ′𝐴
𝑚𝐴
𝑓
−
𝑓
𝐶
[𝑣 ′ 𝐵 ] = [ 𝐴
] 𝑣𝑃𝑉𝐴 𝐿𝑖 ′ 𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 → [𝑣 ′ 𝐵 ] = [𝑚 ] 𝑣𝑃𝑉𝐴 𝐿𝑖 ′ 𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠
𝑓𝐵 − 𝑓𝐶
𝐵
𝑣 ′𝐶
𝑣 ′𝐶

1 𝑇 𝑓 − 𝑓𝐶
𝑚𝐴
𝑚𝐴
[𝑚 ] = ∫ [ 𝐴
] 𝑑𝑡 𝑎𝑚𝑏 [𝑚 ] ∈ [−1; 1]
𝐵
𝐵
𝑇 0 𝑓𝐵 − 𝑓𝐶
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Essent T i t el període i la mateixa variable respectivament la corrent 𝑖′ s’expressa de la següent manera.
𝑖 ′ = 𝑓𝐴 𝑖𝐴 +𝑓𝐵 𝑖𝐵 + 𝑓𝐶 𝑖𝐶 𝑎𝑚𝑏 𝑖𝐴 + 𝑖𝐵 + 𝑖𝐶 = 0

(Eq.3.3)

𝑖 ′ = (𝑓𝐴 − 𝑓𝐶 )𝑖𝐴 + (𝑓𝐵 − 𝑓𝐶 )𝑖𝐵 = 𝑚𝐴 𝑖𝐴 + 𝑚𝐵 𝑖𝐵
La connexió entre l’inversor i la xarxa de distribució pública ve donada per línies de potència,
considerades com inductors amb una inductància L i una resistència interna. La relació entre el voltatge
i la corrent a les línies ve donada per la següent expressió.
[

𝑢′𝐴𝐶
𝑢′
2𝐿
] − [ ′𝐴𝐶 ] = [
𝑢 𝐵𝐶
𝐿
𝑢′𝐵𝐶

𝐿 𝑑 𝑖𝐴
2𝑅
] [ ]+[
2𝐿 𝑑𝑡 𝑖𝐵
𝑅

𝑅 𝑖𝐴
][ ]
2𝑅 𝑖𝐵

(Eq.3.4)

Ja que la xarxa es considera de 400V fase-fase a 50Hz de freqüència.
Passant a modelitzar en aquest sistema les càrregues, cal considerar per les de (𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 ) el
comportament variable, en corrent i voltatge en funció del SoC d’aquestes. A continuació es mostra a
la figura el comportament típic d’aquestes variables a una cel·la fotovoltaica d’aquest material.

Figura 3.4. Corba de càrrega d’una bateria. (Font: BatteryUniversity).

Depenent del tipus de vehicle, el SoC de la seva bateria, corrent i voltatge de càrrega, i la duració
d’aquesta, el flux de potència del vehicle elèctric varia de forma considerable. La Microxarxa en qüestió
imposa un voltatge constant de càrrega en alterna i el vehicle a mesura que augmenta la seva capacitat
varia la corrent demandada en funció de les característiques de la bateria.
La modelització del sistema es realitza amb el procediment mostrat a l’equació 3.5:
𝑣 ′ 𝑃𝐸𝑉𝑠 = 𝑓𝑃𝐸𝑉𝑠 (𝑢𝐴𝐶 ) → 𝑣 ′ 𝑃𝐸𝑉𝑠 = 𝑚𝑃𝐸𝑉𝑠 (𝑢𝐴𝐶 )

(Eq.3.5)
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𝑖 ′ 𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 = 𝑓𝑃𝐸𝑉𝑠 𝑖𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 → 𝑖 ′ 𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 = 𝑚𝑃𝐸𝑉𝑠 𝑖𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠
𝑚𝑃𝐸𝑉𝑠 =

1 𝑇
]𝑑𝑡 𝑎𝑚𝑏 [𝑚𝑃𝐸𝑉𝑠 ] ∈ [−1; 1]
∫ [𝑓
𝑇 0 𝑃𝐸𝑉𝑠

𝑑𝑖𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 𝑣 ′ 𝑃𝐸𝑉𝑠 − 𝑣𝑃𝐸𝑉𝑠
𝑑𝑣𝑃𝐸𝑉𝑠
=
;
= 𝑖𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠
𝑑𝑡
𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠
𝑑𝑡
Seguidament per al banc de bateries solars.
𝑣 ′𝑆𝑇𝑂 = 𝑓𝑆𝑇𝑂 (𝑣𝑃𝑉𝐴 ) → 𝑣 ′ 𝑃𝐸𝑉𝑠 = 𝑚𝑆𝑇𝑂 (𝑣𝑃𝑉𝐴 )

(Eq.3.6)

𝑖 ′𝑆𝑇𝑂 = 𝑓𝑆𝑇𝑂 𝑖𝑆𝑇𝑂 → 𝑖 ′𝑆𝑇𝑂 = 𝑚𝑆𝑇𝑂 𝑖𝑆𝑇𝑂
𝑚𝑆𝑇𝑂 =

1 𝑇
∫ [𝑓 ]𝑑𝑡 𝑎𝑚𝑏 [𝑓𝑆𝑇𝑂 ] ∈ [−1; 1]
𝑇 0 𝑆𝑇𝑂

𝑑𝑖𝑆𝑇𝑂 𝑣 ′𝑆𝑇𝑂 − 𝑣𝑆𝑇𝑂
𝑑𝑣𝑆𝑇𝑂
=
;
= 𝑖𝑆𝑇𝑂
𝑑𝑡
𝐿𝑆𝑇𝑂
𝑑𝑡

On 𝑣 ′𝑆𝑇𝑂 i 𝑖 ′𝑆𝑇𝑂 representen el voltatge de la corrent de l’emmagatzemament a la banda en DC
després del convertidor que fa la funció de regulador, 𝑣𝑆𝑇𝑂 i 𝑖𝑆𝑇𝑂 és el voltatge i la corrent abans de
passar per el convertidor, 𝑚𝑆𝑇𝑂 és la variable de control que regula la càrrega i descàrrega de bateries
i 𝐿𝑆𝑇𝑂 l’emmagatzemament a l’inductor de la branca.
Amb el sistema modelitzat es pot procedir a realitzar el diagrama REM, originant un esquema tal com
el següent.
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Figura 3.5. Diagrama REM del sistema. (Font: Pròpia).

El sistema té sis variables d’estat (𝑣𝑃𝐸𝑉𝑠 , 𝑖𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 , 𝑣𝑆𝑇𝑂 , 𝑖𝑆𝑇𝑂 , 𝑣𝑃𝑉𝐴 , 𝑖𝐴 , 𝑖𝐵 ) i quatre variables de control
(𝑚𝑆𝑇𝑂 , 𝑚𝑃𝐸𝑉𝑠 , 𝑚𝐴 i 𝑚𝐵 ). S’ha de implementar una estratègia afí a les necessitats del sistema.
Per aquest motiu és necessari establir una estructura de control al sistema que a partir de la
computació dels inputs configuri i reguli els outputs desitjats. Es pot considerar una inversió del sistema
com estructura. Per fer-ho s’utilitzaran els formalismes dels diagrames de REM, corresponentment es
desenvoluparà una Estructura de Control Màxim.
Per una banda, la inversió directa (sense controlador) s’aplica als blocs que no tenen una funció
depenent del temps a la conversió de variables. Per l’altra banda, com a formalisme del REM no permet
la derivació causal, una inversió directa de la funció temporal no és possible. Per aquest motiu es
proposa una inversió indirecta (amb control) per als elements als blocs que depenen de la variació de
temps ( Els elements d’acumulació s’inverteixen mitjançant un bucle tancat). La utilització d’aquest
mètode es basa en tres elements basics que actuaran com a blocs inversors: Bloc de control sense
controlador, bloc de control amb controlador i bloc de l’estratègia a implementar.
Del diagrama de REM descrit abans de la part en AC del sistema la variable de control 𝑚𝑃𝐸𝑉𝑠 imposa
el voltatge a als terminals dels vehicles. A partir de les normes d’inversió s’obté:
∗

𝑣 ′ 𝑃𝐸𝑉𝑠 = 𝐶𝐼𝑃𝐸𝑉𝑠 (𝑖𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 ∗ − 𝑖𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 ) + 𝑣𝑃𝐸𝑉𝑠

(Eq.3.7)

∗

𝑖 ′ 𝑃𝐸𝑉𝑠 = 𝐶𝑉𝑃𝐸𝑉𝑠 (𝑣𝑃𝐸𝑉𝑠 ∗ − 𝑣𝑃𝐸𝑉𝑠 ) + 𝑖𝑃𝐸𝑉𝑠
𝑚𝑃𝐸𝑉𝑠

𝑣 ′ 𝑃𝐸𝑉𝑠
=
𝑢𝐴𝐶

∗

𝐶𝐼𝑃𝐸𝑉𝑠 és un corrector proporcional integral amb un ample de banda de 500 Hz. 𝐶𝑉𝑃𝐸𝑉𝑠 és un
corrector proporcional amb un ample de banda de 50 Hz. Són definits per un mètode de posicionament
de pols.
El control de variables 𝑚𝐴 i 𝑚𝐵 imposen una variable de voltatge en DC als terminals de 𝑣𝑃𝑉𝐴 . S’imposa
el voltatge de referència 𝑣𝑃𝑉𝐴 ∗ mitjançant un algoritme MPPT implantat a l’inversor que permet
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extraure la màxima potència de PVA per a qualsevol valor de la irradiància i la temperatura de cel·la.
∗

∗

𝑖 ′ i 𝑖 ′𝑆𝑇𝑂 s’obtenen aplicant la següent inversió.
∗

𝑖 ′∗ + 𝑖 ′𝑆𝑇𝑂 = −𝐶𝑉(𝑣𝑃𝑉𝐴 ∗ − 𝑣𝑃𝑉𝐴 ) + 𝑖𝑃𝑉𝐴 − 𝑖′𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠

(Eq.3.8)

Considerant 𝐶 com un integrador pur, i s’assumeix que els desajustos relacionats amb 𝑖′𝐿𝑃𝐸𝑉𝑠 , 𝑖′𝑆𝑇𝑂 i
𝑖𝑃𝑉𝐴 són compensats, 𝐶𝑉 és un controlador proporcional.
D’aquesta manera assumint que els contactors són ideals, es modela la potència activa de referència
en dues fases alpha-beta.
𝑝𝑃𝐺 ∗ = 𝑣𝛼 𝑖𝛼 ∗ + 𝑣𝛽 𝑖𝛽 ∗

(Eq.3.9)

1
1
𝑣𝐴 , 𝑖𝐴
2 1 − 2 − 2 𝑣𝐴 , 𝑖𝐴
𝑣𝛼 , 𝑖𝛼
[𝑣 , 𝑖 ] = [𝑇] [𝑣𝐵 , 𝑖𝐵 ] = √
[𝑣𝐵 , 𝑖𝐵 ]
𝛽
𝛽
3
√3
√3
𝑣𝐶 , 𝑖𝐶
𝑣𝐶 , 𝑖𝐶
[0 2
2 ]

(Eq.3.10)

Amb:

On (𝑣𝐴 , 𝑣𝐵 i 𝑣𝐶 ) són els voltatges de fase de la xarxa pública.
La potència reactiva de referència s’imposa aleatòriament a zero.
𝑞𝑃𝐺 ∗ = 𝑣𝛼 𝑖𝛼 ∗ − 𝑣𝛽 𝑖𝛽 ∗ = 0

(Eq.3.11)

D’aqui s’extrauen les corrents de referència.
𝑖𝛼 ∗ =

𝑖𝛽 ∗ =

𝑣𝛼
𝑝 ∗
𝑣𝛼 2 + 𝑣𝛽 2 𝑃𝐺

𝑣𝛼

2

(Eq.3.12)

𝑣𝛽
𝑝 ∗
+ 𝑣𝛽 2 𝑃𝐺

Per simplificar les corrents de control, per a la regulació s’utilitza el mètode de la matriu de transmissió
de Park per tal de y transformar els valors a referència dq.
𝑖𝛼 ∗
𝑖𝑑 ∗
cos(𝜃) −sin(𝜃) 𝑖𝛼 ∗
[ ∗ ] = [𝑅(𝜃)] [ ∗ ] = [
][ ]
𝑖𝛽
sin(𝜃) cos(𝜃) 𝑖𝛽 ∗
𝑖𝑞
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On 𝜃 és l’angle de fase entre els voltatges ( 𝑣𝐴 , 𝑣𝐵 i 𝑣𝐶 ) i les corrents (𝑖𝐴 , 𝑖𝐵 i 𝑖𝐶 ).
Basat en les corrents de referència, l’expressió de referència de control de les variables 𝑚𝐴 ∗ i 𝑚𝐵 ∗ és
la següent.
𝑣𝛼
𝑖𝛼 ∗ − 𝑖𝑑
−1
[𝑅(𝜃)]
[
])
+
(
(𝐶𝐼
[
∗
𝑣𝛽 ])
𝑖𝛽 − 𝑖𝑞
𝑚𝐴 ∗
−1
[𝑇]
=
[ ∗]
𝑚𝐵
𝑣𝑃𝑉𝐴

(Eq.3.14)

Per la branca dels vehicles elèctric 𝐶𝐼 és un controlador integral proporcional corrector amb un ample
de banda de 500 Hz, definit pel mètode d’assignació de pols.
Sabent que la potència en tot moment està optimitzada, la potència de referència és:
∗

𝑃𝑆𝑇𝑂 ∗ = 𝑣𝑃𝑉𝐴 𝑖 ′𝑆𝑇𝑂 = 𝑣𝑆𝑇𝑂 𝑖 ′𝑆𝑇𝑂

∗

(Eq.3.15)

Amb:
∗

𝑖 ′𝑆𝑇𝑂 =

𝑃𝑆𝑇𝑂 ∗
𝑣𝑆𝑇𝑂

(Eq.3.16)

Invertint l’equació 3.6 s’obté la següent expressió:
∗

𝑣 ′𝑆𝑇𝑂 = 𝐶𝐼𝑆𝑇𝑂 (𝑖𝑆𝑇𝑂 ∗ − 𝑖𝑆𝑇𝑂 ) + 𝑣𝑆𝑇𝑂

(Eq.3.16)

∗

𝑚𝑆𝑇𝑂

∗

𝑣 ′𝑆𝑇𝑂
𝐶𝐼𝑆𝑇𝑂 (𝑖𝑆𝑇𝑂 ∗ − 𝑖𝑆𝑇𝑂 ) + 𝑣𝑆𝑇𝑂
=
=
𝑣𝑃𝑉𝐴
𝑣𝑃𝑉𝐴

∗

On 𝑣 ′𝑆𝑇𝑂 i 𝑖𝑆𝑇𝑂 ∗ són el corrent i el voltatge de referència respectivament, 𝐶𝐼𝑆𝑇𝑂 és el mateix que
𝐶𝐼𝑃𝐸𝑉𝑠 .
A continuació, es construeix s’implementa al diagrama REM la màxima estructura de control a mode
de representar les equacions que composen la modelització del sistema d’una forma més esquemàtica.
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Figura 3.6. Màxima estructura de control del sistema. (Font: Pròpia).

