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RESUM 

 

Aquest treball es desenvolupa com a prova pilot d’un projecte d’investigació i recerca d’àmbit 

europeu sobre la gestió i funcionament de sistemes d’emmagatzematge d’energia per bateries. 

L’objectiu és en aquest cas desenvolupar un SCADA de control i supervisió d’aquest sistema per 

així poder operar-hi. Alhora, s’utilitzaran plataformes IoT per poder tractar i supervisar la 

informació que s’obté del sistema. 

En primer lloc, es fa un estudi contextual sobre les diferents tecnologies SCADA i IoT, i la 

convergència entre aquestes, per així poder comprendre l’evolució que han tingut al llarg del 

temps fins avui en dia. Així, posteriorment, es comenten els diferents programes utilitzats per 

realitzar aquest projecte i entendre el seu àmbit de treball. 

Seguidament, es planteja tot el desenvolupament pràctic, que ha estat la part principal del 

projecte. Aquí s’hi fa un estudi de tota la dimensió que pren, per així després, poder centrar-se 

en una anàlisi detallat dels protocols de comunicació utilitzats, els quals són importants per 

conèixer el funcionament del sistema. 

A continuació, i seguint amb la línia anterior, s’estudia amb detall el procediment seguit per a 

desenvolupar el projecte, comentant així el funcionament del SCADA anomenat, com opera 

sobre el sistema i quines característiques té. Després es segueix amb la integració de 

plataformes IoT en el treball, creant un sistema de comunicacions que permet enviar la 

telemetria a una base de dades virtual. Així, es poden generar plataformes de supervisió en el 

núvol, que permeten analitzar i visualitzar el funcionament del sistema en qualsevol lloc del 

món, i alhora, obtenir informes sobre el comportament d’aquest, integrant així la gestió vertical 

de projectes en aquest treball. 

Finalment, es planteja un estudi econòmic del projecte, on s’hi considera la dimensió completa 

del sistema de control, tenint en compte l’àmbit global que pren un projecte d’aquestes 

característiques per implementar-lo físicament.  
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ABSTRACT 

 

This project is developed as a pilot program of a European research on the management and 

operation of a battery energy storage system (BESS). 

The aim in this case is to develop an SCADA for the control and supervision of this system and 

operate over it. Moreover, IoT platforms are used to control and analyse data obtained from the 

system. 

In the first place, a study of the contextualization of the technologies used as SCADA, IoT and 

the overlap of both is done, and by this means, understanding the evolution over time until 

nowadays. In addition, software used is commented in order to comprehend its scope. 

Next, the practical part, which it has been the basis of this project, is described. In this case, 

firstly, a study of the dimension oh whole project is expounded. Straightway, communications 

protocols that are implemented are analysed in order to facilitate the conception of the project. 

Then, the practical process followed is brought out. In particular, SCADA performance, its 

features, the way it is operated and the implications over the system are considered. Moreover, 

the integration of the IoT platforms and the conception of a communication system which 

enables sending data to a virtual database. Thus, platforms for the supervisions located in the 

cloud can be generated, where the information obtained from the BESS system is analysed and 

visualized from anywhere in the world. Furthermore, it is considered the possibility to have daily 

reports about the behaviour of the system which enable this project to be introduced into 

vertical integration. 

Finally, an economic study is conducted, where the complete dimension of the control system 

is contemplated. Moreover, the global scope of this project includes the development and 

installation of it. 
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1. Objecte del projecte 

L’objecte d’aquest projecte és desenvolupar un sistema que permeti controlar i operar sobre 

aquest BESS, realitzant una solució mitjançant un SCADA local i alhora integrar-hi diferents 

tecnologies basades en IoT i aplicacions en el núvol, per tal d’oferir altres productes i solucions 

que complementin al primer.  

 

2. Justificació del projecte 

El marc del projecte s’integra en una beca de col·laboració, concedida pel Ministeri d’Educació i 

Formació Professional, la qual es realitza en el departament d’enginyeria elèctrica del centre 

d’investigació SEER (Sistemes Elèctrics d’Energies Renovables), pertanyent a l’ESEIAAT (Escola 

Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa) de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, i que es localitza en l’edifici Gaia, a Terrassa. 

El desenvolupament d’aquesta beca s’ha lligat amb la realització del treball de fi de grau que 

aquí es planteja. S’hi inclouen elements i coneixements de les dues especialitats d’enginyeria 

industrial que he estudiat, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Elèctrica, 

per tal de reflectir les capacitats adquirides en aquestes en un únic treball. 

L’oportunitat de poder realitzar aquest treball en un centre d’investigació punter, amb la 

possibilitat de treballar en camps molt innovadors, juntament amb grans professionals, ha 

permès la seva execució. 

El projecte s’emmarca en el desenvolupament d’un sistema SCADA emprant aplicacions IoT. 

Aquest forma part, i alhora està basat, en uns projectes de major magnitud impulsats des de la 

Unió Europea i que estan realitzant l’NRGLab, la branca comercial del SEER, juntament amb 

l’Institut Loyola de Ciència i Tecnologia (LoyolaTech), de la Universitat de Loyola, Sevilla, i on 

també s’hi involucren empreses privades.  

Aquests projectes s’enfoquen en el desenvolupament de sistemes de control i gestió de sistemes 

de bateries i convertidors (BESS), per així poder operar sobre la xarxa. I és que actualment, les 

necessitats energètiques estan canviant i la irrupció de tecnologies com els vehicles elèctrics, 

l’ús intensiu de bateries i altres, fan  que s’hagi de replantejar la forma de com gestionar i 

controlar el sistema elèctric. La idea que la xarxa és unidireccional i que va des del 

productor/generador fins al consumidor s’ha acabat. D’ara endavant, s’ha d’entendre com 

quelcom ‘viu’, on qualsevol element pot actuar com a generador o consumidor. Per tant, s’ha 
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de buscar una gestió òptima dels sistemes, per tal d’assegurar l’operativitat de la xarxa, i alhora 

que els propis elements que la conformen siguin suficientment rentables en relació amb els 

períodes de generació o consum elèctric.  

Així, aquests projectes es localitzen en diferents punts d’Europa, tals com Xipre, Grècia o 

Bulgària i s’enfoquen en aquest àmbit. 

El cas d’estudi aplicat aquí se centra en la gestió d’un conjunt BESS de 400kWh i d’una potència 

de 200kW. No s’especifica una localització concreta per l’abast del projecte que es tracta, però 

al que s’aproximaria més és al de Bulgària.  

 

3. Abast i limitacions del projecte 

El projecte es centra en la realització d’un sistema SCADA, i en conseqüència aquest porta 

implícit un sistema de control. Aquest últim però, no entra dins l’àmbit d’estudi i 

desenvolupament de treball. De totes maneres, per entendre i operar correctament l’SCADA, 

cal conèixer el funcionament del sistema de control, en aquest cas, un PLC, és per això que es 

definiran els seus trets bàsics per a tenir-los en compte. 

Alhora, l’SCADA se centrarà en l’operativitat del BESS i no es tindrà en consideració qualsevol 

equip o càrrega que hi pugui anar connectat o que el BESS pugui tenir-hi incidència. Per tant, 

l’àmbit de treball quedarà reduït sobre el conjunt convertidor i bateria, tenint referències sobre 

la seva connexió amb la xarxa. 

Tampoc es tractarà la gestió i anàlisis de paràmetres econòmics per tal d’optimitzar el 

funcionament del BESS, ja que si la font energètica del conjunt fos una planta eòlica o 

fotovoltaica, seria necessari conèixer i desenvolupar un algoritme predictiu de la previsió 

meteorològica, per exemple. També implicaria tenir present la zona d’influència del BESS, que 

com ja s’ha explicat, no s’hi incideix. 

Alhora, s’utilitzaran plataformes IoT per poder adquirir dades provinents del SCADA i el 

controlador, i emmagatzemar-les perquè puguin ser analitzades i també, poder  visualitzar-les 

utilitzant programes o aplicacions ubicats en el núvol, sent accessibles des de qualsevol lloc del 

món. En aquest cas, serà important la utilització dels protocols de comunicació pertinents per 

cada cas, per això caldrà realitzar un estudi sobre aquests.  
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L’execució d’aquest projecte perquè sigui operatiu va lligat amb una despesa econòmica, és per 

això que es realitzarà una valoració econòmica sobre tots aquells elements que integren el total 

desenvolupament i posada en marxa del projecte, on ja no sols s’hi considerarà l’àmbit d’aquest 

treball sinó que també s’hi inclouran els controladors i tot aquell equipament i cost associat que 

garanteix la total operativitat del sistema. De totes maneres, cal tenir present que les diferents 

aplicacions i plataformes IoT que s’utilitzaran tenen un cost vinculat, i que generalment es paga 

mensualment. Per tant el pressupost a realitzar es limitarà a un horitzó temporal d’un any, 

considerant com el cost constant durant aquest període d’aquests serveis contractats, sent els 

únics que tenen un cost escalable i que es poden considerar com a despeses fixes per garantir 

el correcte funcionament del conjunt. 

Finalment, es realitzaran uns manuals d’ús del software d’SCADA emprat i de la configuració dels 

serveis utilitzats en la plataforma en el núvol Azure. El motiu és la dificultat per trobar informació 

o exemples de com configurar o gestionar alguns d’aquests elements, o simplement, per 

simplificar la tasca de recerca a qualsevol persona interessada en un projecte de característiques 

similars en un futur.  

Cal comentar, que a causa de la situació de confinament que s’està vivint en l’actualitat, fa 

impossible el fet de realitzar la connexió física i posada el marxa del SCADA amb el sistema BESS. 

Les diferents proves i configuracions que es faran treballen sobre plataformes i elements de 

simulació. 

 

4. Requeriments dels projecte 

El propi títol del projecte ja representa un condicionant dins l’estudi a realitzar. D’aquesta 

manera, queda clar que s’ha de dissenyar un sistema SCADA i s’han d’utilitzar plataformes IoT.  

S’estableix doncs, que s’ha de desenvolupar un SCADA local capaç de controlar el BESS i ha de 

ser totalment funcional. Alhora, cal obtenir històrics de senyals provinents del SCADA o PLC. A 

més a més, és necessari utilitzar plataformes IoT, on aquestes han d’emmagatzemar dades 

provinents del sistema, per poder utilitzar aquesta informació per a futures aplicacions o altres 

usos que se’n vulgui fer. 

D’altra banda, cal poder operar remotament el sistema sense emprar un dispositiu connectat 

directament al controlador (PLC). 

Finalment, s’ha d’efectuar un pressupost econòmic sobre el projecte. 
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5. Utilitat del projecte 

Tal com s’ha anomenat, el paradigma amb què coneixem els sistemes de generació i distribució 

elèctrica s’ha quedat obsolet. En el futur pròxim, el sistema elèctric i la societat s’hauran 

d’adaptar a una revolució que repercutirà a tots els estaments del sistema actual. 

Ben aviat, els nostres habitatges deixaran de ser únicament una càrrega o consum per la xarxa, 

mitjançant energies renovables, com la fotovoltaica, serà possible que també subministrin 

energia al sistema, beneficiant d'aquesta manera a tots els agents. Pels consumidors, suposarà 

una disminució de la factura elèctrica, i per la xarxa, implicarà una descongestió, evitant haver 

d'enviar energia a través de llargues distàncies, ja que el consum de forma general serà 

distribuït. Alhora, significarà una reducció molt important en la dependència de plantes de 

generació a gran escala, sobretot d'energies no renovables. 

A més a més, es comptarà cada cop més amb més sistemes d’emmagatzematge. Aquí, hi 

destacaran els vehicles elèctrics, ja que inclouen sistemes de bateries amb la capacitat 

d’acumular molta energia i sobretot, passen la major part de la seva vida útil parats. Per tant, 

aquests poden ser els responsables de subministrar a la xarxa energia quan en falti o consumir-

la quan en sobri, ja que les energies renovables, en general, depenen de factors climàtics i 

meteorològics. 

Però tot canvi comença amb experimentació i amb una certa transició, i és el que aquest 

projecte planteja. Mitjançant la implementació d’un grup de bateries de molta potència en un 

entorn, tal com un edifici, gestionar el BESS i les càrregues de la zona d’influència i el seu 

comportament. Integrant sistemes d’intel·ligència artificial o algoritmes d’optimització seria 

possible fer la gestió eficient de l’operació automàtica del sistema. 

En aquesta situació, mitjançant l’establiment d’un calendari o horari es determinarà quan el 

BESS ha d’actuar, tant en mode de càrrega o com de generador a ulls de la xarxa, per així 

gestionar el correcte funcionament del sistema. I combinant-ho amb les dades que s’obtindran 

i s’emmagatzemaran en el núvol, serà possible extreure conclusions a mitjà termini que 

permetin millorar els períodes de funcionament del BESS i quines potències ha de subministrar 

de forma adequada. 
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1. Estat actual de les tecnologies emprades 

Cal conèixer les tecnologies que s’han utilitzat en aquest projecte, doncs cal comentar el seu 

origen i evolució, fins a arribar avui en dia, posant d’aquesta manera context als elements que 

s’utilitzen i facilitant la comprensió d’alguns conceptes. Alhora, permet entendre el perquè 

d’aquest projecte i l’àmbit en què es treballa. 

1.1 Sistemes SCADA 

Un SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) és un sistema de control i supervisió 

industrial que permet controlar processos industrials localment i remotament. A més a més, 

monitora, recopila i processa dades en temps real. D’aquesta manera, permet interactuar 

directament amb tota mena de dispositius com sensors, vàlvules, motors... Fent-ho tot des d’un 

software amb interfície HMI. 

La presència dels sistemes SCADA ha permès millorar en eficiència, presa de decisions i 

comunicacions.  

L’arquitectura bàsica dels SCADA comença amb PLCs o RTUs, que són controladors lògics que es 

comuniquen amb els diferents dispositius industrials.  

Segons la definició que dóna NEMA (National Electrical Manufacturers Association) sobre què 

és un PLC: “Instrument electrònic, que utilitza memòria programable per guardar instruccions 

sobre la implementació de determinades funcions, com operacions lògiques, seqüències 

d’accions, especificacions temporals, comptadors i càlculs pel control mitjançant mòduls d’E/S 

analògics o digitals sobre diferents tipus de màquines i processos.“ [1]  

Però per entendre el concepte d’SCADA ens hem de remuntar a mitjans del segle XX, on les 

empreses manufactureres havien de comptar amb molt personal per tal d’operar els diferents 

botons i altres elements presents. Però, a mesura que anava creixent la industrialització, les 

distàncies cada cop eren més llunyanes, i alguns casos remotes per segons quines operacions, 

per tant, es van començar a utilitzar elements com relés i temporitzadors per tal de tenir un cert 

nivell de supervisió sense haver de tenir personal en llocs molt aïllats per controlar un dispositiu. 

