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RESUM
En el present projecte es posa en pràctica una metodologia per a modelitzar el
comportament d’una xarxa de distribució de mitja tensió amb demanda
únicament residencial, generació fotovoltaica distribuïda i demanda de vehicles
elèctrics.
El primer capítol és una introducció, el segon capítol és una revisió de l’estat de
l’art de la temàtica, el tercer capítol exposa la obtenció de la demanda elèctrica
únicament residencial realista mitjançant Load Profile Generator, el quart capítol
mostra el funcionament del programa Matpower implementat en Matlab per a la
resolució de problemes de fluxos de càrrega, en el cinquè capítol es mostra el
cas d’estudi d'una línia de distribució de 11 kV que dóna servei a una regió de la
ciutat de Barcelona i finalment en el sisè apartat les conclusions.

RESUMEN
En el presente proyecto se pone en práctica una metodología para modelar el
comportamiento de una red de distribución en media tensión con demanda
únicamente residencial, generación fotovoltaica distribuida y demanda de
vehículos eléctricos.
El primer capítulo es la introducción, el segundo capitulo es una revisión del
estado del arte de la temática, el tercer capitulo expone la obtención de
demanda eléctrica según Load Profile Generator, el cuarto capítulo muestra el
funcionamiento del programa Matpower implementado en Matlab para la
resolución de problemas de flujos de carga, el quinto capítulo expone el caso de
estudio de una línea de distribución de 11 kV que da servicio a una región de la
ciudad de Barcelona y finalmente en el sexto capítulo hay las conclusiones.
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ABSTRACT
In this project a methodology for modelling the behaviour of a distribution grid at
medium voltage is applied, in this distribution grid the is a load purely residential
related, also photovoltaic distributed generation and lastly an electrical vehicle
load is added.
On the first chapter there is an introduction, on the second chapter there is a
state of the art of the topics on this project, on the third chapter obtaining a load
profile from Load Profile Generator is explained, the fourth chapter it is explained
how the software Matpower is implemented into Matlab intending to solve flux
load problems, on the fifth chapter the study case of a distribution grid with 11kV
in a region inside the city of Barcelona is shown and finally on the sixth chapter
there are the conclusions.
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CAPÍTOL 1:
INTRODUCCIÓ

Cada any que passa la societat esdevé més dependent de l’energia elèctrica
augmentant el consum energètic mundial a mesura que noves tecnologies van
apareixent. Tot i la conscienciació que actualment s’està intentant dur a terme no
sembla ser que aquest tipus de creixement es moderi, tan sols ha pogut ser
frenat parcialment per els efectes de la crisis en alguns països com Espanya.
A la vegada que el consum augmenta la generació d’energia elèctrica es troba
més limitada per l’encariment de les fonts energètiques més típiques, el punt a
partir del qual la producció de petroli es començarà a reduir, el peak-oil,
s’apropa. En aquests elements també entra en joc el factor de la pol·lució que
aquesta producció genera en la majoria de centrals de producció energètica.
Un dels consums energètics més elevats i majors productors de pol·lució en
forma de CO2 és el transport que suposa gran part de l’energia consumida al
món, concretament un 27 % de l’energia primària (International Energy Agency
2010). Actualment s’està plantejant fer un canvi en la mobilitat cap al vehicle
elèctric per poder solucionar aquestes dues problemàtiques però l’entrada del
vehicle elèctric a la xarxa ha de venir acompanyada d’una actualització de les
fonts energètiques d’on surt l’electricitat que els recarregarà.
Aquest projecte vol observar les conseqüències de la integració del vehicle
elèctric a la xarxa a gran escala. S’estudia aquesta problemàtica en les xarxes de
distribució.

1.1.

Motivació

La motivació d’aquest projecte sorgeix arrel dels problemes que s’han anat
plantejant al llarg dels últims anys sobre la integració dels vehicles elèctrics a la
xarxa. El range anxiety, l’ansietat davant la descàrrega de la bateria suposen un
repte a l’hora de poder preveure la recàrrega de cadascun dels vehicles,
convertint-los en una variable altament aleatòria.
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Suposa un repte futur admetre tot el consum dels possibles vehicles elèctrics en
la xarxa de distribució per la simultaneïtat. En el projecte s’ha d’estudiar la
problemàtica de saber si és indispensable la creació d’una figura com el gestor de
càrrega per a regular la recàrrega de tot un parc de vehicles
Aquest projecte neix a partir d’un projecte realitzat anteriorment Modelado de la
demanda de carga lenta y rápida de vehículos eléctricos para el estudio de
impacto en la red de distribución. Aquest projecte pretén seguir l’estela de
l’anterior i avançar en el camp de la integració del vehicle elèctric a la xarxa.

1.2.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és crear un model que permeti considerar la
demanda residencial, la demanda dels VE i la generació renovable per analitzar
el potencial impacte en xarxes de distribució.
Els objectius secundaris són els següents:
•

Elaborar un perfil de demanda per a habitatges espanyoles que proporcioni
un model amb un comportament realista.

•

Elaborar un model de generació fotovoltaica en una zona residencial de
Barcelona.

•

Implementar un model de demanda de vehicles elèctrics a la xarxa
d’estudi.

•

Implementar demanda, generació i consum elèctric en un model de flux de
càrrega per poder estudiar l’impacte en la xarxa de distribució.
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CAPÍTOL 2:
ESTAT DE L’ART DEL
VEHICLE ELÈCTRIC

En aquest capítol es descriu el vehicle elèctric amb una breu historia, les
arquitectures en les que pot estar construït, les bateries més comunes, el
funcionament dels sistemes de recàrrega actuals i es recullen els vehicles
elèctrics actualment disponibles en el mercat espanyol, també s’hi descriu la
modelització de la demanda elèctrica d’habitatges.

2.1. El Vehicle Elèctric
Quan es parla de vehicle elèctric es fa referència a tot tipus de transport la
tracció del qual es duu a terme a través d’un motor elèctric. En aquest projecte
es tractarà al vehicle elèctric centrat als turismes per acotar el camp d’estudi. En
aquest apartat es definiran els conceptes més bàsics del cotxe elèctric i finalment
es presentarà un llistat dels vehicles disponibles al mercat espanyol actual.

2.1.1.

Història

El vehicle elèctric es presenta actualment com a una alternativa al vehicle de
combustió interna per a poder evitar la dependència dels combustibles fòssils. Els
quals acabaran convertint-se en un producte de luxe, ja que son finits dins de la
terra.
Tot i ser considerat una alternativa, el cotxe elèctric va ser creat prèviament als
vehicles més convencionals. Durant la primera meitat del segle XIX es van
començar a desenvolupar mètodes de transport que utilitzaven l’energia elèctrica
però, degut sobretot a una gran mancança en la tecnologia de bateries, aquests
no van arribar a comercialitzar-se. El principal problema de les bateries era que
- 11 -
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no eren recarregables en aquella època, per tant cada cop que es consumia
s’havia de comprar una nova bateria fent el vehicle totalment inviable per a la
seva explotació comercial.
A finals de la dècada dels 60 es va presentar un nou model de bateries, les
anomenades bateries de Plom-Àcid inventades per Gaston Planté, que van ser les
primeres bateries amb capacitat per recarregar-se utilitzant un corrent invers.
Posteriorment i gràcies a Camille Alphonse Faure aquestes bateries van millorarse fins a fer-ne viable la producció en massa (Guarnieri 2012).
A partir de la dècada dels 80 es van començar a crear els primers cotxes elèctrics
com a tal, els quals podien transportar persones a velocitats equivalents a la
tracció animal. Un dels primers vehicles elèctrics va ser construït per William
Morrison a l’any 1890 (www.energy.gov 2015), aquest vehicle tenia capacitat per
a 6 passatgers i podia assolir velocitats de 14 mph equivalent a 22 km/h.
L’èxit del vehicle elèctric va arribar a fer que durant un temps fos el tipus de
tracció, no animal, més utilitzada per sobre del vapor i del motor de combustió
en vehicles privats (www.duke-energy.com 2015).
Tot i al clar desenvolupament de la tecnologia de les bateries i a les millores del
cotxe elèctric en general aquest va veure la seva evolució estancada a principis
del segle XX per diverses raons:
1. La creació de noves carreteres que unien llargues distancies entre grans
ciutats demandava una autonomia de conducció més alta, que només els
vehicles de combustió interna permetien tenir.
2. L’aparició del motor d’arrencada va facilitar l’engegada del motor de
combustió, ampliant el seu mercat.
3. Finalment l’aparició del vehicle Ford model T va reduir els preus dels
vehicles de combustió interna (Guarnieri 2012) d’una forma tant dràstica
que va ser impossible per cap de les altres tecnologies competir amb
aquest.
Fins a les dècades dels 60 i 70 el cotxe elèctric no va veure cap tipus de
desenvolupament ni cap tipus d’interès per part dels fabricants fins que degut a
les crisis del petroli de l’any 67 i 73 Estats Units va establir noves línies de
desenvolupament de cotxes amb tracció alternativa, que els permetrien no
dependre de combustibles provinents d’altres països.
Tot i aquest intent de ressuscitar el vehicle elèctric no va ser fins als anys 90 en
que realment es va poder veure un avenç suficient de la tecnologia com a perquè
el vehicle elèctric pogués començar a considerar-se una alternativa.
L’aparició de dues noves lleis Clean Air Act Amendment, modificació de l’acta
d’aire net l’any 1990 (www.epa.gov 2015) i New transportation emissions
regulations nova regulació d’emissions de transports l’any 1992 (www.arb.ca.gov
2015), tot i que aquestes dues lleis van ser suavitzades van obligar a grans
companyies fabricants de vehicles a produir un petit percentatge de vehicles
elèctrics.
Malgrat que els primers retorns cap al vehicle elèctric van succeir a Estats Units,
el primer cotxe que va esdevenir un èxit comercial i produït en massa va ser el
híbrid Toyota Prius a l’any 1997. Aquest fet a impulsar la confiança en la
producció de cotxes elèctrics i híbrids.
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A l’any 2006 una nova empresa Tesla motors presenta el seu cotxe ultra-sport
Tesla Roadster aquest cotxe es considerat un cotxe de luxe i totalment elèctric
suplint una part del mercat que mai havia sigut explotada com son els cotxes
d’alta gamma. Disposant d’una gran autonomia i d’una gran acceleració va
impulsar la majoria d’empreses del sector de l’automòbil a la producció de
vehicles elèctrics fins a l’actualitat.

2.1.2.

Arquitectures

Quan es parla de arquitectures de vehicle elèctric es fa referencia al seu tipus de
tracció i a quina forma tenen els seus motors elèctrics d’obtenir l’energia
necessària per operar correctament. Es poden diferenciar quatre tipus
d’arquitectures per a cotxes elèctrics:
•

HEV

Vehicle Elèctric Híbrid: Aquest tipus de vehicles disposen de, com a mínim, dos
motors un d’elèctric i un de combustió interna. En el cas d’aquests vehicles el
motor elèctric no es pot recarregar obtenint energia de la xarxa elèctrica.
Segons com estiguin comunicats els motors del vehicle es poden diferenciar tres
tipus diferents de vehicle elèctric híbrid sèrie, paral·lel i sèrie-paral·lel:
•

HEV sèrie: En la distribució sèrie trobem que els dos motors es troben
connectats en sèrie entre ells a través d’un generador com podem veure
en Figura 1. El motor de combustió s’engega per poder transmetre
energia al generador, aquest distribueix l’energia elèctrica generada entre
el motor elèctric i les bateries segons el mètode d’operació utilitzat,
aquests mètodes d’operació es mostren en la Taula 1. Finalment l’energia
arriba a l’eix de transmissió i es converteix en energia cinètica.

•

HEV paral·lel: En la distribució en paral·lel els dos motors implicats poden
proporcionar energia a l’eix de transmissió sense que l’altre motor hagi de
formar part del procés obligatòriament, tal i com podem veure en Figura
2 Esquema simplificat model vehicle elèctric en paral·lel, els dos motors
estan enllaçats amb l’eix i no es poden desconnectar d’ell. En general qui
generarà la força motriu serà el motor de combustió i el motor elèctric es
connectarà a la transmissió per a produir acceleració i per absorbir energia
de la frenada.

•

HEV sèrie-paral·lel: Aquest tipus de distribució dels vehicles híbrids
engloba les característiques de les dues distribucions anteriors. Inclou dos
nous elements el primer d’ells un generador dedicat a enllaçar la branca
del motor de combustió interna i les bateries que alimenten el motor
elèctric, el segon element inclòs és l’anomenat engranatge planetari, això
ho podem veure en la Figura 3. L’objectiu d’aquest engranatge es no fer
dependre a l’eix motriu d’un dels dos tipus d’energia, en l’arquitectura en
sèrie depèn del motor elèctric i en l’arquitectura paral·lel depèn del motor
de combustió, en aquest cas pot dependre de les dues depenent de la
situació.
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Figura 1 Esquema simplificat model vehicle elèctric en sèrie.
Font: (Chan 2007)

Figura 2 Esquema simplificat model vehicle elèctric en paral·lel.
Font: (Chan 2007)
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Taula 1 Modes d'operació del vehicle
elèctric híbrid en sèrie.

Taula 2 Modes d'operació del vehicle
elèctric híbrid en paral·lel.

Font: (Sivachandran, Lakshmi and
Kalichamy 2014)

Font: (Sivachandran, Lakshmi and
Kalichamy 2014)

Mode
d’operació en
sèrie

Estat dels dispositius
importants

Mode
d’operació en
paral·lel

Estat dels dispositius
importants

Mode bateria
sola

Motor parat, tota
potencia s’obté de la
bateria.