3.3. Estudi de mercat
A l’actualitat Barcelona és una de les ciutats peninsulars on més cotxes elèctrics circulen. El percentatge
respecte del total de vehicles matriculats rondaria el 0,9 % ( O. Muñoz, 2016). Encara que no ho paregui
aquesta xifra és bastant significativa si és comparada amb altres ciutats espanyoles.
Aquest nombre es veu incrementat any rere any, i sofrirà un creixement exponencial en els propers
anys. Això ve donat per l’impuls de la mobilitat sostenible per part de l’ajuntament, instal·lant en els
darrers anys múltiples estacions de càrrega arreu de la ciutat, i promoure mesures per afavorir que els
potencials compradors es decantin per aquestes tecnologies.
A l’hora del dimensionament solar, degut al nombre en augment de vehicles elèctrics i híbrids
recarregables, s’ha de considerar aquest com un sistema estocàstic. Un sistema on no es pot predir
amb exactitud quina serà la quantitat d’energia a subministrar a una bateria. Ja que les capacitats
d’aquestes depenen de cada model. És per aquest motiu que és tan necessari la formulació d’aquest
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apartat en aquest projecte, per tal de determinar una bateria considerada genèrica que representi tot
el conjunt de bateries disponibles al mercat actual, a partir d’una estimació realitzada amb la mitja de
les capacitats de les bateries integrades a vehicles elèctrics i híbrids actuals. Establint així quina serà
l’energia que hauran de subministrar per vehicle les plaques fotovoltaiques.
A partir d’un estudi focalitzat en determinar el impacte que tindrà el sector dels vehicles elèctrics en la
xarxa de distribució, s’ha extret una taula on es mostren els percentatges dels models més venuts
respecte del total de matriculats a Espanya (Villalfàfila, 2015).

Figura 3.7. Percentatge dels diferents models de vehicles elèctrics respecte el total. Blau (Coches totalment
elèctrics) Vermell (vehicles híbrids).(Font: Probabilistic Agent-Based Model of Electric Vehicle
Charging Demand to Analyse the Impact on Distribution Networks).

Gràcies a aquest gràfic s’han buscat les capacitats i autonomies de tots aquests models per fer-ne la
comparativa i trobar la bateria tipus.

Model

Autonomia (km)

Batería (kWh)

BlueCar

150

28,00

MegaCity

250

22,00

Buddy

100

14,00
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BlueOn

140

16,40

Roadster

1000

53,00

NXG

200

24,00

C30

150

24,00

Twizy ZE

100

6,50

Fiat 500

140

18,00

Indica Vista

200

26,50

RAV4

166

27,00

ePartner

105

22,50

Smart

140

22,00

Focus BEV

160

23,00

City

180

23,00

eBoxer

450

22,50

Up!

150

18,70

Citroen C-Zero

150

16,00

iMIEV

137

16,00

ZOE ZE

300

41,00

PeugeotiON

150

16,00

Kangoo ZE

270

33,00

i3

240

43,20

LEAF

378

40,00

Fluence

185

22,00
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Taula 3.1. Capacitat i autonomia dels diferents models (Font: Pròpia).

Dels resultats dels càlculs de la mitjana tenint en compte el percentatge de cada un d’aquests respecte
el total, s’obté una bateria amb una autonomia mitja de 229,66 km i amb capacitat de 24,73 kWh.
Bateries amb aquesta capacitat seria la implementada per exemple al Nissan Leaf model del 2015,
capaç d’assolir una autonomia de 130 km amb una càrrega completa. És per això que no només s’ha
de considerar el valor de la capacitat dintre d’aquest sistema estocàstic, ja que depenent de quina hagi
estat la distància recorreguda abans d’arribar a l’estació de càrrega haurà consumit una porció diferent
de la capacitat de la bateria.
Del mateix estudi s’extrau un gràfic on s’estableix la probabilitat de l’usuari de recórrer una certa
distància en un dia. A la figura 2.2:

Figura 3.8. Distancia recorreguda pels usuaris. (Font: Probabilistic Agent-Based Model of Electric Vehicle
Charging Demand to Analyse the Impact on Distribution Networks).

Amb aquesta distribució es poden establir diferents casos segons quins siguin els costums de l’usuari.
Comunament abans de realitzar el trasllat cap al lloc de feina es suposa que els vehicles surten del
domicili pràcticament carregats després de la nit, però per utilitzar valors crítics a la simulació es
suposarà que no ha pogut assolir una carrega suficient al domicili i arriba l’estació de càrrega
descarregat.
Per al cas de l’energia amb la que arribarà a l’estació, s’escolliran valors diferents segons l’escenari de
càrrega que sigui assajat, però sempre amb combinacions crítiques per tal d’assegurar que l’estació
podrà subministrar l’energia demandada. Amb valors per exemple no superiors al 50 % de SoC. És a
dir, que es dimensionarà l’estació fotovoltaica per subministrar la capacitat de la bateria genèrica
estimada, uns 24,73 kWh per càrrega.
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3.4. Sistema de càrrega a l’entorn de treball
Una vegada realitzada l’estimació de la bateria, cal adaptar el funcionament dels carregadors de
l’emplaçament a l’horari laboral propi de la zona, per tal d’establir les estratègies a nivell tàctic que
haurà de prendre l’EMS implementat per optimitzar la càrrega de vehicles mitjançant aprofitament
solar.
En concret al pàrquing sotmès a estudi es troben instal·lats ja quatre places per a la recàrrega de
vehicles elèctrics i híbrids i dues per motos elèctriques. Però s’ha decidit desglossar aquest estudi per
simplificar-lo, dimensionant la instal·lació fotovoltaica per carregar un vehicle estacionat i utilitzant els
excessos de producció solar per carregar un segon cotxe que normalment estaria connectat a xarxa,
facilitant així l’actuació de l’EMS.
A més s’haurà de determinar quin és el període diürn que caldrà considerar per organitzar el
desplaçament de càrrega que durà a terme l’EMS. Novament es tornarà a accedir a l’estudi utilitzat en
l’apartat anterior, d’on s’extraurà la gràfica mostrada a la figura 3.9, on s’exemplifica a quines hores
del dia serà més probable que es demandi el servei de recàrrega, depenent de la raó del viatge.

Figura 3.9. Naturalesa dels viatges realitzats pels usuaris. (Font: Probabilistic Agent-Based Model of Electric
Vehicle Charging Demand to Analyse the Impact on Distribution Networks).

Com es pot observar, la major probabilitat de requerir aquest servei de càrrega es dóna a l’inici de la
jornada laboral del dia entre les 7 i les 9 del matí, període on segurament s’ocupin les dos carregadors
considerats a la vegada. S’haurà de gestionar per tant el desplaçament de càrregues d’aquests dos
vehicles fins a la seva possible hora de partida estimada de les 13 a les 16 hores, en aquest mateix
període també es podria considerar la connexió de un nou vehicle a l’estació d’un usuari que es disposa
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a entrar al torn de tarda a la seva empresa. A més també s’hauria de considerar un factor d’aleatorietat
per el qual un vehicle en ús personal hagi de fer servir l’estació, però aquest cas no es considerarà
degut a la seva complexitat i la limitació de temps a la realització del present projecte.
Per una altra banda cal fer menció a quin serà el tipus de carregador. Contextualitzant aquests en el
cas sotmès a estudi, la càrrega serà lenta ja que la jornada laboral acostuma a durar 8-10 i es realitzarà
a baixa tensió, la càrrega es farà mitjançant corrent alterna ja que no hi ha models de carregadors al
mercat destinats a carrega lenta que funcionin amb corrent continua, serà necessari per aquest motiu
la incorporació a la instal·lació d’un inversor per tal de convertir la corrent continua generada al camp
fotovoltaic a alterna per poder abastir les carregues. Pel que fa a les característiques que ha de tenir el
carregador, un capaç d’entregar 3,68 kW (230 V 16 A, en AC) serà suficient.
A més la connexió vehicle-carregador haurà de poder, a part d’injectar corrent, transferir dades i
protocols per tal de determinar l’actuació de l’EMS que gestiona l’acoblament de les diferents
càrregues en funció de la irradiància pronosticada. És per això que els carregadors hauran d’incorporar
un connector de tipus 2 (Mennekes) per tal de realitzar aquest flux d’informació.
El model idoni per ser instal·lat que compleix tots els requisits anteriors és el EVH2S3P04K de Schneider
Electric, amb una potència de 3,7 kW en monofàsica. Permet variar la corrent de càrrega de 10 A a 16
A mitjançant una clau d’accés que dona accés al seu software, fet que el fa perfecte ja que compta amb
un programa encarregat de limitar la potència i endarrerir l’inici de la càrrega una vegada endollat el
vehicle fins a l’hora que es vulgui. A més la seva instal·lació és senzilla, ja que es munta a la paret.

Figura 3.10. Evlink Wallbox EVH2S3P04K (Font: Schneider Electric).
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3.5. Disseny de la microxarxa
Finalment, havent realitzats els estudis per determinar la capacitat total de les bateries i el tipus de
carregador necessari per carregar-les en el context estudiat, ja es pot passar a dimensionar la
instal·lació per assegurar la càrrega d’un dels vehicles per mitjà de l’energia solar qualsevol dia de l’any.
Per això s’ha de calcular el nombre de mòduls, determinar les característiques de l’inversor i el
regulador per realitzar les transformacions energètiques necessàries explicades a l’apartat de
modelització del sistema, a més del nombre de bateries solars per afegir una certa autonomia els dies
de baixa irradiància. Tot per a que el conjunt sigui capaç de de subministrar l’energia demandada per
la càrrega d’un vehicle amb un 100% d’integració renovable.
El procediment a seguir és simple, és l’utilitzat durant algunes assignatures del grau. Consisteix en
considerar que la instal·lació és aïllada per a l’energia que es vol cobrir. ( H. Martínez, 2016)
Per determinar el nombre de mòduls a partir de la base de dades PVGis, de la que s’extrauen les dades
d’irradiància solar a qualsevol lloc del món. Sabent quin és el recurs solar disponible amb un seguit de
càlculs es pot saber quants panells seran necessaris per suplir la càrrega.
Al tractar-se de panells fixes el primer pas consistirà en determinar l’angle que formen amb el terra.
Per optimitzar la irradiància rebuda a les coordenades de latitud 41,412º i longitud 2,222º en funció de
l’altitud del Sol. Aquest angle es determina amb la mateixa base de dades buscant per diferents angles
la irradiància òptima anual. S’estima que a 37º els panells extrauran la màxima energia possible.

Figura 3.11. Càlcul de l’angle òptim. (Font: PVGis).

Aquest mètode utilitza el càlcul de les HSP (hores pico solars), definides com el temps en hores durant
el dia on s’obté una irradiància solar hipotètica constant de 1000 𝑊/𝑚2 , període utilitzat per
simplificar l’energia incident realment en una localitat. A continuació es mostra un gràfic que descriu
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la corba típica d’irradiància en funció de les hores del dia, a més de la franja horària compresa per les
HSP.

Figura 3.12. HSP. (Font: Herminio).