L’evolució de la telemetria, l’ús de relés i la programació per codi va permetre que les empreses 

“Westinghouse” i  “North Electric Company” desenvolupessin un sistema de control i supervisió 

anomenat “Visicode”, que es pot considerar com l’embrió dels sistemes SCADA, a finals dels 

anys cinquanta.  
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Ja en els anys seixanta del segle XX, el desenvolupament dels transistors va conduir a l’aparició 

dels microprocessadors, que alhora va implicar l’aparició dels primers PLCs. A més a més, es van 

desenvolupar els sistemes de control discret, que es van implantar en els sistemes de supervisió 

i control. Alhora, es produïa un continu augment en la velocitat dels processadors i la memòria 

d’emmagatzematge dels dispositius. [2] D’aquesta manera, la dècada de 1970 va donar lloc a la 

tercera revolució industrial, on es van introduir de forma sistemàtica ordinadors en el món 

industrial per tal d’automatitzar les tasques, sorgint així el que es coneix com a SCADA. [3] 

Al principi, l’arquitectura existent no estava basada en xarxes. Així, els primers sistemes de 

control no s’interconnectaven amb altres. Existia el terme “Wide Area Network” (WAN), però el 

seu propòsit era connectar-se a una RTU i intercanviar dades amb un equip mestre. Així, els 

mateixos fabricants de dispositius RTU van desenvolupar els primers protocols de comunicació 

industrial amb control propietari, obligant d’aquesta manera a adquirir també el dispositiu 

mestre fabricat per ells. De totes maneres, aquests protocols únicament permetien controlar i 

intercanviar dades entre mestres i esclaus (RTUs). Però les necessitats de la indústria va fer que 

els SCADA evolucionessin per poder connectar-se a diferents dispositius alhora. [2] 

En els anys 80 i 90 l’evolució va seguir, apareixent les xarxes LAN (Local Area Networking), el 

control distribuït i software per ordinadors basats en HMI. Però igualment, seguia existint el 

control propietari. Però, entre els anys 90 i principis del 2000 aparegueren noves arquitectures 

de sistemes i protocols oberts, acabant així amb el control propietari.  

El 1996, aparegué l’estàndard d’automatització anomenat “Object Linking and Embedding for 

Process Control” (OLE for Process Control). Al mateix temps es creava la Fundació OPC per 

mantenir i regular els estàndard d’automatització.  [2] 

Ja entrant en el segle XXI hi va haver un important ascens tecnològic en els sectors de la 

computació i IT (Tecnologia de la Informació), apareixent així les bases de dades i elements pel 

processat i emmagatzematge de dades. Això va provocar una disrupció en els sistemes SCADA, 

els quals no van adoptar les noves tecnologies que havien aparegut i va causar que es tornessin 

antiquats ràpidament. 

Amb el temps, la situació ha canviat. Els SCADAs moderns permeten l’accés a dades a temps real 

des de qualsevol lloc del món, facilitant així una millora contínua dels processos.  

Amb la nova revolució tecnològica que implica la Indústria 4.0, l’SCADA ja no queda sols en un 

àmbit industrial de control, la integració que suposa, permet gestionar grans volums complexos 

de dades, crear nous models operatius i alhora, utilitzar la integració vertical per perseguir 
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objectius comercials, aconseguint una perfecta interconnectivitat entre sistema de producció i 

administració empresarial. Això dóna lloc al què es coneix com a Smart Factory, utilitzant l’IIoT 

(Internet Industrial de les Coses) com la principal infraestructura. [4] 

1.2 IoT: Internet de les Coses 

L’Internet de les Coses, conegut com a IoT, en el seu sentit explícit es refereix a tot allò que està 

connectat a Internet, però comunament i cada cop més, es refereix a objectes que són capaços 

de “parlar” entre ells, és a dir, estan connectats entre ells. 

El terme IoT apareix el 1999  per part de Kevin Ashton però, la idea de connectar dispositius 

sorgeix molt abans. En els anys setanta el concepte s’anomenava com a “Internet encastat” 

(Embedded Internet), i ja s’havien inventat dispositius capaços de connectar-se a internet. 

Possiblement el primer exemple és la “Trojan Room coffe pot”, que data del 1991, que estava 

localitzada en el Laboratori de Computació de la Universitat de Cambridge, i que bàsicament era 

una càmera web que oferia una imatge a temps real a tots els usuaris de la xarxa local sobre 

l’estat de la cafetera, per així evitar la decepció d’haver d’anar fins on estava la màquina de cafè 

i aleshores trobar-la buida. [5] 

Al llarg dels anys van anar sorgint molts dispositius del tipus IoT. Des del 2008 hi ha més 

dispositius connectats a internet que persones, actualment es calcula que el nombre de 

dispositius IoT en el món pot arribar a ser de 50.000 milions. 

En l’actualitat, l’IoT també inclou la interconnexió entre objectes físics i virtuals, el que ha 

comportat l’expansió i desenvolupament de tecnologies com la computació en el núvol o les 

WSNs (Wireless Sensor Network). [6] En el camp industrial ha sorgit el concepte de l’IIoT 

(Internet Industrial de les Coses), que per tant és l’IoT aplicat a indústria. Implica tenir una xarxa 

connectada de sensors i altres elements controlables. 

1.3 Indústria 4.0, SCADA i IoT 

Cada una de les tres revolucions industrials anteriors s’ha caracteritzat per alguna cosa que ha 

implicat un canvi de paradigma. En la primera revolució industrial hi destaca l’ús de l’aigua i el 

vapor. En la segona revolució va ser l’ús intensiu de l’energia elèctrica, mentre que en la tercera 

va ser l’aparició i implementació de l’electrònica i l’automatització. I la quarta revolució 

industrial, es distingeix per l’ús i gestió de la informació. 

La quarta revolució industrial (Indústria 4.0) va ser plantejada per primer cop el 2011 en el 

context de desenvolupar l’economia d’Alemanya. En aquesta destaca l’ús de sistemes 
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ciberfísics1 (CPS), capaços de comunicar-se entre ells i realitzar decisions descentralitzades amb 

el fi d’incrementar l’eficiència industrial, productivitat, seguretat i transparència. Actualment, 

en termes anglosaxons, Indústria 4.0 i IIoT es consideren sinònims. [7] 

El sistemes SCADA dins de la Indústria 4.0 tenen un paper clau, abordant la convergència entre 

la tecnologia d’operacions de planta i la gestió de sistemes IT. S’estima que entre el 40% i el 80% 

de les dades d’operacions de planta no es gestionen al nivell d’IT. Si aquest fenomen es revertís, 

indicadors clau de rendiment (KPI), l’ús d’energia, la disponibilitat o la qualitat es podrien 

controlar i gestionar, millorant així l’eficiència i reduint costos. [4] Per tant, amb la introducció 

de l’IoT en els SCADAs s’aconsegueixen sistemes més escalables, interoperables, estàndards i 

amb major seguretat. 

La informació que es genera en un SCADA actua com una font de dades d’IoT. Per tant, es pot 

entendre com el primer se centra per controlar i el segon en analitzar les dades per millorar la 

productivitat. Amb tot, l’IoT és la culminació en la connexió entre el hardware i les dades que 

l’SCADA proporciona.  

S’ha de tenir en compte que els SCADA com a tal, des de fa cert temps, no compten amb grans 

millores ni canvis. Però amb la influència de les noves tecnologies IoT, els SCADA tenen presència 

no sols en la pròpia factoria, sinó que també poden oferir informació en qualsevol lloc i moment, 

permetent així l’aparició de nous models de negoci.  

A hores d’ara, ja estan començant a aparèixer SCADAs i PLCs que integren plataformes en el 

núvol, habilitant així la possibilitat de millorar en seguretat de dades i l’anàlisi d’aquestes. El que 

acabarà succeït és que la integració de l’IoT amb els sistemes SCADA permetrà deixar de tenir 

per una banda una interacció, SCADA, entre home-procés i una altra, d’IoT, entre màquina-

màquina, si no que la informació serà compartida entre home i màquina alhora, formant part 

del conjunt. [8] 

 

2. Power SCADA Operation 

“Power SCADA Operation”, d’ara endavant PSO, és el software utilitzat en aquest projecte per 

dissenyar un sistema SCADA local. Des del procés de gestació d’aquest projecte, es va pensar 

dissenyar la interfície de control HMI amb aquest software. És doncs, una decisió presa amb 

                                                           
1 Sistemes ciberfísics: Cyber-physicial System, és un mecanisme controlat per algoritmes basats en 
computació i integrats amb internet, on els components físics i de software estan estretament lligats. 
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anterioritat a la meva participació en el projecte. Cal abordar el fet que aquest treball forma part 

de quelcom més gran, per tant el poder de decisió no és el mateix en tots els àmbits. 

El PSO és un software de disseny i desenvolupament d’SCADA creat per Schneider Electric. 

Utilitza la tecnologia de CitectSCADA, que el 2006 Schneider adquirí l’empresa que 

desenvolupava el programa, i es comercialitzà amb el molt conegut Vijeo Citect SCADA. El 2016, 

Schneider llença la nova generació de la plataforma EcoStruxure, on s’inclou el PSO, unint 

esforços amb Microsoft Azure per orientar el software en el camp de l’IoT utilitzant la plataforma 

Service Fabric d’Azure. [9] A partir del 2018, Aveva Group passa a integrar la divisió de negoci 

de desenvolupament de software d’Schneider, sent una de les principals empreses enfocades a 

la transformació digital. Un dels principals actius d’Aveva se centra a comercialitzar software per 

les principals empreses del sector energètic mundial. Per tant, la unió produïda va implicar que 

l’SCADA d’Schneider virés i s’enfoqués més clarament cap al sector elèctric i energètic, sense 

menystenir els altres sectors industrials. [10] 

A grans trets, l’ús del PSO permet tenir una plataforma pensada per monitorar i controlar xarxes 

de distribució elèctrica en temps real, amb una alta integració dels dispositius connectats i 

assegurant el control front qualsevol situació de perill mitjançant una solució segura. Alhora, el 

software s’ha desenvolupat per suportar diferents protocols de comunicació per tal de 

connectar-se amb tota mena de dispositius. A més a més, integra diferents redundàncies perquè 

el programa segueixi sent operatiu fins i tot en les pitjors situacions. [11] D’altra banda, la 

interfície HMI que proporciona el PSO permet rebre notificacions a temps real i utilitzar eines 

d’anàlisis per determinar les causes i els efectes d’esdeveniments que succeeixin en la xarxa. 

Amb tot, el PSO s’ha dissenyat com una plataforma capaç d’assolir objectius marcats en reducció 

energètica i millora de processos gràcies a poder resseguir tot el camí que hi ha des de la 

generació distribució fins al consum elèctric, revelant d’aquesta forma qualsevol deficiència en 

el procés. 

Es denota el seu bon funcionament ja que compleix amb les normatives i estàndards basats en 

eficiència energètica i regulació elèctrica com: [11]  

 Estàndards d’eficiència energètica i green Building tals com: ISO50001/2, SEP, LEED i 

NABERS. 

 Estàndards de qualitat de potència tals com: EN50160, IEEE519 i ITIC. 

 Compleix les regulacions sobre tests de sistemes de potència com: NFPA110. 

 Compleix amb les pràctiques habituals de sistemes IT com gestió de contrasenyes, 

autenticació a dos passos... 
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 Compleix els estàndards globals de ciberseguretat tals com: IEC 62443 4-1 i IEC 62443 

4-2.  

En l’Annex 2 es troba un manual introductori de com configurar i utilitzar el PSO, per així facilitar 

el seu ús. 

 

3. Microsoft Azure 

Microsoft Azure és una plataforma d’informàtica al núvol. Es pot entendre aquest concepte des 

de la perspectiva d’executar de forma remota a internet càrregues de treball utilitzant un centre 

de dades d’un proveïdor comercial. Aquest model es coneix com a núvol públic. En aquest cas, 

Microsoft Azure actuaria d’aquesta manera.  

Alhora, es pot definir segons la funcionalitat que té. Es basa en un conjunt de recursos virtuals, 

des de potència de càlcul fins a aplicacions funcionals, a disposició sota demanda. De tal manera, 

quan el client contracta certs serveis, el proveïdor mitjançant processos avançats 

d’automatització  satisfà els requeriments del primer, tenint l’habilitat d’executar les càrregues 

de treball en recursos tals com màquines abstractes, emmagatzematge i fent ús de serveis que 

ja estan configurats, en gran manera, per defecte. 

El que permet el núvol públic és permetre una alta escalabilitat i un fàcil progrés al client sense 

haver d’invertir ni en hardware ni software, si no que es paga pel servei utilitzat al proveïdor, 

partint en alguns casos des d’una subscripció gratuïta o de prova. Així, l’usuari és capaç de 

configurar recursos com una màquina virtual completant un senzill formulari, i fàcilment aquests 

ser modificats posteriorment si és necessari. 

Realment, però, els serveis informàtics en el núvol es poden definir i organitzar en unes certes 

categories generals i així fer més comprensible el seu funcionament. [12] 

 SaaS (Software com a servei) 

És un model de distribució de software en què el proveïdor extern allotja aplicacions i 

les posa a disposició dels clients a través d’Internet. [13] 

 IaaS (Infraestructura com a servei) 

Aquest model de servei es basa en el fet que el client contracta infraestructures de 

hardware a canvi d’una quota. Aquestes inclouen bases de dades, xarxes virtuals 
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privades, sistemes d’anàlisis de big data2, machine learning3 o aplicacions per a 

monitorar.  

Són serveis amb una fàcil escalabilitat i es basen en un sistema de pagament per l’ús que 

se’n fa. [13] 

 PaaS (Plataforma com a servei) 

S’ofereixen serveis que permeten als desenvolupadors tenir accés a eines, processos i 

APIs4 que permetin un facilitin i accelerin el desenvolupament d’aplicacions. D’aquesta 

manera, únicament cal centrar-se en la implementació i administració d’aquestes, sense 

haver de preocupar-se pels recursos de software i hardware. [13] 

 FaaS (Funció com a servei) 

Permet afegir una capa més al PaaS així, en lloc d’interactuar amb màquines virtuals o 

contenidors per exemple, es creen blocs de codi que s’executen sota cert esdeveniment. 

Així el que s’aconsegueix és reduir el cost d’IaaS entre altres. 

 CaaS (Contenidor com a servei) 

És un servei que es troba en un punt entremig entre IaaS i PaaS. Es basa en l’ús de 

contenidors virtuals, on la gestió dels recursos d’aquests s’ofereixen a l’usuari com a  

servei. [14] 

En els contenidors integren el codi, les configuracions i dependències entre aplicacions 

en un únic objecte.  Aquests comparteixen un sistema operatiu allotjat en el servidor 

però s’executen com a processos aïllats dels recursos, garantint una implementació 

ràpida i fiable. [15] 

En Azure, els serveis s’ofereixen en recursos on en alguns casos, aquests utilitzen diferents 

serveis.  

Cal comentar que en el mercat existeixen altres proveïdors de serveis com Microsoft Azure, 

alguns també molt coneguts com a AWS (Amazon Web Services) o Google Cloud. En aquest 

projecte s’ha escollit Microsoft Azure perquè enfront del desconeixement general de com 

treballar amb aquestes plataformes i l’ús de serveis, de forma inicial es va optar per realitzar-ho 

amb aquesta. També per referències d’altres projectes i per la gran quantitat d’informació que 

es trobava en fòrums d’internet i que Microsoft compta amb una plataforma d’aprenentatge 

                                                           
2 Big data: grans quantitats de dades i que són difícils d’analitzar o gestionar per les bases de dades 
convencionals. 
3 Machine Learning: aprenentatge autònom per part d’una màquina utilitzant algoritmes que l’entrenen 
a base de prova error. 
4 API: Application Programming Interface, especifica com diferents components de programes informàtics 
haurien d’interaccionar.  
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amb cursos i nivells que això facilita el seu ús i comprensió, per tant es va seleccionar aquesta 

alternativa. 

A continuació es comentaran els diferents recursos de Microsoft Azure que s’han utilitzat en el 

desenvolupament d’aquest projecte. 

3.1 IoT Hub 

IoT Hub és un servei PaaS gestionat i localitzat en el núvol, que actua com a central de 

missatgeria i comunicacions bidireccionals entre una aplicació IoT i l’element que es controla.  

Permet poder comunicar-se tant del dispositiu al núvol com viceversa, sent capaç de fer-ho en 

molts sistemes de missatgeria tals com telemetria dispositiu-núvol, pujada d’arxius des de 

dispositius o sistemes de missatgeria sota petició. 