Mode motor de
combustió sol

El motor de combustió
realitza tot el treball.

Mode motor sol

Potencia s’obté del
motor de combustió.

Mode motor
elèctric sol

El motor elèctric
realitza tot el treball.

Mode combinat

Motor i bateria
proporcionen energia a
la vegada.

Mode combinat

Motor de combustió i
elèctric proporcionen
energia
simultàniament.

Mode divisió de
potencia

Motor cedeix potencia
per recarregar bateries
i per conducció.

Mode divisió de
potencia

Recarrega a través del
motor simultània a la
conducció

Mode càrrega
estacionaria

Només recarrega
bateries.

Mode càrrega
estacionaria

Només recarrega
bateries.

Mode càrrega
regenerativa en
frenada

Es recarrega la bateria
amb l’aprofitament de
la frenada.

Figura 3 Esquema simplificat model vehicle elèctric en sèrie-paral·lel.
Font: (Chan 2007)
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•

PHEV

Vehicle Elèctric Híbrid Endollable: Les característiques d’aquest tipus
d’arquitectura són exactament les mateixes que les característiques presentades
en els vehicles elèctrics híbrids, per tant els tipus de distribucions vistos en
l’apartat anterior també es poden trobar en aquest tipus de vehicle elèctric. La
diferencia evident i principal que aquest tipus d’arquitectura posseeix respecte
als HEV és la possibilitat d’endollar el vehicle per a la recàrrega de la bateria.
En el cas anterior la recarrega de la bateria es duia a terme exclusivament a
través de dispositius interns del cotxe, generalment el motor de combustió
interna o la regeneració a través de l’aprofitament de l’energia de frenada. Per
contra, en la situació del vehicle elèctric endollable la major part de la càrrega es
durà a terme amb l’energia obtinguda de la xarxa recurrent al motor de
combustió per a situacions esporàdiques i per optimitzar l’ús de la bateria.
En general el vehicles elèctrics híbrids endollables seran aquells vehicles híbrids
que pretenguin fer un ús més extensiu de les bateries i que tinguin una capacitat
més elevada d’emmagatzematge d’energia elèctrica.
•

BEV

Vehicle Elèctric Pur: Aquesta estructura de vehicle elèctric només utilitza
l’energia elèctrica com a font motriu i l’extreu totalment de les bateries que
només es poden recarregar mitjançant elements externs al vehicle,
preferentment la xarxa elèctrica, però qualsevol generador d’electricitat complint
les condicions necessàries pel carregador del vehicle seria possible.
Degut a que extreuen tota la seva energia de les bateries aquestes tenen unes
dimensions molt superior a qualsevol dels altres tipus d’estructures actuals. Cal
afegir també que aquesta limitació dona peu a l’aparició del range anxiety o
preocupació pel rang. Aquesta situació es la por a esgotar la bateria en un
trajecte llarg, l’existència d’aquest factor origina entre d’altres dos elements a
tenir en compte en el comportament del conductor de cotxe elèctric.
Primer de tot la infrautilització del vehicle elèctric per por a no poder arribar a la
destinació desitjada.
Segon la recarrega irracional i constant del vehicle després de qualsevol tipus de
trajecte.
•

REEV

Vehicle Elèctric amb Rang Ampliat: Es considera vehicle elèctric amb rang
ampliat tot aquell vehicle elèctric pur on se li ha afegit un motor de combustió i
dipòsit de combustible addicionals i desacoblats de l’eix de transmissió que
només es dediquen a la generació d’energia elèctrica per a l’alimentació de les
bateries i del motor.
Molt similar al vehicle elèctric híbrid amb arquitectura en sèrie en definició. La
principal diferencia entre aquests dos és que el motor de combustió interna no
proporciona energia motriu en cap cas.
Aquest concepte de vehicle elèctric es va proposar com a una possible solució al
range anxiety ja que permet per a trajectes curts l’ús exclusiu de la bateria i per
a trajectes llargs disposa de l’opció d’ampliar l’autonomia mitjançant el motor de
combustió interna generador d’energia elèctrica.
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2.1.3.

Bateries

En aquest apartat parlarem de les bateries més utilitzades per als vehicles
elèctrics. Les bateries son un dels elements més importants dins del vehicle
elèctric per diversos motius.
Primer de tot les bateries son l’element que ens permet obtenir energia elèctrica
i que per tant ens determina l’autonomia del vehicle sense fer ús de cap altre
tipus de font. Segon, les bateries són, actualment, l’element individual més car
de tot el vehicle. Tercer i últim, les bateries són també un dels elements més
pesants del vehicle, no només pel seu pes sinó també el seu volum i els seus
requeriments de seguretat limiten els fabricants a l’hora d’implementar certes
tecnologies en cotxes elèctrics.
En el vehicle elèctric el tipus de bateries utilitzades s’anomena secundaries,
aquestes son bateries que es poden recarregar ja que evidentment la recarrega
es un dels factors desitjables en el cotxe elèctric.
•

Plom-àcid

Són les primeres bateries secundaries que es van crear. Són bateries de senzilla
construcció i tenen costos de fabricació baixos. Tot i aquestes punts a favor
també tenen una baixa densitat energètica respecte del pes i del volum, triguen
un temps elevat a recarregar-se.
A més a més els elements constituents, el plom i l’àcid sulfúric, són altament
contaminants i constitueixen un risc per al medi.
Aquestes bateries son normalment utilitzades en els vehicles convencionals ja
que son capaces de generar una alta intensitat necessària per a l’engegada del
cotxe.
•

Ió-liti

Les bateries englobades en aquesta tipologia son majoritàriament utilitzades en
vehicles elèctrics purs, tenen una gran varietat dins d’elles ja que depenent de
quins elements siguin l’ió tindrà unes característiques variables dins d’un rang.
Actualment són les bateries que més en desenvolupament es troben i les que
prometen més avenços en els camps de més preocupació dins del vehicle elèctric
com són el nombre de cicles de vida i la seguretat en el funcionament.
Seguidament es parla d’algunes de els tecnologies ió-liti concretes en funció de
l’ió que en forma part.
•

LiCoO2: Liti cobalt òxid, la més comuna dins d’aquesta categoria. Tot i
això el cobalt és un element car i n’encareix el preu, també és la més
reactiva descarregant-se de forma passiva finalment també té dificultats
tèrmiques ja que es troba subjecte al reescalfament (Doughty and Pesaran
2012).

•

LiFeP: Liti ferro fòsfor, té una baixa densitat volumètrica en comparació
però és de les tecnologies ió liti més segures. Degut al tractament i procés
de síntesis del fòsfor també s’ha de tenir en compte un cost elevat
(Doughty and Pesaran 2012).

•

LiMnO: Liti manganès òxid, una gran millora respecte a la bateria de liti
cobalt, aquesta té un preu més reduït i més seguretat de funcionament.
Però no té estabilitat a altes temperatures (Doughty and Pesaran 2012).
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•

•

LiS: Liti sofre, un dels camins per a l’evolució de les bateries d’ió liti es
considera aquest tipus de bateries, que teòricament poden arribar a un
rang de densitat energètica de 3 a 5 vegades més alt. Actualment no son
utilitzades ja que manca desenvolupament, tenen una descàrrega
automàtica elevada, poca seguretat, cicles de vida curts i poca eficiència
de càrrega (Zhang 2013).

Niquel-hidrud metàl·lic

Aquest tipus de bateries són utilitzades normalment en vehicles híbrids, i la
majoria d’aquest tipus de vehicles les tenen incorporades. Tenen un gran rang
d’intensitat entregada al sistema, el que els converteix en les més flexibles i una
sèrie d’aspectes positius, alta densitat energètica i de potencia, cost i seguretat
en càrrega i descarrega que les converteixen en les preferides per als híbrids
(Pollet, Staffel and Shang 2012).
•

ZEBRA

Les bateries ZEBRA estan formades per sodi níquel clorur i es basen en la
tecnologia de les sals foses, per tant necessiten d’una petita font de calor en cas
de refredament.
Aquest tipus de bateries treballa a unes temperatures de 270-350 ºC (Dustmann
2004) i necessita d’una posició fixe i estable dins del vehicle això provoca que
la densitat energètica no sigui molt elevada, aquestes limitacions mecàniques
provoquen que cada cop sigui menys utilitzada en aplicacions com el vehicle
elèctric.
Com a gran avantatge que ofereix la tecnologia hi tenim l’aprofitament del 100%
de la càrrega sense pèrdues.
•

Zinc-aire

Aquestes bateries són considerades les bateries amb millor densitat energètica
actualment. Tot i així encara no són utilitzades de forma comú en aplicacions de
grans dimensions sinó que s’utilitzen com a substitutius de les antigues bateries
de mercuri que són de petites dimensions.
La bateria de Zinc i aire podria arribar a ser una alternativa de les bateries de Liti
Ió no només per les seves característiques tècniques sinó també per dos motius.
El primer de tot és que una bateria d’aquest tipus absorbeix CO2 de l’ambient i el
segon motiu és que es disposa d’una industria productora de zinc molt extensa i
el seu cost es veurà reduït en el futur. (Tahil 2007)
•

Liti-aire

Les bateries de liti i aire actualment es troben en desenvolupament. Utilitzen un
mètode d’electròlisis idèntic a les bateries de zinc aire, desapareix el càtode com
a tal i s’utilitza l’oxigen per fer la funció de càtode.
Aquest tipus de bateries s’estima que pot arribar a tenir la mateixa densitat
energètica que la gasolina. Però segueix en vies de desenvolupament i només es
pot especular. (Badwal, et al. 2014)
A continuació s’hi pot veure la Figura 4 en aquesta figura es mostra la densitat
energètica en pes per a les tecnologies estudiades prèviament, hi podem veure
tant el valor pràctic com el valor teòric la diferència entre aquests dos és que el
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teòric és el punt fins a on podria arribar amb tecnologia de rendiment 1 i el valor
pràctic és el valor real.
Podem destacar com la tecnologia millor situada en la comparació és la gasolina i
seguidament les bateries de liti aire, demostrant les grans esperances que hi han
posades en aquest tipus de bateries

Figura 4 Densitat energètica en pes per bateries recarregables comparades a la
gasolina.
Font: (Doughty and Pesaran 2012)

2.1.4.

Punts de recàrrega i connectors

En aquest apartat parlarem dels tipus de punt de càrrega, connectors utilitzats
actualment en l’àmbit del vehicle elèctric i de la normativa a la que es troben
subjectes aquests elements a l’estat espanyol.
Després de les bateries els punts de recàrrega del vehicle elèctric són el segon
punt més important en el cotxe elèctric, això es deu a la importància que es dona
al temps que necessita per a recarregar la bateria i també a l’efecte d’aquesta
recàrrega en la xarxa elèctrica. Existeixen tres formes de recàrrega de les
bateries però només una d’elles és important en l’actualitat aquests tres tipus
són recàrrega per canvi de bateries, recàrrega inductiva i recàrrega conductiva.
La recàrrega per canvi de bateries es una idea que va fracassar en el seu
moment amb la fallida de la companyia Better Place tot i així se segueix
desenvolupant i per exemple en un dels cotxes més importants com és el Tesla
model S. (TeslaMotors 2015)
La recàrrega inductiva es tracta de la càrrega del cotxe a través de l’aire
utilitzant ones electromagnètiques com a mètode per al transport de l’electricitat.
Aquest tipus de recàrrega es troba actualment en investigació (Ibrahim, et al.
2015) (Liu and Habetler 2015) i no s’utilitza de forma regular.
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Finalment la recàrrega conductiva és la que es realitza mitjançant un cable que
connecta el vehicle elèctric amb un punt de corrent connectat a la xarxa elèctrica
o a un generador de corrent. Això el converteix en el mètode de recarrega més
convencional i a la vegada el més factible d’implementar a tot el món, ja que
independentment de les característiques de la xarxa elèctrica de la regió un
convertidor pot adaptar aquests valors per realitzar la connexió al vehicle. En el
tema de la recàrrega conductiva es parla de 3 aspectes que són els següents:
•

Tipus de punts de recàrrega conductiva

Els tipus de punts de recàrrega són qualsevol dispositiu que permeti endollar el
vehicle elèctric. Aquests es divideixen en punts de recàrrega simple i punts de
recàrrega SAVE (Sistema d’alimentació específic del vehicle elèctric). Un punt de
recàrrega simple només consta de les proteccions necessàries i una connexió no
específica per al cotxe elèctric. Un punt de recàrrega SAVE es una connexió
especialment i exclusivament habilitada per alimentar un vehicle elèctric aquesta
inclou cablejat connexió i base de presa de corrent. Dintre de la normativa també
es diferencia entre diferents modes de càrrega 1, 2, 3 i 4 (ITC-BT-52 2014) que
es descriuen a continuació:
•

Mode de càrrega 1: Connexió del vehicle a la xarxa d’alimentació
mitjançant presa de corrent normalitzada. No pot superar una intensitat
de 16 A ni un voltatge de 250 V en monofàsic o 480 V en trifàsic. La
potencia màxima és de 3,7 kW en monofàsic o de 11 kW en trifàsic.
Aquest mode està pensat per reutilitzar la pròpia instal·lació de l’habitatge,
com a càrrega a velocitat convencional, per endollar un vehicle elèctric
sense necessitat d’instal·lar un nou comptador elèctric.