Amb les HSP es pot determinar quina energia genera un mòdul fotovoltaic sabent les seves
característiques principals, i així d’aquesta manera quants seran necessaris per abastir el consum d’un
dia tipus demandat per la càrrega ( H. Martínez).
𝐸𝑚𝑜𝑑 = 𝜂𝑚𝑜𝑑 · 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡 · 𝐻𝑆𝑃(𝛼)

(Eq.3.17)

Essent:
•

𝐸𝑚𝑜𝑑 → Energia generada en un dia per un mòdul durant el període pico solar. [𝑊]

•

𝜂𝑚𝑜𝑑 → Eficiència del mòdul. [%]

•

𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡 → Corrent en el punt de màxima potència del mòdul. [A]

•

𝐻𝑆𝑃(𝛼)→ Hores pico solars per dia en funció de l’angle d’inclinació dels panells. [hores]

D’aquesta manera es determina quanta energia és capaç de generar un panell per dia, el model del
panell escollit és el A320-M d’Atersa de 320 W ( Atersa, 2018). El mateix model que els instal·lats al
laboratori de l’escola per tal de donar certa cohesió entre simulació i dimensionament de l’escenari.
Aplicant l’anterior formula s’obtenen diferents valors d’energia generada depenent de les hores pico
solars mitjanes de cada mes de l’any, obtenint d’aquesta manera la quantitat d’energia mensual i anual
fotovoltaica.
El següent pas consistirà en establir quina serà l’energia requerida per la càrrega determinada. Com ja
s’ha esmentat la naturalesa estocàstica del sistema és impossible determinar quina serà la demanda
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real que tindrà la càrrega dels vehicles. Gràcies a l’estudi de mercat realitzat s’estableix com a bateria
tipus la d’un Nissan Leaf model 2015 de 24,73 kWh amb una autonomia de 130 km. Amb la figura
pertinent a l’anàlisi de mobilitat s’extrau que un usuari pot arribar a recórrer en un dia fins a 200 km,
en un context laboral el trajecte seria d’anada i tornada per tant la meitat d’aquesta distància. Suposant
el cas crític abans comentat en que el vehicle arriba a l’estació completament descarregat, s’estima
que amb assegurar la carrega en un 75-80% de la bateria tipus serà suficient per a que l’usuari pugui
tornar al seu domicili. Per tant de l’energia que haurà d’entregar l’estació de càrrega de la bateria 19,78
kWh/dia.
Però aquest valor de 19,78 kWh/dia equivalent per a la instal·lació de 230 V a 89,93 Ah/dia no és el
que s’utilitzarà com a consum diari estimat, ja que també cal considerar les pèrdues d’energia
ocasionades en el procés de transformació considerades per norma general a un mòdul fotovoltaic del
10% respecte l’energia total provinent del Sol. A més les pèrdues ocasionades als elements que
composen la microxarxa, calculades a partir de la següent fórmula essent 𝐾𝑇 les pèrdues totals. ( H.
Martínez, 2016)
𝐾𝑇 = [1 − (𝐾𝐵 + 𝐾𝐶 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑋 )] · [1 −

𝐾𝐴 · 𝐷𝑎𝑢𝑡
]
𝑃𝐷,𝑚à𝑥

(Eq.3.18)

On:
•

𝑲𝑩→Pèrdues degudes al rendiment de la bateria solar normalment considerades del 5 %.

•

𝑲𝑪 → Pèrdues degudes al rendiment del inversor AC/DC normalment considerades del 15 %.

•

𝑲𝑹 → Pèrdues degudes al rendiment del regulador normalment considerades del 10 %.

•

𝑲𝑿→ Altres pèrdues (Efecte Joule, c.d.t, etc.) considerades d’un 10 %.

•

𝑲𝑨→ Pèrdues degudes a l’autodescàrrega de la bateria solar normalment considerades del 50
%.

•

𝑫𝒂𝒖𝒕 → Dies d’autonomia per a la que la instal·lació segueixi funcionant mitjançant les bateries
quan la generació no sigui suficient, en aquest cas s’han establert de 0,25, és a dir, 6 hores.

•

𝑷𝑫,𝒎à𝒙→ Profunditat de descàrrega de les bateries solars, acostumada a ser d’un 60 % a les
bateries d’àcid-plom, típiques en aquest tipus d’aplicacions.

Es calculen unes pèrdues totals a la instal·lació del 60 %, que sumades a les determinades per
transformació, incrementen l’energia requerida per dia a 165, 21 Ah/dia.
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Ara ja es pot determinar quin serà el nombre de panells necessaris en paral·lel per abastir la càrrega,
en funció de les hores pico solars, per després realitzar la mitjana entre els diferents resultats obtenint
el número òptim de panells ( H. Martínez, 2016).
𝑛𝑝𝑝 =

𝐶′𝑟𝑒𝑞
𝜂𝑚𝑜𝑑 · 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡 · 𝐻𝑆𝑃𝑚𝑒𝑑 (𝛼)

(Eq.3.19)

De la mateixa manera també s’ha de considerar quants d’aquests panells en sèrie serà necessari afegir.
Relacionant la tensió a la instal·lació i la tensió al punt de màxima potència ( H. Martínez, 2016).
𝑛𝑝𝑠 =

𝑉𝑛𝑜𝑚
𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡

(Eq.3.20)

Establint d’aquesta manera 4 panells en paral·lel i 6 en sèrie, format un camp fotovoltaic de 24 panells
capaç de generar 8 𝑘𝑊𝑝𝑖𝑐 . Serà teòricament suficient per assegurar el mínim de càrrega gairebé durant
tot l’any; És per tant que s’ha de dimensionar també el banc de bateries capaces d’alimentar el sistema
de càrrega quan les plaques no siguin suficients.
Seguint la mateixa línia també s’utilitzarà el model disponible al laboratori, bateries Sonnenschein de
𝐶100 330 Ah, 𝐶10 260 Ah i 6 V amb una profunditat de descàrrega del 60%. Per tal de determinar el
nombre de bateries a connectar en paral·lel s’haurà de considerar quina és la capacitat a
emmagatzemar tenint en compte els dies d’autonomia i la profunditat de descàrrega, així com la tensió
nominal generada al camp fotovoltaic. Mitjançant les fórmules a continuació.

𝑛𝑏𝑝

𝐶′𝑟𝑒𝑞 · 𝐷𝑎𝑢𝑡
𝑃𝐷,𝑚à𝑥
=
𝐶′𝐵𝑎𝑡

𝑛𝑏𝑠 =

𝑉𝑛𝑜𝑚
𝑉𝑏𝑎𝑡

(Eq.3.21)

(Eq.3.22)
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Obtenint 2 bateries en paral·lel i 4 en sèrie. Generant un conjunt de bateries amb un total de 𝐶10 520
Ah a 24 V, poguent emmagatzemar una energia 12,48 kWh suficient com per carregar el nivell de
bateria desitjat amb una descàrrega completa. A continuació caldrà dimensionar el regulador
encarregat de gestionar la càrrega. S’ha de dimensionar per tal de que pugui suportar tant la corrent
entrant dels panells 𝐼𝐺 com la corrent sortida cap a les càrregues 𝐼𝐿 . La tria es basarà en quin d’aquests
dos valors de corrents és major.
𝐼𝐺 = 1,2 · 𝑛𝑝𝑝 · 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡

𝐼𝐿 =

𝑃𝐷𝐶
𝑃𝐴𝐶
+
𝑉𝑛𝑜𝑚 𝜂𝑖𝑛𝑣 · 𝑉𝑛𝑜𝑚

(Eq.3.23)

(Eq.3.24)

Per aquests valors s’obté una major corrent 𝐼𝐺 de 41,616 A, per tant el regulador haurà de ser capaç
de suportar aquestes magnituds de corrent. Pel que fa a l’inversor es dimensionarà en funció de quants
carregadors es vulguin alimentar, i la potència amb que l’EMS permeti fer-ho. Per tant s’instal·larà un
regulador Mornigstar tristar Ts-45 45 A.

Figura 3.13. Morningstar Tristar Ts-45 45A. (Font: MorningstarCorp).

Finalment resta dimensionar l’inversor, aquest dependrà de quin sigui la màxima corrent demandada,
com ja s’ha dit variarà la seva actuació segons l’EMS determini l’acoblament dels carregadors, i apliqui
els algorismes de control del sistema conjunt explicats en l’apartat anterior.
Si l’escenari es favorable i hi ha una alta irradiància el sistema pot posar a carregar simultàniament fins
a dos carregadors a la vegada podent aquests desenvolupar una potència total d’aproximadament 7
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kW. Per tant s’haurà de seleccionar un model que suporti aquestes potencies. Es selecciona el model
de Inversor red Fronius Symo 8.2-3M de 8,2 kW capaç d’operar en corrent monofàsica i trifàsica.

Figura 3.14. Fronius Symo 8.2-3-M de 7 kW. (Font: ComercialSolar).

Als annexes s’adjuntaran els arxius d’excels emprats en el dimensionament dels elements. A
continuació es mostra un diagrama a mode d’esquema per exemplificar com s’interconnectaran els
elements.
Com darrer pas a aquest apartat seria necessari realitzar un estudi econòmic per establir quina serà la
inversió per posteriorment calcular el temps de recuperació d’aquesta o payback. La inversió inicial es
calcula a la següent taula.

Model

Unitats

Preu/unitat

Preu total

A320-A Atersa

24

203,4 €

4881,6 €

Sonnenchein SB6/330 A

8

311,45 €

2491,6 €

Mornigstar tristar Ts-45

1

231 €

231 €

Fronius Symo 8.2-3-M

1

2061,16 €

2061,16 €

EVH2S7P04K

2

1390 €

2780 €

Taula 3.2 Preus elements amb IVA (Font: Pròpia).
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Essent per tant la inversió inicial d’un total de 12445,36 €. Per saber quan s’amortitzarà s’han de
considerar quins seran els beneficis anuals.
L’empresa B:SM propietària del pàrquing al que s’ha decidit aplicar l’estudi actualment a l’any 2018 es
suposa que no treu benefici dels carregadors instal·lats, degut a que no podria cobrar per l’energia
carregada als vehicles ja que en aquest cas s’hauria de donar d’alta en el mercat elèctric com a
“Agregador”, aquesta figura de nova implantació en el sector, permet als d’aquesta condició ser
instal·lacions gestionables energèticament modificant la seva demanda i com és el cas vendre energia
per carregar cotxes elèctrics (Villalfàfila, 2016); però aquesta actuació en el mercat té una sèrie de
costos associats a l’hora de donar-se d’alta com a tal que no interessa econòmicament al hipotètic
promotor en qüestió. Només seria el cas que ho fes per a implantar un sistema de pagament per
l’energia consumida en tots els seus garatges (ja que l’empresa posseeix varis a la ciutat) seria una
inversió rentable.
Resumidament l’empresa només treu beneficis del cost per estacionar els vehicles, el cost de l’energia
es suma a la factura elèctrica de l’empresa. És per aquest motiu que aquest estudi és tan atractiu per
a l’empresa la generació renovable ja que suposarà un estalvi a la factura elèctrica i aquest podria
considerar-se com a benefici.
Es suposa que la factura elèctrica és de tipus fixe i el preu del terme energia és d’uns 0,16 €/kWh.
Diferenciant en dos períodes de l’any 6 mesos (hivern, part de tardor i primavera) on només es podrà
assegurar la carrega per la qual s’ha dimensionat, i uns altres 6 (Estiu, part de tardor i primavera) on
per l’actuació de l’EMS es podran connectar simultàniament dos carregadors a la vegada.
Als mesos freds només es podran carregar 24,73 kWh que aportarien un estalvi de 3,84 €/diaris,
mentre que als mesos càlids amb l’actuació de l’EMS es podria estimar que podria carregar 41,28 kWh
en un dia això es traduiria en uns 6,61 €/diaris.
A més cal considerar el relatiu al terme potència del que es podran descomptar els 3,6 kW contractats
per a una estació de càrrega, d’uns 12,30 €/mensuals.
Contant dies festius, ja que també l’emplaçament es situa a una zona comercial de gran concurrència
i simplifica el càlcul. Suposaria a l’any uns beneficis totals de 2054,73 €.

3.6. Aparells disponibles per la emulació real
En aquest apartat s’expliquen de forma breu els aparells emprats al laboratori utilitzats per dur a terme
la simulació del sistema en qüestió.
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3.6.1.

Càrrega Electrònica

El model de càrregues electròniques és APS/3B108-108, de la firma Adaptive Power Systems. La
càrrega electrònica de la sèrie APS 3B està dissenyada per testejar fonts d’alimentació en AC,
convertidors de freqüència, inversors DC/AC i bateries. En el cas que esdevé realitzarà la funció d’una
càrrega unidireccional de la bateria d’ió-liti d’un cotxe elèctric. La seva operació es pot realitzar de dues
maneres: des del panell frontal de forma manual o per mitjà del control remot assistit per ordinador
amb RS232 o GPIB.

Figura 3.15. Imatge dels APS/3B108-108 disponibles al laboratori E3PACs (Font: Aleix García).

El comportament de la potència en funció de les corbes voltatge-intensitat són les següents:
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Figura 3.16. Corba VI del model 3B108-108 (Font: Adaptative Power Systems 2014).

Per tots els models de càrregues de APS, existeixen tres modes d’operació per adequar el tipus d’assaig
a realitzar.
•

Constant Current (CC). S’utilitza comunament per realitzar proves amb generadors tant en AC
o DC,i alimentació en bateries. L’operació funcionant amb aquest mode consistirà en que la
càrrega assoleixi un nivell constant de corrent segons hagi establert l’usuari, independentment
de les variacions de tensió. Un circuit de realimentació a temps real assegura un corrent
estable sota qualsevol variació de la tensió de la font de CA, subministrament o bateria.
Aquest mode es recomana per escenaris on es requereixi de regulació de càrrega, proves
d’estabilitat en bucles, proves de descàrrega de bateries i qualsevol altra forma de proves de
regulació de voltatge. És el mode emprat en la realització de l’assaig d’aquest treball.

Figura 3.17. Mode de funcionament a corrent constant (Font: Adaptative Power Systems 2014).
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•

Linear Constant Current (LIN). Quan es treballa en mode de corrent constant lineal, l'entrada
de corrent de càrrega a la càrrega de la sèrie 3B depèn de la configuració de corrent,
independentment de la tensió d'entrada, per exemple, el nivell de corrent eficaç o RMS no es
modifica. El corrent de càrrega seguirà la forma d'ona de la tensió d'entrada en temps real. El
mode LIN s'implementa a través d'un circuit de control d'augment automàtic d'ample de
banda (ACG) i el senyal de control de corrent de sortida ACG rastrejarà la tensió d'entrada. El
circuit AGC produeix un senyal de sortida d'amplitud constant sempre que l'amplitud del
senyal d'entrada superi una tensió de referència ajustable aplicada al detector de pic. Es pot
canviar la tensió de referència per canviar el rang de tensió d'entrada resultant en una sortida
d'amplada constant.
El circuit AGC respon gairebé instantàniament per ajustar-se a un augment sobtat de la tensió
d'entrada. Aquesta resposta ràpida de transició ràpida fa que el mode LIN sigui especialment
adequat per a entrades de tensió AC no sinusoïdals, com ara la forma d'ona de pas, la forma
d'ona quadrada i qualsevol voltatge d'entrada de CA amb una forma d'ona molt distorsionada.