La comunicació és segura, podent permetre l’autentificació de cada dispositiu i sent capaç 

gestionar aquesta de diferents maneres en funció de les característiques de cada un. Dóna la 

possibilitat de poder utilitzar sistemes d’autentificació basats en SAS Token5 i certificats 

individuals X.5096, per exemple. Alhora, permet connectar-se amb els dispositius mitjançant 

diferents llenguatges i protocols. Així, utilitzant llibreries SDK (equips de desenvolupament de 

programari) d’Azure IoT Hub per a dispositius, es poden crear aplicacions integrades en els 

dispositius per interactuar amb IoT Hub, les quals poden aplicar-se en plataformes Linux, 

Windows i sistemes operatius en temps real.  

Els llenguatges de programació possibles són: C, C#, Java, Python i Node.js. Els diferents 

protocols que permeten connectar-se amb els dispositius són: HTTPS, AMQP i MQTT. [16] 

És un servei configurable i escalable, on el pagament del servei va en funció de la quantitat de 

missatges diaris a poder enviar/rebre i la mida d’aquests principalment, i també depèn de certes 

característiques extres. 

En l’Annex 3, s’hi troba un manual on s’explica com crear un IoT Hub i com es gestiona, per tal 

de facilitar la seva comprensió.   

                                                           
5 SAS Token: Cadena de connexió generada en el costat del client que permet connectar-se amb un 
recurs mitjançant una clau pública. 
6 Certificat X.509: Estàndard criptogràfic que defineix el format d’una clau pública i d’una privada. [39] 
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3.2 Azure SQL Database 

Azure SQL Database Server és un motor de base de dades PaaS que gestiona totes les 

prestacions d’una base de dades sense necessitat d’involucrar un usuari.  Permet processar tant 

bases de dades relacionals com no relacionals. Les bases de dades que es creen en un servidor 

estan allotjades en el núvol. Estan basdes en la tecnologia SQL Server, creada també per 

Microsoft. [17]  

Tenir una base de dades en el núvol, en lloc de tenir-la localment, permet per l’usuari a nivell 

pràctic no haver d’incidir profundament en àmbits com el software i el hardware, on en aquest 

últim permet una fàcil i alta escalabilitat a l’hora de gestionar-lo. També s’ha de tenir en compte 

les restriccions i seguretat que disposa, evitant així que IP’s desconegudes es puguin connectar 

a la base de dades, habilitant així que sigui el mateix usuari qui gestioni qui pot accedir-hi. 

És molt important, tant si es tracta d’una base de dades local com una en el núvol, la mida o 

memòria que tindrà i quina capacitat de processat ha de tenir. 

Processament de la Base de Dades 

En Azure, el que vindrien a ser els processadors o les unitats de processament de la base de 

dades, les quals faciliten el treball d’aquesta, es poden configurar en DTUs o Nuclis Virtuals 

(vCores). 

Les DTUs (Database Transaction Unit) impliquen una mesura que integra CPU, memòria i 

capacitat de llegir i escriure en la base de dades. La idea bàsica és poder utilitzar una opció de 

computació preconfigurada amb un cost fix i que és fàcilment escalable. [18] 

En canvi, els Nuclis Virtuals, pensats per un nivell de gestió més avançat, permeten configurar 

individualment els diferents camps que compondrien una DTU. 

Opcions de Bases de Dades amb Azure 

Azure permet gestionar el servidor de base de dades i el conjunt d’aquestes de diferents formes 

segons els requeriments que puguem tenir. A continuació s’anomenaran les opcions que 

planteja Azure SQL. 

 Base de Dades senzilla 

Es tracta d’una base de dades aïllada i totalment gestionable. Es recomana el seu ús per 

aplicacions o microserveis que necessitin una base de dades segura i confiable. 
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 Managed instance 

Permet poder incloure conjunts de bases de dades que poden ser utilitzades 

conjuntament. 

 Grups Elàstics 

Són conjunts de bases de dades senzilles que comparteixen recursos tals com CPU i 

memòria. Per aquest cas s’apliquen les eDTU (DTU elàstiques). 

En l’Annex 3, s’hi troba un manual on s’explica com crear un servidor de bases de dades i les 

seves bases de dades corresponents, comentat també com configurar-les, per tal de facilitar la 

seva comprensió. 

3.3 Azure Stream Analytics 

Azure Stream Analytics és un servei d’anàlisis en temps real i un motor per a processar 

esdeveniments, dissenyat per transmetre grans volums de dades des de i cap a diferents fonts 

simultàniament. S’estableixen relacions, identificant entrades i sortides, extraient informació 

des de dispositius, sensors, aplicacions... Així es poden transmetre aquestes dades perquè es 

creïn alertes, enviant-les a bases de dades o visualitzant-les en aplicacions d’anàlisis i 

monitoratge. [19] El seu funcionament és ben bàsic, estant format per entrades, consultes i 

sortides. 

Les dades de les entrades poden provenir de: Azure Event Hub, Azure IoT Hub o Azure Blob 

Storage. 

Les consultes, basades en llenguatge SQL, s’utilitzen per filtrar o ajuntar dades en un mateix 

període de temps. Aquestes consultes es poden ampliar amb llenguatges JavaScript o C# 

mitjançant UDFs (funcions definides per l’usuari). 

Com a sortides, o on s’envien aquestes dades, es pot configurar perquè es produeixin certs 

avisos o accions mitjançant serveis com Azure Event Hub o Azure Functions. Una altra opció és 

poder visualitzar aquestes dades en aplicacions de monitoratge en temps real com Microsoft 

Power BI. Finalment, també hi ha l’opció de tenir com a sortida un servei d’emmagatzematge 

de dades, tal com una base de dades Azure SQL. 

S’estableix una relació en la consulta de les dades a obtenir de l’entrada i seleccionar a quina 

sortida han d’anar.  
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El que permet Azure Stream Analytics és fer de pont entre dos serveis, aplicacions o dispositiu i 

aplicació on els seus sistemes de comunicació o d’enviament i rebuda de missatges no són 

compatibles, i així s’estableix un túnel de comunicacions segur i eficaç. 

Pel que s’ha vist en els apartats anteriors, es pot entendre que es pot crear una connexió entre 

les dades que s’envien a Azure IoT Hub i Azure SQL Database mitjançant l’Stream Analytics. 

En l’Annex 3, s’hi troba un manual on s’explica com crear i configurar l’Stream Analytics perquè 

es realitzi la connexió comentada prèviament, així com exemples que ho il·lustren.  

 

4. TwinCAT 3 

TwinCAT 3 és un software de control a temps real que funciona com a PLC de Beckhoff. El 

programa que es desenvolupa amb TwinCAT després es carrega en el PLC per ser executat, per 

tant és una eina de disseny i desenvolupament. 

Integra les funcions de PLC, Monitoratge, HMI, C++, Matlab i SimuLink en un sol software i una 

sola CPU, aprofitant així tots els nuclis (si es vol) de l’ordinador.  

El TwinCAT 3 treballa en un entorn de Visual Studio i es pot programar en els diferents 

llenguatges de la IEC 61131-3 [20] entre altres. Segueix un principi de programació orientada a 

objectes segons la IEC 61131. 

Il·lustració 1: Esquema explicatiu del funcionament de Stream Analytics. Font: [18] 
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En aquest projecte els diferents PLCs i ordinadors industrials que s’utilitzen són Beckhoff, doncs 

la programació d’aquests es basa en TwinCAT 3. Per aquesta raó, els dies 11, 12 i 13 de febrer 

de 2020 es va realitzar un curs de formació de TwinCAT 3 impartit a les oficines de Beckhoff 

Barcelona a Sant Cugat del Vallès. En aquest s’aprenia el funcionament del software i a tenir uns 

coneixements suficients per ser capaç de desenvolupar un projecte utilitzant TwinCAT 3 i PLCs 

Beckhoff.  
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1. Anàlisis global del projecte 

La part pràctica i principal d’aquest projecte es centra en la realització d’un sistema de control i 

monitoratge d’un BESS basat en una bateria de 400kWh i d’una potència de 200kW. 

Sent l’àmbit de treball del projecte l’esmentat anteriorment, el sistema de control que implica i 

el conjunt en què es connecta l’SCADA no s’hi incidirà en gran mesura, però per poder entendre 

millor el funcionament cal definir certs trets bàsics. 

Tal com s’ha anomenat, es controla un conjunt BESS format per un sistema de bateries, un 

convertidor i el controlador d’aquest últim. L’objectiu és doncs, poder gestionar correctament 

el sistema, assegurant un correcte funcionament i que s’adeqüi a les necessitats de l’operador i 

de la xarxa. Perquè l’SCADA en qüestió servirà per poder monitorar el funcionament del BESS 

però alhora, per poder controlar els seus diferents estats de funcionament i com i quan ha de 

subministrar potència a la xarxa. A més a més, també serà útil per poder operar sobre una 

possible àrea d’influència del BESS. 

Aquest projecte però, tal  com s’ha esmentat a l’inici del document, està basat en un projecte 

de més magnitud, que està encara per implementar, i per tant, es  basa en el futur funcionament 

d’aquest. És per això que algunes parts d’aquest s’obvien en aquest cas, ja sigui per falta 

d’informació o per la complexitat afegida que impliquen.  

D’aquesta manera, el control de potència del BESS serà operat per part d’un PLC de primer nivell 

(FLC), i aquest serà gestionat per un PLC de segon nivell (SLC), on amb aquest s’hi comunicarà 

l’SCADA per fer la gestió global.  

En el PLC de segon nivell, SLC, s’hi comunicarien la resta de dispositius i elements que no entren 

dins l’àmbit de treball en aquest cas. Aquí hi trobaríem l’àrea d’influència del BESS, on es podrien 

gestionar les diferents càrregues mitjançant la potència subministrada del convertidor, 

l’activació i desactivació de diferents embarrats de connexió i fins al punt de supervisar el control 

d’una subestació elèctrica.  

A més a més, el SLC també rebria la informació d’un PLC de tercer nivell (TLC), el qual s’utilitza 

per optimitzar processos i fer més eficient el sistema. Es basa en la gestió òptima del BESS 

basant-se en dades del mercat elèctric, previsió meteorològica, anàlisis de costos i 

d’amortització... Aconseguint així, mitjançant uns algoritmes propis, un control eficaç del 

conjunt que regula el funcionament del sistema. 

Però, tal com s’ha explicat, aquestes parts no corresponen en l’estudi d’aquest cas.  
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Les diferents capes comentades pel control del BESS es comuniquen mitjançant diferents 

protocols de comunicació en funció de les necessitats i prestacions de cada cas. 

Per altra banda, tenim el monitoratge i generació d’informes del sistema utilitzant plataformes 

IoT. En aquest cas, la interfície  per monitorar el BESS que es crea a internet se centra únicament 

a poder visualitzar les dades d’operació del sistema, per així, poder supervisar el comportament 

des de qualsevol lloc del món amb accés a internet. Aquest cas treballa en paral·lel al SCADA de 

control, el qual opera localment. Ambdós treballen connectant-se al SLC, però pel cas basat amb 

IoT cal recórrer a un petit simulador de PLC amb connexió a internet, ja que la configuració actual 

del SLC no contempla l’opció de poder connectar-s’hi amb el fi d’evitar qualsevol problema en 

temes de seguretat.  

 

 

A continuació, s’analitzaran a grans trets els dos PLCs (FLC i SLC), per tal de facilitar la comprensió 

de quines tasques realitzen en el sistema. 

1.1 Controlador de primer nivell 

El FLC utilitza un PLC CX5120 de Beckhoff que permet una configuració multitasca, on cada una 

es pot configurar perquè realitzi una funció específica. 

Està programat en llenguatge estructurat utilitzant el programa TwinCAT 3, que treballa en un 

entorn de Visual Studio.  

Il·lustració 2: Esquema general de l'àmbit del projecte. Font: Elaboració pròpia 
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Es comunica activament amb el controlador de segon nivell (SLC) i amb el BESS, diferenciant en 

aquest cas  entre el BESS i el DSP. El primer cas, la comunicació és mitjançant el protocol Modbus 

TCP/IP; en el segon s’utilitza el protocol EtherCAT Automation Protocol (EAP), perquè així es 

realitza una intercomunicació d’una forma directa i ràpida amb el microcontrolador del 

convertidor.  

En el FLC es controlen diferents serveis que incideixen sobre el punt de connexió entre el BESS i 

la xarxa, controlant així la freqüència o la potència injectada a la xarxa, per exemple. Aquests 

serveis són existents tant en comunicació Modbus com en EAP entre FLC i BESS.  

És necessari entendre el seu funcionament bàsic, ja que així es facilitarà la comprensió de moltes 

de les funcions que realitza l’SCADA.  

En primer cas, el servei anomenat “Inertia Emulation” (IE) opera amb la finalitat d’emular el 

comportament que realitzaria un generador síncron amb la pròpia inèrcia de la xarxa, per així 

realitzar un control d’aquesta. En canvi, el servei de “Frequency Regulation” (FR) està enfocat en 

controlar la freqüència de la xarxa i seguint les directrius de les normatives europea i espanyola 

sobre connexió de generadors a xarxa. Doncs, en funció de la variació de la freqüència existent 

sobre la nominal, caldrà que s’injecti potència activa per tal de compensar el desequilibri. [21] 

El servei de “Modal Frequency Regulation” (MFA) incideix en la compensació de les oscil·lacions 

(tant les ràpides com les grans) de freqüència per augmentar l’esmorteïment  entre freqüències 

que es produeixen en la xarxa. Finalment, el servei de “Voltage Regulation” (VR) s’assimila al cas 

de “Frequency Regulation", en aquest cas però, s’utilitza la reactiva per assegurar l’estabilitat en 

la tensió. [22]  

D’altra banda, cal anomenar també que el BESS té diferents modes d’operació, els quals es 

controlen i visualitzen des de l’SCADA. En aquest cas, el principi de funcionament que segueix 

es basa en una màquina d’estats.  Aquesta és una de les bases en disseny de computació, 

centrada en un model amb entrades i sortides, on l’estat actual canvia a un altre quan certes 

condicions es compleixen. Per tant, es depèn de l’estat actual i d’anteriors i altres factors.  

Amb aquesta dinàmica, es defineixen diferents estats de funcionament pel BESS. Cada estat és 

una rutina implementada en FLC on permet poder controlar la potència que s’injecta des del 

BESS, com ho fa i amb quin tipus de comunicació segons l’estat actual. 

S’hi defineixen cinc estats: Off, Idle, Manual, Average Power, Instanteneous Power i Ramp Down, 

més un d’extra d’emergència per alarmes.  
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L’estat OFF defineix un estat on el sistema no està connectat a la xarxa i resta a l’espera d’una 

comanda provinent del SLC que habiliti el funcionament del convertidor.  

En rebre l’esmentada comanda, es passa a l’estat Idle. Aquí el convertidor s’energitza i es 

connecta a la xarxa, finalment arriba en un punt de seguretat on el convertidor ja és apte per a 

injectar potència. 

Aleshores, mitjançant una referència provinent del FLC (enviada des del SCADA), es passa a un 

dels tres modes de funcionament.  

En estat Manual el convertidor injecta la potència activa i reactiva establerta pel propi usuari en 

l’SCADA manualment.  S’utilitza el protocol Modbus TPC/IP. 

En estat Average Power, se segueix unes consignes de potència provinents dels SLC que s’han 

establert en l’SCADA i emmagatzemades en buffers. En aquest cas, també s’utilitza el protocol 

Modbus TCP/IP per comunicar el FLC i el convertidor. 

El cas de l’estat Instantaneous Power, segueix el mateix principi que el cas anterior amb la 

diferència de que la comunicació és EAP, sent directa entre FLC i DSP, ja que es vol una 

interconnexió directa i ràpida. 