•

Mode de càrrega 2: Connexió del vehicle elèctric a la xarxa d’alimentació
mitjançant presa de corrent normalitzada i afegint control i sistema de
protecció per a les persones (interruptor diferencial). No pot superar una
intensitat de 32 A ni un voltatge de 250 V en monofàsic o 480 V en
trifàsic. La potencia màxima entregada per aquest mode és de 7,4 kW en
monofàsica o de 22 kW en trifàsica. (www.urbener.com 2015)
Aquest cas es tracta del que s’anomena càrrega semi-ràpida ja que la
velocitat de càrrega és més elevada que en el mode 1. El vehicle necessita
disposar d’una connexió especifica per a la càrrega de vehicles i no té
perquè estar sempre connectada a la xarxa.

•

Mode de càrrega 3: Connexió directa del vehicle a la xarxa d’alimentació
mitjançant un SAVE, amb una funció de control permanent a la instal·lació
fixa. En aquest mode la potència que s’entrega a les bateries és de 7,4 kW
en monofàsica o de 22 kW en trifàsica. (www.ibil.es 2015)
En aquest cas es tracta un altre cop de recàrrega semi-ràpida.

•

Mode de càrrega 4: Connexió indirecta del vehicle a la xarxa d’alimentació
mitjançant un SAVE, amb una funció de control permanent a la instal·lació
fixa. En el mode 4 la potència entregada a les bateries és la més elevada,
arriba fins a 210 kW en trifàsica alterna amb 250 A per fase o 240 kW en
corrent continua amb 400 A. (Pérez de Lucía 2015)
Aquest cas és l’anomenat càrrega ràpida, que pretén solucionar el
problema del range anxiety, la desconfiança en la capacitat de les bateries
i infravalorar l’autonomia del vehicle.
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•

Tipus de connectors de recàrrega conductiva

La recàrrega conductiva de vehicles elèctrics es va iniciar des de molts països
diferents tots ells amb estàndards diferents i s’han arribat a dissenyar diversos
tipus de connectors que ara mateix competeixen entre ells per arribar a ser els
més utilitzats, arrel d’aquesta competició s’ha creat l’estàndard IEC 62196 que
reconeix diversos tipus de carregadors per a la seva connexió a la xarxa en
modes de càrrega semi ràpida o superiors amb amperatge de més de 16 A (IEC
2011). Els tipus de connectors que existeixen actualment són els següents:
•

Schuko CEE 7/4: Aquest tipus de connector és el connector habitual a
Europa, en la càrrega de vehicles elèctrics s’utilitza només per a càrregues
lentes. La majoria de fabricants permeten connectar el vehicle mitjançant
aquest tipus de connector però adverteixen que és preferible utilitzar una
connexió dedicada amb un connector dissenyat especialment.

•

SAE J1772: També conegut com a type 1. Aquest connector està basat en
els estàndards nord americans, els seus modes de càrrega són a 120 V i
16 A o a 240 V i 32-80 A. Els voltatges per als que ha estat dissenyat són
els americans i per tant la potencia a la que carrega és lleugerament
inferior.

•

Mennekes: També conegut com a type 2, el més estès als països
europeus. Treballa a tensions de 240 V i a corrents de fins a 32 A, la
potencia de càrrega màxima es de 22 kW. Dissenyat per Mennekes una
empresa alemanya pretén complir els estàndards mundials i a més a més
satisfer les necessitats europees (Mennekes Solutions 2015).

•

CCS: Aquest tipus de connexió barreja tant el type 1 com el type 2. Així
que engloba les característiques europees i les característiques nord
americanes en un mateix tipus de connector.

•

EVplug: També conegut com a type 3, creat per companyies franceses i
italianes. La intensitat màxima a la que permet treballar és de 32 A i pot
treballar tant en monofàsica com en trifàsica.

•

CHAdeMO: Aquest tipus de connexió ha estat creat a Japó, està pensat
expressament per a recàrregues ràpides i ultra-ràpides en corrent
continua, té capacitat per admetre fins a 200 A.

2.1.5.

Vehicles elèctrics a Espanya

En aquest apartat parlarem dels vehicles elèctrics disponibles actualment a
Espanya aquests es presenten en la Taula 3 aquesta taula mostra les marques
que comercialitzen a espanya, el model de vehicle elèctric, la seva tipologia
segons l’apartat anterior d’aquest mateix capítol , l’autonomia de la que disposen
en conducció exclusivament elèctrica, la potència elèctrica a la que treballa el
motor i finalment el preu del comerciant sense tenir en compte els impostos.
Com es pot veure en la taula hi manquen diversos cotxes famosos, entre ells els
cotxes de la marca Tesla i el Chevrolet Volt. Els motius pels que no apareixen a
la taula és que o bé la companyia no disposa de distribuïdor a l’estat espanyol o
bé el model ha cessat la seva comercialització al país.
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Taula 3 Vehicles elèctrics en el mercat espanyol actual.
Fonts: (Audi 2015) (BMW 2015) (Citroën 2015, KIA 2015, Mitsubishi 2015, Opel 2015,
Peugeot 2015, Porsche 2015, Renault 2015, Smart 2015, Volkswagen 2015, BYD 2015)
(Nissan 2015) (Toyota 2015)
Marca

Model

Tipologia

Autonomia

Potencia

PVP sense

(km)

(kW)

taxes (€)

Audi

A3
sportback
e-tron

PHEV

48

55

35500

BMW

I i3 REX

REEV

170

125

32690

BMW

I i3

BEV

190

125

28979

BMW

I i8

PHEV

37

96

107355

Citroën

C-zero

BEV

150

49

25247

KIA

NUEVO
eléctrico

BEV

212

81

35790

Mitsubishi

i-MiEV

BEV

150

49

20165

Mitsubishi

Outlander

PHEV

52

149

39008

OPEL

Ampera

REEV

83

111

44525

Peugeot

ION

BEV

150

49

30190

Porsche

Cayenne S Ehybrid

PHEV

36

315

86026

Porsche

Panamera

PHEV

36

306

110270

Renault

ZOE

BEV

240

65

17561

Smart

Fortwo electric
drive

BEV

145

55

19972

Volkswagen

e-golf

BEV

190

85

35500

Volkswagen

e-up!

BEV

160

60

26890

BYD

e6

BEV

300

90

45368

Nissan

Leaf

BEV

199

80

24000

Toyota

Prius Plug
Hybrid

PHEV

25

136

35500

soul

in

2.2. La demanda elèctrica d’habitatges
En l’estudi d’una xarxa de distribució per a consums residencials, evidentment la
modelització de la demanda elèctrica d’aquests habitatges és un dels aspectes
més importants. En aquest apartat s’exposen les tècniques de modelització de la
demanda i les que utilitza Red Eléctrica Española.
La modelització de la demanda elèctrica es divideix per conveni en tres tipus
segons l’horitzó de predicció: curt termini, mig termini i llarg termini (Alawi and
Islam 1996).
Curt termini: Prediccions realitzades per a horitzons temporals de 1 hora fins a
poques setmanes. Aquest tipus de prediccions són un factor molt important en el
comportament del mercat diari d’electricitat.
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Mig termini: Prediccions realitzades entre setmanes i mesos. Aquest tipus de
prediccions afecten sobretot a la planificació del funcionament d’una planta, com
en la gestió del combustible o la programació del manteniment.
Llarg termini: Prediccions realitzades entre mesos i anys. Aquest tipus de
prediccions ajuden a la planificació d’extensions del sistema elèctric tant en la
generació com en la transmissió i transformació.

2.2.1.

Tècniques de modelització de demanda elèctrica

Les tècniques de modelització
es divideixen en dos grans tipus mètodes
paramètrics i mètodes basats en intel·ligència artificial.
•

Mètodes paramètrics: Aquests mètodes es basen en models matemàtics que
relacionen la demanda elèctrica amb els factors pels que són influenciats. Per
aquests mètodes s’utilitzen tècniques estadístiques i series històriques tant de
la demanda com dels factors que la influenciïn.
Dins d’aquest mètode es poden englobar en tres tipus diferents models de
regressió, models de predicció de series temporals i models dinàmics GreySystem.
o

Models de regressió:
S’utilitzen en curt i mig termini. S’utilitzen diverses tècniques per
descriure el comportament no lineal dels factor climàtics i
socioeconòmics (Jin, Lai and Long 2004).

o

Models de predicció de sèries temporals:
Aquests són els models més simples que s’utilitzen actualment.
Obtenen bones prediccions per a models a curt termini i són àgils
d’utilitzar (Jian-Chang, Xingping and Sun 2005). Dintre d’ells cal
destacar les tècniques ARIMA que són el grup predominant dels
mètodes paramètrics.

o

Models dinàmics Grey-System:
Aquest model s’utilitza per solucionar sistemes amb informacions
incompletes o desconegudes. Es va crear amb l’objectiu de solucionar
models a llarg termini i també té bons resultats en terminis molt curts
(Akay and Atak 2007)

•

Mètodes basats en Intel·ligència Artificial: Aquests mètodes requereixen
tècniques més sofisticades que les anteriors i per tant tenen un temps de
càlcul més elevat. El seu principal avantatge és el comportament robust
davant de sistemes no lineals (Naixiong, et al. 2001)
Aquests mètodes es poden englobar en dos tipus xarxes neuronals artificials o
lògica difusa
o

Xarxes neuronals: Aquesta tècnica intenta simular el funcionament
d’una xarxa neuronal real en un problema matemàtic. Per a models de
curt termini aquest tipus de model no proporcionen resultats correctes
(Hippert, Pedreira and Souza 2001).

o

Lògica difusa: Principalment utilitzat en prediccions a curt termini.
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2.2.2.

Model de predicció de Red Eléctrica España

En aquest apartat s’estudien els models de predicció de l’operador del sistema
per a conèixer amb més profunditat la procedència de les seves dades.
Red Eléctrica España utilitza dos mètodes de predicció un a curt termini i un a
llarg termini, els dos es van implementar el mateix any, el mètode a llarg termini
s’anomena ‘THOR’ (Moral-Carcedo and Vicens-Otero 2003) i el mètode a curt
termini no té nom (Cancelo, Espasa and Grafe 2008).
•

Predicció a llarg termini, THOR: La informació que es pot obtenir d’aquest
mètode de predicció és molt limitada i es troba majoritàriament obsoleta.
Però es pot saber que utilitzen tècniques de predicció de sèries temporals i
que el model THOR es divideix en diferents models interns segons el tipus de
demanda que estiguin intentant preveure. Aquestes divisions en el model són
importants ja que diferencien cadascuna diferents tipus de prioritats en les
variables que afectaran a la demanda de l’estat.

•

Predicció a curt termini: La predicció a curt termini es divideix en un model de
predicció diari i en diversos models de predicció de 24 hores. En aquests
models la demanda es divideix en quatre factors:
o

Factors de demanda normal: Basats en els històrics de comportament
de la demanda elèctric estatal.

o

Factors meteorològics: Basats en les prediccions meteorològiques per
al període de temps a estudiar.

o

Factors especials: Aquests factors especials tenen en compte
eventualitats especials com podrien ser vagues, festivitats o grans
congregacions de gent en una mateixa zona.

o

Factors aleatoris: El model considera que tota predicció ha de mantenir
una part d’aleatorietat que no sigui previsible per assegurar el seu
correcte funcionament.
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CAPÍTOL 3:
OBTENCIÓ D’UN PERFIL
DE DEMANDA ELÈCTRICA
PER A UNA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ

En aquest capítol es descriu l’obtenció del perfil de demanda per a Load Profile
generator. Inicialment s’utilitzen les dades proporcionades per Red Eléctrica
Española a partir de les potencies de transformació d’una regió per obtenir les
dades segons fons oficials i aquestes es fan servir per comprovar els resultats
obtinguts.
També s’exposa la metodologia d’obtenció del nombre d’habitatges segons la
capacitat de potencia.

3.1. Demanda elèctrica segons REE
3.1.1.

Introducció

Anualment a finals d’any Red Eléctrica Española (REE) proporciona en un Boletín
Oficial del Estado (BOE) el consum anual d’aquest any que finalitza segregat en
les diferents tarifes a les que un consumidor d’energia elèctrica es pot acollir. Les
tarifes existents en l’actualitat per a baixa tensió són les set següents:
•

Tarifa 2.0 A: Aquesta tarifà és per potencies contractades inferiors a 10
kW, sense discriminació horària.
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•
•
•
•

•

•

Tarifa 2.1 A: Aquesta tarifa és per potencies contractades entre 10 kW i 15
kW, sense discriminació horària de dos períodes.
Tarifa 2.0 DHA: Aquesta tarifa és per potencies contractades inferiors a 10
kW, amb discriminació horària en aquest cas.
Tarifa 2.1 DHA: Aquesta tarifa és per a potencies contractades superiors a
10 kW i inferiors a 15 kW amb discriminació horària de dos períodes.
Tarifa 2.0 DHS: Aquesta tarifa és per a potencies contractades inferiors a
10 kW amb discriminació horària en tres períodes especial per a la
recàrrega del cotxe elèctric.
Tarifa 2.1 DHS: Aquesta tarifa és per a potencies contractades entre 10
kW i 15 kW amb discriminació horària en tres períodes especial per a la
recàrrega del cotxe elèctric.
Tarifa 3.0: Finalment aquesta tarifa és per a potencies contractades
superiors a 15 kW i sempre disposarà de discriminació horària.

A part de les definicions de tarifes i dels tipus de consumidors en baixa tensió la
informació proporcionada en aquest document consta d’una sèrie de dades
horàries del consum segons tipus de tarifa contractada en baixa tensió. En
aquest mateix document es mostra el propi mètode de càlcul per a l’obtenció de
la demanda elèctrica.
En aquest mètode de càlcul s’hi involucren diversos valors els quals
Per a la realització d’aquest estudi també és necessari conèixer característiques
de la xarxa de distribució com és la potencia de transformació per node per
poder obtenir el nombre de cases a les que alimenta el sistema.