Figura 3.18. Mode de funcionament a corrent constant lineal (Font: Adaptative Power Systems 2014).

•

Resistència constant (CR). En el mode de resistència constant, el corrent de forma serà
directament proporcional a la tensió d'entrada mesurada. La relació entre tensió i corrent és
lineal segons la llei d’Ohm i pot ser establerta per l'usuari dins del rang operatiu de la càrrega
AC i DC. El corrent queda definit per la relació matemàtica de la llei d’Ohm, sent la resistència
i la tensió valors definits per l’usuari.
El mode CR és útil per a les proves de descàrrega de bateries dels sistemes de bateries que
s'utilitzen per alimentar càrregues d'impedància constant, ja que la tensió disminuirà a mesura
que la bateria es descarrega amb el temps resultant en un decreixement reduït del corrent.

Algunes de les característiques mes rellevants dels models de la sèrie 3B són: (Font: Adaptative Power
Systems 2014).
Càrrega electrònica de CA i CC totalment programable amb configuració flexible i capacitats de
doble rang.
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•

Control totalment remot de totes les configuracions de càrrega i mesurament read back.

•

Mesuradors duals de tensió i corrent d’alta precisió i alta resolució.

•

Suport d’un rang de freqüència de CC o de 0,1 Hz a 400 Hz (modes CC i LIN).

•
•
•
•
•
•
•

Control del factor de potència (PF) i del factor de cresta (CF) (modes CC i LIN).
Detecció o sensat interna o externa de tensió.
Prova automàtica Go / NoGo.
Protecció completa per sobrepotència, sobretemperatura, sobretensió i polaritat inversa.
Sortida del monitor de corrent analògica (I-Monitor).
Entrada de sincronització externa.
Control de ventilador de velocitat variable per a un funcionament silenciós.

Com ja s’ha esmentat en aquest treball s’utilitzarà el mode CC, per mitjà del programa subministrat
pel fabricant de suport en LabVIEW, que implementat en un d’elaboració pròpia es durà a terme
un control remot amb ordinador mitjançant GPIB. Per el qual es donarà un valor de corrent emulant
el comportament del consum d’una bateria d’un EV durant el seu estat de càrrega, per tal de que
cada APS descrigui la corba de potència desitjada. I monitoritzant les variables de corrent, tensió i
potència activa mesurades, i extraure les conclusions pertinents. Aquest programa es presenta als
annexos del treball.

3.6.2.

Inversor

Per tal de realitzar l’escenari d’abastir la càrrega amb el camp solar del laboratori és necessària l’acció
d’un inversor per tal de transformar la corrent continua provinent de les plaques solars a l’alterna
demandada per la càrrega. Per dur a terme aquesta tasca s’han utilitzat els inversors disponibles al
laboratori de la marca Axpert i model MKS 5000.
Els inversors MKS estan equipats amb MPPT per controlar i maximitzar la potència extreta del camp
solar. El disseny sense transformador proporciona una conversió d’energia fiable en una mida
compacta. A més de comptar amb una pantalla LCD que facilita l’interacció de l’usuari amb aquest,
com podria ser el control de càrrega de les bateries, assignació de prioritats a l’hora de carregar amb
la font d’alterna o la solar.
Com a característiques cal remarcar:
•

Inversor d’ona sinusoïdal pura.

•

Factor de potència a la sortida de valor 1.

•

Funció d’equalització de la bateria per ampliar el cicle de vida d’aquestes i optimitzar el
rendiment.

•

Controlador de càrrega solar MPPT.

•

Rang de tensions d’entrada a seleccionar per electrodomèstics i computadores personals.

•

Compatible amb la tensió de xarxa o la potència del generador.
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•

Possibilitat de paralel·litzar conjuntament fins a 9 unitats.

Figura 3.19. Model MKS 5000 (Font: Merkasol).

Per tal de monitoritzar al laboratori es requereix l’ús del programari Watchpower, que és un software
emprat per monitoritzar múltiples dispositius simultàniament. Les funcions principals del programari
de monitorització de WatchPower inclouen registre de dades per a dispositius, missatges d'alarma,
missatges d'error i configuració de paràmetres per als dispositius. Mitjançant aquest programa, s’han
extret els valors de diferents variables durant el temps de durada de l’assaig. El temps mínim
d’exportació de dades amb WatchPower és de 30 segons, mentre que el temps mínim de visualització
de dades al programa és d’1 segon. Aquestes dades han sigut comparades amb les extretes de
l’emulador de la càrrega electrònica. Un cop s’han organitzat totes les dades, s’han realitzat diverses
representacions gràfiques que faciliten la interpretació de les mateixes. L’aspecte de la pantalla
principal del programa WatchPower es presenta a la següent figura.
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Figura 3.20. Finestra principal del programa Watchpower (Font: Aleix García).

A. Menú d’opcions. Ofereix un conjunt d’eines per navegar i ajustar la interfície gràfica de l’usuari.
B. Menú de dreceres. Proporciona dreceres per les funcions més comunes
C. Informació actual de monitorització. Exposa el nom de l’usuari i la identificació de l’inversor
monitoritzat.
D. Finestra principal. Mostra el flux de potència, informació de funcionament, informació del
dispositiu i informació nominal de l’inversor monitoritzat.
Degut a les potències reals que desenvoluparia la instal·lació en els equips disponibles no poden
suportar els nivells de potència per als que esta pensada l’aplicació pràctica del sistema. A l’hora de
simular s’haurà d’escalar el valor de la potència demandada per tal que quadri i pugui verificar
igualment el dimensionament de la instal·lació.

3.6.3.

Panells fotovoltaics

L’inversor anterior s’encarrega per tant de connectar a la càrrega la potència generada pel conjunt de
panells solars que hi ha a la teulada del laboratori E3PACS. A més com ja s’ha fet referència a apartats
anteriors es compta amb una estació meteorològica, la qual permet l’obtenció de dades d’irradiància
de l’emplaçament.
El model dels mòduls és el A320-M, de ATERSA. El mòdul en qüestió és del tipus monocristal·lí, fet que
li atorga una gran eficiència respecte altres models a l’hora de realitzar la conversió d’energia solar en
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energia elèctrica. Aquesta placa es compon de 72 cèl·lules de silici d’alt rendiment, amb una
arquitectura robusta i aïllant. Buscant sempre l’eficiència i l’allargament de la vida útil del panell,
afegida la combinació amb l’algorisme MPPT integrat a l’inversor, resulta notablement atractiva
l’elecció d’aquest conjunt a una instal·lació.

Figura 3.21. Panell solar A-320M (Font: ATERSA).

Figura 3.22. Corbes V-I per diferents irradiàncies i tempreatures A-320M (Font: ATERSA).

A continuació es mostren algunes de les característiques d’aquests panells per a condicions estàndard
de 1 𝑘𝑊/𝑚2 , 25ºC i 1,5 𝐴𝑀.
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Terme

Valor

Potència nominal (W)

320

Eficiència mòdul (%)

16,45

Imppt (A)

8,52

Vmppt (V)

37,56

Àrea (𝑚2 )

1,92

Taula 3.3. Característiques principals A-320M (Font: ATERSA).

Al terrat de l’edifici es disposen els diferents mòduls, es connecten en sèrie en grups de dos per després
paral·lelitzar aquests en conjunt formant subgrups de 10 panells en total per a cada inversor. A
continuació es mostra l’esquema d’aquesta connexió.

Figura 3.23. Esquema de la disposició dels mòduls al terrat de l’edifici A de la EEBE (Font: Casellas).

3.6.4.

Bateries

Al laboratori com a sistema d’emmagatzemament es disposa d’un banc de bateries SB 6/330 A
Sonnenschein, de la marca GNB Industrial Power.
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Aquestes bateries són de gran capacitat i poden assolir potències molt elevades per alimentar
càrregues. Aquest model resulta òptim en instal·lacions industrials mitjanes.
Les característiques d’aquestes bateries són:
•

Excel·lent rendiment de cicles. 1200 cicles a 60 % de profunditat de descàrrega C10 (a 20°C).

•

Dryfit Gel. Tecnologia VRLA (Valve-regulated Lead-Acid Battery).

•

Menor consum d’energia. Estalvi de costos.

•

Disseny resistent. Sòlid fins i tot en condicions extremes.

•

A prova de descàrrega profunda. Major subministrament d’energia a llarg termini.

•

Completament reciclable. Menor emissió de CO2.

Figura 3.24. Bateries SB 6/330 A Sonnenschein (Font: Natural Technology Systems).
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4. Modelització del sistema
L’objectiu d’aquesta part del TFG és fer que els equips disponibles al laboratori emprats per a realitzar
les simulacions, adoptin el comportament dels models matemàtics dels elements que simulen.
És necessària, la realització d’un estudi del comportament de les bateries de ió-liti utilitzades en
vehicles elèctrics. Ja que aquestes com ja s’ha dit en el capítol de modelització presenten una variació
de voltatge i corrent a mesura que la seva capacitat d’emmagatzemament va augmentant. Fet que
comportarà la potència absorbida per aquest element del sistema i modificarà l’actuació del
carregador.
Primerament s’explicarà aquest comportament amb voltatge per ser simulat, però el fet de que
l’aparell emulador APS-3B108108 d’aquest comportament no pot variar la seva operació en voltatge
farà que no es tingui en consideració aquesta part, encara que a mode d’exemple si es simularà
mitjançant LabVIEW aquest comportament, a més també es repassaran alguns dels mètodes més
comuns per simular una bateria electroquímica.
Seguidament es passarà a implementar un model per a que la bateria descrigui el comportament en
corrent desitjat per a que actuï com a càrrega emulant la corba descrita per l’APS. Utilitzant una
interfície programada en LabVIEW que a partir de característiques típiques introduïdes per l’usuari, el
programa ha de ser capaç de simular diversos tipus de corbes, segons siguin els paràmetres introduïts.
També s’ha de simular una corba d’irradiància solar per al dia sotmès a estudi, ja sigui una simulació
d’un dia tipus o del valor de la irradiància a temps real descarregat d’internet. Per finalment adequar
la corba del comportament de les bateries dels vehicles elèctric connectats a la potència solar
generada, optimitzant l’aprofitament del recurs solar mitjançant protocols de desplaçament de
càrregues implementats al programa.

4.1. Mètode de simulació
4.1.1.

Mètode de simulació

Existeixen moltes maneres per desenvolupar models matemàtics que representin el processos
electroquímics i dinàmics originats en el procés de càrrega i descàrrega de bateries. Poden ser dividits
en quatre categories: models empírics, models electroquímics, models basats en el circuit elèctric i els
models abstractes (A.I. Almendros, 2016). Aquests darrers són els que menys presència tenen i per
tant no s’explicaran.
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4.1.1.1. Model empírics
Aquest tipus de models consisteixen en equacions que descriuen el comportament de la bateria, amb
paràmetres extrets de dades experimentals. Són fàcils de configurar però l’obtenció de resultats no és
gaire acurada. Per tant aquest mètode es descartarà per no ser adequat per representar cel·les
dinàmiques per determinar l’estat de càrrega de paquets de bateries. Ja que no és té accés a una
bateria real d’un vehicle per tal de realitzar les simulacions de càrrega i descàrrega al laboratori.
Com a curiositat aquest mètode es basa en l’anomenada llei de Peukert a on a partir de la fórmula de
la capacitat, es varia experimentalment la corrent de descàrrega a la vegada que el temps de
descàrrega, per tal de determinar una r constant k que determina si el comportament de la bateria es
correcte o no. La fórmula es presenta a continuació ( F. Marra, 2012).
𝑪𝒑 = 𝑰𝒌 𝒕

(Eq.4.1.)

A partir d’aquesta llei i diferents mètodes es pot arribar a estimar diferents paràmetres per mitjà de
càlculs estadístics i simular el comportament d’aquestes cel·les.
4.1.1.2. Model electroquímics
Es basen com el seu nom indica en representar el comportament amb el mecanisme de descàrrega de
les cel·les. Són molt més acurats, però també els més lents a fer prediccions. Segueix el procés
desenvolupat per dos científics:
J.Newman, va desenvolupar un model isoterm electroquímic, per descriure la càrrega i descàrrega
galvano-estàtica d’una bateria. Aplicant la teoria de la solució concentrada per derivar un conjunt de
equacions diferencials, per resoldre informació essencial de la concentració del liti, la densitat de
corrent i distribució de la temperatura (A.I. Almendros).
D.Rakhmatov, va simplificar aquest model pensant aquest com la difusió de les espècies electro-actives
en una única dimensió. Obtenint la dependència de la capacitat per l’acció de la corrent de descàrrega
aplicada ( F. Marra, 2012).
És per tant un mètode acurat i efectiu. No obstant s’ha hagut de desestimar degut a la gran complexitat
de càlculs, i la ja esmentada limitació de temps per realitzar el present projecte.
4.1.1.3. Model basat en el circuit elèctric
Després de parlar dels models anteriors, es passarà a explicar el que constituirà la modelització
d’aquestes cel·les en el present treball.
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El model de l’esquema elèctric rep moltes representacions aproximades depenent de quins siguin els
detalls desitjats com a resultat. Encara que els més simples a l’hora de ser emprats són els circuits
equivalents, que poden representar de la mateixa manera el comportament de les bateries de forma
estacionaria, és a dir, que no es té en consideració efectes com el de la temperatura o la degradació.
Ja que aquests conceptes compliquen considerablement la simulació.
Així el model d’esquema elèctric escollit per modelar les cel·les de la bateria ve representat a la següent
figura:

Figura 4.1. Model de l’esquema elèctric d’una bateria (Font: K.M. Tsang, W.L. Chan i Y.K. Wong )

El circuit equivalent de Thevennin que representa la connexió en circuit obert. Està representat per els
següents paràmetres ( A.I. Almendros):
•

𝑈𝑂𝐶 → És el voltatge en circuit obert, i actua com a font de tensió.