Il·lustració 3: Diagrama de la màquina d'estats. Font: Elaboració pròpia 
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Si es vol passar, d’un estat de funcionament a un altre cal passar abans per l’estat de Ramp 

Down, on es reinicien les variables de control i es fa el canvi d’estat (i del protocol de 

comunicació si fos el cas). 

Finalment, si es detecta algun tipus d’alarma, si aquesta és crítica, el sistema passa ràpidament 

a Idle State per després parar-se (OFF). Si no és crítica, passa a Ramp Down (si estava en un dels 

modes de funcionament on s’injecta potència) i a continuació segueix el cicle fins a Idle State. 

1.2 Controlador de segon nivell 

El controlador de segon nivell (SLC) està implementat en un ordinador industrial C5102 de 

Beckhoff, el qual està dissenyat com a PLC. 

El software està desenvolupat en TwinCAT 3 de Beckhoff i segueixen els estàndards de la IEC 

61131-3 [20], permetent que sigui capaç el SLC de comunicar-se amb el FLC, l’SCADA i altres 

dispositius i elements.  

La part principal que el compon és una Capa Màster (Master Layer) que s’encarrega d’executar 

tot el control de processos i rebre i enviar dades a altres sistemes.  

Està dissenyat per controlar tota l’àrea d’influència del BESS, on és el FLC qui controla el BESS 

tal com s’ha comentat. D’aquesta manera, el SLC requereix una sèrie de serveis que fan possible 

el control de tota la xarxa i càrregues on el BESS pot influir. 

En aquest projecte, com s’ha comentat, no existeix aquesta zona d’influència, però el sistema 

està dissenyat perquè això sigui possible. 
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En definitiva, en la Capa Màster es gestionen unes funcions o serveis (com en el cas del FLC) i 

per altra banda unes tasques dedicades a les comunicacions.  

En el cas actual, l’única tasca de comunicació és la del FLC i es duu a terme tal com s’ha vist en 

la il·lustració 2 mitjançant el protocol EtherCAT de comunicacions.  

L’SCADA llegeix tots els registres del SLC mitjançant comunicacions Modbus TCP/IP igual que ho 

fa el dispositiu utilitzat per comunicar-se amb el núvol, ambdós actuant com a clients Modbus. 

En la il·lustració 4 s’hi poden veure uns serveis que gestiona el SLC, i que cal comentar, tal com 

s’ha realitzat amb els serveis del FLC, perquè tenen incidència directa en l’SCADA tot i que no 

existeix una àrea d’influència en aquest projecte. 

Inicialment es planteja el servei anomenat “Resource Variability Mitigation” (RVM), que permet 

reduir la variació de potència de sortida de diferents sistemes, permetent així, una resposta més 

suau. Un dels problemes més comuns en plantes d’energies renovables, especialment en 

fotovoltaica i eòlica, és la variabilitat de la font ergo de la potència que se n’obté, on els gradients 

negatius arriben a ser molt perjudicials per al sistema. Per tant, la intenció d’aquest servei és 

evitar aquesta variabilitat constant i mantenir el sistema en un règim més estable. El cas del 

servei de “Power Shifting Manager” (PSM), és capaç de prevenir al sistema de desequilibris 

inesperats en la càrrega. En canvi, el servei “Ramp Rate Enhancement” (RRE) té la seva utilitat 

en què el BESS és qui atenua els efectes de variacions ràpides provinents d’energies renovables 

cap a la xarxa, i el servei el que fa és controlar el límit de la derivada del senyal, regulant així la 

magnitud del canvi que es produeix. El servei de “Power Curtailment Management” (PCM) 

Il·lustració 4: Organització i gestió del SLC. Font: Elaboració pròpia 
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s’utilitza per reduir la potència en una àrea o en una línia. És fruit de voler minimitzar una 

congestió o gestionar el sistema perquè treballi d’una forma òptima. Com a últim servei, el 

“Power  Balance Provision” (PBP) s’empra per equilibrar fluctuacions inesperades en la 

generació o en el consum d’una càrrega, un exemple podria ser que el consum real actual varia 

respecte al que estava previst, i aquí és on actua el servei. 

 

2. Protocols de comunicació 

En un sistema d’alt nivell de complexitat com el d’aquest projecte cal tenir un sistema de 

comunicacions robust i segur. Tal com s’ha mostrat en la il·lustració 2, existeixen diferents 

connexions on s’utilitzen protocols diferents. En aquest capítol s’explicaran els principals 

protocols utilitzats, amb la finalitat d’entendre el seu funcionament i quines característiques 

tenen. Alguns, seran obviats per la poca implicació que tenen sobre el projecte, on per exemple 

no ha estat necessari conèixer-los o aprofundir-hi perquè el sistema de comunicacions empleat 

ja venia integrat i no feia falta configurar res. En altres casos, es farà una petita explicació per 

entendre els trets més bàsics. 

2.1 EtherCAT 

Tot i no ser objecte d’estudi explícitament, perquè fa referència a la comunicació entre el FLC i 

el SLC, és important saber com s’envien les dades entre els dos dispositius. 

Aquest protocol industrial de comunicacions va ser desenvolupat per Beckhoff sota el nom de: 

“Ethernet for Control Automation Technology” (EtherCAT). Sent publicada l’especificació com a 

EtherCAT IEC/PAS 62407 el 2005. Des de 2007 ja està integrat en les normes internacionals de 

bus de camp IEC 61158 i IEC 61784-2 [23] i com a unitat estàndard IEC 61800-7. 

Està basat en els protocols de CANopen i Ethernet , però difereix de les comunicacions d’internet 

perquè està dissenyat pel control i automatització industrial. 

Se centra en una tecnologia de mestre-esclau, on el primer envia un telegrama que passa per 

cada node (esclau), on cada un d’aquests té una trama o espai assignat on ha de llegir i introduir 

les dades corresponents “al vol”. Quan arriba a l’últim, aquest detecta que hi ha un port obert i 

això fa que el missatge retorni al mestre utilitzant tecnologia “Ethernet Full Duplex”.  

El mestre utilitza l’estàndard Ethernet “Media Access Controller” (MAC), fent possible que 

qualsevol plataforma de hardware amb un port Ethernet pugui exercir de mestre. Els esclaus, 
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en canvi, utilitzen l’estàndard EtherCAT Slave Controller (ESC) per processar les diferents trames 

al vol i des del hardware de cada un. 

Com que es basa en l’estàndard IEEE 802.3 d’Ethernet [24], el missatge s’envia dins una trama 

d’aquest. La part corresponent a EtherCAT es localitza mitjançant l’identificador EtherType 

0x88A4. [25] 

 

 

Les trames d’EtherCAT contenen una o més subtrames, on la capçalera de cada un indica què 

vol el mestre que faci l’esclau (llegir, escriure, llegir i escriure...). Cada subtrama pot ser de fins 

a 4GB de memòria del procés lògic.  

 

 

Es destaca que el temps d’actualització que té aquest protocol per a 1.000 E/S distribuïdes és de 

30µs, evidenciant així la seva rapidesa. 

Il·lustració 5: Trama del missatge en EtheCAT. Font: [25] 

Il·lustració 6: Gestió de les subtrames en EtherCAT. Font: [25] 
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2.2 EtherCAT Automation Protocol (EAP) 

Representa un dels protocols utilitzats entre la comunicació del FLC i el BESS, en concret la DSP. 

Cal entendre el funcionament d’aquest protocol, ja que els serveis que es controlen en l’SCADA 

i els diferents modes o estats de funcionament, també controlats en l’SCADA, fan que sigui 

utilitzat.  

El protocol de comunicacions EAP, basat en EtherCAT, permet una comunicació i transferència 

de dades entre controladors (mestre - mestre). La dinàmica que segueix és que es configura un 

dispositiu com a ‘Publisher’, que envia la informació; un altre dispositiu, el ‘Subscriber’, la 

intercepta i utilitza. [26] [27] 

Les comunicacions amb EAP es poden realitzar directament amb una trama d’Ethernet, sense 

haver de recórrer a sistemes o protocols addicionals.  

S’aconsegueix un intercanvi de dades molt eficient i amb uns períodes que poden ser inferior a 

1ms, sent doncs molt ràpids.  

2.3 Modbus TCP/IP 

Tal com es mostra en l’esquema de la il·lustració 2, aquest és el principal protocol usat en el 

projecte. Ja sigui per comunicar dispositius que estan fora de l’àmbit del projecte com els que sí 

que ho estan. 

Abans d’explicar el protocol Modbus TCP/IP cal comentar què és Modbus. 

Modbus és un protocol de missatgeria que es troba en la capa d’aplicacions, sent aquesta el 

nivell 7 del model OSI (model d’Interconnexió de Sistemes Oberts), que permet la comunicació 

client/servidor o mestre/esclau, segons l’arquitectura emprada, entre dispositius connectats en 

diferents busos o xarxes. 

Es va crear el 1979 per part de l’empresa Modicon (actualment Schneider Electric) per la seva 

gamma de PLCs. Té gran presència actualment en el món industrial a l’estar en codi obert i ser 

gratuït. 

Pel cas de Modbus TCP/IP, ofereix un servei de missatgeria tipus client/servidor entre dispositius 

connectats a la xarxa Ethernet TCP/IP i utilitzant el port 502 del dispositiu, habilitat per aquest, 

per així poder establir la comunicació i l’enviament de dades/missatges. 
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Ethernet TCP/IP: 

Ethernet, amb l’estàndard IEEE 802.3 [24], és un protocol de xarxa obert utilitzat arreu del món.  

Els protocols TCP/IP, permeten poder enviar dades a qualsevol lloc del món. Amb el protocol IP 

(Protocol d’Internet), s’identifica l’adreça del dispositiu a enviar; i amb TCP (Protocol de Control 

de Transmissió) es gestionen les dades a enviar. 

Gràcies a TCP/IP les dades s’envien de forma ràpida i òptima, on cada missatge es divideix en 

diferents paquets que són rejuntats quan arriben a la destinació (dispositiu amb IP 

corresponent), així pot ser que cada paquet hagi agafat un camí diferent, però finalment, gràcies 

al protocol TCP aquests es reordenen correctament.  

Alhora, els protocols TCP/IP divideixen la comunicació en capes (segons model OSI), on cada una 

té una funció diferent. [28] [29] 

 Capa Física: corresponent al nivell 2 del model OSI, encarregant-se del direccionalment 

físic, l’accés al medi (cable Ethernet),  la detecció d’errors, la distribució ordenada de les 

trames i el control de flux.  

 Capa de Xarxa: corresponent al nivell 3 del model OSI, identifica el direccionalment (IP). 

 Capa de Transport: corresponent al nivell 4 del model OSI, s’encarrega del transport de 

dades (TCP). 

 Capa d’Aplicació: corresponent al nivell 7 del model OSI, permet a les aplicacions accedir 

als serveis de la resta de capes i s’hi defineixen els protocols en les aplicacions per 

intercanviar dades. 

 

Il·lustració 7: Trama d'Ethernat TCP/IP. Font: [28]  
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Pel cas de la comunicació Modbus TCP/IP, utilitza la trama de dades de Modbus dins la trama 

de TCP, sense incloure el checksum, que comprova l’existència d’errors, ja que s’utilitza el 

checksum que duu integrat l’estàndard Ethernet TCP/IP. [30] 

 

 

Il·lustració 9: Trama de Modbus TCP/IP. Font: [30] 

 

Il·lustració 8: Model OSI en la trama d'Ethernet TCP/IP. Font: [29] 
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Tal com s’ha anomenat, Modbus TCP/IP és un model de client/servidor, que es basa en quatre 

tipus de missatges: 

 Petició: missatge enviat a la xarxa pel client per iniciar la transacció.  

 Indicació: la petició és rebuda pel servidor. 

 Resposta: missatge de resposta de la petició feta per part del servidor. 

 Confirmació: el client confirma que ha rebut la resposta del servidor. 

Alhora, les respostes que pot donar un servidor al client es poden dividir segons la seva tipologia 

i què li permeten fer al client. 

Taula 1: Tipus de dades en Modbus 

Tipus Accés  Mida Espai d’Adreçament 

Sortida Llegir-Escriure 1 bit 0xxxx 

Entrada Discreta Llegir 1 bit 1xxxx 

Registre d'Entrada Llegir 16 bits 3xxxx 

Holding Register Llegir-Escriure 16 bits 4xxxx 

 

Per tant, si un client, pel cas d’un SCADA, vol poder llegir i escriure sobre les diferents dades 

(analògiques) que rep del servidor, un PLC, cal que les rebi com a Holding Register, anomenant 

a les diferents direccions del canal Modbus que llegeix amb ‘4’ (o ‘40’) de capçalera. És a dir, que 

si es vol poder llegir i escriure sobre la direcció Modbus ‘0001’, cal que el client ho vegi com el 

registre ‘40001’. 

2.4 MQTT 

MQ Telemetry Transport és un protocol aplicat a IoT. L’objectiu pel qual va ser creat és poder 

recollir dades de molts dispositius i poder transportar-les a infraestructures IT. 

Es basa en un protocol que utilitza el sistema de publicar/subscriure, sent molt simple i pensat 

per dades de poca magnitud. Està dissenyat per ser utilitzat en dispositius amb una amplada de 

banda petita, alta latència o xarxes poc confiables.  

El fet de dir que és un sistema de publicar/subscriure, implica que un dispositiu és capaç de 

publicar un missatge en un tòpic, aleshores un altre dispositiu també està subscrit aquell mateix 

tòpic, per tant, rep el missatge. 

S’ha d’entendre el concepte de tòpic com un tema on es registren els missatges, que es poden 

organitzar segons necessitats o grups. Per exemple, es pot tenir un tòpic que sigui “làmpada”, 
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dins del tòpic “habitació”, que aquest està dins el tòpic “casa”, resultant així que si es vol enviar 

un missatge al primer tòpic, cal indicar-ho com: “casa/habitació/làmpada”. I per tant, es podria 

enviar un missatge a aquest tòpic des d’un dispositiu perquè encengués la làmpada. Aleshores, 

la pròpia làmpada faria de subscriptor en el tòpic, i en rebre el missatge ho executaria.  

També cal conèixer què és un broker, ja que aquest és el responsable principal de què es puguin 

rebre tots els missatges, filtrant i decidint on es corresponen per així publicar-los a tots els 

subscriptors corresponents.  

El broker actua com a central de missatgeria, ja que el protocol MQTT no compta amb adreces 

(utilitza els tòpics). Amb això s’aconsegueix donar més seguretat, utilitzant encriptació per TLS 

(Transport Layer Security), que permeten tenir una comunicació segura per una xarxa (Internet) 

mitjançant certificats X.509 que empren criptografia asimètrica, basada en una clau pública i 

una privada per tal de poder xifrar i desxifrar el missatge respectivament. Doncs, s’hi inclou nom 

d’usuari, contrasenyes de connexió i certificats, tal com s’ha comentat. En conseqüència, no 

existeix cap IP a utilitzar per saber on s’ha d’enviar el missatge. D’aquesta manera, molts clients 

poden rebre missatges d’un mateix broker.  [31] [32]  

2.5 HTTP 

El protocol de comunicacions HTTP (Hypetext Transfer Protocol) és la base de qualsevol 

intercanvi de dades en la Web. Segueix una estructura client-servidor, seguint un principi de 

petició-resposta, on el client fa una petició de dades i el servidor retorna una resposta a aquesta. 

El protocol va ser dissenyat a principis de la dècada de 1990 i es correspon a la capa 7 del Model 

OSI, sent aquesta la capa d’aplicació. Transmet les dades, de forma general, sobre un protocol 

TCP. [33] 

 

3. SCADA local amb PSO 

Un element clau per poder controlar tot el sistema i operar sobre aquest ha estat desenvolupar 

una interfície HMI basada amb el software d’SCADA PSO i que aquest actuï com a client (o 

mestre) en el sistema.  