3.1.2.

Metodologia de càlcul

Per al càlcul de la demanda elèctrica per cadascun dels punts de transformació
del sistema s’han de realitzar els càlculs exposats a continuació per a cada
instant de temps dins del període estudiat.
Observant les dades inicials en la Taula 4 es pot veure que en les 3 primers
columnes hi apareixen el període temporal, en la quarta columna hi ha els
consums en tarifa 2.0A i 2.1A, en la cinquena hi ha els consums en tarifa 2.0
DHA i 2.1 DHA en la sisena columna hi ha els consums en tarifa 3.0 A i 3.1 A, en
la setena columna hi ha els consums en tarifa 2.0 DHS i 2.1 DHS, finalment en la
última columna hi observem el consum total en aquell període temporal.
La demanda final la trobarem aplicant la equació 1 que es mostra a continuació.

                                  𝑃!,!

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠!
= 𝐷 · 𝐹𝑃 ·
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠!"!#$

!

𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙! · 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó!                         (𝟏)
!!!

En aquesta equació x és el subíndex que representa el número de transformador,
t és l’índex del temps, i és el subíndex de tipus de perfil (A, DHA i DHS), D és la
Demanda de referència proporcionada per REE, FP és el factor de potencia, la
relació d’habitatges és la quantitat d’habitatges en un transformador respecte al
total dels perfils estudiats, perfil i és una de les columnes centrals del document
segons tipus de perfil i representen la proporció de la potencia consumida total,
finalment la proporció i és la quantitat d’habitatges adscrits al tipus de tarifa i.
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Taula 4 Extracte dades perfils inicials
Font: (Gobierno de España 2014)

Per a la resolució de la demanda d’una regió és necessari definir diversos
element que influencien en l’obtenció d’aquesta que s’han pogut observar en la
equació 1. Primerament s’han d’obtenir les dades de demanda elèctrica per a tot
l’estat espanyol, seguidament es necessari escollir quins dels tipus de tarifa
representaran una perfil residencial en el cas d’estudi, també serà necessari
conèixer el consum mig d’un habitatge espanyol i el nombre de cases per
potencia disponible en un transformador

3.1.3.

Obtenció de les dades de demanda i tipus tarifari

Observant les característiques dels tipus de tarifes presentats en la introducció
s’ha decidit excloure dels càlculs la tarifa 3.0 degut a que la seva elevada
Potencia mínima no es representatiu d’un habitatge. Tal i com es possible veure
en la Taula 5 també els valors per a potències entre 15 kW i 10 kW són poc
representatius del sistema elèctric nacional ja que es tracta d’un 4,35 % del
mercat total, per a potències inferiors a 10 kW el total del mercat que engloba és
7 vegades superior. També es consideren en la bibliografia consultada tarifes de
potencia contractada inferior a 10 kW com a les tarifes d’habitatges típiques
(CNE 2013) (IDAE 2011) (CNMC 2014).
Tot i així en les dades proporcionades per REE és impossible separar entre tarifes
2.0 i tarifes 2.1 ja que es mostren de forma conjunta per tant utilitzarem
potencies de fins a 15 kW per conèixer la demanda residencial. Això no hauria de
suposar un problema ja que, com s’ha pogut veure en la Taula 5 el volum
d’energia consumit per potencies entre 10 i 15 kW és molt inferior a l’energia
consumida per potències més baixes de 10 kW.

3.1.4.

Consum mig d’un habitatge espanyol

Les dades en les que s’ha de basar qualsevol mètode per obtenir un perfil de
demanda elèctrica es troben agrupades en conjunts d’habitatges (BOE 315
30.12.2014) s’observa un fragment d’aquestes dades en la Taula 4, aquests
conjunts d’habitatges són d’una quantitat desconeguda i l’únic mètode que es té
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per poder desagregar aquest valor i obtenir les dades per habitatge és utilitzar el
consum mitjà.
Hi ha dues fonts principals d’on obtenir el consum mitjà d’un habitatge la primera
d’elles REE ens diu que el consum mitjà d’un habitatge és de 2992 kWh anuals o
8,2 kWh diaris (Red Eléctrica de España 2010) la segona és el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE 2011) en aquest cas se’ns diu que
el consum mitjà d’un habitatge és de 3487 kWh anuals.
Taula 5 Distribució del consum i facturació (en tarifes d'accés) per als subministres dels
clients en el mercat nacional.
Font: (CNE 2013)
Tipus

Número

%

GWh

%

MM€

%

Petits consumidors

84632

0,30

7716

6,49

429986

6,50

1<T<36 (KV)

19128

0,07

26881

22,61

1000974

15,12

36<T<72,5 (KV)

1614

0,01

8189

6,89

132761

2,01

72,5<T<145 (KV)

415

0,00

4303

3,62

54733

0,83

145<T (KV)

526

0,00

11727

9,87

95156

1,44

P > 15 (KW)

754919

2,71

17588

14,80

1173543

17,73

10<P<15 (KW)

891446

3,20

5167

4,35

457349

6,91

P<10 (KW)

26148454

93,72

37304

31,38

3274629

49,47

ALTA TENSIÓ

BAIXA TENSIÓ

3.1.5.

Nombre d’habitatges del sistema

El nombre d’habitatges d’un sistema es troba definida per el propi Ministeri
d’Industria, Energia i Turisme. La quantitat d’habitatges actualment en un
sistema elèctric està subjecte al coeficient de simultaneïtat (ITC-BT-10) tal i com
és possible veure en la Taula 6 per a sistemes amb un nombre d’habitatges
superior a 21 el seu coeficient de simultaneïtat depèn del nombre de cases i és
defineix segons la equació 2.

                                                                                  𝐶!"#$%&!"#ï!"! = 15,3 +    𝑛 − 21 · 0,5                                              (𝟐)
El coeficient de simultaneïtat és el quocient entre la potencia disponible en el
sistema i la potencia contractada a la companyia elèctrica, en aquests valors s’hi
tenen en compte la càrrega del transformadors i el factor de potencia com es veu
en la equació 3.
                                                        𝐶!"#$%&'()ï!"! =

𝑃!"#$%&'"(#)'" · 𝐶!"#$%&'"(#)'" · 𝐹𝑃
                                (𝟑)
𝑃!"#$%&'$&(&

Unint la equació 2 i la equació 3 podem trobar que el nombre d’habitatges
segons potencia depèn de la equació 4.
                                      𝑛!!"#$!$%&' = 21 + 2 ·

𝑃!"#$%&'"(#)'" · 𝐶!"#$%&'"(#)'" · 𝐹𝑃
                       (𝟒)
𝑃!"#$%&'$&(&
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Els valors de Capacitat del transformador i Factor de Potència al que treballa el
transformador són impossibles de conèixer amb exactitud sense les dades
corresponents de REE.
Respecte a la potencia contractada torna a ser impossible saber quin és el valor
de potència contractada per a cadascun dels habitatges estudiats però si podem
conèixer quina és la potencia contractada més habitual a l’estat espanyol que
segons REE és de 4 kW (Red Eléctrica de España 2010).

Taula 6 Coeficient de simultaneïtat, segons nombre d’habitatges
Font: (ITC-BT-10 2003)
Nombre d’habitatges (n)

Coeficient Simultaneïtat

1

1

2

2

3

3

4

3,8

5

4,6

6

5,4

7

6,2

8

7

9

7,8

10

8,5

11

9,2

12

9,9

13

10,6

14

11,3

15

11,9

16

12,5

17

13,1

18

13,7

19

14,3

20

14,8

21

15,3

n>21

15,3+(n-21)·0,5
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3.2. Demanda elèctrica segons LPG
En aquest capítol s’explicarà el funcionament del software Load Profile Generator
(LPG) per a l’obtenció del perfil de consum elèctric d’un habitatge. També
s’estudiarà l’agregació de diversos perfils per a poder obtenir com a resultat un
perfil conjunt que representi un gran nombre d’habitatges diversos. Aquest
resultat final es pretén utilitzar per calcular el flux de càrrega.

3.2.1.

Introducció

Load Profile Generator és una eina dissenyada per poder crear perfils de càrrega
de consum d’habitatges o nuclis familiars, per a qualsevol tipus de consums com
són energia elèctrica, energia tèrmica o aigua (Pflugradt, Teuscher, et al. 2013).
El software necessita primer de tot que definim el tipus d’habitatge amb diverses
característiques tant del mateix habitatge com de tots els elements que en
formen part. També s’han d’introduir les característiques dels seus habitants i
finalment característiques estructurals com serien la regió, els dies festius o el
clima i la radiació solar. La unió d’aquests habitants amb habitatge, localització i
elements disponibles en la casa genera un perfil que s’utilitzarà per calcular-ne el
consum.
LPG funciona utilitzant la simplificació d’un model de comportament creat pel
doctor alemany Dietrich Dörner (Bach 2007), anomenat PSI-Theorie. Aquesta
teoria defineix les accions de l’ésser humà segons els tres següents principis: la
satisfacció, els desitjos i les possibles accions a realitzar (affordances).
La satisfacció és el benestar d’una persona i la manca de satisfacció s’entén
com a la necessitat de satisfer una mancança, per exemple una persona
haurà satisfet la gana després d’un àpat o haurà satisfet la seva necessitat de
socialitzar després de visitar un amic. En el programa aquest aspecte es clau
ja que qualsevol habitant pretén maximitzar la seva satisfacció definint les
seves accions al llarg del dia.
Els desitjos són totes les accions existents en el model d’habitant que li
reportaran algun tipus de benefici augmentant la satisfacció. Es considera que
el desig sempre existeix però la quantitat de satisfacció que proporcionarà
variarà segons les accions prèvies i la situació actual de l’individu. Per
exemple un desig és llegir un llibre i només realitzarà aquesta acció quan la
satisfacció que li retribuirà l’acció de llegir sigui la més elevada.
Les possibles accions (affordances) són tots aquells desitjos que es troben
disponibles gràcies a l’entorn de l’individu, majoritàriament venen definits per
els elements que formen part de l’habitatge però també són característics de
diversos instants del dia. Per exemple una possible acció seria veure una
pel·lícula en el cas de que hi hagués un televisor, l’energia necessària per ferlo funcionar.
Cadascuna d’aquestes tres característiques s’implementa dins de cadascun dels
elements de l’habitatge a simular i en els habitants. Un element té associat una o
més possibles accions a realitzar i un nivell de satisfacció en realitzar l’acció. Un
habitant té associat els desitjos i un modificador de satisfacció.
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El LPG conté una gran base de dades que incorpora tots aquests elements ben
implementats, per tant ens facilita dues tasques. Primerament ens facilita la
creació de nous perfils utilitzant tots els elements, persones, cases i
localitzacions definides prèviament. Segon ens facilita la creació de nous tipus
utilitzant com a base els existents.
Degut a que el programa proporciona perfils de càrrega elèctrica per a tipus
d’habitatges molt concrets en aquest cas d’estudi és necessari estudiar el major
nombre de perfils possibles per poder ser representatiu del gran nombre
d’habitatges estudiat.

3.2.2.

Funcionament

El funcionament del programa es divideix en quatre etapes (Pflugradt 2014):
1. Implementació de les dades: S’incorporen tots els objectes, dispositius,
persones característiques generals per a realitzar una simulació.
Existeixen quatre tipus de simulacions que són els següents, segons
característiques de l’habitatge a simular:
Nuclis
familiars
( Households), Cases (Houses), Nuclis familiars combinats (Combined
Household) i Assentaments (Settlement). Cadascun d’aquests elements
pot generar un perfil de càrrega, a continuació es mostren els quatre
perfils disponibles:
•

Nuclis familiars: El nucli familiar és la part central del programa.
Aglutina dins seu els diferents tipus d’habitants a estudiar, els dispositius
i objectes incorporats dins de cada zona d’estudi, les diverses
localitzacions dins la casa, les accions disponibles a realitzar
(affordances) i incorpora la possibilitat d’implementar una època de
vacances.

•

Cases: Les cases incorporen un nucli familiar prèviament implementat
en Households i hi afegeixen perfil de temperatures, localització,
generadors externs a la xarxa, calefacció, aire condicionat,
transformadors i dispositius d’emmagatzematge. En aquest apartat es
poden unir diferents nuclis familiars a un mateix tipus de casa.

•

Nuclis familiars combinats: El conjunt nucli familiar incorpora a
Household les anomenades característiques de nucli familiar
(Household traïts), característiques del comunes als habitants de la
casa. Afegeixen al nucli familiar un nou set de desitjos comuns que
permeten implementar hàbits familiars, aficions o activitats realitzades
conjuntament..

•

Assentaments: E n u n assentament se’ns permet aglutinar en un
mateix procés de càlcul diversos nuclis familiars. És útil per a la
simulació d’habitatges amb una mateixa connexió a la xarxa. Aquest
tipus de simulació encara no es troba desenvolupat i es considera,
actualment, inservible pel mateix autor.