•

𝑈𝐿 → És la tensió de la càrrega, és a dir, el voltatge a la sortida de la bateria.

•

𝐼𝐿 → És de la mateixa manera el corrent demandat per la bateria.

•

𝑅0 → És la resistència interna de la bateria.

•

𝑅𝑝 , 𝐶𝑝 → És la combinació que descriu el procés de càrrega i descàrrega de la bateria.

Els models basats en el circuit elèctric poden ser molt útils per representar les característiques
elèctriques de les bateries. I per al cas en qüestió interessa utilitzar un mètode basat en el voltatge.
Aquest es sustenta en la relació directa existent entre el voltatge, per a cada moment de la bateria amb
la seva corresponent capacitat en Ah.
Per tant com ja s’ha esmentat per simular el control d’una bateria és necessària l’obtenció de les corbes
de càrrega i descàrrega, les quals descriuen com varia el voltatge en funció de l’augment o disminució
de la seva capacitat, ja es trobi operant en el mode de càrrega o descàrrega. A continuació es mostra
la corba que representa aquest comportament variable.
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Figura 4.2. Variació del voltatge envers la capacitat de la bateria (Font: Ana Isabel Almendros Molina )

Serà aquesta la corba objectiu a representar amb el programa de LabVIEW. Per tant s’utilitzarà el
conegut com mètode Sheperd; model matemàtic emprat per simular bateries en base al seu circuit
elèctric. Essent aquest un model d’aplicació que destaca per la seva senzillesa en sistemes amb
comportaments estacionaris, que a partir de paràmetres interns del sistema poden representar valors
de tensió instantània per a cada nivell del SoC d’equivalència amb la capacitat. La identificació de tots
els paràmetres d’aquest model està basada en una tècnica bastant complexa anomenada
espectroscòpia de impedància. Sheperd va desenvolupar una equació per descriure el comportament
de la electroquímica de una bateria directament en termes de voltatge de output, voltatge en circuit
obert, resistència interna, corrent de descàrrega i d’estat de càrrega. El problema és que per algunes
condicions de simulació es produeix un bucle matemàtic per el qual la representació es veu alterada
greument.
Per tant s’utilitzarà una versió millorada d’aquest mètode que soluciona aquest problema i aplica unes
constants mitjançant les quals evita el problema comentat anteriorment. Utilitzant la següent fórmula
vàlida tant per l’estat de càrrega com per al de descàrrega.
𝑉𝑏𝑎𝑡 = 𝐸0 − 𝑘 ·

𝑄
𝑄
· 𝑖∗ − 𝑘 ·
· 𝑖𝑡 − 𝑅 · 𝑖 + 𝐴 · 𝑒 −𝐵·𝑖𝑡
𝑄 − 𝑖𝑡
𝑄 − 𝑖𝑡

(Eq.4.2.)
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Essent :
•

𝐸 → Tensió sense càrrega, en circuit obert (V).

•

𝐸0 → Constant de voltatge de la bateria (V)

•

𝐾 → Voltatge de polarització (V)

•

𝑄 → Capacitat de la bateria (Ah)

•

𝑖 · 𝑡 → Estat instantani de càrrega (Ah)

•

𝐴 → Voltatge d’inici de la zona exponencial (V)

•

𝐵 → Invers de la constant de temps de la zona exponencial (𝐴ℎ−1)

•

𝑅 → Resistència interna (Ω)

•

𝑖 → Intensitat instantània (A)

•

𝑖 ∗ → Corrent filtrada (A)

Aquest mètode resulta bastant fiable i precís encara que té una sèrie de premisses i limitacions que
comprometen el model ( A.I. Almendros).
❖ Premisses:
▪ La resistència interna se suposa constant tant durant la càrrega com la descàrrega i no
varia el seu valor de corrent.
▪ Els paràmetres del model es dedueixen del procés de càrrega i descàrrega i es
consideren també per al procés de càrrega. La capacitat de la bateria no es veu
afectada per el valor de la corrent (no es considera l’efecte Peukert).
▪ No es consideren els efectes de la temperatura, ni el fenomen d’autodescàrrega.
▪ La bateria es considera “sense memòria”, per tant no es veu afectada per el procés de
degradació.
❖ Limitacions del model:
▪ El valor mínim de la tensió de buit en la bateria es 0 V (el màxim no està limitat)
▪ La capacitat mínima de la bateria és 0 Ah (la màxima no està limitada). Com a
conseqüència, l’estat de càrrega de la bateria pot ser superior al 100% en cas de
sobrecàrrega.

4.1.2.

Equacions del model i determinació dels paràmetres

Per tal de determinar els paràmetres que constituiran la fórmula del mètode Sheperd per trobar el
voltatge per a cada valor de capacitat, només es requereixen tres punts de la corba de descàrrega
extreta del datasheet del fabricant, sempre en estat estacionari per obtenir els paràmetres. Els
proveeixen d’una fitxa tècnica, la qual inclou una corba “típica de descàrrega”, corba on és possible
extreure visualitzant la gràfica aproximadament els punts necessaris per a la modelització de la corba.
•

𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 → Voltatge quan aquesta es troba carregada
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•

𝑉𝑒𝑥𝑝 , 𝑄𝑒𝑥𝑝 → Final de la zona exponencial, en voltatge i en capacitat.

•

𝑉𝑛𝑜𝑚 , 𝑄𝑛𝑜𝑚 → Final de la zona nominal, en voltatge i capacitat. A on el gràfic cau
abruptament.

•

𝑄 → Capacitat màxima

També del document del datasheet es treu el valor de la resistència òhmica interna de la bateria. Amb
aquests punts és possible resoldre, utilitzant les següents equacions. Es deu tenir en consideració que
la corba del fabricant s’obté a corrent constant (generalment igual a la taxa de descàrrega C/5).
De forma que per aplicació de fórmules s’obtenen els paràmetres desitjats a implementar a l’equació
general.
El valor del paràmetre A, que equival a la caiguda de potencial durant la zona exponencial es calcula a
partir de l’expressió (F. Marras, 2012):
𝐴 = 𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝑉𝑒𝑥𝑝

(Eq.4.3)

El valor del paràmetre B (3/B equival a la càrrega de la bateria a la zona exponencial) es calcula
mitjançant:
𝐵=

3

(Eq.4.4)

𝑄𝑒𝑥𝑝

Per la constant de polarització K:
𝐾 = 0,065 · [𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝑉𝑛𝑜𝑚 + 𝐴(𝑒 −𝐵·𝑄𝑛𝑜𝑚 − 1)] ·

𝑄𝑓𝑢𝑙𝑙
𝑄𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝑄𝑛𝑜𝑚

(Eq.4.5)

Per al valor 𝐸0 , Constant de voltatge de la bateria, es substitueix amb la condició de circuit obert a la
fórmula general donant valor de 𝑖 · 𝑡 i 𝐸 iguals a zero, obtenint una expressió de la següent manera:
𝐸0 = 𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 + 𝐾 + 𝑅 · 𝑖 − 𝐴

(Eq.4.6)
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4.1.3.

Modelat de la cel·la

Com ja s’ha esmentat en el primer capítol. Quan es va decidir el tipus de bateria en base a l’estudi de
l’energia mitjana de les bateries al mercat, i es va elegir com a model representatiu la bateria de 24
kWh. Bateria que per exemple podria ser del model de Nissan Leaf (2015), s’ha elegit un model de
cel·la que tingui presència en el sector referent als automòbils elèctrics, per tal de constituir un conjunt
de igual capacitat d’energia a emmagatzemar com el desitjat i emuli el seu comportament en voltatge
i corrent a la càrrega. Aquesta cel·la és el model SAFT MP176065. Al seu Datasheet poden ser extretes
les seves característiques.

Figura 4.3 Característiques de la SAFT MP176065 (Font: Datasheet del fabricant )

Altres característiques:
•

Resistència interna: 100 mΩ max (a + 20°C)

•

Pes: 143 grams, dels quals corresponen 138,5 grams a la cel·la pròpiament dita i a la diferència,
correspon a la protecció externa, cablejat i carcassa.
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•

Voltatge final de càrrega: 4,20 V ± 0,05 V com a màxim, depenent de la corrent de càrrega o
descàrrega.

Aquesta cel·la compta a un circuit electrònic de protecció de cel·la per preveure una possible
sobrecàrrega que suposa un augment de la temperatura excessiu. Per tant no caldria una resistència
òhmica de protecció en paral·lel quan es connecti dins el conjunt de la bateria.
A continuació es mostren les corbes de càrrega i descàrrega a temperatura ambient per diferents
valors de corrent aplicada extretes del fabricant, les quals hauran de ser emulades mitjançant LabVIEW.

Figura 4.4 Corbes de càrrega de la SAFT MP176065 (Font: Datasheet del fabricant )

Figura 4.5 Corbes de càrrega de la SAFT MP176065 (Font: Datasheet del fabricant )
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La tassa de càrrega utilitzada en el programa serà equivalent a la corrent total aportada pel carregador
dividida per nombre de branques en paral·lel en la que es separen les cel·les del conjunt de la bateria.
I serà molt similar a la de C/5 al no tenir valors de corba de descàrrega inferiors, per representar el
comportament variable a la càrrega.
A més s’extrau d’aquestes gràfiques que aquesta bateria en la seva zona d’operació nominal varia de
forma lineal pràcticament, seguida d’una abrupta baixada de tensió si es sobrepassa el límit de
descàrrega profunda. Aquesta serà la corba que s’haurà d’obtenir a la simulació.

Figura 4.6 Aspecte de la SAFT MP176065 (Font: Datasheet del fabricant )

4.1.4.

Càlcul de les variables

La corba s’estimarà per a un valor de tassa de càrrega de C/5 és a dir 1,36 (A) aplicats com a corrent
d’injecció d’energia. Encara que el valor recomanat pel fabricant sigui de C/2, l’utilitzat s’ajusta amb el
temps de càrrega del cas del conjunt de la bateria. Encara així el simulador amb la modificació del valor
de la corrent extreta pot representar qualsevol valor de taxa de càrrega. Sempre i quan els paràmetres
extrets de la corba del fabricant siguin modificats adientment amb la gràfica corresponent.
És per tant que el primer pas per delinear dita corba serà extraure els valors necessaris per aplicar la
fórmula de Sheperd. Els paràmetres s’extreuen visualment de la corba de la següent manera
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Figura 4.7 Extracció de paràmetres de la corba de descàrrega (Font: Pròpia )

D’on aproximadament determinem:
•

𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 → 4,2

•

𝑉𝑒𝑥𝑝 → 3,8

•

𝑄𝑒𝑥𝑝 → 2,8

•

𝑉𝑛𝑜𝑚 → 3,55

•

𝑄𝑛𝑜𝑚 → 6,25

•

𝑄 → 6,8

I aplicant les equacions de l’apartat 4.1.2 obtenim els paràmetres l’equació del model.
•

𝐴 → 0,4

•

𝐵 → 1,07

•

𝐾 → 0,032

I amb aquests es composa l’equació general.

𝑉𝑏𝑎𝑡 = 𝐸0 − 0,037 ·

𝑄
· (𝑖∗ + 𝑖𝑡) − 𝑅 · 𝑖 + 0,45 · 𝑒 −1,07·𝑖𝑡
𝑄 − 𝑖𝑡

(Eq.4.7.)
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Mitjançant LabVIEW, s’ha desenvolupat un programa que a partir de la introducció dels paràmetres de
les corbes típiques i la tassa de descàrrega, modelitza la corba de voltatge/capacitat, realitzant-la a
partir del seguit d’expressions i procediments anteriors. La gràfica representa aquest increment
variable de voltatge en càrrega que es produeix a la bateria durant el període de càrrega a corrent
constant fins arribar al punt de saturació on el voltatge assoleix el valor màxim de 4,2 (V) en cel·la i la
corrent decreix de forma logarítmica.
D’aquesta manera s’ha obtingut la següent gràfica mostrada a continuació

Figura 4.8. Corba Voltatge vs Capacitat de cel·la simulat en LabVIEW (Font: Pròpia )

4.2. Simulació de la bateria
Degut a que la instrumentació del laboratori utilitzada, com ja s’ha explicat, només és capaç de
modificar la seva operació en valors de corrent al mode CC (Constant Current) corresponent del APS.
S’ha optat per simular la bateria segons la variació del seu comportament en corrent, obviant per tant
la seva variació en voltatge abans explicada. Simplificant així el procediment de simulació.
Per determinar la corba descrita típicament per una bateria, novament s’accedeix a l’article utilitzat en
l’apartat d’estudi de mercat on s’exemplifica clarament el comportament que descriuen en funció de
l’energia i el temps de càrrega de les bateries. A continuació es mostra el comportament d’una bateria
en càrrega lenta. Que representa la variació de potència i SoC d’una bateria de 16 kWh en funció del
temps de càrrega, sotmesa a una potència de càrrega de 3,7 kW (230 V, 16 A, de AC).
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Figura 4.9. Naturalesa dels viatges realitzats pels usuaris. (Font: Probabilistic Agent-Based Model of Electric
Vehicle Charging Demand to Analyse the Impact on Distribution Networks).