S’ha dissenyat una solució a nivell local perquè és primordial que el control sobre tot el sistema 

sigui una estructura segura i robusta, on s’asseguri una comunicació constant entre l’SCADA i el 

SLC. 
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Així, mitjançant una connexió utilitzant el protocol Modbus TCP/IP s’aconsegueix connectar-se 

al PLC i operar sobre aquest mitjançant un canal de comunicacions per ús exclusiu de l’SCADA. 

Sent possible alhora, una connexió deslocalitzada, ja que la comunicació està basada en Ethernet 

i és possible poder assegurar la interoperabilitat sempre i quan estiguin en la mateixa xarxa. 

Pel cas d’estudi, s’ha pogut connectar l’SCADA que s‘ha dissenyat, i pròximament serà explicat, 

amb un PLC situat a Sevilla, a la Universitat de Loyola. Aquest SLC inclou blocs i senyals que no 

entren en l’àmbit d’estudi del projecte, ja que s’hi inclouen àrea d’influència, operativitat en 

subestació i comunicació amb un controlador de tercer nivell. Però la gestió i operació sobre el 

BESS (amb el FLC inclòs) és la mateixa. 

El que s’ha fet és connectar el sistema local, el dispositiu on inclou el client amb l’SCADA, 

mitjançant una connexió VPN. Així es crea una connexió que emula una de física entre dispositius 

i permet no utilitzar internet per connectar-se al SLC, el qual podria ser perillós en termes de 

seguretat, creant un túnel de connexió amb la xarxa privada (SLC) i l’usuari (SCADA). 

En termes d’aplicabilitat, l’SCADA hauria d’anar connectat físicament al PLC en un cas real per 

assegurar l’operativitat local. 

D’aquesta manera, s’ha utilitzat el software FortiClient VPN, que s’ha configurat per establir 

l’esmentada connexió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha aconseguit d’aquesta manera, llegir i escriure sobre els diferents registres del PLC 

mitjançant Modbus. 

Il·lustració 10: Connexió VPN. Font: FortiClient 
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Per desenvolupar l’SCADA el pas principal inicial ha estat introduir i associar els diferents senyals 

(o registres) del SLC.  

S’han importat els senyals provinents d’un Profile Editor (vegeu Annex 2), el qual ha facilitat el 

desenvolupament conjunt del projecte. Tots Aquests senyals s’han associat a un mateix i únic 

dispositiu en el PLC que s’ha anomenat “NRGLab_Device”.  

Els diferents senyals utilitzats s’han declarat tots en l’SCADA com a “Holding Register”, ja que 

tots són analògics, per tant ha estat necessari que totes les direccions Modbus aplicades s’hagin 

escrit en el Profile Editor encapçalades per “40”, permetent que sigui possible llegir i escriure 

sobre aquestes. 

En l’Annex 9 hi ha la taula de senyals utilitzats, juntament amb la seva direcció Modbus, tot i que 

en l’SCADA hi ha totes les senyales del SLC, per si mai es vol ampliar el projecte i incloure l’àrea 

d’influència o el TLC. 

Com s’ha comentat anteriorment, la comunicació emprada ha estat Modbus TCP/IP. En el PSO 

per utilitzar aquest protocol cal seleccionar el driver Modnet en “Topology / IO Devices” en el 

dispositiu, on aquest permet utilitzar Modbus a través d’Ethernet. En concret cal seleccionar el 

driver “Modnet1”, que els bits en un registre van de l’1-16 (comença per l’1) i alhora, en el canal 

Modbus comença llegint pel registre 00001 i no pel 0000. 

 

 

D’altra banda, a mesura que s’ha desenvolupat el projecte s’han anat creant variables locals, les 

quals s’utilitzen tant en les pantalles com en la programació. 

A continuació, s’explicaran al detall les diferents pantalles del SCADA per tal d’entendre el seu 

funcionament. 

 

Il·lustració 11: Dispositius existents en el projecte. Font: PSO 
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3.1 Pantalla Home 

És la pantalla inicial, la que és visible quan s’arrenca l’SCADA i executa una funció de primer cicle 

anomenada ‘Special_FirstCycle()’, que mitjançant una variable global comprova si realment 

s’està incitant l’HMI, i si és així, es carreguen diversos valors per defecte visibles en altres 

pantalles. 

Per poder accedir a qualsevol altra pantalla cal abans haver-se registrat amb un usuari. Si no s’ha 

fet, quan s’intenta accedir a una altra des de la mateixa pantalla de ‘Home’ s’obre una finestra 

emergent per tal d’introduir les credencials (usuari i contrasenya). Un cop fet això, ja és possible 

poder accedir a qualsevol pantalla. En concret, s’han habilitat dos usuaris, un de tipus operari, 

que té a escala jeràrquica pocs privilegis; i un administrador o supervisor, el qual està al 

capdamunt de la jerarquia tenint tots els privilegis. 

Si en qualsevol moment es tanca la sessió de l’usuari actual, es retorna directament a aquesta 

pantalla, sigui quina sigui l’anterior, per així haver de registrar-se amb un usuari de nou si es vol 

accedir a la resta de pantalles.  

 

 

 

 

Il·lustració 12: Pantalla inicial del SCADA. Font: SCADA 
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3.2 Pantalla Operation 

Aquesta pantalla és la principal de l’SCADA, on és monitora i s’opera el BESS, gestionant el seu 

comportament diari. 

En la part esquerra, en el bloc “Operation Configuration” és on es configura i controla el BESS. 

Amb els botons START i STOP s’encén i s’apaga el convertidor. Quan es prem START s’encén la 

màquina d’estats del BESS. D’aquesta manera, es passa a Idle State, on s’il·luminarà en verd el 

pilot que hi ha per indicar-ho en “PCS Status”. Amb el botó OFF la variable es posa a 0, fent que 

el convertidor s’aturi i es posa en estat OFF de la màquina d’estats. 

No és fins que el sistema està en Idle State quan s’encén que és possible seleccionar, ja que no 

estan habilitats, un dels modes de funcionament (PCS Mode) en què pot treballar el BESS. 

Si es selecciona el mode Manual, i quan sigui efectiu l’estat, en el PCS Status s’il·luminarà serà 

el pilot de Manual Mode State; pel casos en que es seleccioni Average o Instantaneous Mode, 

passarà el mateix respectivament.  

Per realitzar un canvi entre un mode d’operació a un altre, únicament cal seleccionar el nou. 

Aleshores el sistema entrarà en estat de Ramp Down, indicant-ho així en el PCS Status. 

Il·lustració 13: Registre d’usuari en la pantalla inicial. Font: SCADA 
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Finalment, si s’entra en estat d’alarma crítica, s’il·lumina de forma intermitent la casella que 

indica emergència mentre el BESS es para.  

Des de “Operation Mode” és possible elegir com es volen introduir les consignes de potència 

activa i reactiva en el convertidor. 

En l’opció manual, la potència de referència donada en “Operation Mode”  serà la que seguirà 

el convertidor. On si aquesta canvia, la del convertidor ho farà instantàniament també. 

Altrament, en l’opció programada, les consignes que segueix el convertidor són en funció de 

l’hora actual en el bloc de “Schedule Power Reference”. 

Pels casos d’Average i Instanteneous Power State del PCS Status, tant poden funcionar en mode 

manual com en programat. En canvi, pel mode Manual de PCS Status únicament és operatiu el 

mode manual a “Operation Mode”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la part inferior esquerra hi ha el bloc “BESS Synoptic”, que mostra un esquema unifilar del 

BESS justament amb la connexió a mitja tensió (11kV). S’hi poden veure els valors que tenen les 

variables referents al BESS, com són l’estat de càrrega, potències, freqüència, voltatges eficaços 

i corrents eficaços de cada fase. Alhora l’estat dels interruptors de cada costat del transformador 

i el valor de la tensió del bus de mitja. 

 

 

 

Il·lustració 14: Operation Configuration en la pantalla d'operació. Font: SCADA 
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Els blocs de “Schedule” i “Schedule Power Reference” permeten conèixer i poder modificar el 

valor programat de consignes de potència i estat dels serveis per les pròximes 24 hores.  

Ambdós casos obtenen els seus valors o estats de la pantalla de ‘Scheduling’. 

El bloc “Schedule” és una taula que inclou els serveis de FLC i SLC, sense fer diferenciació en el 

cas del FLC si és MB o EAP, ja que és indiferent en aquest cas. 

La taula en qüestió és rotatòria en sentit horari, on en la primera columna, i la que està més 

destacada, és l’hora actual. Aquí s’indica l’estat (ON/OFF) dels serveis actualment. Per les 

següents 23 hores, s’hi visualitzen els valors que venen donats des de la pantalla de ‘Scheduling’. 

Així, aquests poden ser modificats, ja que s’ha considerat que els estats que arriben en aquesta 

taula provinents de l’altra pantalla són programats i pensats per seguir una dinàmica general, 

però aquesta pot canviar puntualment. Per tant, ha de ser possible modificar l’estat dels serveis 

en situacions concretes per a les pròximes hores. En l’hora actual però, aquests valors no poden 

ser modificats. 

Alhora, apareixen els valors de “Power Reserve” que fan referència als límits de potència en tant 

per cent que poden assolir els serveis. Per aquesta pantalla, aquests valors únicament són de 

visualització. 

Pel cas del bloc “Schedule Power Reference”, se segueix una dinàmica semblant. En la taula s’hi 

visualitzen les consignes de potència activa i reactiva per a l’hora actual i les pròximes 23 hores, 

fent així un dia complet. 

La columna que està destacada mostra els valors de les referències (consignes) actuals. Les 

següents 23 columnes mostren els valors passats per la pantalla de ‘Scheduling’. Igual que en el 

Il·lustració 15: Sinòptic on s'hi representa el circuit unifilar del BESS. Font: SCADA 
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cas anterior, aquestes 23 columnes poden ser modificades seguint la mateixa premissa. L’actual 

és únicament de visualització.  

Si “Operation Mode” està en mode manual, tots els valors de la taula tenen els valors de la 

referència donada, considerant que mentre aquesta no canviï el convertidor la seguirà. 

En canvi, com ja s’ha explicat, en mode programat, el convertidor seguirà la consigna de la taula.  

Ambdues taules s’actualitzen a l’inici de cada hora. Així si canvia l’hora de la 1:00 a les 2:00, els 

serveis passaran a tenir l’estat que fins aleshores hi havia a les 2:00 h, i igual ho faran les 

consignes de potència en cas d’estar en mode programat. Alhora, la resta de columnes de les 

taules se’n desplaçaran una cap a l’esquerra, entrant així provinents de “Scheduling” els estats 

dels serveis i les potències per la pròxima 1:00 h. Cal descartar però, que és possible que aquests 

nous valors siguin totalment diferents que els que havien entrat a la taula prèviament amb la 

1:00 h (24 hores enrere), ja que les taules en “Scheduling” poden haver canviat.  

Finalment, la pantalla mostra una gràfica en temps real per poder seguir el comportament de la 

potència activa en el convertidor però que es pot canviar per qualsevol altra senyal.  

 

 

 

Il·lustració 16: Pantalla Operation en Idle State. Font: SCADA 
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Il·lustració 17: Pantalla Operation en Manual State i mode manual. Font: SCADA 

Il·lustració 18: Pantalla Operation en Average Power State i mode manual. Font: SCADA 
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3.3 Pantalla Scheduling 

Des d’aquesta pantalla és on provenen els valors de les taules de la pantalla ‘Operation’, on per 

una banda hi ha la taula referent als serveis i per l’altra, la referent a les potències. En aquest 

cas però, les dues són estàtiques (les columnes no es desplacen quan canvia l’hora). 

La raó per tenir aquesta pantalla és per poder programar un funcionament del BESS durant un 

temps perllongat sense que cap usuari hagi d’intervenir en l’SCADA local. 

Amb la utilització d’un controlador de tercer nivell seria possible fer la programació d’aquests 

valors en funció de KPIs, factors meteorològics... Però en aquest cas, es planteja una situació 

més senzilla on es puguin preestablir uns valors a criteri de l’usuari, tenint en compte que aquest 

sempre serà una persona capacitada per la tasca. 

Així, si es volgués deixar operatiu l’SCADA durant diversos dies sense que cap persona hi 

intervingui, simplement es programen uns valors de potències i l’activació o desactivació de 

serveis per cada hora i el BESS seguirà al peu de la lletra aquestes consignes cada hora. 

En aquest cas, el Power Reserve, que indica els límits en tant per cent, sí que és modificable. 

Però en cap cas compta amb una programació horària, si no que el valor que se li dóna per cada 

Il·lustració 19: Pantalla Operation en Average Power State i mode  programat. Font: SCADA 
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servei és el mateix per totes les hores i és el que es visualitza en la pantalla ‘Operation’ 

instantàniament. 

Es destaca que s’ha considerat que les diferents potències de referència (tan activa com 

reactiva), poden ser editades en qualsevol moment per tots els usuaris, tinguin els permisos que 

tinguin. Però el cas dels serveis és diferent. Quan un usuari del tipus operari modifica l’estat dels 

serveis, els canvis que fa no són definitius fins que guardi, ja que es considera que el fet de 

modificar l’estat d’un servei no té les mateixes implicacions que modificar el valor de la potència, 

ja que aquesta última simplement comportaria que el BESS estigués donant més o més càrrega 

a la xarxa. En canvi, pels serveis, el seu estat permet que el sistema respongui millor o no a canvis 

en la dinàmica de la xarxa i adaptar-se ràpidament a aquestes. 

A més a més, si un usuari tipus supervisor (amb més privilegis que un operari) realitza algun 

canvi en aquests serveis, i ho guarda amb el botó “SAVE AS SUPERVISOR”, provoca que els canvis 

que hagi realitzat aquest siguin vinculants i que cap usuari amb menys privilegis per sota 

d’aquest els pugui desfer, quedant així bloquejats. Així es manté un ordre jeràrquic en les 

decisions i que en la regulació i control del sistema estigui per davant qui n’és el responsable. 

Si un supervisor guarda els canvis amb el botó de “SAVE”, tots els canvis realitzats i els possibles 

serveis que anteriorment han estat bloquejats pel mateix usuari passen a guardar-se com si ho 

hagués fet un usuari qualsevol (operari), i així estar tots desbloquejats.  

Aquest principi d’escala jeràrquica està pensat per garantir la seguretat en el sistema. De totes 

maneres, en la pantalla ‘Operation’, ja no hi ha diferenciació entre els serveis establerts per un 

usuari o un altre, podent editar-los tots per igual. Però com ja s’ha comentat, la pantalla actual 

de ‘Scheduling’ està feta per establir una programació pensada en un horitzó temporal 

relativament llarg (superior a 24 hores). 

Els canvis que es realitzin en els serveis no seran aplicables fins que no es guardi. Es pot canviar 

de pantalla que els canvis pendents seguiran estant presents. Únicament els canvis no guardats 

es perden quan es canvia d’usuari o s’apaga el sistema. 
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Il·lustració 20: Diagrama de flux dels serveis de Scheduling pel canvi de valor. Font: Elaboració pròpia 
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Il·lustració 22: Pantalla Scheduling amb canvis realitzats per usuari tipus operari. Font: SCADA 

Il·lustració 21: Diagrama de flux dels serveis de Scheduling quan s'ha canviat el valor del servei. Font: Elaboració pròpia 
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Il·lustració 24: Modificació de consigna de potència en la pantalla Scheduling. Font: SCADA 

Il·lustració 23: Pantalla Scheduling amb serveis bloquejats per l'administrador. Font: SCADA 
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3.4 Pantalla Analysis 

La utilitat d’aquesta pantalla és poder visualitzar mitjançant gràfiques el comportament de 

diferents senyals. 