A continuació es pot veure de forma gràfica la organització de les dades,
les tres figures tenen continguts molt similars, però les diferencies entre
tipus són clares.
En la Figura 5 s’hi observa el tipus Household, es pot comprovar com és
l’únic tipus de perfil que pot definir les persones habitants dins la casa.
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En la Figura 6 s’hi troba el tipus House aquest tipus inclou un tipus
Household i afegeix altres dades relacionades amb el comportament
energètic de la casa.
En la Figura 7 està representada l’estructura de dades tipus Combined
Household en aquest cas també s’inclou un tipus Household i hi afegeix
totes les característiques del nucli familiar Household Trait incloent en
aquest apartat els desitjos comuns característics d’aquest tipus de dades.
2. Selecció del tipus de perfil a analitzar
Prèviament a la realització de la simulació s’escull el tipus de perfil a més a
la vegada també es poden modificar les dades generals de la instal·lació
com són les característiques climàtiques, localització, intensitat energètica
dels habitats per a l’elecció dels dispositius elèctrics de l’habitatge.
També s’hi defineix un període de simulació i l’interval de temps amb el
qual treballarà el programa. El programa sempre generarà arxius a 1 min
de precisió i afegirà un altre arxiu segons l’interval de càlcul que haguem
sol·licitat fent que analitzar les dades pugui ser més ràpid.

Household

Persons
Desires

Locations
Light
Device

Affordances

Device

Time Limit

Temperatu
re Profile

Desires

Load Type

Subafford
ances
Desires

Time
Profile

Figura 5 Estructura de dades tipus Household.
Font: (Pflugradt 2014)
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House
Households
/Combined
Households
Space
Heating

Generators

Air
Conditioning

Transformat
ion Device

Load Type

Geographic
Location

Temperature
Profile

House Type

Load Type

Energy
Storage
Device

Devices

Load Type

Holidays

Load Type

Time Profile

Time Limit

Figura 6 Estructura de dades tipus House.
Font: (Pflugradt 2014)

Combined
Household

Household

Household
Trait

Temperature
Profile

Locations

Light Device

Geographic
Location

Affordances
Device /
Device
Category

Time Limit

Desires

Load Type

Holidays

Subaffordan
ces

Desires

Time Profile

Figura 7 Estructura de dades tipus Combined Household.
Font: (Pflugradt 2014)
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3. Procés de càlcul del programa
La simulació del programa relaciona les possibles activitats a realitzar
(affordances) amb la satisfacció resultant que originarà cadascuna obtenint
així un horari amb el qual sap en tot moment quins elements, dispositius i
activitats estaran en funcionament a cada instant.
El programa utilitza funcions probabilístiques per definir els diferents
paràmetres que calcula. Els nombres aleatoris utilitzats provenen d'una
sèrie de llavors que venen implementades en el programa. A més a més,
el programa permet determinar la llavor que s'utilitzarà en cada simulació
per tal de poder repetir una simulació concreta.
4. Anàlisi i tractament de dades
Segons el tipus d’element a calcular seleccionat en l’apartat b per al càlcul
variaran lleugerament les dades dels resultats. Depenent aquestes
variacions en les dades d’entrada per a cadascun d’aquests tipus
d’elements.
Per al tractament de les dades dins l’arbre de simulació dels elements, es
troba com a element final Settings, ajustos. Aquests ajustos permeten:
Canviar el valor de la llavor i escollir els documents de sortida opcionals
que proporcionarà el programa.
Dins dels documents opcionals de sortida s’escull de tots ells els que
proporcionen dades més importants per a l’estudi, són tots aquells
relacionats amb el consum energètic de la simulació: Diagrama d’energia
resultant, Diagrama de demandes totals i Diagrama d’energia
emmagatzemada.
A part d’aquests documents opcionals el programa sempre proporcionarà
una sèrie de dades amb els resultats finals de la simulació, que contenen
el consum per a tots els tipus de càrrega, separats per tipus de càrrega i
separats també entre demanda generada per cada dispositiu de la
simulació i sumatori de tots els dispositius.
En el cas d’estudi el document més important és SumProfiles.Electricity en
aquest document es mostra el perfil de càrrega en períodes de minut a
minut de l’energia elèctrica consumida per l’habitatge.
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CAPÍTOL 4: FLUX DE
CÀRREGA DEL SISTEMA
AMB MATPOWER

En aquest capítol s’explica el funcionament del programa MATPOWER, un
complement per a Matlab que agilitza el càlcul de flux de càrrega en aquest
software desenvolupat a la Universitat de Cornell dins el centre de recerca Power
Systems Engineering Research Center (PSERC). Per al cas estudiat s’analitza el
sistema amb una demanda realista per al consum de cases amb generació solar i
amb demanda de consum de vehicle elèctric en diversos escenaris.

4.1. Introducció
En el present capítol es pretén modelitzar un sistema de 37 nodes basat en
dades de l’IEEE que permeti exemplificar el comportament d’una zona de
Barcelona que engloba els barris de: l’eixample esquerre, Les Corts i Sarrià Sant
Gervasi.
MATPOWER és un paquet de funcions de Matlab prèviament implementades
dedicades a resoldre flux de càrrega i a optimitzar el flux de càrrega. L’objectiu
del programa és assolir el millor rendiment possible fent a la vegada que el codi
es mantingui fàcil d’entendre i modificar. (Zimmerman, Murillo-Sánchez and
Thomas 2011).
El software està ideat amb l’objectiu de la realització de simulacions ja siguin de
flux de càrregues o d’optimització però conté una sèrie de funcions útils que es
poden utilitzar per a altres tipus de càlculs.
Dins del mateix MATPOWER s’inclouen un gran nombre de casos implementats
pels mateixos creadors basats en dades reals i disponibles gratuïtament
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d’organitzacions governamentals i de recerca com l’Institute of Electrical and
Electronics Engineers(IEEE).

4.2. Modelització
En aquest apartat es descriu el procediment per a la modelització dels casos
segons el software centrant-se en la modelització de sistemes en corrent alterna
ja que són aquests els que s’utilitzaran en el cas d’estudi. Internament tots els
valors s’expressen en per unitat i els angles en radians.
Per a la modelització d’un sistema elèctric s’ha d’omplir amb les dades
corresponents el fitxer del sistema, aquest fitxer ha d’estar fet sobre la base
proporcionada per MATPOWER en els seus exemples, aquesta consta de diversos
elements: baseMVA, bus, branch, gen i gencost. D’aquests 5 elements baseMVA
és la potència del sistema en MVA i gencost és una matriu opcional en el cas
d’executar un Optimal Power Flow. Dels altres tres elements se’n parla a
continuació:

4.2.1.

Bus

En la matriu de busos es defineixen dos elements: les càrregues en cadascun
dels busos i el bus de referència.
Taula 7 Nom columna i descripció dels diversos elements dins la matriu busos
Font: (Zimmerman and Murillo-Sánchez 2014)
Nom columna

Descripció

Bus_i

Número de bus

Type

Tipus de bus:
PQ

-1

PV

-2

Slack - 3
Aïllat

-4

Pd

Demanda de potencia real

Qd

Demanda de potencia reactiva

Gs

Conductància de shunt

Bs

Susceptància de shunt

Area

Àrea en la que es troba el bus

Vm

Voltatge en pu

Va

Angle de voltatge en graus

baseKV

Voltatge de base

Zone

Zona en la que es troba el bus

Vmax

Màxim voltatge en pu

Vmin

Mínim voltatge en pu
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Aquesta és la primera matriu que es defineix i per tant és la que ha de mantenir
un ordre en la numeració dels seus elements. En aquesta matriu s’hi
introdueixen els valors de tipus de bus, demandes tant real com reactiva, es
defineixen agrupacions dins del mateix model, i els voltatges. Tots aquests
elements es troben en la Taula 7 junt amb una petita descripció.

4.2.2.

Branch

En aquest apartat de la modelització del sistema s’hi inclouen les línies de
transmissió, transformadors i canviadors de fase. Es modelen tots seguint el
model estàndard 𝜋 de línies de transmissió amb un transformador intercanviador
de fase ideal en sèrie, el model el podem veure en la Figura 8, com es pot veure
en ella la modelització del transformador es troba abans de la modelització de la
línia.

Figura 8 Model de branca en MATPOWER
Font: (Zimmerman and Murillo-Sánchez 2014)

Tant la línia de transmissió com el transformador es defineixen utilitzant els
paràmetres r, x i b que són resistència, reactància i susceptància aquests tres
valors es defineixen en pu.
Per a poder definir un transformador s’han de proporcionar també els valors de
ràtio i d’angle en les columnes corresponents. La resta de valors en la matriu són
opcionals i serveixen per definir amb més exactitud el comportament de la
branca/transformador en qüestió.
Per al càlcul de les intensitats que circulen en cadascuna de les branques el
programa es basa en la equació 5 que surt de la llei d’Ohm i en la equació 6 que
és la matriu d’admitàncies per definir les característiques de la branca.
                                                                                                                                

𝑖!
𝑣!
= 𝑌!"
                                                                                                              (𝟓)
𝑖!
𝑣!
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𝑦! + 𝑗

                                                                                𝑌!" =

−𝑦!

𝑏! 1
2 𝜏!
1

𝜏𝑒 !"#!!"#

−𝑦!

1
𝜏𝑒 !"#!!"#

𝑏!
𝑦! + 𝑗
2

                                                                    (𝟔)

Taula 8 Nom columna i descripció dels diversos elements dins la matriu branques
Font: (Zimmerman and Murillo-Sánchez 2014)
Nom columna

Descripció

Fbus

Bus del qual surt la línia

Tbus

Bus al qual entra la línia

r

Resistència en pu

x

Reactància en pu

b

Susceptància total de la línia en pu

rateA

Ràtio a llarg termini

rateB

Ràtio a curt termini

rateC

Ràtio en estat d’emergència

Ratio

Ràtio de transformació
Ràtio = 0 en línies

Angle

Angle de fase del transformador

Status

Estat de la branca

Angmin

Angle mínim assolible

angmax

Angle màxim assolible

En la Taula 8 s’hi veuen tots els element que formen part de la matriu de
branques en la modelització en MATPOWER juntament amb una petita descripció
del propi element.

4.2.3.

Generadors

En la secció de generadors s’hi inclouen tots aquells busos on hi hagi generació,
en aquesta ocasió no segueixen una numeració ordenada sinó que es relacionen
amb el nombre del bus en el que la generació estigui present.
Un generador es modela com a la injecció de potencia, amb la seva corresponent
part complexa, directament a un bus específic en forma de potencia aparent com
es veu en la equació 7.
                                                                                                                                𝑠!! = 𝑝!! + 𝑗𝑞!!                                                                                                                   (𝟕)
Les dades s’introdueixen en MW i en MVAr per al cas de P i Q respectivament, en
MVA per a la potencia aparent de base i en per unitat per a la resta de valors.
A partir de la matriu de Generadors MATPOWER crea una altra matriu amb n files
i m columnes. On n és el nombre de nodes i m el nombre de generadors,
aquesta matriu indica quins generadors estan connectats a cada node per a
simplificar i agilitzar els càlculs que realitza el programa.
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Taula 9 Nom columna i descripció dels diversos elements dins la matriu generadors
Font: (Zimmerman and Murillo-Sánchez 2014)
Nom columna

Descripció

Bus

Número de bus

Pg

Generació de potencia real

Qg

Generació de potencia reactiva

Qmax

Màxima potencia reactiva generada

Qmin

Mínima potencia reactiva generada

Vg

Voltatge en pu

mBase

Potencia aparent base

Status

Funcionament de la màquina

Pmax

Màxima potència real

Pmin

Mínima potència real

Pc1

Valor opcional

Pc2

Valor opcional

Qc1min

Valor opcional

Qc1max

Valor opcional

Qc2min

Valor opcional

Qc2max

Valor opcional

Ramp_agc

Valor opcional

Ramp_10

Valor opcional

Ramp_30

Valor opcional

Ramp_q

Valor opcional

apf

Valor opcional

4.3. Funcionament del flux de càrrega en AC
En aquest apartat finalitza l’explicació de la modelització d’un problema per a
MATPOWER i s’introdueix el funcionament més bàsic del programa per a fluxos
de càrrega sense optimització i en un sistema en AC.
Seguint la convenció MATPOWER només permet establir un sol bus de referència
i aquest bus de referència es troba, típicament, connectat a la xarxa o té una
font d’energia molt elevada en comparació amb el consum de la xarxa.
La resta de busos de generació es classifiquen generalment com a busos PV per
mantenir constant la tensió de la xarxa, un dels objectius clars del programa.
Finalment els busos amb càrregues es modelen segons busos PQ, on és
coneguda tota la demanda però no la tensió a la que necessiten treballar.
Per a la formulació del problema en MATPOWER s’utilitzen les fórmules típiques
per aquest tipus de problema, que es mostren en la equació 8 i equació 9.
                                                                        𝑔! 𝜃, 𝑉! , 𝑃! = 𝑃!"# 𝜃, 𝑉! + 𝑃! − 𝐶! 𝑃! = 0                                                        (𝟖)
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                                                                    𝑔! 𝜃, 𝑉! , 𝑄! = 𝑄!"# 𝜃, 𝑉! + 𝑄! − 𝐶! 𝑄! = 0                                                    (𝟗)
En aquestes dues equacions tant gP com gQ són les funcions objectiu la primera
per la potencia real i la segona per la potencia reactiva. Ambdues es troben
definides per l’angle del voltatge, la magnitud del voltatge i la potencia generada.
Dins d’aquestes funcions Cg i Cq són les matrius que defineixen els busos en els
quals hi haurà un generador funcionant.
Aquestes dues equacions seran vàlides per a tots els busos exceptuant el bus de
referència que es mantindrà al marge de la optimització només proporcionant
energia en els casos en els que sigui necessari.
Desenvolupant aquests sistema d’equacions s’acaba trobant
d’equacions no lineal amb 𝑛!" + 2𝑛!" equacions i incògnites.