Per tant d’aquesta funció es poden diferenciar dos períodes, el primer de càrrega a corrent constant
on es produeix la variació de voltatge dintre la bateria simulada a l’apartat anterior, on la bateria
assoleix el 75-80% aproximadament del seu estat de càrrega. I el segon període anomenat de càrrega
de saturació, on el valor de corrent demandat per la bateria decreix en base a una funció logarítmica
fins a reduir-se pràcticament a zero, i arribar així a carregar el percentatge d’energia restant per
considerar una càrrega completa de la bateria.
S’observa a més que el temps de càrrega a corrent constant és relatiu a la relació entre el 75 % de
l’energia de la bateria i la potència de càrrega. El temps del període de càrrega de saturació correspon
al del període anterior més un 10 % d’aquest. I amb la suma s’obté el temps total necessari per carregar
la bateria.
Així s’haurà d’implementar un programa en LabVIEW capaç de descriure la funció de potència en funció
del temps de recàrrega, extreure la corrent demandada per la bateria en tot moment i passar aquest
valor a la càrrega electrònica per a que es comporti com a tal.
La programació d’aquesta càrrega es constituirà per un bucle for que iteri segon a segon fins a arribar
al temps final de càrrega, calculat a partir de les dades de la bateria introduïdes per l’usuari.
A partir dels paràmetres: Energia de la bateria, SoC de la bateria per al qual es canvia de període,
voltatge i corrent de càrrega, a més del propi SoC amb el que la bateria arriba a l’estació de càrrega, es
calcula el temps necessari per carregar aquesta.
Gràcies a la introducció d’aquests valors, el programa ofereix la simulació d’infinitat d’escenaris en
quan a la corba de potència d’una bateria, fàcilment modificables per la intuïtiva interfície que permet
implementar LabVIEW. A continuació es mostra el SubVI que realitza el càlcul del temps de recàrrega
total.
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Figura 4.10. SubVI de càlcul del temps de recàrrega de la bateria escollida per l’usuari. (Font: Pròpia).

Obtingut el nombre d’iteracions a realitzar en funció del temps de càrrega, el programa ha de passar a
adequar la corba de potència dividida en dos períodes. El canvi de període es realitzarà mitjançant la
comparació del comptador de temps i la meitat del temps de càrrega de la bateria.
•

1º Període ( Càrrega a corrent constant)

La potència es manté constant, fixada en els valors de corrent i voltatge introduïts per l’usuari. Com
s’indica a les següents expressions, essent 𝑃𝐸𝑉 (𝑡) i 𝐸𝐸𝑉 (𝑡) els valors de potència i energia de la
bateria en funció del temps.
𝑃𝐸𝑉 (𝑡) = 𝑉𝑖 · 𝐼𝑖 = 𝑃𝑖

[𝑊]

𝑡𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó

𝐸𝐸𝑉 (𝑡) = ∫

𝑃𝑖 𝑑𝑡 [𝑘𝑊ℎ]

(Eq.4.8)

(Eq.4.9)

0

•

2º Període ( Càrrega de saturació)

La potència descriu una funció logarítmica decreixent, en base a les funcions següents.
𝑃𝐸𝑉 (𝑡) = 𝑘 · 𝑒 −𝜇𝑡

[𝑊]

𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐸𝐸𝑉 (𝑡) = ∫

𝑘 · 𝑒 −𝜇𝑡 𝑑𝑡 [𝑘𝑊ℎ]

𝑡𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó

On:
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𝜇=

−ln(0,08)
𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑘=

𝑃𝑖
0,08

(Eq.4.10)

(Eq.4.11)

Es tradueix al programa amb un condicional que diferenciï si el comptador ha passat el límit de temps
del període a carrega constant de la següent manera.

Figura 4.11. Bucle for de la bateria del vehicle. (Font: Pròpia).
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Figura 4.12. SubVI del càlcul de la funció logarítmica del 2º període. (Font: Pròpia).

A partir d’aquesta iteració s’obté la variació de potència segon a segon que descriu una bateria durant
la seva càrrega. Com exemple es mostra a continuació la simulació de la bateria escollida a l’apartat de
l’estudi de mercat, de 24,73 kWh. Carregada a 3,68 kW (230 V, 16 A, de CA).

Figura 4.13. Resultats de la simulació de la bateria tipus sotmesa a estudi. Esquerra: Corba de potència de la
bateria (kW). Dreta: Energia entregada (kWh). (Font: Pròpia).

4.3. Modelat de la potencia fotovoltaica extreta
En aquest apartat s’indicarà com el programa emmagatzema dades d’irradiància fotovoltaica i les
utilitza per establir quina és la potència generada.
Però s’ha de diferenciar entre els dos mètodes que ofereix el programa. Ja que permet tant simular un
dia tipus com realitzar l’operació a temps real descarregant el valor instantani d’irradiància. Definida la
selecció del procediment de simulació a la interfície del programa.
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Per a qualsevol dels dos mètodes d’operació, s’accedirà al servidor ammonit.upc.edu el qual condueix
a la pàgina web on l’estació meteorològica del laboratori E3PACS, emmagatzema, entre altres mesures,
les dades d’irradiància preses. D’on es pot extreure la irradiància mesurada per a qualsevol dia de l’any
o bé el valor instantani pres.

4.3.1.

Simulació d’un dia tipus

Del servidor abans esmentat es poden extreure els valors de la irradiància durant qualsevol dia
emmagatzemat en format Excel. Aquestes, passades a format de text, poden ser processades per
LabVIEW. Obtenint per exemple la corba corresponent al dia 2 de maig, de la que s’han aïllat les
mesures des de les 6 a.m fins a les 8 p.m. Segon a segon implementades a un bucle for que realitza
iteracions segons el nombre de valors introduïts.

Figura 4.14. Dades d’irradiància del 2 de maig extretes de servidor de l’estació meteorològica. (Font: Pròpia).

Ara cal que el programa calculi la potència total generada per abastir les càrregues. Ho farà en funció
al camp solar dimensionat a la interfície per l’usuari i les característiques dels panells.
Per no allargar el projecte en qüestió el càlcul es realitzarà de forma simple i aproximada, on a partir
de la introducció del nombre de panells, la seva eficiència i superfície, es trobarà el valor de la potència
generada per a cada valor d’irradiància, així com, el valor de l’energia total generada.
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Figura 4.15. Dades d’irradiància del 2 de maig extretes de servidor de l’estació meteorològica. (Font: Pròpia).

Obtenint la corba de potència generada per al nombre de panells seleccionats a l’apartat d’estudi de
mercat a la que se li ha aplicat un 10% de pèrdues per conversió d’energia.
També a partir de la funció integral de LabVIEW es pot aplicar a la potència en funció de la variació de
temps, per obtenir l’energia generada al transcurs del dia.

Figura 4.16. Dades de potència (kW) i energia generada (kWh) per 24 panells fotovoltaics el 2 de maig. (Font:
Pròpia).

4.3.2.

Simulació a temps real

Aquesta és el tipus de simulació que pretén implementar el projecte que a efectes pràctics s’assembla
més a la realitat que ens podem trobar. Un programa que controlat per una entitat gestora de
càrregues, s’ocupi dia rere dia de treure el màxim profit de la generació renovable per suplir la
demanda òptimament.
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Generalitzant, aquest programa ha d’utilitzar la simulació del dia tipus explicada anteriorment, per
simular la irradiància prevista per el dia actual, i adaptar l’entrada dels vehicles elèctrics. I així modificar
els paràmetres de la simulació real, per ajustar-se a la prevista.
La simulació real en un principi havia de treure el valor de la irradiància del mateix servidor de
ammonit.upc.edu., a partir de l’extracció del cos de la pàgina on s’emmagatzemava el valor instantani
de la irradiància mesurat per l’estació meteorològica; però per un error de programació al servidor, el
qual retornava el cos de la pàgina buit, encara essent reportat a l’equip de National Instruments, no ha
pogut ser solucionat. Per tant s’ha decidit utilitzar un altre servidor, d’una estació meteorològica
situada a Verges al Baix Empordà. A la web http://www.meteoverges.cat/meteo/mv.htm d’on
s’extreu amb LabVIEW el valor de la irradiància instantani del lloc de la pàgina web cada 5 minuts, a
més de calcular en paral·lel l’hora actual del PC per tal de emplaçar la mesura en el temps. De la següent
manera:

Figura 4.17. Valor de la irradiància i temps instantanis. (Font: Pròpia).

A continuació es mostra un exemple de com el programa recopila les dades del servidor web, amb un
exemple de simulació de la potència generada pels 24 panells de l’estudi durant el dia 23 de setembre
de 2018 des de 8:04 del matí fins a les 20:04 de la tarda:
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Figura 4.18. Valor de la irradiància i temps instantanis. (Font: Pròpia).

Per motius que no s’han arribar a comprendre la simulació a temps real produeix aquesta mena de
passos per 0 quan extrau les dades del servidor, no se li ha donat massa importància a aquest fet ja
que no influeix ni en els protocols ni els balanços d’energia desenvolupats per l’EMS. Tot i així
s’implementarà un condicional a mode de “filtre” per tal d’eliminar els passos per zero agafant el valor
anterior si la irradiància es fa zero.

Figura 4.19. “Filtre” de passos per zero. (Font: Pròpia).

Gràcies a la previsió, es pot saber per el dia actual quin tipus de protocol de càrrega s’ha d’aplicar, és a
dir, quin serà el nombre de vehicles que podran estar connectats simultàniament a l’estació, en funció
de si la generació és suficient. Els protocols del programa venen detallats al següent apartat on s’explica
com s’ha implementat el desplaçament de càrregues de l’EMS.
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4.4. Desplaçament de les càrregues en el temps
Finalment en el còmput global del programa cal determinar els processos per als quals les dues
càrregues simulades s’adeqüin a l’energia generada per el camp fotovoltaic de la forma més eficient
possible. Serà aquest apartat el que estableixi quina ha de ser la funció a complir per l’EMS.
Aquest utilitzarà l’estructura de presa de decisions jeràrquica exposada al primer apartat d’aquest
projecte on a partir de les variables del cas, estudiar quins serien el protocols a implementar a un
programa per a poder gestionar l’energia eficientment a nivell tàctic, per després actuar a nivell
operacional amb el sistema.
El primer pas és aclarir com ja s’ha esmentat que no tots els dies es podran suplir ambdues càrregues.
Ja que la instal·lació ha estat dimensionada per assegurar l’abastiment d’un dels vehicles durant l’any,
un segon vehicle podrà aprofitar l’energia solar generada si hi ha un excés d’aquesta.
Per traduir a codi aquest protocol de l’EMS de càrrega doble, s’aprofiten els paràmetres introduïts
relatius a l’energia de cada una de les bateries dels vehicles connectats al sistema (valor que a la
pràctica vindria donat per l’endoll Mennekes del vehicle que permet l’intercanvi d’informació
carregador-vehicle) i l’energia total generada.
Així es pot determinar si l’energia generada, suposant que es tingués accés a una corba d’irradiància
prevista per al dia simulat a temps real, és suficient per carregar les dues bateries. En aquest projecte
al no tenir accés a una base de dades capaç de predir la irradiància solar de forma acurada, s’utilitzaran
les dades emmagatzemades d’irradiància al servidor del laboratori d’un dia proper al de la simulació
amb una previsió meteorològica similar, per saber si es podran connectar els dos carregadors.
Comparant ambdós valors generant un booleà que indiqui l’inici del protocol de càrrega múltiple. De
la següent manera:

Figura 4.20. Comparador energia generada-consumida. (Font: Pròpia).

Una vegada implementat el protocol per establir quants vehicles utilitzen l’energia solar per carregarse caldrà establir com es realitza l’acoblament de cada un d’ells, mitjançant un desplaçament de
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càrregues per afavorir l’eficiència del sistema. Si és possible la càrrega multiple els dos vehicles es
connectaran en base al desplaçament de càrregues implementat adequant els seus valors de corrent
per no sobrepassar la potència que pot processar l’inversor del sistema (7,2 kW segons el datasheet),
en canvi si la potència solar no és sufient per dur a terme aquest protocol el segon vehicle es suposarà
que passa a alimentar-se de xarxa completament i no s’inclou per tant en la simulació, simulant el
primer amb el camp fotovoltaic en base al desplaçament de càrregues comentat.
A l’apartat d’estudi de mercat ja s’ha determinat quins són les probabilitats d’arribada de vehicles
elèctrics. D’on s’extreu la possibilitat d’un 25 %, la més alta del dia que els usuaris arribin per disposarse a iniciar la seva jornada laboral, considerat aquest temps entre les 7:30-8:00 a.m. Gairebé cap dia
de l’any la generació fotovoltaica és suficient com per abastir aquesta càrrega en aquestes hores. A
mode d’exemple es simula per la generació alta del 2 de maig. L’entrada sense control de dues
càrregues crítiques a les 7:30 de 24,73 kWh. Suposant que l’energia de 58,11 kWh és més que suficient
per suplirles.

Figura 4.21. Balanç de potències sense aplicar desplaçament de càrregues. (Font: Pròpia).
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Figura 4.22. Balanç d’energies sense aplicar desplaçament de càrregues. (Font: Pròpia).