Consta de visualitzadors numèrics per conèixer el valor actual dels paràmetres que apareixen en 

l’esquema unifilar del BESS. Alhora també s’inclouen els estats actuals dels diferents serveis de 

FLC i SLC i en quin mode de treball de la màquina d’estats es troba el BESS. Així, s’hi destaca el 

conjunt de gràfiques que s’hi visualitzen. Mitjançant el “Process Analyst”, que és l’eina que 

permet incloure aquests gràfics en Citect, és possible en la mateixa interfície HMI canviar els 

senyals a visualitzar. També, existeixen certs documents ja generats amb els senyals 

corresponents per poder ser carregats i visualitats in situ. 

Il·lustració 25: Modificació dels serveis per part d'un administrador en la pantalla de Scheduling. Font: SCADA 
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Il·lustració 26: Selecció d'un arxiu per a visualitzar senyals. Font: SCADA 

Il·lustració 27: Pantalla de Monitoring. Font: SCADA 
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3.5 Pantalla Parametrization 

En aquest cas s’hi agrupen tres pantalles diferents: “First Level Controller Modbus”, “First Level 

Controller EAP”, “Second Level Controller”. 

En cada una d’elles es configuren els diferents valors que integren cada un dels serveis. En cada 

un d’ells s’hi poden modificar les comandes (tipus Digital) i paràmetres (tipus Real). Perquè el 

funcionament de cada un dels serveis, com s’ha explicat anteriorment en l’apartat 1 d’aquest 

capítol, es basa en la configuració d’aquests valors. 

L’habilitació i inhabilitació del servei no es duu a terme des d’aquí, sinó que això únicament es 

pot gestionar des de la pantalla ‘Operation’.  

Els valors de les comandes i els paràmetres venen del SLC, havent-hi una comunicació contínua 

i ininterrompuda entre SCADA i SLC en aquest sentit. 

Alhora, els diferents serveis mostren també els valors mínims, màxims i per defecte que poden 

prendre els paràmetres. Aquests es carreguen en la pantalla inicial en la funció de ‘FirstCycle()’, 

estant declarats els seus valors en el codi. Una alternativa que també és funcional i s’ha utilitzat, 

però no implantat finalment, és tenir tots aquests valors en una base local del propi ordinador, 

i recollir les dades des d’allà. 

Tots els valors són modificables. 

En el cas de les comandes, el revoltant passa a tenir un color taronja, indicant que ha estat 

modificat.  

De la mateixa forma ho fan els paràmetres, si es modifica el valor d’aquest, o del seu valor 

màxim, mínim o per defecte, aquests canvia el rectangle interior a taronja per denotar la 

modificació. 

Aquesta modificació no és definitiva, però quan es realitza la dada que es visualitza és la nova 

introduïda.  

Si s’accepten les modificacions fetes, cal prémer el botó “SAVE CHANGES”, aleshores tots els 

valors modificats en totes les pantalles de ‘Parametrization’ passaran a ser els actuals en el SLC. 

Per contra, si es volen descartar els canvis realitzats, es pot prémer el botó “UNDO CHANGES”, i 

els canvis de totes les pantalles de ‘Parametrization’ es desfaran, retornant a visualitzar els 

anteriors valors que hi havia en SLC o els valors anteriors de màxims, mínims i per defecte.  
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Si es volguessin desfer els canvis en un únic servei i que la resta es mantinguessin és possible 

fer-ho mitjançant el botó “RESET” de cada un dels serveis.  

Al costat de cada botó anterior en els serveis hi ha un botó “DEFAULT”. Aquest permet que els 

valors per defecte passin a ser els nous valors dels paràmetres. Quan se selecciona l’opció, es 

necessita posteriorment que s’accepti el canvi (es guardi) perquè la modificació sigui aplicada. 

Mentrestant, els valors de paràmetres tenen el fons taronja per indicar el canvi. 

Les modificacions que es realitzen no s’apliquen fins que es decideixi guardar-les. Es pot canviar 

de pantalla que els canvis seguiran pendents posteriorment. Únicament es perdran si es canvia 

d’usuari per tal no de deixar-ne de pendents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 28: Diagrama de flux dels paràmetres en les pantalles de Parametrization. Font: Elaboració pròpia 
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Il·lustració 29: Pantalla de Parametrization de First Level Controller Modbus. Font: SCADA 

 

 

Il·lustració 30: Pantalla de Parametrization de First Level Controller EAP. Font: SCADA 
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Il·lustració 31: Pantalla de Parametrization de Second Level Controller. Font: SCADA 

 

Les pantalles de ‘Parametrization’ aplicades en el projecte de Xipre que hi participa l’NRGLab 

han estat íntegrament dissenyades per mi, seguint uns principis de disseny i de programació 

molt semblants als aplicats en el projecte d’estudi actual. 

 

Il·lustració 32: Pantalla de Parametrization de SLC en el projecte de Xipre. Font: SCADA Xipre 
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3.6 Pantalla Alarms 

La pantalla està feta en base una plantilla provinent del projecte “PLS_Include”, el qual ve inclòs 

amb el PSO en el moment de la instal·lació i és molt beneficiós per entendre el funcionament 

del programa i utilitzar recursos que allà s’hi mostren. 

La pantalla en qüestió s’ha decidit utilitzar-la perquè està molt ben configurada i desenvolupar-

ne una de zero comporta molta dificultat, i així va ser com ho recomanen els propis 

desenvolupadors d’Schneider Electric. 

Únicament ha estat necessari configurar les diferents alarmes en el Power SCADA Studio i quan 

des del SLC o SCADA es produeix una senyal que supera els límits permesos i establerts en 

alarmes, aquesta salta i es recull en aquesta pantalla. 

Les alarmes que van apareixent també es veuen en la capçalera de cada una de les pantalles, ja 

que ho integra la pròpia plantilla d’aquest SCADA. 

Però des de la pantalla ‘Alarms’ es realitza un ‘acknowledge’ (acceptar o confirmar l’existència 

de l’alarma), per així dir-li al sistema que l’usuari és conscient de la presència de l’alarma. 

Aleshores, quan aquesta deixa d’estar activa ja desapareix de la pantalla. 

La pròpia plantilla utilitzada permet obtenir documents on s’hi recullen les alarmes existents per 

així poder realitzar informes correctius, per exemple. 

 

 

Il·lustració 33: Pantalla Alarms amb diferents avisos d'alarmes. Font: SCADA 
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4. Comunicació amb Azure utilitzant IoT 

Amb la finalitat de crear una plataforma en el núvol que permeti poder monitorar el sistema, és 

necessari enviar la telemetria de les dades que són d’interès des del SLC. És per això, que 

s’utilitza un procés basat en tecnologies IoT per poder pujar i organitzar aquesta informació. 

 La premissa principal per poder executar aquest procés és tenir accés a internet des del punt 

on s’envien les dades. 

Es va plantejar llegir les dades des del mateix dispositiu on hi ha l’SCADA, però el fet de crear un 

programa que fos capaç de llegir del canal Modbus i enviar-ho a una plataforma al núvol com és 

Azure es va veure que no era possible per problemes amb la versió del dispositiu on allotjar 

l’SCADA, ja que es va seguir una opció proposada per Microsoft utilitzant Microsft Edge i els 

requeriments implicava una versió anterior. Alhora implicava certa complexitat en haver 

d’aplicar contenidors. 

Una altra opció que es va contemplar va ser crear un servidor en el núvol i una aplicació que 

actues com a client on s’hi generés una interfície visual (i fins i tot de control). Però la dificultat 

que implicava i la falta de coneixements en aquest àmbit sumat amb la limitació de temps que 

hi ha per desenvolupar el projecte, va fer que aquesta alternativa es descartés ràpidament. 

Finalment, l’elecció que ha prosperat ha estat una proposada per Beckhoff, que s’explica en 

detall tot el procés en l’Annex 8.  

Es basa en el desenvolupament d’un programa per TwinCAT 3 que permet poder enviar i rebre 

dades d’IoT Hub.  

La idea principal fou implantar el programa dissenyat en el mateix SLC, així localitzar-ho tot en 

un mateix dispositiu i que qualsevol canvi que es produís en l’SCADA es reflectís en aquest 

programa per enviar les dades al núvol. Però el controlador de segon nivell no té accés a internet 

directament, que com ja s’ha comentat, és per temes de seguretat. 

Aleshores es plantejà l’alternativa de localitzar aquest programa en un altre PLC, per així realitzar 

la comunicació per Modbus, actuant aquest PLC com a client. D’aquesta manera, llegint del canal 

Modbus, tal com ho fa el SLC amb l’SCADA. Es destaca el fet que la comunicació és unidireccional, 

en cap moment es planteja poder escriure en el programa que envia dades al núvol des d’IoT 

Hub, ergo escriure en el SLC. 
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Com que no es disposa físicament d’un petit dispositiu PLC de Beckhoff que pugui realitzar 

aquesta funció, s’ha realitzat en un ordinador qualsevol utilitzant el simulador de Twincat3 per 

a Visual Studio i l’enllaç o túnel amb el SLC s’ha fet amb el FortiClient VPN, igual que amb 

l’SCADA.  

Primerament ha calgut determinar quins són els senyals que es volen llegir de Modbus per 

després enviar-los al IoT Hub d’Azure. Així, es tenen en el programa els registres necessaris 

exclusivament. 

S’ha considerat que els senyals que més interès tenen pel control del sistema són els referents 

a l’unifilar del BESS, és a dir: estat de càrrega de la bateria, potència activa i potència reactiva en 

el convertidor, tensions i corrents trifàsics eficaços a la sortida del convertidor, freqüència de la 

xarxa (que alhora és la de la sortida del convertidor), voltatge de mitja tensió, potències de 

referència (consignes) que es donen des de l’SCADA, estat dels serveis (del FLC i del SLC), estat 

de la màquina d’estats i estat dels disjuntors en cada costat del transformador. 

S’ha realitzat un programa que llegeix els registres de Modbus corresponents a aquests senyals, 

coneixent quins ocupen en cada cas a partir de la fulla de senyals. En l’Annex 6 es troba el codi 

complet.  

 

 

Cal dir que per fer aquest projecte en TwinCAT 3, s’han utilitzat diferents recursos, funcions i 

programes del SLC, que a en estar ja fets han facilitat molt la integració i desenvolupament del 

projecte actual. 

Il·lustració 34: Fragment de codi on es llegeixen registres del canal Modbus. Font: Simulador TwinCAT 3 
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Tenint en compte aquest apunt, i seguint amb el procés realitzat, el pròxim pas ha estat crear 

un programa que comuniques la CPU amb IoT Hub. S’ha seguit el que es comenta en el manual 

anomenat. 

S’ha utilitzat el suplement TF6701 de TwinCAT 3 [34] per comunicacions IoT utilitzant MQTT, 

que permet establir una comunicació amb possibilitat d’enviar dades utilitzant protocol MQTT. 

A més a més, ha calgut incloure les referències IoT Base i JsonXml en el programa de TwinCAT 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El missatge que s’envia per MQTT és en format Json (JavaScript Object Notation), és una sintaxi 

de programació que permet crear arxius senzills pensats per l’intercanvi de dades. S’escriu amb 

notació JavaScript. Json s’utilitza típicament amb protocols IoT perquè no tenen suport natiu per 

l’estructura de dades. [35]  

Per poder establir la comunicació entre dispositiu i núvol cal crear un SAS (Signatura d’Accés 

Compartit) Token, que és una cadena que es genera en el costat del client. Permet garantir un 

accés segur i limitat als recursos creats en el núvol per part d’agents externs (clients, 

aplicacions...) sense comprometre les claus de seguretat. Es genera, per tant, un SAS Token 

diferent per cada usuari, o dispositiu d’autentificació. D’aquesta manera, es pot configurar 

segons les necessitats existents. D’aquí se’n destaca el fet que es pot determinar el període de 

validesa del SAS Token, establint des de quan i fins quan serà vàlid. Per aquest projecte, el SAS 

Token té una validesa de 365 dies.  

Il·lustració 35: Esquema del procediment per enviar dades al núvol. Font: [34] 
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Cada dispositiu pot tenir un únic SAS Token, i cada cop que se’n genera un, l’anterior s’elimina, 

per tant no poden haver-hi dos dispositius TwinCAT (dos CPUs) utilitzant el mateix. 

 

 

El SAS Token en aquest cas s’ha generat amb l’aplicació “Device Explorer Twin”. Per això ha 

calgut associar la clau principal de connexió d’Azure IoT Hub. Un cop fet, apareixen els dispositius 

creats en aquest recurs i ja sols fa falta obtenir el nou SAS Token.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha explicat anteriorment, per realitzar comunicacions amb el protocol MQTT s’ha de 

generar un certificat per tenir una comunicació segura amb el servei d’Azure. El millor mètode 

és utilitzar el certificat que proporcioni una entitat de certificació assegurant que la connexió 

s’ha establert degudament. En aquest projecte s’ha utilitzat el certificat de Baltimore 

Il·lustració 36: Comunicació utilitzant SAS Token. Font: [32] 

Il·lustració 37: Dispositius d'IoT Hub connectats. Font: Device Explorer Twin 
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CyberTrust, ja que qualsevol dispositiu amb sistema operatiu Windows permet generar-lo. En 

l’Annex 8 s’explica el procediment de com fer-ho.  

El certificat que s’obté és en format X.509 (tal com s’ha explicat en el capítol de MQTT) i cal 

guardar-lo en el nostre equip. 

En el programa que es desenvolupa per enviar a Iot Hub cal posar-hi en els llocs indicats el nom 

del dispositiu d’IoT Hub, la ruta del certificat i el SAS Token obtinguts anteriorment. 

S’ha emprat un temporitzador per enviar els missatges. S’ha tingut en compte que possiblement 

Azure no sigui capaç de processar missatges molt ràpids, perquè si es genera una cua molt llarga 

per algun error persistent, al final el sistema es col·lapsi, alhora perquè en una aplicació que es 

vol monitorar el comportament del sistema de forma permanent, el temps de mostreig també 

és representatiu. Per tant, obtenir mostres cada segon tampoc és interessant perquè al final sols 

provocarà tenir moltes dades en la base de dades, on seran moltes iguals en haver una diferència 

entre missatge i missatge molt curta en el temps. A més a més, en general, els estudis de qualitat 

de potència i de xarxa les mesures es prenen en escales temporals de 5 o 15 minuts. En aquest 

cas, però, com que durant el període en què es testeja fa que hi hagi cops que es pugui tenir el 

SLC (o el propi programa) encès durant diversos dies seguits o en altres casos es pari al cap de 

poques hores, s’ha posat un temporitzador d’1 minut. Aquest valor sempre es pot canviar en un 

futur sense problema. 

De les llibreries afegides que s’han explicat anteriorment, la JsonXml és una llibreria compilada, 

això vol dir que no es pot modificar. Accedint-hi es veu que els missatges que permet enviar han 

de ser de com a molt 255 caràcters. Això és una característica limitant, ja que en lloc d’enviar 

totes les dades en un únic missatge, cal fer-ho en diversos. 

S’han distribuït els missatges pensant en una agrupació per diferents taules en la base de dades, 

ja que en dividir-ho en diferents missatges, encara que en teoria s’enviïn alhora, hi haurà petites 

diferències en el temps. 
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En l’Annex 7 hi ha el codi complet desenvolupat. 

El programa és cridat constantment en el programa principal (Main) del projecte, per estar 

sempre executant-se.  

En córrer el projecte, amb el FortiClient encès, llegeix les dades del cabal Modbus i envia 

aquestes a Azure IoT Hub utilitzant protocols MQTT. 