un

sistema

On 𝑛!" és el nombre de busos pv i 𝑛!" és el nombre de busos pq.
MATPOWER inclou quatre algoritmes diferents per a la solució de problemes de
flux de càrrega en AC. L’algoritme utilitzat de forma estàndard en el software és
el Newton-Rhapson, aquest utilitza formes polars i el càlcul de la matriu
Jacobiana en cada iteració. Aquest mètode és resol normalment en poques
iteracions o no es resol, és un dels mètodes més robustos. Tot i que no és per a
tots els casos l’ideal en el cas d’estudi que es presentarà s’ha utilitzat aquest
mètode de resolució.
El segon i el tercer algoritme són variacions del mètode desacoblat-ràpid, la
variació BX i la variació XB. Aquests dos mètodes redueixen el temps de
computació ja que no calculen la matriu Jacobiana en cada iteració sinó que van
actualitzant parts d’ella. La reducció del temps de computació per iteració resulta
en l’augment del nombre d’iteracions a realitzar en ambdós mètodes.
El quart i últim algoritme disponible en MATPOWER per a la resolució de flux de
càrrega en AC és el mètode Gauss-Seidel. Aquest mètode es troba implementat
en el programa només per motius acadèmics i no suposa cap avantatge respecte
al mètode de Newton-Rhapson.
Cal afegir que per a la resolució de problemes en MATPOWER la violació dels
límits imposats no es té en compte de forma estàndard i per obligar al
compliment d’aquests límits s’ha de especificar en les opcions. Per a un bus PV
que superi els límits d’energia reactiva proporcionada la solució imposada pel
programa és la transformació d’aquest bus en un PQ.
Per a la resolució d’un model implementat en corrent alterna sense optimització
s’ha d’utilitzar al funció runpf. Aquesta funció executa tot el procediment per al
càlcul del flux de càrregues del model, aquesta funció mostra el resultat en la
pantalla de forma definida prèviament i també existeix la possibilitat de poder
guardar els resultats.
La funció runpf pot incloure en ella mateixa un set d’opcions que permeten
establir diferents variacions en la mateixa simulació com les que es mostren en
la Taula 10, a part d’aquestes opcions també se n’hi afegeixen opcions per a la
mostra dels resultats que es mostren en la Taula 11.
Les opcions per al càlcul de flux de càrrega són les dedicades a modificar el tipus
de càlcul que es realitza en el sistema desitjat. En canvi les opcions per a la
mostra de resultats modifiquen el sistema un cop el resultat ja ha sigut obtingut,
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tot i la modificació d’aquestes opcions de resultats guardar el resultat de la
funció en una variable sempre proporcionarà el mateix tipus de fitxer amb la
mateixa quantitat de variables.
Taula 10 Opcions per al càlcul del flux de càrrega
Font: (Zimmerman and Murillo-Sánchez 2014)
Nom

Valor base

model

‘AC’

Descripció
Sistema en corrent alterna o corrent contínua
‘AC’: Corrent alterna.
‘DC’: Corrent continua.

pf.alg

‘NR’

Algoritme de resolució.
‘NR’: Newton-Rhapson.
‘FDXB’: Desacoblat ràpid XB.
‘FDBX’: Desacoblat ràpid BX.
‘GS’: Gauss-Seidel.

pf.tol

10-8

pf.nr.max_it

10

Iteracions màximes en el mètode de Newton-Rhapson.

pf.fd.max_it

30

Iteracions màximes en els mètodes desacoblat ràpid.

pf.gs.max_it

1000

pf.enforce_limits

0

Tolerància de les unitats en P i en Q.

Iteracions màximes en el mètode de Gauss-Seidel.
Obligar a mantenir els límits de reactiva.
0: No.
1: Conversió simultània.
2: Conversió un a un.

Taula 11 Opcions per a la mostra de resultats
Font: (Zimmerman and Murillo-Sánchez 2014)
Nom

Valor base

verbose

1

Descripció
Quantitat d’informació del procés en pantalla
0: Ninguna.
1: Es mostra poca informació.
2: Es mostra bastanta informació.
3: Es mostra tota la informació disponible.

out.all

-1

Quantitat d’informació de l capçalera de la solució
-1: Característiques individuals defineixen.
0: No es mostra res.
1: Es mostra tot.

out.sys_sum

1

Mostra resum del sistema (0 o 1).

out.area_sum

0

Mostra resum àrees (0 o 1).

out.bus

1

Mostra detalls de busos, incloent generació (0 o 1).

out.branch

1

Mostra detalls de les branques (0 o 1).

out.gen

0

Mostra detalls dels generadors (0 o 1).

out.forces

0

Mostra els resultats encara que la simulació no s’hagi
pogut dur a terme amb èxit (0 o 1).
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CAPÍTOL 5:
CAS D’ESTUDI

En aquest capítol es presenta la xarxa estudiada en els capítols previs per definir
la demanada elèctrica residencial, la generació fotovoltaica distribuïda i el
consum dels vehicles elèctrics. També s’implementen les metodologies
explicades en els capítols previs per aconseguir el flux de càrrega del sistema

5.1. Xarxa elèctrica del cas d’estudi
En aquest apartat s’escull la xarxa elèctrica sobre la qual es basaran els càlculs
realitzats. Per a la selecció d’aquesta xarxa s’han de tenir en compte dos
aspectes: el primer és considerar si la xarxa ha de ser real o una xarxa de proves
i el segon aspecte a tenir en compte és la tensió a la qual estarà connectada la
xarxa.
1. Tipus de xarxa
La diferència entre una xarxa real i una xarxa de proves és que la primera
permet obtenir resultats més fidels a un cas real i la segona permet comparar
amb altres estudis els resultats obtinguts si s’ha utilitzat el mateix tipus de
xarxa.
2. Tensió de xarxa
En el cas de la xarxa espanyola la tensió de la xarxa pot estar compresa entre
400 kV i 230V. En el cas de la xarxa espanyola un client es pot connectar a la
xarxa en qualsevol dels punts de connexió i també pot sol·licitar la creació d’un
nou punt de connexió segons les seves demandes de consum.
En la Taula 12 es mostren les categories de les diferents línies elèctriques a les
que es pot connectar un consum per a tensions superiors a 1kV, per tant en el
cas d’alta tensió.
Per al cas de baixa tensió, la tensió al punt de connexió ha de ser inferior o igual
a 1.000 V per al cas d’alterna i inferior o igual a 1.500 V per al cas de continua
(RD 842/2002 REBT).
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Taula 12 Categora de línies elèctriques d’alta tensió
Font: (RD 223/2008)

5.1.1.

Categoria

Tensió nominal

Especial

≥ 220 kV

Primera

>66 kV i <220 kV

Segona

>30 kV i ≤ 66 kV

Tercera

> 1 kV i ≤ 30 kV

Selecció del tipus de xarxa

Per al cas d’estudi s’ha escollit una xarxa elèctrica de proves a mitja tensió amb
una tensió de 11 kV.
La xarxa escollida es tracta d’una xarxa proporcionada per l’IEEE (Institute of
Electric and Electronics Engineers) de 37 nodes (IEEE 2010)augmentant la seva
tensió de 4,8 kV a 11 kV perquè s’ajusti més a les tensions de l’empresa
distribuïdora de Barcelona. S’ha escollit aquesta xarxa tenint en compte la seva
longitud ja que les xarxes de 4 i 13 nodes agregarien massa demanda en un sol
node i la xarxa de 123 nodes la diversificaria massa. La xarxa de 34 nodes no
s’ha utilitzat perquè mostra problemes de convergència causats per longitud i el
repartiment de les càrregues en els nusos (IEEE 2010).
A la xarxa de distribució escollida se li ha afegit generació distribuïda en els
transformadors número 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 52, 53, 54.
S’ha decidit situar la generació fotovoltaica en aquests transformadors per les
característiques dels transformadors com la caiguda de tensió en la línia
prèviament a la instal·lació de plaques solars, el valor de potència de
transformació.
Respecte a la capacitat de transformació de cadascun dels centres de
transformació no ha sigut possible obtenir dades reals i s’ha decidit utilitzar el
mateix valor per a tots ells aquest valor és de 0,7.
Per al dimensionament del cablejat de la línia s’han utilitzat cables de la marca
Nexans (Nexans 2010), aquest cablejat és subterrani.
En la Figura 9 es mostra un esquema de la estructura de la línia del cas d’estudi
amb tots els transformadors numerats com a TXX, els busos de connexió també
numerats com a XX. Cada transformador passa d’una tensió de 11 kV a una de
400 V a més a més TXX se li associa una demanda representada en forma de
fletxa i en alguns transformadors també hi ha generació fotovoltaica
representada amb un cercle i una G a l’interior. El bus i transformador de la part
superior són la xarxa i el transformador d’alta a baixa tensió. En el punt de
l’escomesa hi situem el punt de referència.
En l’annex A es mostren Les característiques de la xarxa de distribució agrupades
en aquest document s’hi pot veure el nombre del node de la línia, el nombre de
transformadors connectats a la línia en aquell node, la potència nominal de
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cadascun dels transformadors, el nom de la línia que arriba fins al node, la
longitud d’aquesta i les característiques del cablejat.

5.2. Obtenció de la demanda segons REE
Per a l’estudi es necessari definir diversos element que influencien en l’obtenció
de la demanda i que ens és impossible de conèixer amb exactitud per al nostre
cas d’estudi.
Basant-se en tot el càlcul definit en el capítol 3 es defineix el consum mig d’un
habitatge i el nombre de cases per la potencia disponible en els transformadors
de la xarxa.
Recordant el mencionat anteriorment es recullen les dades de demanda elèctrica
estatal (BOE 315 30.12.2014) i s’agafen les tarifes tipus 2.0 A, 2.1 A, 2.0 DHA
2.1 DHA, 2.0 DHS i 2.0 DHS que representen consums inferiors a 15 kW de
potencia contractada.
S’ha escollit com a energia mitja consumida a l’estat espanyol el valor de 2992
kWh anuals o 8,2 kWh (Red Eléctrica de España 2010) per la fiabilitat de les
dades.

5.2.1.

Obtenció de la quantitat d’habitatges en la xarxa

Amb aquestes dades conegudes es realitzen els càlculs presentats en el capítol 2
per a l’obtenció del nombre d’habitatges equivalent a una certa potencia de
transformació tenint en compte que els valors de Ct (Càrrega del transformador)
i FP (Factor de Potència) són del 80 % i del 90 % respectivament.
En l’annex B es mostren el nombre d’habitatges de cada node de la línia i de
cada transformador de la línia trobats mitjançant el procediment exposat en el
capítol 3 d’aquest projecte i en la reglament electrotècnic de baixa tensió (ITCBT-10).
El nombre d’habitatges per transformador varia des de 48 habitatges, en el cas
dels transformadors amb potència nominal més baixa, fins a 218 habitatges en el
cas dels transformadors amb potència nominal més elevada.
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Figura 9 Esquema de la xarxa d'estudi
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5.2.2.

Resultats demanda elèctrica

El resultat que s’obté és una matriu de 8760 hores per 54 transformadors. Per
poder analitzar millor el resultat es realitza el sumatori de tot el consum en els
transformadors i s’aconsegueix la Figura 10 que és una representació gràfica de
la demanda elèctrica per tot l’any.

Figura 10 Demanda per a la xarxa estudiada segons mètode de càlcul REE

En la Figura 10 hi ha representada la demanda segons el mètode de càlcul de
REE, com es pot observar hi ha clarament marcats els efectes de l’estacionalitat
en el gràfic durant els mesos d’hivern hi ha un consum molt més elevat que
durant els mesos més calorosos. També hi podem observar com hi ha un consum
llindar molt elevat per sobre de 1MW del qual no es baixa en cap instant de la
demanda elèctrica. Finalment cal remarcar el màxim de consum durant el
període d’hivern que és d’aproximadament 9,5 MW a finals de fener i el màxim
durant el període d’estiu que és aproximadament de 6,5 MW durant el principi
d’agost.

Figura 11 Representació dels dies entre les hores 470 i 530
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Per a l’instant amb més consum de l’any també s’analitza el seu comportament
en un rang diari com es pot observar en la Figura 11. En ella hi apareix la
demanda residencial de 3 dies de l’època d’hivern.
La representació que s’observa en la Figura 11 mostra una demanda típica per a
un consum residencial segons REE (Red Eléctrica de España 2010), però és
conegut que el perfil de demanda d’habitatges no segueix aquest tipus de perfil,
conté pics de potència tant al matí com al vespre i té un llindar de potència
demandada pròxim al zero. Per aquest motiu en el següent apartat es planteja
una alternativa al càlcul de la demanda residencial.

5.3. Obtenció de la demanda segons LPG
En aquest apartat es pretén obtenir un perfil de demanda residencial mitjançant
el programa Load Profile Generator (Pflugradt, Teuscher, et al. 2013). Per poder
arribar a aquest punt primer de tots s’han de definir els tipus de perfils dins el
programa i els tipus d’habitatges. Per poder mantenir la validesa del programa
LPG s’ha decidit utilitzar els mateixos perfils incorporats en el programa que
estan basats en habitatges reals amb consums elèctrics reals dels diversos
electrodomèstics.

5.3.1.