Del balanç energètic s’extrau que amb l’entrada de les càrregues les bateries solars de plom-àcid
queden ràpidament descarregades depenent de quin sigui el seu estat de càrrega i és necessari
importar de bateries i xarxa uns 8 kWh, lo que es traduiria en un recàrrec a la factura elèctrica per
aquest dia en concret. Lo que a llarg termini aniria en detriment de l’amortització de la instal·lació.
És per això que en aquest projecte s’enfatitza tant en la necessitat d’incorporar un desplaçament de
càrregues, així no s’estressa tant la bateria solar.
Novament, tornant als protocols que ha d’incorporar el programa, cal implementar un per a que dugui
a terme aquest desplaçament. Per evitar la descàrrega del banc de bateries, l’estratègia a seguir més
adient seria acoblar les càrregues quan la potència generada sigui la mateixa que la demandada per
cada un dels carregadors, així no s’extrauria energia de les bateries.
Però aquest cas genera una dicotomia quan s’activa el protocol de la càrrega simultània de les dues
bateries en base a la forma típica de la corba de la potència solar generada, diferenciant en dues fases.
La primera, donada quan la potència solar és suficient per subministrar la potència necessària a un dels
carregadors. I la segona quan la potència és suficient per abastir la potència requerida per els dos
carregadors a la vegada.
Degut a aquest fet, es genera la necessitat d’establir prioritats dintre del sistema. En funció de les fases
explicades. L’ordre de prioritat anirà en funció de l’energia de les bateries amb la que els vehicles
arriben a l’estació, essent la que tengui majors necessitats energètiques la que ha d’entrar a càrrega
abans. Amb un condicional semblant a l’indicador d’energia suficient.
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Figura 4.23. Comparador per prioritzar entre l’energia Bateria1-Bateria2. (Font: Pròpia).

A més, cal considerar un últim cas en que la potència generada no sigui suficient per abastir la càrrega.
On s’estableix una hora límit, en base a les prediccions d’aquell dia, per la qual la càrrega entra i treu
el màxim rendiment del sistema de generació i emmagatzematge.
A LabVIEW tot aquest procediment de desplaçament de càrregues s’implementa de la següent
manera:

Figura 4.24. Comparador del desplaçament de càrrega prioritat 1. (Font: Pròpia).

86

Simulació del consum d’una càrrega de vehicles elèctrics amb aprofitament de la producció solar

Figura 4.25. Comparador del desplaçament de càrrega prioritat 2. (Font: Pròpia).

Per aclarir de forma més esquemàtica els procediments realitzats per els protocols de desplaçaments
de càrregues a continuació es mostra el Pseudocodi del programa en qüestió.

87

Memoria

INICI
{Llegeix paràmetres: Valors dels APS, característiques del camp fotovoltaic
i els EVs, directorio del fichero de donde leer los datos de irradiancia
prevista};
{Estableix: Connexió amb els equipaments};
DESDE (i=0) FINS (i=N)// (Stop=True)
FER
{Descàrrega: Vector irradiàncies o el valor instantani};
{Calcula: Energia_solar_generada};
{Calcula: Potencia_solar};
SI (Fi = False)
SI (Energia_bateria_1
generada)

+

Energia_bateria_2

<=

Energia

solar

SI (PEv1_<= Psolar) // (Ttrans <= LimEngegament)
Carrega_On_1=True;
{PEv1 Descriu el comportament en potència de la
bateria};
SI_NO Carrega_On_1=False;
PEv1=0;
SI (PEv2 <= Psolar) // (Ttrans <= LimEngegament)
Carrega_On_1=True;
{PEv2 Descriu el comportament en potència de la
bateria };
SI_NO Carrega_On_2=False;
PEv2=0;
SI (Energia batería 1 + Energia batería 2 > Energia solar
generada)
SI (PEv1 <= Psolar) // (Ttrans <= LimEngegament)
SI (Energia_Bateria_1 >= Energia_Bateria_2)
{Carrega On 1=True};
{PEv1 Descriu el comportament en potència de la
bateria };
SI (Energia_Bateria_1 < Energia_Bateria_2)
{Carrega On 2=True};
{PEv2 Descriu el comportament en potència de la
bateria };
SI_NO {Carrega On 1=False};{Carrega On 2=False};
{PEv1=0};{PEv2=0};
{Grafica: del balanç de potències y energies};
SI (Enable_Load=TRUE)
{Converteix la corba de potència de les bateries a corrent};
{Introdueix corrents al bloc d’escriptura de les APS};
{Llegeix variables I,V,P,S y fa la gràfica I,V,P};
Si_NO
{Tanca la connexió amb els APS};
{Reset als valors};
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A partir de l’aplicació d’aquests protocols el sistema modifica l’entrada d’un o dels dos vehicles,
depenent de quin sigui el cas. En funció de quina sigui la irradiància del dia. Per posar a prova aquest
programa es simulen 3 dies tipus per comprovar com el sistema modifica l’entrada de les càrregues.
Amb diferents d’irradiància per a cada dia, un dia de baixa, un altre de mitjana i finalment un d’alta.
Per als 24 panells seleccionats amb un paràmetre de temps límit d’engegament com a variable. Com
es mostra a continuació.
Començant en primer lloc pel dia més desfavorable el 5 de maig del 2018, on l’energia generada no
pasa del 16,57 kWh. Abans de simular ja es pot preveure que el sistema haurà de utilitzar la xarxa
conjuntament amb el poc que es generi i l’emmagatzemat a bateries. Per aprofitar al màxim la
generació es situa el temps límit d’engegament a les 10:30 a.m.

Figura 4.26. Balanç de potències (esquerra) i balanç energètic (dreta) per la simulació del al 5 de maig del 2018.
(Font: Pròpia).

S’observa com per aquest dia, suposant el cas crític en que les bateries fotovoltaiques es trobin
descarregades a l’inici, s’hauran d’importar de xarxa i bateries uns 9 kWh. Això vendria traduit amb un
recàrrec a la factura que dependria de quan estiguesin carregades les bateries a l’inici del dia. Per
solucionar aquest problema, el gestor de càrregues corresponent al veure aquest escenari
desfavorable podria modificar la corrent de càrrega per reduir la importada de xarxa. Això és posible
gràcies aque el carregador utilitzat permet realitzar aquestes modificacions. Per exemple utilitzant 10
A de corrent i situant el límit de temps d’engegament a les 8:00 a.m per assegurar que l’usuari el reb
el vehicle amb el mateix estat de càrrega que en l’anterior cas.
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Figura 4.27. Simulació per al 5 de maig del 2018. (Font: Pròpia).

Seguidament es simula el cas per el dia 5 de juny de 2018, considerat un dia amb una irradiància
mitjana, ja que s’arriben a generar 40,33 kWh. Aquesta energia no és suficient per suplir les dues
càrregues, només una podrà funcionar segons el protocol implementat. Produïnt-se al sistema petits
excendents d’energia que no podran ser emmagatzemats i hauràn de ser injectats a xarxa. Considerant
un temps límit d’engegament a les 9:30 a.m el resultat és el següent.

Figura 4.28. Simulació per al 5 de juny del 2018 càrrega simultània. (Font: Pròpia).

A mode d’exemple, per justificar el perqué del protocol de selecció del mode de càrrega, es força per
al cas anterior l’entrada de les dues càrregues simultànies. Veient com es produeix un balanç energètic
inviable, amb una necessitat molt gran de importar energia de les bateries solars, disminuint la seva
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vida útil. Essent aquest el dia tipus més comú es veu com es fa evident aplicar la condició explicada a
la figura 4.20.

Figura 4.29. Simulació per al 5 de juny del 2018 càrrega múltiple. (Font: Pròpia).

Finalment cal realitzar una simulació per un dia considerant d’alta irradiància on les dues càrregues
puguin funcionar simultàniament. En aquest escenari es genera més energia que la demandada, per
tant no s’ha d’importar energia de xarxa, s’utilitza el sistema fotovoltaic i el banc de bateries per
carregar simultàniament les dues càrregues. S’utilitza el dia 2 de maig de 2018 on l’energia generada
és de 56,9 kWh, suficient per abastir ambdós vehicles si s’apliquen les corrents de càrrega adients a
cada un. Simulant per un temps límit d’engegament de les 9:30 , voltatge de càrrega de 230 V i corrent
ajustat de les bateries a 14 A, valor que varia segons l’excedent d’irradiància previst fins als 16 A
permessos per carregador e inversor. S’obté el resultat següent.
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Figura 4.30. Balanç de potència (esquerra) i balanç energètic (dreta) per la simulació del 2 de maig del 2018.
(Font: Pròpia).

Per un altra banda cal comprovar el funcionament del sistema de simulació a temps real ja que és
l’interés principal d’aquest treball.
Per tal de fer-ho com ja s’ha dit, primer de tot es simula la corba de potència generada per 24 panells
en funció de la predicció meteorològica de la irradiància del dia 23 de setembre del 2018 en base a les
dades emmagatzemades al servidor del laboratori, per verificar l’execució d’una manera acurada del
programa s’utilitzen les dades del dia en qüestió. El carregador de bateries funciona a 3,68kW (230 V,
16 A en AC). El comportament del desplaçament de càrregues per aquest dia és el següent.

Figura 4.31. Balanç de potències per la previsió del 23 de setembre. (Font: Pròpia).
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Figura 4.32. Balanç energètic del sistema (esquerra) i energia de la bateria (dreta) per la previsió del 23 de
setembre. (Font: Pròpia).

A partir dels resultats anteriors, es dedueix que el sistema es comportarà carregant únicament una de
les càrregues i entrarà a les 10:00 hores ja que la generació en cap moment és suficient abans. Per tant
el programa funcionant a temps real amb els valors d’irradiància de l’estació de Verges hauria de
presentar un comportament semblant.

Figura 4.33. Simulació a temps real per al 23 de setembre del 2018. (Font: Pròpia).
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D’aquests gràfics es pot concloure que la generació extreta de l’estació metereològica és bastant
similar a la donada al laboratori, així que aquesta web serà utilitzada fins no trobar la solució al
problema amb el servidor del laboratori.
Per altra banda també es comprova que per els elements dimensionats la instal·lació cobreix la
demanda crítica estimada. D’almenys entregar el vehicle al 80 % de la seva capacitat al final de la
jornada laboral, entre les 16:00 i les 17:00 de la tarda.
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5. Escenari assajat
El treball culminarà amb la realització de les proves al laboratori de l’escenari exposat, que
exemplificaria el flux d’energia originat entre la sortida del carregador de bateries, de la microxarxa i
l’entrada del BMS (Battery Management System) de la bateria del vehicle elèctric. A mode de verificar
que les hipòtesis i càlculs desenvolupats han estat correctes.

5.1. Operació a temps real
D’aquesta manera s’executa el programa el dia 25 de setembre de 2018, per funcionar aplicat a la
instal·lació del laboratori E3PACs. Amb les plaques fotovoltaiques com generadores d’energia,
l’inversor Axpert per convertir aquesta energia generada de DC a AC i cada un dels APS 3B0108-108
comportant-se com la càrrega demandada en corrent per les bateries sotmeses al desplaçament de
càrregues en funció de la irradiància i temps instantanis extrets.
A més aquest sistema real es monitoritza , amb l’inversor Axpert, mitjançant el software de
WatchPower, d’on es poden extreure els fluxos energètics donats entre els elements. I així verificar
que el dimensionament és correcte.
Però com s’ha explicat en altres apartats, al laboratori per no allargar el període d’assajos hi haver de
muntar específicament un sistema per el cas d’aquest projecte, s’ha utilitzat un escalat dels paràmetres
de la instal·lació.
Al haver-hi només 10 panells disponibles i aquest projecte necessitar-ne 24 en total, cal aplicar una
correcció al valor descrit per la corba de potència demandada per la càrrega del vehicle. A partir d’una
simple regla de tres s’implementa a LabVIEW al bloc de control de les APS de la següent manera per
ambdues càrregues.

Figura 5.1. Correcció i conversió de la corrent entrada al APS. (Font: Pròpia).

Aplicant les correccions adients, s’han d’establir les condicions per al dia, l’assaig començarà a les 10:30
aproximadament amb un temps límit d’inici d’acoblament de la càrrega a la mateixa hora. Ja que la
previsió per el dia en qüestió és de baixa irradiància per tant només s’activarà el protocol de càrrega
única. L’experiment durarà fins el període estimat de final de la jornada laboral, entre les 16:00 i les
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17:00. I el carregador hipotètic carregarà els vehicles amb la tensió del laboratori 3,7 kW (230 V, 16 A
en AC).
A continuació es mostren els resultats obtinguts d’aquest assaig:

Figura 5.2. Simulació a temps real per al 25 de setembre del 2018. (Font: Pròpia).

Figura 5.3. Balanços energètics del sistema i la bateria de la simulació a temps real per al 25 de setembre del
2018. (Font: Pròpia).
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Figura 5.4. Detall de la fluctuació de la senyal de corrent ajustada enviada al APS durant el període de càrrega a
corrent constant, 11:05 a.m. (Font: Pròpia).

Figura 5.5. Detall de la fluctuació de la senyal de corrent ajustada enviada al APS durant el període de càrrega
en saturació, 15:54 p.m. (Font: Pròpia).
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Figura 5.6. Potència generada per les 10 plaques del laboratori extreta del WatchPower (Escala: 10/24). (Font:
Pròpia).
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Figura 5.6. Potència generada ajustada per les 24 plaques del l’estudi extreta del WatchPower. (Font: Pròpia).
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Figura 5.6. Estat del banc de bateries solars del laboratori extreta del WatchPower. (Font: Pròpia).