Des del “Device Explorer Twin” es pot visualitzar l’enviament dels missatges si des del IoT Hub 

es pot veure a nivell gràfic quants missatges arriben. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 38: Fragment del codi de TwinCAT 3 per enviar dades a IoT Hub. Font: Simulador TwinCAT 3 
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Il·lustració 39: Monitoratge de les dades enviades  IoT Hub. Font: Device Explorer Twin 

Il·lustració 40: Dades rebudes a Azure IoT Hub del 25-05 al 09-06 de 2020. Font: Azure 
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5. Emmagatzematge de dades en Azure SQL 

Les dades arriben a Azure IoT Hub provinents del programa de TwinCAT 3 explicat. Com s’ha 

exposat, IoT Hub actua com a central de missatgeria en el núvol.  

L’objectiu final és obtenir els missatges que es reben per recollir les dades d’aquests i 

emmagatzemar-les en una base de dades per després poder visualitzar-les des de qualsevol lloc 

del món, generar informes o poder establir processos d’anàlisis. 

Per tant, el procés per arribar a aquest destí implica utilitzar l’Stream Analytics per comunicar 

l’IoT Hub amb Azure SQL. 

S’ha creat un únic dispositiu d’entrada a l’Stream Analytics, ja que en l’IoT Hub sols hi ha un sol 

dispositiu en aquest cas. 

En canvi, s’han creat tantes sortides com taules es creen en la base de dades en el núvol, en total 

quatre. Cada una de les sortides recull un missatge enviat des de TwinCAT, que s’han agrupat 

els senyals segons tipologia i característiques. 

Quan es dóna a ‘Play’ a l’Stream Analytics, es recullen els missatges que des d’aquell moment 

s’envien a IoT Hub  i es passen a Azure SQL segons les consultes de l’Stream Analytics. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 41: Entrada provinent d'IoT Hub en Stream Analytics. Font: Azure 
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Il·lustració 42: Sotides de Stream Analytics cap a una base de dades. Font: Azure 

Il·lustració 43: Relació mitjançant consultes entre entrades i sortides en Stream Analytics. Font: Azure 
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6. Visualització amb Grafana 

Grafana és una plataforma en codi obert pensada per l’anàlisi i visualització interactiva. S’hi 

poden integrar gràfiques, alertes o visualització de valors on les dades provinguin d’una base de 

dades connectada a aquesta plataforma. 

Les diferents opcions que té per defecte són ampliables mitjançant l’ús de plug-ins que es 

descarreguen de la pròpia web o el propi usuari en pot crear de nous en ser codi obert. 

Il·lustració 44: Relació entre dades rebudes d'IoT Hub i dades enviades a la base de dades en Stream Analytics. Font: Azure 

Il·lustració 45: Base de dades i taules d'Azure SQL. Font: Azure 
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Permet connectar-se amb tota mena de plataformes, com bases de dades en el núvol, 

plataformes en el núvol per monitorar el seu estat o pàgines de notícies, per posar alguns 

exemples. 

S’organitza mitjançant pantalles, on en cada una s’hi integren els diferents complements que 

s’hi volen visualitzar. 

Grafana ofereix diferents opcions per als usuaris. Per una banda, existeix una opció de 

plataforma local gratuïta, que s’instal·la en el dispositiu i és accessible mitjançant el port 3000 

(localhost:3000). Aquest cas, permet crear fins a 5 pantalles, poder visualitzar il·limitades 

alarmes, però sols ho pot gestionar un sol usuari. Els plug-ins que es vulguin afegir s’han de 

descarregar localment. 

Alhora, també té productes en el núvol. En aquest cas s’allotgen en dominis, per tant són 

accessibles des de qualsevol lloc del món amb accessibilitat a internet. 

Per una banda ofereix una opció gratuïta, pensada per desenvolupadors, operadors o usuaris 

que ho facin per a afició. Té les mateixes prestacions i/o característiques que la versió local però 

amb la diferència del domini. En aquest cas però, és dinàmic, és a dir, la IP canvia. Això obliga 

que s’hagi d’estar atent per la connexió amb la base de dades en el núvol en què s’està 

connectat, perquè s’ha d’actualitzar el talla focs d’aquesta quan la IP canvia. 

Les resta d’opcions que s’ofereixen ja són de pagament. Un dels avantatges que es presenta en 

aquests casos és que la IP és estàtica, per tant, l’usuari té un domini únicament per ell.  
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En aquest projecte s’ha desenvolupat una única pantalla en Grafana, on s’ha condensat tota la 

informació del que vindria a ser la pantalla ‘Operation’ del SCADA o fent el símil amb les 

gràfiques, amb la pantalla de ‘Monitoring’ del mateix. 

S’ha dissenyat per poder-ho posar en un monitor o televisor i així poder mantenir una 

visualització constant de l’estat del sistema. 

S’han implementat dues opcions, la local i l’allotjada en el núvol gratuïta, amb el domini dinàmic. 

En ambdós casos s’ha fet una connexió amb la base de dades d’Azure SQL, visualitzant d’aquesta 

manera tots els valors que es pugen des del SLC mitjançant la comunicació amb el simulador de 

TwinCAT 3 que envia les dades a Azure emprant MQTT. Cal elegir, entre les opcions que Grafana 

ofereix entre bases de dades la de “Microsift SQL Server”. I configurar-la segons la que està en 

el núvol. Pel cas en què Grafana s’allotja en el núvol cal afegir la IP del domini en el tallafocs de 

la base de dades. 

Il·lustració 46: Productes oferts per Grafana Cloud. Font: Grafana Labs 
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El sistema de configuració de les pantalles de Grafana es basa en consultes (quèries). Per tant, 

per visualitzar valors cal indicar la base de dades en que es vol extreure la informació i escriure 

la consulta (en format SQL). 

 

 

També hi ha l’opció de visualitzar una taula de variables o de visualitzar un únic valor elegint per 

exemple, que es vegi en pantalla l’últim valor entrar en la base de dades sobre una columna 

d’una taula en concret. 

També s’hi poden incloure imatges i texts, en aquest cas cal utilitzar programació HTML per fer-

ho. Les imatges que es visualitzin cal que estiguin a internet, sent l’enllaç on es troben el que 

s’associa en el Grafana. 

La plataforma permet editar-la o configurar-la sobre certs aspectes, entre ells el color de fons, 

podent triar entre un color fosc (negre) o un clar (blanc).  

L’actualització de dades que es van llegint de les bases de dades també és un paràmetre que es 

pot configurar, podent triar a escala temporal cada quant es vol. Per exemple, es pot elegir entre 

que cada refresc de pantalla es faci cada 1’’, 5’’, 10’’, 30’’, 1’, etc. 

En les gràfiques es pot elegir quins valors visualitzar, sent aquestes dinàmiques. Una opció és 

seleccionant en la pròpia pantalla l’escala temporal de dades que es volen visualitzar, però si es 

vol incidir sobre un període concret, també es  pot realitzar manualment, seleccionant l’àrea en 

qüestió, per així veure-ho amb més detall. 

Il·lustració 47: Configuració d'una gràfica per mitjà d'una consulta a la base de dades. Font: Grafana 
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Per aquest projecte, la pantalla que s’ha creat permet visualitzar gràficament el comportament 

de les potències activa i reactiva i les tensions i els corrents trifàsics en la sortida del BESS. Alhora 

també s’han afegit les gràfiques de la freqüència en la xarxa i de la tensió en el bus de 11kV. 

En la mateixa pantalla també s’hi aprecia l’estat actual de l’estat dels diferents serveis del FLC i 

del SLC, juntament amb l’estat de la màquina d’estats i la posició en què es troba el disjuntor de 

baixa tensió que connecta el BESS amb el transformador de mitja.  

Finalment també s’han afegit unes gràfiques tipus velocímetre per indicar l’estat de càrrega de 

la bateria i el valor de la potència aparent, juntament amb dues gràfiques de barres per les 

potències activa i reactiva.  

S’ha considerat que el temps mínim d’actualització per la pantalla dissenyada és d’un minut, 

tenint en compte que les dades a Azure s’hi envien cada minut actualment. En l’àmbit de 

pantalles d’anàlisis de funcionament del sistema, cada cinc minuts també seria una bona mesura 

a escala temporal. 

 

 

Il·lustració 48: Pantalla de monitoratge obtinguda amb Grafana, exemple 1. Font: Grafana 
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Il·lustració 49: Pantalla de monitoratge obtinguda amb Grafana, exemple 2. Font: Grafana 

 

7. Generació d’informes amb Power BI 

Microsoft Power BI (Business Intelligence) és una solució destinada a la intel·ligència 

empresarial, permetent unir diferents fonts de dades, modelitzar i analitzar-les per 

posteriorment, presentar-ho en forma de panells (dashboards) o informes, que siguin fàcils de 

consultar i es presentin d’una forma intuïtiva i atractiva. 

Microsoft defineix el producte com “un servei en el núvol que permet compartir, col·laborar i 

accedir als teus informes d’Excel des de qualsevol lloc del món”. [36] 

Tot i que les taules es visualitzen i funcionen en un format Excel, s’hi poden associar dades 

provinents de tota mena de fonts, des de documents .CSV, fitxers d’Excel, bases de dades locals 

i en el núvol i des del propi Azure directament, sent possible associar el Power BI amb IoT Hub 

utilitzant Stream Analytics. 

Ofereix diferents possibilitats, partint d’una opció gratuïta i local, Power BI Desktop, que és una 

aplicació en el mateix dispositiu, fins a poder treball des de la plataforma virtual, on diferents 

usuaris poden tenir-hi accés, on uns poden visualitzar i altres també poden editar-ho. També és 

possible tenir la plataforma disponible per a mòbils. [37] 
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D’aquesta manera, es poden configurar panells que permetin fer una anàlisi de negoci o 

extreure informes de resultats. 

 

 

Power BI ofereix solucions perquè qualsevol pugui consultar-hi informació sense cap mena de 

complicació. Incloent així les “Q&A”, que es pot entendre com preguntes i respostes, on 

utilitzant llenguatge natural és possible obtenir la resposta gràfica. Per exemple, si els panells 

configurats ofereixen un estudi de mercat sobre una empresa, escrivint “Vendes Barcelona 

2019”, el panell oferiria en les gràfiques i altres elements configurats les dades corresponents a 

la petició feta. 

Les opcions que ofereix l’aplicació són molt variades, podent visualitzar gràfiques o fins i tot, 

mapes 3D on s’hi posen superposar les dades i així visualitzar dades a escala geogràfica i 

temporal sobre aquests, i moltes altres opcions. [38] 

Il·lustració 50: Exemple de pantalla de control amb Power BI. Font:  [33] 
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En aquest projecte, s’ha utilitzat el programa Power BI Desktop per poder generar informes 

diaris sobre el funcionament del sistema al llarg d’un dia. Permeten visualitzar les dades 

d’importància al llarg del dia acompanyades de gràfiques per facilitar la comprensió i anàlisis. 

D’aquesta manera, s’obté un document informatiu sobre els principals aspectes del BESS. 

Amb el format actual, queda en àmbit local, on un únic dispositiu es connecta a la base de dades 

d’Azure SQL i n’extreu les dades per a després, integrar les de major transcendència en el 

document. 

En l’àmbit pràctic, amb la configuració donada, seleccionant una data, s’autogenera l’informe 

automàticament amb les dades respectives d’aquell dia en concret. S’ha de remarcar, únicament 

és possible estudiar el funcionament sobre un sol dia en cada cas, doncs, si es volgués veure 

l’estat del sistema al llarg de dos dies consecutius, caldria extreure dos documents, un per cada 

dia, degut a com s’ha configurat. 

La visualització que s’obté en el Power BI Desktop es pot exportar a PDF per després poder 

compartir aquest arxiu amb qui ho necessiti. 

Anant més enllà, es podria arribar a crear un sistema perquè al principi de cada dia generés un 

informe automàticament del dia anterior, que aquest el convertís a PDF i l’enviés per correu 

electrònic als responsables del BESS, per exemple. 

Incidint sobre l’informe que s’ha generat en aquest cas, planteja un estudi del BESS on s’hi inclou 

inicialment un estudi de les potències activa i reactiva a la sortida del BESS. Seguidament es fa 

Il·lustració 51: Exemple mapa 3D amb Power B. Font:  [34] 
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un estudi del comportament de les fases, primer en el cas de la tensió, i després pel cas del 

corrent, en la sortida del BESS. Considerant que tot aquest grup de dades són les més importants 

i que amb aquestes és possible comprendre com ha funcionat el sistema al llarg del dia 

seleccionat. Així, si es percebés qualsevol anomalia, es podria accedir a la base de dades d’Azure 

per veure més pausadament per què ha succeït. 

Annex 4: Exemples d’informes obtinguts amb el Power BI. 

 

8. Interfície de control en una xarxa local amb TwinCAT HMI  

Els diferents programes i solucions que s’han anat plantejant al llarg del projecte permetien 

realitzar, per una banda, el control i monitoratge del sistema des d’un dispositiu local, o bé, la 

visualització de dades tant a nivell local com remotament. 

En aquest capítol, es parlarà de com és possible realitzar un SCADA Web, essent una interfície 

HMI localitzada en una xarxa local, on mitjançant un servidor, és possible interactuar amb el 

sistema i poder visualitzar-lo i controlar-lo des de qualsevol dels dispositius connectats utilitzant 

una connexió a internet. 

La configuració d’aquest HMI es fa des del propi TwinCAT, utilitzant Visual Studio. Podent 

treballar paral·lelament a un PLC i alhora podent-s’hi comunicar. 

Per poder realitzar aquesta solució és necessari instal·lar el complement de TwinCAT HMI 

TF2000. Aquest inclou un servidor web proveït d’una interfície HMI, que ofereix les possibilitats 

d’aplicar-ho tant a nivell local (en el mateix dispositiu) com tenint molts clients. 

La connexió que es realitza entre client i servidor està totalment encriptada, així que no cal 

preocupar-se per aquests factors. 

El projecte HMI que es crea en Visual Studio es comunica amb el controlador utilitzant protocols 

ADS (Automation Device Specification) o UPC UA.  

S’ha incidit molt breument en aquesta opció, plantejant-se únicament com una possibilitat a 

tenir en compte per a poder realitzar el control del BESS, on s’ha realitzat un petit exemple.  

Dit això, s’ha utilitzat el simulador amb TwinCAT 3 que es connecta via Modbus TCP/IP amb un 

túnel VPN al SLC, i que envia dades a Azure, per poder realitzar una senzilla solució. 
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S’ha afegit un projecte TwinCAT HMI en el programa comentat. Aquest s’ha configurat perquè 

serveixi pe al control i supervisió de la màquina d’estat del FLC, ja que únicament es poden 

gestionar els senyals que es llegeixen des del controlador (PLC simulat) del canal Modbus. 

Cal que en el projecte, entre les llicències agregades hi hagi les “TC3 HMI Server” i “TC3 Clients 

Pack 2”. 

Un cop s’ha dissenyat la pantalla a visualitzar amb l’associació de senyals i s’hi apliquen les 

condicions i funcions necessàries per a la seva correcta operativitat cal publicar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per això, primer, s’ha d’anar a la configuració del TwinCAT HMI i crear un o més usuaris que 

tindran accés per accedir a l’HMI publicat, i un grup que integri als usuaris creats i indicar els 

tipus de permisos que tindran (llegir, escriure, ambdós o cap). 