Perfil de demanda representatiu d’un habitatge espanyol

Aquest perfil s’ha procurat que sigui equivalent al que s’obté d’acord amb Red
Eléctrica Española (BOE 315 30.12.2014) per al conjunt de consums domèstics de la
línia realitzat en l’apartat 6.2.
Per fer això, s’han utilitzat tots els perfils tipus Household disponibles en el
programa afegint les tres diferències exposades a continuació:
1. Situació geogràfica: Es necessari definir les coordenades de la localització i
els dies festius, aquests es troben associats a la regió on es trobi situat el
perfil a analitzar. Dins s’hi engloben aspectes meteorològics i aspectes del
comportament dels habitants.
2. Perfil de temperatures: Marca el comportament de diversos elements de la
simulació com ara la calefacció, l’aire condicionat i el comportament dels
habitants en els casos en els que la temperatura afecti de forma indirecta.
3. Eliminació de les vacances: Tot i la aparent banalitat d’aquest aspecte s’ha
decidit eliminar completament les vacances dels perfils definits
prèviament, ja que les vacances es tractaven com a un període de temps
en el que els habitants desapareixen dels seus habitatges. Això és degut a
que es pretén obtenir el valor de consum més elevat possible per conèixer
la situació de demanda més crítica del sistema.
L’obtenció d’un perfil representatiu de la societat espanyola es basa en els
factors més importants: tipus d’habitatges i activitat laboral (Hayn, Bertsch and
Fichtner 2014); el tipus d’habitatges més freqüents (INE, Encuesta Continua de
Hogares 2014), que es poden veure en la Taula 13; i també la població segons
l’activitat laboral (INE, Mujeres y Hombres 2014) (INE, España en cifras 2014),
que és possible veure en la Figura 12.
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Amb aquestes dades disponibles es possible definir els tipus de perfils en els que
s’agruparan les dades obtingudes en les simulacions. Les agrupacions realitzades
es mostren en la Taula 14.
Taula 13 Tipus d'habitatges més freqüents
Font: (INE, Encuesta Continua de Hogares 2014)
ECH 2013

%

18.217.300

100,00

Habitatge unipersonal

4.412.000

24,20

Parella sense fills que convisquin en l’habitatge

3.943.200

21,60%

Parella amb fills que convisquin en l’habitatge

6.362.800

34,90%

- Amb 1 fill

2.980.900

16,40%

- Amb 2 fills

2.795.500

15,30%

586.400

3,20%

1.707.700

9,40%

Parella o pare/mare amb fills y altres persones

473.400

2,60%

Altres (més d’un nucli familiar

379.300

2,10%

Altres

938.900

5,20%

TOTAL

- Amb 3 o més fills
Llar monoparental (un adult amb fills)

Figura 12 Població segons activitat laboral
Font: (INE, España en cifras 2014)

En la Taula 14 es pot veure en la primera columna el nom que se li dona al
perfil, en la segona columna el tipus d’habitatge segons habitants, en la tercera
columna la quantitat de perfils estudiats que s’ajusten a aquestes
característiques i finalment mostra la proporció sobre el total en tant per cent. En
aquest punt cal destacar que s’ha desglossat els habitatges unipersonals en
habitatges unipersonals i habitatges unipersonals amb habitants de més de 64
anys per la diferència entre els tipus de demanda de cadascun.
Amb aquest anàlisis s’atorga a cadascun dels perfils disponibles un tipus
d’habitatge i s’estudia la quantitat d’habitants que formen part de la població
activa i la quantitat d’habitants que no en formen part.
Les proporcions assignades es mostren en la Taula 15, en la Taula 16 i en la
Taula 17 en aquestes taules s’hi pot observar el nom del perfil segons les dades
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del programa, el tipus de perfil atorgat basat en el tipus d’habitatge i finalment
s’hi pot veure la quantitat d’habitants que són població activa. Els dos tipus de
perfil disponibles on hi apareix “No Contemplat” no s’han utilitzat per la poca
consistència del seu perfil.
Amb aquest procediment el que s’obté és una proporció teòrica dels perfils
analitzats per a representar un conjunt d’habitatges a la zona estudiada. Ja que
es coneix el nombre de cases totals per transformador trobat en l’apartat
anterior s’utilitza un algorisme aleatori per distribuir cada perfil d’habitatge en
una d’aquests cases definides.
Taula 14 Tipus de perfils utilitzats en les simulacions
Segons tipus d’habitatge
Nom

Tipus d’habitatge

Quantitat
de perfils

Proporció (%)

Xuni

Unipersonals.

15

14,31

Xs64

Unipersonals amb +64 anys.

4

9,91

Xpp

Parelles sense fills.

11

21,65

Xp1

Parelles amb 1 fill.

3

16,36

Xp2

Parelles amb 2 fills.

5

15,35

Xp3

Parelles amb 3 o més fills.

3

3,22

Xmon

Famílies monoparentals

7

9,37

Xot

Altres habitatges no inclosos

5

9,83

Segons tipus d’habitant
Tipus d’habitant

Quantitat d’habitants

Proporció (%)

Habitants ocupats

45

44,36

Habitants inactius o parats

73

55,64

Taula 15 Proporcions utilitzades per a cada perfil simulat
Nom perfil

Tipus
habitatge

Habitants
ocupats

H01 Couple under 30 years, with work

Xpp

2

H02 Couple, 30 - 64 age, with work

Xpp

2

H03 Couple, 30 - 64 years, 1 at work, 1 at home

Xpp

1

1

H04 Family, 1 child, both at work

Xp1

2

1

H05 Family, 3 children, both with work

Xp3

2

3

H06 Jack Jobless

Xuni

H07 Single man, under 30 years, with work

xuni

1

H08 Single woman, 2 children, with work

Xmon

1

H09 Single woman, 30 - 64 years, with work

Xuni

1

H10 Single man, 30 - 64 age, shift worker

Xuni

1

H11 Student

Xuni
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Taula 16 Continuació proporcions utilitzades per a cada perfil simulat
Nom perfil

Tipus
habitatge

H12 Student 2

Xuni

H13 student with work

Xuni

1

H14 3, Couple, 30- 64 years, both work + Senior

Xot

2

1

H15 Home working couple, 2 children, 2 seniors

Xot

2

4

H16 Couple over 65 years

Xot

H17 Office

Habitants
ocupats

Habitants
parats
1

2
No contemplat

H18 Family, 2 children, parents without work

Xp2

H19 Couple, 30 - 64 years, both at work

Xpp

2

H20 one at work, one work home, 3 children

Xp3

2

H21 Couple, 30 - 64 years, shift worker

Xpp

2

H40 Single woman, 1 child, with work

Xmon

1

H41 Single man over 65 years

Xs64

1

H42 Single woman over 65 years

Xs64

1

H43 Single woman under 30 years with work

Xuni

H44 Single woman under 30 years without work

Xuni

H45 Family both at work, 2 children

Xp2

H46 Single man under 30 years without work

Xuni

H48 Single man under 30 years with work

Xuni

H49 Single man over 65 years

Xs64

1

H50 Single woman over 65 years

Xs64

1

H51 Couple under 30 years without work

Xpp

2

H52 Couple under 30 years with work

Xpp

2

H53 Couple under 30 years, one at work, one at home

Xpp

1

H54 Single woman, 30 - 64 years, with work

Xuni

1

H55 Single woman, 30 - 64 years, without work

Xuni

H56 Single man, 30 - 64 years, with work

Xuni

H57 Single man, 30 - 64 years, without work

Xuni

H58 Couple, 30 - 64 years, with work

Xpp

H59 Couple, 30 - 64 years, without work

Xpp

H60 Family with 3 children, both at work

Xp3

2

3

H61 Single man with 2 children, with work

Xmon

1

2

H62 Single man with 1 child, with work

Xmon

1

1

H63 Family with 2 children, 1 at work, 1 at home

Xp2

1

3
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Taula 17 Continuació proporcions utilitzades per a cada perfil simulat
Nom perfil

Tipus
habitatge

Habitants
ocupats

Habitants
parats

H64 Family with 1 child, 1 at work, 1 at home

Xp1

1

2

H65 Single woman, 1 child, without work

Xmon

2

H66 Single woman, 2 children, without work

Xmon

3

H67 Family with 2 children, without work

Xp2

4

H68 Family with 1 child, without work

Xp1

3

H69 Single woman with 3 children, without work

Xmon

4

H70 Couple over 65 years II

Xot

2

H71 Student Flatsharing

No Contemplat

H72 2 Parents, 1 Working, 2 Children

Xp2

H73 Retired Couple, no work

Xot

H74 Shiftworker Couple

Xpp

1

3
2

2

La finalitat d’implementar l’aleatorietat és per poder incorporar a cadascuna de
les cases existents un tipus de perfil. Utilitzant aquest procediment per assolir
aquest objectiu permet observar particularitats en cada transformador i també
permet variar el nombre de cases del sistema en cas de que fos necessari. Això
fa la simulació més realista i més flexible de cara a possibles canvis futurs.
S’utilitzarà un gran nombre de distribucions aleatòries, 2000 concretament, per
assegurar que la distribució es comporti com una distribució normal i que la
distribució escollida d’entre totes les disponibles es trobi en el seu centre i no
sigui una anomalia.
La demanda segons totes les simulacions realitzades per a un dia es mostra en la
Figura 13 i en la Figura 14 hi veiem una ampliació per a la franja horària entre
10 i 12. En les dues figures es veu com les diferències entre simulacions són
molt variables i es possible afirmar que tenen un comportament similar,
mantenint un rang de variabilitat màxima al voltant dels 0,5 MW.
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Figura 13 Demanda per a un dia aleatori amb 2000 distribucions diferents de tipus de
cases

Figura 14 Detall ampliat entre les 10 i les 12 de la simulació de 2000 distribucions amb
tipus de cases diferents

Seguidament s’escull una de les distribucions entre les 2000 possibles. Per poder
escollir es segueix el següent procediment.
Primer de tot es comprova que els valors obtinguts segueixin una distribució
normal. Per fer això es realitza un histograma amb els resultats d’una hora
aleatòria i s’observa quin tipus de forma genera aquest histograma, com es
possible veure en la Figura 15 la forma final de l’histograma es la típica d’una
distribució normal al 0,95 de precisió. Les distribucions més properes a la
mitjana seran les més representatives per aquest motiu s’escull la simulació
número 1036 que es troba al punt de la mitjana de potència.
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Figura 15 Histograma distribucions a l'instant 600 del dia analitzat

La simulació seleccionada finalment és la simulació número 1036 i es mostra en
la Figura 16 en ella es veu com la distribució segueix parcialment el perfil teòric
que s’havia obtingut estudiant dades de l’INE. Cal destacar dos punts on el valor
és 0 ja que aquests dos perfils de demanda s’han descartat posteriorment i no
s’han eliminat de la simulació però el seu consum sempre serà 0 y no hi ha cap
casa que disposi d’aquests tipus de perfils.
La demanda obtinguda amb aquesta distribució es calcula utilitzant el nombre de
cases per transformador i tipus, que ara ja son valors coneguts i s’analitzen els
resultats obtinguts en l’apartat de resultats.

Figura 16 Distribució teòrica i distribució obtinguda en les simulacions dels tipus
d’habitatges totals

Per exemplificar aquest tipus de distribució en la Taula 18 es mostra la
distribució de tipus de perfil obtinguda per als habitatges alimentats per el
transformador 2.
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Taula 18 Distribució tipus d'habitatges en transformador 2
Tipus de
perfil

Nombre
d’habitatges

Tipus de
perfil

Nombre
d’habitatges

Tipus de
perfil

Nombre
d’habitatges

1

1

20

2

39

5

2

2

21

0

40

0

3

1

22

2

41

1

4

3

23

1

42

0

5

4

24

2

43

0

6

0

25

0

44

4

7

2

26

1

45

3

8

2

27

1

46

3

9

1

28

0

47

1

10

0

29

1

48

4

11

0

30

2

49

4

12

1

31

2

50

1

13

2

32

0

51

1

14

2

33

1

52

0

15

2

34

2

53

4

16

2

35

2

54

0

17

0

36

1

55

1

18

0

37

3

19

1

38

0

5.3.2.

Resultats

En aquest apartat es compara el perfil de consum d’aquesta proporció amb el
consum tal com s’ha calculat en l’apartat . S’ha decidit analitzar el seu
comportament en el global de tots els habitatges a l’hora de comparar-los.

Figura 17 Comparació consum anual horari entre perfil REE i LPG
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En la Figura 17 és possible veure com l’efecte de l’estacionalitat, en que el
consum varia segons l’època de l’any, es marca amb molta més diferència en el
perfil de consum proporcionada per Red Eléctrica de España en canvi en el
consum segons Load Profile Generator aquest efecte es veu reduït ja que els pics
de consum es mantenen durant l’estiu, tot i això sí que s’hi pot discernir un
augment en el consum durant l’hivern. També cal destacar l’abundància de pics
de consum en el perfil de LPG, això es deu a que el consum no ve determinat per
una mitjana sinó per un valor aleatori que ens proporciona el comportament
elèctric d’un habitatge real.
Es possible observar a simple vista com els dos valors màxims segons LPG o
segons REE és troben en instants diferents. Mentre que per a la demanda
proporcionada per REE es veu com el consum més elevat es troba a finals de
gener, la demanda màxima segons LPG es troba a juliol i és molt més difícil
d’especificar en quin instant ja que hi ha 3 pics de valor similar.
Per poder aprofundir en la comparació i comprovar la fiabilitat d’aquesta s’han
realitzat diverses proves que es representen a continuació.
Primer de tot s’ha realitzat un histograma en la Figura 18 de forma que es
reconeguin els valors més utilitzat en cadascun dels perfils. En aquesta figura es
veu com la gran diferència entre les dues simulacions és que en LPG els valors
baixos són molt més comuns que en la simulació en REE, també augmenten els
valors màxims en les dades de consums de LPG.