Es pot observar amb aquesta simulació com el banc de bateries que comença la simulació amb el 79%
del seu SoC (suposadament el carregat abans de iniciar la simulació) pràcticament no sofreix
descàrrega per part de l’energia requerida per la bateria del cotxe, és només en moments puntuals de
l’inici del dia on es requereix de l’entrega d’energia conjunta del camp solar i les bateries de plom-àcid
del laboratori per alimentar la càrrega demandada per l’APS, fet que deixarà les bateries carregades
per al dia següent. Quedant així verificat el dimensionament correcte del sistema, ja que per un dia
d’irradiància baixa a l’hivern si les bateries solars sofriran una descàrrega major, però seran suficients
per alimentar la càrrega.
Per confirmar que els resultats i conclusions extretes de les simulacions de l’apartat anterior són
correctes, s’ha de comparar el cas real emulat amb la simulació del mateix dia tipus 25 de setembre. Si
guarden una certa versemblança entre si, es podrà confirmar el bon funcionament de la part del
programa que simula el dia tipus, i per tant verificar les estratègies proposades. D’aquesta manera en
base a les dades de l’estació meteorològica del laboratori es simula la corba d’energia solar en el mateix
període aproximadament que a la simulació real, de 10:30 a.m-16:50 p.m. per al desplaçament i el
càrregues corresponent.
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Figura 5.7. Balanç de potències simulat per al dia tipus 25 de setembre de 2018. (Font: Pròpia).

Figura 5.8. Balanç d’energies (esquerra) i Energia de la bateria (dreta) simulats per al dia tipus 25 de setembre
de 2018. (Font: Pròpia).

Essent els resultats pràcticament idèntics queden verificades les hipòtesis i estratègies plantejades al
final de l’apartat 4 del projecte, podent aplicar per tant els algoritmes i protocols dissenyats a un cas
real.
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental
La microxarxa elèctrica d’estudi, al utilitzar el recurs solar com a font d’energia, l’emissió de
substàncies contaminants és mínima. Només s’hauria de considerar com a consum energètic no
renovable quan l’estació és incapaç de generar energia els dies de baixa irradiància.
Es difícil determinar quin serà el valor d’energia a importar de la xarxa durant l’any. Per tant es farà
una estimació basada en els dies que suposadament no es podran abastir ambdues càrregues estimat
en mig any aproximadament. Donant un valor d’energia no coberta per la instal·lació de 4451 kWh.
Segons el document relatiu a “Factores de emisión de 𝐶𝑂2 y coeficientes de paso a energia primaria “
publicat per el Ministeri d’Industria, Energia i Turisme, Per cada kWh generat d’electricitat
convencional a la península es produeixen 0,372 kg de CO2 , arribant a generar per aquest cas un total
de 1665 kg de CO2 a l’any.
Encara que per evitar aquestes emissions es podria contractar una tarifa elèctrica amb una
comercialitzadora d’energia d’origen renovable.
Pel que fa a l’impacte ambiental del propi projecte, s’ha intentat reduir durant el transcurs d’aquest la
utilització de paper per tal de minimitzar el consum d’aquest material. Encara que no es pugui dir el
mateix del consum energètic , ja que s’ha hagut d’utilitzar les instal·lacions del laboratori E3PACS les
quals tenen consums elevats i constants durant les simulacions degut al comportament que havien de
descriure aquests equips.
No ha sigut possible estimar el consum exacte del propi projecte ja que moltes persones fan us de la
mateixa instrumentació fent proves i experiments.
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Conclusions
En aquest apartat es presenten les conclusions del treball extretes després de la seva realització durant
el quadrimestre de primavera del curs 2017-2018 del Grau en Enginyeria de l’Energia, a l’Escola
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A continuació
s’explica quines han estat les conclusions definitives d’aquest treball, així com aquelles que s’han pogut
extreure a un nivell més personal i finalment les vies que ha deixat aquest treball per investigacions
futures.

Conclusions Generals
Uns dels objectius prioritaris era utilitzar els coneixements adquirits durant el transcurs del grau per
realitzar un projecte que perfectament podria aplicar-se a la realitat, exemplificant com l’alumne ha
fet seus i entén aquests conceptes.
Per tal de demostrar que els càlculs i hipòtesis realitzades són correctes cal dur a terme un estudi de la
viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
La vessant tècnica queda demostrada mitjançant la simulació real del desplaçament de càrregues
monitoritzada amb WatchPower duta a terme al laboratori E3PACS, on s’ha escalat la instal·lació
dimensionada per adaptar-la als equips del laboratori, de forma que al no disposar al laboratori del
camp dimensionat de 8 𝑘𝑊𝑝𝑖𝑐 , sinó que com a màxim es podien utilitzar el dia de la simulació 10
panells de 3,2 𝑘𝑊𝑝𝑖𝑐 , s’ha d’aplicar a la càrrega la correcció adient ja explicada de 10/24. Adaptant la
corba a la instal·lació real podent així verificar igualment que el dimensionament dels equips
seleccionats funcionarà a la pràctica per al dia en concret. Al haver obtingut un resultat favorable de
l’assaig, ja que les bateries pràcticament no es descarreguen es podria considerar que l’escenari per al
dia assajat funciona. I si es compara amb la simulació del dia tipus amb les dades extretes del servidor
del laboratori s’obté un escenari molt similar.
Però l’objecte del projecte consisteix en confirmar que aquesta instal·lació podrà suplir la càrrega
qualsevol dia de l’any. Per tant sabent que es confirma aquesta correlació entre escenari real simulat
a temps real i la simulació de qualsevol dia tipus. Havent realitzat diferents escenaris per dies tipus i
observant per exemple que al simulat a la figura 4.27, relatiu d’un dia crític de baixa irradiància, el banc
de bateria solars amb una connexió interna de 4 bateries de plom en sèrie i 2 en paral·lel funcionant el
conjunt a 24 V amb el regulador pot entregar fins a 12,48 kWh en 10 hores. Del balanç energètic
d’aquest dia s’extreu que es necessitarà importar de bateries gairebé 9 kWh, per a que el vehicle
assoleixi l’estat de càrrega desitjat a l’hora de finalitzar la jornada laboral. En conclusió això suposaria
descarregar el banc de bateries proper al 20 %, essent aquest un valor correcte en quan al
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dimensionament, ja que no s’excediria el límit de descàrrega profunda de la bateria fent-la malbé. Per
tant per als elements seleccionats del sistema es pot afirmar la viabilitat tècnica del projecte. L’únic
inconvenient d’aquest estudi són les necessitats espaials de la instal·lació, ja que un camp solar de 24
panells ocupa un mínim de 46,8 𝑚2 . Al cas d’estudi es considerarà que s’utilitza el solar situat a peu
de carrer sobre el pàrquing per tant hi hauria espai suficient per acollir conjunt de plaques, perquè com
ja s’ha dit l’aplicació a un emplaçament real s’ha realitzat a mode d’exemple per determinar el mètode
a seguir per instal·lar un sistema d’aquestes característiques.
Una vegada demostrada la viabilitat tècnica del projecte cal incidir en la part econòmica del mateix.
Sabent la inversió inicial i els beneficis anuals calculats en l’apartat de l’estudi de mercat, es realitzarà
un VAN per saber el temps de recuperació de la inversió o payback per als elements determinats, i es
compararà amb un altre instal·lació a la que no s’apliquen protocols de desplaçament de càrregues
amb l’objectiu de fer èmfasis en la necessitat d’implementar aquests procediments a sistemes
renovables, per tal d’extreure la màxima energia de la generació (solar en aquest cas). A continuació
es mostra el VAN aplicat a l’escenari amb desplaçament de càrregues.
Gràfic 0.1. VAN del sistema amb desplaçament de càrregues considerant el valor de la inflació del 7% (Jeroent
Van Agt, Olino 2016) y els O&M de 100 €/any.
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S’extreu del següent càlcul que el temps d’amortització o payback és de 9 anys i 4 dies, a partir
d’aquesta data la instal·lació començaria a produir beneficis. Essent el temps d’amortització mig de 812 anys d’aquests tipus d’instal·lacions (Energias-Renovales.com, 2016), la instal·lació considerada
resulta ser una inversió rentable econòmicament. Validant la seva viabilitat econòmica.
Comparant aquesta amb un sistema que no dugui incorporat programat un desplaçament de
càrregues. En aquest tipus de sistema com ja s’ha mostrat a les simulacions el vehicle entraria a la
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mateixa hora que es connecta a l’estació, essent aproximadament aquesta entre les 7:30 i les 8:00 a.m
després d’un dia en que les bateries no s’hagin carregat completament el seu estat acostuma a ser de
baixa càrrega per tant no seran capaces de proporcionar l’energia necessària i el vehicle haurà
d’alimentar-se de xarxa. Aproximadament fins l’hora a la que la generació sigui suficient normalment
entre les 9:30 i les 10:00 a.m. Això suposaria un recàrrec a la factura elèctrica d’uns 0,58 € per vehicle
i dia. Afectant als beneficis anuals de forma considerable, ja que en aquest cas els beneficis passarien
de 2054,73 € a 1737,18 €. Obtenint un VAN de la següent mena.
Gràfic 0.2. VAN del sistema sense desplaçament de càrregues considerant el valor de la inflació del 7% (Jeroent
Van Agt, Olino 2016) y els O&M de 100 €/any.
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D’on s’extreu que el payback aquesta vegada serà als 12 anys i 11 dies. Deixant clara la diferència entre
ambdós escenaris. I així la necessitat d’incorporar programes amb desplaçament de càrrega per tal de
millorar notablement el retorn de l’amortització a un projecte.

Conclusions Personals
Com a conclusions personals es vol fer èmfasi en els coneixements i l’experiència guanyada
especialment al laboratori E3PACS. Es considera que els conceptes extrets de treballar amb
equipaments pràctics durant el grau universitari d’enginyeria no són suficients per fer que l’alumne
tingui coneixements més profunds dels aspectes teòrics ensenyats. Així compartir el laboratori amb
altres projectistes ha permès que s’afegeixin nous coneixements als que ja s’havien assolit durant el
grau d’Enginyeria de l’Energia.
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Un exemple podria ser l’aprenentatge des de pràcticament zero fins a un domini avançat d’un
llenguatge de programació nou, mai abans vist, com és el del programa LabVIEW utilitzat en la
realització del projecte.
Per tant que aquest projecte ha servit en gran mesura per contribuir al desenvolupament tant personal
com professional de l’alumne ja que aquest ha adquirit valors, pautes, mètodes i conceptes per ser
aplicats al seu futur entorn laboral sigui el que sigui. Gràcies a haver desenvolupat amb l’ajuda del tutor
del projecte un projecte de qualitat en una universitat de prestigi internacional.

Treball futur
A continuació es representen algunes línies de desenvolupament i millora d’aquest treball en el futur:
❖ Un punt a incidir podria ser el de solucionar el problema que presenta LabVIEW a l’hora de
descarregar el valor d’irradiància a temps real del servidor del laboratori, encara que s’intentarà
arreglar de cara a la presentació del projecte ja que seria interessant tenir unes dades de irradiància
instantània a l’emplaçament més acurades per contribuir al funcionament amb exactitud del
programa.
❖ La microxarxa elèctrica s’ha dimensionat per unes pautes de mobilitat restringides a l’horari laboral
seria interessant també considerar altres comportaments dels usuaris per a que funcioni millor
l’EMS en un entorn real, considerant redimensionar la instal·lació per cobrir més places
d’aparcament juntament amb la demanda elèctrica total de l’emplaçament mitjançant energia
renovable i reduir el temps de càrregues, en un context futur on la penetració del vehicle elèctric
sigui major. Això es fàcil gràcies a les múltiples opcions de simulació que permet el programa, i el
model per simular càrregues unidireccionals de bateries de vehicles elèctrics amb l’APS.
❖ També es podria considerar novament aquest projecte però afegint les variables que no s’han
pogut considerar degut a la falta de temps. Com l’efecte de la temperatura a l’afectació del
comportament les plaques fotovoltaiques i les bateries o desenvolupar un model de bateria al
programa que consideri la degradació que solen sofrir deguda a l’envelliment d’aquestes.
❖ Un altre línia a investigar seria afegir al programa la connexió amb xarxa ja que actualment es
suposa aïllat per simplificar la simulació i considerar un muntatge al laboratori mitjançant
contactors per tal d’agregar o desagregar les càrregues del sistema segons la generació
fotovoltaica permeti.
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Pressupost

Costos d’enginyeria
➢ Costos d’enginyeria. Són aquells que fan referència al personal que treballa en el
desenvolupament del projecte. Els tipus de treballadors presents en el projecte són:
•

Director del projecte. S’encarrega de definir la metodologia de treball i d’establir els
objectius i abast del projecte. També revisa i supervisa la realització del projecte en
tot moment.

•

Enginyer junior. S’encarrega de la documentació del treball i dels aspectes tècnics del
dimensionament de la microxarxa elèctrica.

•

Programador. Implementa els programes per tal de fer les simulacions i verificacions
o assaigs pràctics pertinents, en funció de les indicacions de caire energètic rebudes
per part de l’enginyer junior.

A continuació es mostra una taula amb els costos associats a cada un d’aquests càrrecs.
Taula 0.1. Costos d’enginyeria.
Treballador

Cost (€/h)

Hores treballades

Cost total

Director del projecte

35

50

1750

Enginyer junior

10

250

2500

Programador

9

150

1350

TOTAL

5600

Costos materials
Costos Materials. Aquests fan referència als materials o equips emprats en la realització del treball. A
continuació es mostra quins són aquests.
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Taula 0.2. Costos materials.
Concepte

Cost (€)

Material d’oficina (inclòs ordinador personal)

800

Llicència de LabVIEW (versió educativa)

0

Llicència de Microsoft Office

100

TOTAL

900

Concepte

Cost (€)

Costos d’enginyeria

5600

Costos materials

900

IVA (21%)

1365

TOTAL

7865

Costos totals
Taula 0.3. Costos totals.
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A2. Simulador del dia tipus
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A3. Simulador a tems real
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A4. Emulació amb l’APS
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A5. Dimensionament
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A6. Anàlisi econòmic
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