Seguidament és necessari activar el servidor, localitzat en la carpeta d’instal·lació. També és 

possible tenir-lo com accés directe en l’escriptori. D’aquesta manera, s’habilitarà el port 1010, 

que és on es publicarà l’HMI. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 52: Disseny de la pantalla amb TwinCAT HMI en Visual Studio. Font: TwinCAT HMI 

Il·lustració 53: Ports utilitzats. Font: TwinCAT HMI 
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Després s’ha de publicar des del TwinCAT el servidor i per inri, la pantalla. Amb el tipus de 

configuració i sistema funcional que es desitja, la presentada a continuació és la que s’ha de 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure, es publica en el propi dispositiu en indicar com a servidor la pròpia IP d’aquest 

(127.0.0.1), i s’utilitza el port anomenat. 

El pas següent és comprovar que des de la mateixa direcció local s’hi pot accedir.   

 

 

Il·lustració 54: Publicació del HMI a la xarxa local. Font: TwinCAT HMI 

Il·lustració 55: Connexió a l'HMI localment. Font: TwinCAT HMI 
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Finalment, sols quedar anar a l’administrador del servidor per configurar que la IP d’accés per 

altres dispositius de la xarxa local. D’aquesta manera, utilitzant la IP4 que té el dispositiu que 

actua com a servidor, la resta de dispositius també podran connectar-se a l’HMI actuant com a 

clients. 

Accedint a: “http://127.0.0.1:1010/Config/TcHmiSrv” i registrant-se com a administrador, 

s’accedeix a la configuració del servidor. Cal anar a “TcHmiSrv/Webserver” i a “Endpoints”, afegir 

la IP corresponent.  

Així, qualsevol dispositiu connectat a la xarxa local, on per exemple, la IP del servidor sigui la 

192.168.4.2, posant en la barra del navegador: “http://192.168.4.2:1010”, podrà visualitzar i 

controlar la màquina d’estats. 

El pas següent, i més complex, seria la possibilitat de crear un HMI en una xarxa pública, tenint 

un domini propi. Però ja implica més complexitat i en aquest projecte no s’hi ha entrat, ja que 

l’ús del TwinCAT HMI no volia ser res més que una demostració de les moltes possibilitats amb 

les quals es pot desenvolupar un sistema SCADA per poder controlar un sistema, on aquest cas 

es donava l’al·licient de poder fer-ho a través d’internet. 
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1. Pressupost i partides del projecte 

El projecte està dissenyat per poder ser posat en pràctica, i per tant, s’han de tenir en 

consideració la part econòmica. Es pot veure en detall en el document de Pressupost del 

projecte, on es fa una proposta exhaustiva sobre tots els elements a tenir en compte per 

desenvolupar el projecte. Destaca que no sols integra els diferents camps en què aquest treball 

s’ha enfocat, sinó que s’hi inclou el disseny del sistema de control, ja que el projecte íntegre ha 

d’incloure aquesta part. Això, ha comportat que es tinguin en compte els diferents costos de 

disseny, programació, simulació i implantació que tot això implica. 

Per tant, cal plantejar una explicació i justificació dels diferents blocs (vegeu document de 

Pressupost), amb les partides corresponents, que s’han considerat, per així comprendre el cost 

d’implantació del projecte. 

1.1 Llicències de software 

Aquest bloc se centra en els diferents programes necessaris per al desenvolupament del 

projecte. Perquè per garantir la total operativitat, la garantia de tenir totes les prestacions 

possibles i alhora disposar de servei tècnic front qualsevol problema que pugui ocórrer o 

simplement, l’opció de rebre les actualitzacions del programari, cal disposar de les llicències del 

software. 

Cal adquirir una llicència de Power SCADA Operation (PSO) per assegurar el correcte 

funcionament del SCADA local. Cal dir, que es podrien obtenir altres llicències de la gamma 

EcoStruxure que completarien l’SCADA amb altres productes que ofereix Schneider Electric. 

 Cost llicència PSO: 9.600 € 

També cal obtenir la llicència del TwinCAT 3. En aquest cas és necessària una llicència per cada 

un dels dispositius (PLCs) i simuladors utilitzats en el desenvolupament, i per tant, cal adquirir-

ne tres. 

 Cost llicència TwinCAT 3: 1.500 € 

1.2 Dispositius i equipament 

Aquest bloc del pressupost fa referència a tots els dispositius i equips físics necessaris per al 

disseny i implantació del projecte. 

En primer cas, cal considerar el controlador de primer nivell (FLC) que es necessita per 

implementar el projecte. És per això que cal incloure un PLC CX5120 de Beckhoff. 
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Cost FLC: 2.500 € 

També s’ha d’incloure el controlador de segon nivell (SLC), que és un ordinador industrial C5102 

de Beckhoff en aquest cas. 

 Cost SLC: 10.000 € 

En aquest bloc, s’han afegit també uns SAIs (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), per tal 

d’assegurar el funcionament continu dels PLCs i SCADA. Per això, s’han tingut en compte dos 

tipus d’unitats diferents, una pels PLCs i l’altra per l’SCADA, on es considera que una parada de 

funcionament del SCADA no és tan crítica que en els PLCs, i per això la seva potència és inferior. 

Però de totes maneres, ambdues partides s’han establert com a partides alçades, estimant la 

potència necessària i el seu respectiu valor aproximat. 

 Cost SAI PLC: 1.500 € 

 Cost SAI SCADA: 500 € 

Amb la finalitat de poder operar l’SCADA, cal que estigui executant-se en un orinador, per aquest 

motiu s’han afegit unes partides alçades referents als costos de compra d’un ordinador, un 

monitor i els perifèrics necessaris. 

 Cost ordinador: 1.500 € 

 Cost monitor SCADA: 120 € 

 Cost perifèrics: 40 € 

També s’ha considerat la compra d’un monitor o televisor per poder visualitzar la pantalla de 

Grafana en forma de partida alçada. 

 Cost monitor Grafana: 250 € 

Per últim, s’ha anotat una partida alçada on s’hi inclouen costos de cablejat i connectors pels 

diferents dispositius. 

 Cost cablejat: 150 € 

1.3 Serveis en el núvol 

Les plataformes i programes en el núvol tenen un cost associat al seu ús i contractació. En 

general, el seu pagament és mensual, sent doncs un servei per subscripció, i tal com s’ha 

explicat, és fàcilment escalable. Per això, s’ha considerat en aquest pressupost el cost anual amb 
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les condicions actuals, però un progrés en les característiques contractades aniria associat amb 

un augment del cost.   

El recurs d’Azure IoT Hub està contemplat en aquest projecte per a contractar el nivell Estàndard 

S1, el qual està limitat per poder enviar i rebre un màxim de 400.000 missatges diaris per unitat 

d’una magnitud màxima de 4kB cada un. Amb les necessitats actuals del projecte fa que estigui 

molt sobredimensionat aquest servei, però davant possibles futures ampliacions fa que sigui 

suficient. 

 Cost IoT Hub: 21,08 €/mes 

La utilització de la base de dades d’Azure SQL fa que el cost vagi associat a les DTUs contractades 

únicament si s’elegeix el nivell Estàndard S1, on el la capacitat d’emmagatzematge màxima és 

de 250 GB, amb un cost gratuït. Així, el cost és d’1,265 €/DTU, i s’ha dissenyat per 20 DTUs, tot 

i que és possible que amb un període d’ús intensiu (24 hores al dia) d’emmagatzematge de dades 

i la visualització en Grafana al cap d’uns 70 dies calgui redimensionar-ho fins a 50 DTUs, ja que 

s’ha observat que a partir de les 100.000 dades emmagatzemades en una taula la base de dades 

arriba al màxim de la seva capacitat de processat en fer una petició, i enviant un missatge cada 

minut a la base de dades es tardaria 69,44 dies a arribar a aquest punt. Però això, és quelcom 

molt variable. 

 Cost Azure SQL: 25,3 €/mes 

Per poder comunicar IoT Hub amb Azure SQL cal emprar Stream Analytics. Aquest té un cost 

associat per hora d’ús i unitat, essent cas de 0,102 €/unitat. En el pressupost s’ha considerat el 

cost mensual per un ús intensiu (24 hores al dia). 

 Cost Stream Analytics: 73,44 €/mes 

Grafana té un cost, tal com s’ha vist, en funció de les característiques que es vulguin disposar. El 

condicionant principal és l’obtenció d’un domini propi i estàtic per a la visualització.  

 Cost Grafana: 49,00 €/mes 

El cas de Power BI, si únicament s’obtenen informes diaris de forma local, tal com s’ha fet en 

aquest treball, el cost és zero perquè l’aplicació Power BI Desktop és gratuïta. 

1.4 Disseny i enginyeria 

Aquest bloc del pressupost fa referència al cost de disseny i desenvolupament del projecte i la 

posada en marxa. 
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S’ha d’incidir que el cost que es considera és per hora, i en ell no es paga únicament al propi 

treballador per la tasca realitzada (sou brut), sinó que s’hi inclou el cost de la seguretat social. 

Per tant, es pot determinar, de forma genèrica, que el cost total per hora que implica la feina 

en cada cas es pot extreure d’aquesta equació: 

Equació 1: Càlcul del cost del treballador per hora 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑆𝑜𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑆. 𝑆 = 𝑆𝑜𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑡(1 + 0.325) 

 

Per tant, s’ha establert un cost en funció de cada una de les tasques realitzades, en funció dels 

coneixements necessaris per realitzar-ho i la dificultat que implica. 

 Cost disseny i programació del sistema de control de PLC: 20,00 €/hora 

 Cost disseny i programació del SCADA: 18,00 €/hora 

 Cost disseny i programació de sistema de connexió amb Azure: 22,00 €/hora 

 Cost disseny de pantalles en Grafana: 17,00 €/hora 

 Cost disseny de plantilla en Power BI: 15,00 €/hora 

 Cost disseny i programació HMI en TwinCAT HMI: 18,00 €/hora 

 Cost posada en marxa del sistema: 25,00 €/hora 

 

2. Cost del projecte 

L’execució del projecte en un entorn real, tenint en compte les partides que s’han explicat, i 

alhora considerant que la valoració econòmica que s’ha fet es centra únicament en un marc 

temporal d’un any, té un cost econòmic recollit en el PEM (Pressupost d’Execució Material).  

A nivell d’implantació i cost total del projecte, s’ha de considerar un cost afegit de despeses 

generals, essent un 13% del PEM, que fa referència als diferents costos que ha de fer front 

l’empresa executora del projecte de forma habitual. A més a més, cal obtenir un benefici pel 

desenvolupament i implantació del projecte, sent aquest un 30% del PEM. I finalment, no s’ha 

de menystenir l’IVA (impost sobre el valor afegit) que grava l’execució del projecte, sent d’un 

21%. Tots aquests extres es veuen reflectits en el PEC (Pressupost d’Execució per Contrata). 
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Pressupost d’Execució Material (PEM) 

Taula 2: Pressupost d’Execució Material 

 

 

 

 

 

 

Pressupost d’Execució per Contrata (PEC) 

Taula 3: Pressupost d’Execució per Contrata 

 

 

 

 

 

 

 

El pressupost del projecte és en total: 

CENT TRENTA MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS I VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. 

 

 

BLOC IMPORT 

Llicències de Software 14.100,00 € 

Dispositius i equipament 18.060,00 € 

Serveis en el núvol 2.025,88 € 

Disseny i enginyeria 45.485,00 € 

Total: 79.670,88 € 

BLOC IMPORT 

PEM 79.670,88 € 

13% Despeses Generals 10.357,21 € 

30% Benefici Industrial 23.901,26 € 

21% IVA 16.730,88 € 

Total: 130.660,24€ 
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1. Planificació i propostes futures 

Amb motiu de l’epidèmia de la Covid-19, ha estat impossible realitzar el treball de camp que 

comportaria instal·lar i provar el sistema de control i operació en un entorn real. Per tant, el 

següent pas a aquest projecte és realitzar la connexió i les pertinents proves.  

Alhora, si s’ampliés amb un controlador de tercer nivell (TLC) o amb una zona d’influència, seria 

necessari adaptar l’SCADA a aquesta modificació. 

La telemetria que s’envia al núvol sempre es pot ampliar, essent la capacitat de missatgeria 

contractada de 400.000 missatges diaris, la qual s’ha sobredimensionat per poder-hi enviar totes 

les dades que es necessitin. El que si que caldria és integrar el programa fet en un simulador de 

TwinCAT 3 sobre Visual Studio a un dispositiu de control, PLC, o simplement en un mòdul, amb 

connexió a internet. Així, aquest podria acoblar-se directament al controlador de segon nivell. 

Finalment, també seria interessant desenvolupar una interfície HMI amb l’aplicació de TwinCAT 

HMI, que emuli l’SCADA i adaptar-lo perquè sigui possible connectar-s’hi i controlar el sistema 

des de qualsevol lloc mitjançant un domini propi, per així estendre-ho a una xarxa pública. 

D’aquesta forma es podria fer un sistema de control amb les mateixes característiques que el 

fet a nivell local amb el PSO. 

 

2. Conclusions 

En aquest projecte s’ha aconseguit realitzar, i amb resultats molt satisfactoris, els objectius 

plantejats des de l’inici, realitzant un SCADA de control i supervisió local d’un sistema BESS 

totalment operatiu i integrant solucions IoT i del núvol per estendre i millorar les prestacions 

que el sistema permet, integrant en un mateix un l’automatització i l’IT. 

Així, el projecte realitzat s’ha emmarcat en l’àmbit d’investigació i recerca, on la totalitat del que 

d’aquest s’aplicarà pròximament a la realitat. Així, amb la part plantejada en aquest treball, s’ha 

fet el pas inicial en la consecució d’aquest, essent doncs la base per posteriorment ampliar-lo i 

millorar-lo per així adaptar-lo a les necessitats del projecte. 

És palès la funcionalitat del SCADA desenvolupat, controlant el sistema BESS, que s’ha configurat 

per poder establir un funcionament autònom mitjançant una programació horària del 

convertidor. D’aquesta manera, els diferents operaris del sistema poden configurar-lo 

prèviament d’acord amb una previsió de funcionament de les càrregues on incideix el BESS. 
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Però, si únicament el projecte s’hagués centrat en aquest àmbit de treball, hauria estat un 

projecte més d’automatització. La diferenciació sorgeix amb la integració del conjunt amb l’IoT, 

ja que la tecnologia que ens depara el futur a curt termini implícitament anirà de la mà 

d’aquesta, perquè la informació, a hores d’ara, és l’actiu més valuós. És per això, que  aquest 

projecte s’ha  obtingut la telemetria del sistema per poder-la emmagatzemar en el núvol, sabent 

que sempre estarà a disposició per l’usuari des de qualsevol lloc. 

Les opcions que es plantegen aleshores són il·limitades, en aquest cas s’ha vist amb gran interès 

poder obtenir una pantalla per monitorar el sistema, per així poder visualitzar al llarg del temps 

el comportament del BESS. Sent visualment atractiva, però sobretot en un àmbit tècnic permet 

donar molta informació, ja que és la manera de visualitzar un històric de l’evolució del 

funcionament del sistema. 

Alhora, ha estat remarcable poder obtenir informes diaris de funcionament del BESS, on es dóna 

una informació més detallada del comportament al llarg d’un dia i que això facilita una 

comunicació vertical a escala corporativa.  

Finalment, s’ha proposat com a alternativa a estudiar en un futur el desenvolupament d’un 

SCADA web, per així poder controlar de forma deslocalitzada el sistema. 

Així, la implantació d’aquest projecte tindrà un cost econòmic de cent trenta mil sis-cents 

seixanta euros i vint-i-quatre cèntims. 

Amb tot això, es pot concloure que el projecte realitzat ha complert totes les expectatives 

plantejades i possibles, ja que no era viable la posada en marxa del sistema. 

També ha servit per iniciar-se, tant a mi, personalment, com al conjunt de l’equip investigador, 

en l’àmbit de l’IoT i les plataformes en el núvol, que significa un nínxol de possibilitats i 

coneixements immens i que avançant en aquesta línia de treball es poden assolir grans objectius.  
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