Figura 18 Histograma valors més comuns en consum REE i LPG

Les següents probes de fiabilitat s’han realitzat sobre la diferència entre els
resultats de les dues simulacions.
En la Figura 19 hi ha representat un histograma de la diferència entre els valors
obtinguts amb REE i LPG, aquests valors han sigut centrats a 0 per poder veure
amb més claredat el tipus de distribució. El que es pot veure en la figura és que
per una gran majoria dels valors es troba centrada a 0, per tant la majoria de
valors son similars, de totes formes es pot veure també com els valors negatius
arriben fins a una diferència de -6 MWh el que representa una diferència de fins
al 70% tenint en compte que el valor màxim segons REE es troba al voltant dels
9.5 kW i el valor màxim segons LPG es troba al voltant dels 14 kW.
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Figura 19 Histograma valors de la diferència entre ambdós perfils calculats

En canvi en la Figura 20 hi ha un test de normalitat centrat a zero, que permet
definir si el comportament de la diferència entre les dues demandes segueix una
distribució normal.
Segons la gràfica es possible veure com la normalitat és aparentment elevada,
tot i això cal tindre en compte l’histograma de la Figura 21 en ell hem vist com
per a valors molt baixos la simulació en LPG té una proporció molt més elevada
de resultats dins d’aquest rang.

Figura 20 Test de normalitat centrat a 0 de la diferència entre REE i LPG

Per finalitzar s’amplia el gràfic per poder observar concretament el
comportament en dos dies concrets, aquests dos dies seleccionats són el dia on
es troba el màxim segons LPG i el dia on es troba el màxim segons REE.
El dia amb el consum màxim segons REE és el dia 20 de gener i el està
representat en la Figura 21. Allà hi ha representats tres dies consecutius que
són 19, 20 i 21 de gener. En el dia de màxima demanda s’hi veu com el consum
segons REE és clarament molt més elevat que en el cas de LPG.

- 57 -

Josep Cañameras Jarque

Figura 21 Comparació consum màxim anual entre perfil REE i LPG mostrant el dia de
màxim consum segons REE i adjacents

El dia amb el consum màxim segons LPG és el dia 7 de juliol i el està representat
en la Figura 22. En aquest cas s’hi observa el contrari. La demanda segons REE
es més baixa i la demanda segons LPG és molt més elevada per a aquest dia
concret, per als adjacents no hi ha una diferència tant evident.

Figura 22 Comparació consum màxim anual entre perfil REE i LPG mostrant el dia de
màxim consum segons LPG i adjacents

Com es pot veure en la Figura 22 el consum en el dia de valor màxim supera de
forma evident el consum esperat, això és degut al tipus de perfils utilitzats en el
software per la creació de la demanda. Aquests perfils presentats en l’apartat
6.3.2 generen un pic de consum en aquesta època de l’any i aquest instant de
temps per l’aleatorietat del comportament dels habitants i també per els
elements amb capacitat de consumir energia elèctrica dels habitatges.
La quantitat d’electrodomèstics existents en cadascun dels diferents perfils
d’habitatges és molt elevada i el consum en els habitatges amb algun resident
que no treballa segueix sempre una pauta, per el mètode amb que es
distribueixen les activitats explicat en el capítol 3, segons aquest mètode els
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habitants amb disponibilitat de temps realitzaran les accions obligades al principi
del dia. Aquest tipus d’accions acostumen a ser les que més electricitat
consumeixen en el programa són: cuinar, higiene personal, higiene de la casa,
entre d’altres.
Al llarg del dia ja hauran realitzat les accions al matí i no serà necessari realitzarles al vespre, generant la forma de corba de demanda final.

5.3.3.

Impacte a la xarxa de la demanda

S’implementa la demanda obtinguda a un cas de MATPOWER seguint la
metodologia exposada en el capítol 5.
Estudiant el dia amb el consum màxim minut a minut, del que se’n pot veure el
consum en la Figura 22, se n’obté una caiguda de voltatge per a cadascun dels
busos que tal i comes pot observar en la Figura 23 es troba dins dels límits de
la normativa UNE-EN 50 160 que estableix que els límits de variació de la tensió
per a períodes elevats és de com a màxim un 10% de la tensió de referència.
També es pot observar que la variació de tensió és més elevada en els busos
més llunyans al punt de connexió a la xarxa aquests busos són el 53, 54 i 55.

Figura 23 Caiguda de tensió en els transformadors amb la demanda de LPG

5.4. Obtenció
fotovoltaica

del

perfil

de

generació

En aquest apartat es dimensiona la capacitat d’una ciutat com Barcelona que té
una zona urbana per integrar generació fotovoltaica distribuïda en els terrats dels
edificis. Es pretén que aquesta instal·lació cobreixi un 10% aproximadament de
la superfície de la zona estudiada. La zona d’estudi engloba els barris de les
Corts, Sarrià i l’Eixample Esquerre, tots junts tenen una superfície de 5,79 km 2
(Informe de Barris 2015).
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Cal afegir que es pretén fer una estimació de quin potencial hi ha en una zona
residencial de Barcelona i avaluar el seu impacte en la corresponent línia de
distribució.

5.4.1.

Introducció

En el projecte es pretén que en la línia estudiada es disposi de fonts d’energia
distribuïda. En el cas que pertoca s’ha cregut que la font d’energia hauria de ser
la fotovoltaica ja que en l’actualitat és la font d’energia distribuïda més viable
tant des de el punt de vista tècnic com econòmic, a més a més és la única
tecnologia en la que el rendiment no varia significativament segons l’escala de la
instal·lació.
Sobre la zona estudiada es pretén que es disposi d’un 10% de terreny ocupat per
plaques solars fotovoltaiques sobre el total de superfície disponible de la regió
afectada per la línia de distribució, aquest dimensionament s’ha de dur a terme
tenint en compte les superfícies útils de cada secció, descartant les superfícies no
útils com: carrers, parcs, jardins illes interiors, etc.
Per a la realització d’aquest dimensionament s’han utilitzat principalment dues
eines que es mostren a continuació:
•

Base de dades d’instal·lacions solars reals www.pvoutput.org: A l’hora
d’obtenir dades de generació solar fotovoltaica s’ha consultat aquesta base
de dades. Aquesta pàgina web ofereix l’històric de dades d’instal·lacions
fotovoltaiques de tot el món dissenyada per poder compartir i comparar
les diverses plantes, d’aquesta forma és possible obtenir dades reals, més
precises ja que tenen en compte els diversos factors que poden afectar a
la producció com per exemple els climatològics (Pvoutput 2015).

•

Mapa cartogràfic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Aquesta
eina permet determinar la superfície de qualsevol element existent en el
mapa mitjançant la creació de polígons. El mapa engloba tota la zona de
Catalunya i per tant la regió on se situa la xarxa de distribució estudiada
en el capítol 6 sobre el cas d’estudi està inclosa (ICGC 2015).

5.4.2.

Càlcul perfil de generació

Per al càlcul de la superfície que ocuparan els diferents panells utilitzem la
superfície nominal d’un panell i es té en compte l’ombra màxima que generarà
durant el dia. Aquest valor ens ve definit per l’equació 5. Per al cas d’estudi 𝜔 es
tracta de l’angle d’inclinació del panell respecte la horitzontal i 𝛼 es tracta de
l’angle d’incidència del Sol respecte de la superfície d’instal·lació.
                                                            𝑂𝑚𝑏𝑟𝑎 = 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 ·

sin 𝜔
+ cos 𝜔 · 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎                                                (𝟏𝟎)
tg 𝛼

Les dades de llargada i amplada del panell es poden obtenir de la fitxa tècnica
del panell solar que s’utilitzi.
L’angle 𝜔 d’inclinació del panell és un angle que depèn de les característiques de
la instal·lació. Variarà segons el tipus d’instal·lació que poden ser: panells mòbils
en dos eixos, panells mòbils en un eix o panells fixes.
•

Panells mòbils en dos eixos: en aquest cas hi haurà angle d’inclinació
variable que anirà seguint el Sol al llarg del dia aquesta inclinació també
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serà variable segons l’època de l’any. És la opció més eficient però també
augmenta el preu de la instal·lació.
•

Panells mòbils en un eix: Aquest tipus d’instal·lació pot tenir un dels dos
eixos fixes, l’eix vertical o l’eix horitzontal segons la inclinació del sol
respecte al punt de la terra.

•

Panells fixes: Els panells fixes tenen un sol angle d’inclinació per a tot l’any
i aquest angle depèn de l’època de l’any per a la que es pretengui
optimitzar la producció d’energia solar. En el cas espanyol s’acostuma a
optimitzar per a l’hivern ja que l’energia solar durant l’estiu és molt més
abundant. En optimitzar per a l’hivern el que es fa és aprofitar amb més
eficiència l’energia que estigui disponible en aquella època de l’any.
En la Taula 19 s’hi pot veure els angles d’incidència solar mensuals
òptims per a la ciutat de Barcelona. A l’hora d’escollir quin d’aquests
angles s’utilitzen s’han de tenir en compte les característiques de la
instal·lació solar que es pretén dimensionar
Taula 19 Inclinació òptima panells a Barcelona segons mes de l'any
Font: (Greenstream Publishing 2015)
Mes

Inclinació òptima

Gener

57º

Febrer

49º

Març

41º

Abril

33º

Maig

25º

Juny

18º

Juliol

25º

Agost

33º

Setembre

41º

Octubre

49º

Novembre

57º

Desembre

64º

L’angle d’incidència del Sol 𝛼 generalment es defineix en dues formes la primera
d’elles és el propi angle 𝛼, és a dir l’angle entre el sol i la superfície horitzontal i
la segona és l’angle 𝜔 diferent a l’angle anterior representa l’angle entre el zenit
(la vertical d’un punt cap al cel) i la inclinació del Sol.
Aquest angle es pot trobar en bases de dades meteorològiques i governamentals.
En la font d’informació més fiable disponible aquest angle es tracta en el segon
mètode i ve definit segons la equació 6 (Atmospheric Science Data Center
2015):
                                                                          𝛼 =    90 − acos cos 𝜔!"#$%!

= 39,05º                                                          (𝟏𝟏)

Primer de tot s’ha seleccionat una instal·lació de la base de dades pvoutput
(Pvoutput 2015), la instal·lació seleccionada s’anomena AE008-EM, aquesta s’ha
escollit en base a la seva proximitat a Barcelona, ja que es troba situada a
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Vallirana una localitat a 30 km del centre de Barcelona. També s’ha tingut en
compte la potència instal·lada.
Les característiques de la planta de generació fotovoltaica seleccionada es
mostren en la Taula 20, d’aquesta cal destacar el gran nombre de panells dels
que està formada 600 en total i també la potència instal·lada del sistema que és
de 217200 W.
Taula 20 Característiques de la planta de generació solar AE008-EM
Font: (Pvoutput 2015) (RECgroup 2015)
Nom

AE008-EM

Nombre de panells

600

Model de panells

REC255PE

Orientació

Sud

Nombre d’inversors

4

Tipus d’inversors

FRONIUS AGILO 100

Potència total instal·lació (W)

217200

En la Figura 24 hi ha representada la generació solar de la planta estudiada
durant el dia 5 de Juliol de 2014 segons la base de dades pvoutput. S’ha escollit
aquest dia per les condicions climàtiques concretes del dia 7 de Juliol, en aquell
dia plovia i la generació solar va ser pròxima a 0. En la base de dades es disposa
de diferents valors però en aquesta figura es mostren només els valors de
generació solar.
Hi podem veure com el pic de generació és al voltant de les 2 pm i aquest pic
arriba fins a 80000 W de generació, pel que fa a l’energia es mostra l’energia
generada acumulada i al llarg del dia arriba fins a 650 kWh totals. Cal destacar
que en aquesta gràfica s’aprecia una davallada de la potencia degut
probablement a efectes climàtics, com el pas d’un núvol entre el Sol i les plaques
solars.
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Figura 24 Generació solar de la instal·lació AE008-EM el dia 5 de Juliol de 2014
Font: (Pvoutput 2015)

Com s’ha mencionat anteriorment la instal·lació no es troba exactament a la
ciutat de Barcelona. Degut a la distància entre les dues poblacions i al més que
probable efecte que la contaminació tindrà en la radiació de Barcelona, s’ha
decidit tenir afegir un factor de seguretat en els càlculs, per poder afirmar amb
seguretat que els càlculs són viables.
L’angle d’inclinació del panell el seleccionem tenint en compte les característiques
dels panells, en aquest cas els panells són fixes en els dos eixos per l’angle
d’inclinació seleccionat és de 35º (Landau 2015) per a les coordenades de la
ciutat de Barcelona
L’angle d’incidència del Sol el trobem a través de la informació en la Taula 21.
Aquesta taula ens mostra dades de l’Atmospheric Science Data Center, un centre
d’investigació relacionat amb la NASA. En ell hi apareix el cosinus de l’angle
entre el Sol i el cenit mensuals per a les coordenades de la ciutat de Barcelona.
Coneixent aquesta dada es pot trobar l’angle 𝛼.
Taula 21 Cosinus de l'angle entre el Sol i el zenit
Font: (Atmospheric Science Data Center 2015)
Mes

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dec

Mitjana

.33

.41

.51

.58

.62

.63

.63

.60

.54

.45

.36

.31

L’últim element necessari per al càlcul són les dimensions del panell estudiat que
són de 1665x991x38 mm (RECgroup 2015).
Amb aquestes dades ja es pot calcular la superfície d’ombra que ocuparà un
panell, aquest càlcul es duu a terme en la equació 11 i el seu resultat és de
2,5182 m2
                                      𝑂𝑚𝑏𝑟𝑎 = 1,665 ·

sin 35
+ cos 35 · 0,991 = 2,5182  𝑚 !                       (𝟏𝟏)
tan 39.05
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Un cop obtingudes les dimensions que ocuparia tot un panell fotovoltaic calculem
de la forma més exacte possible quina quantitat de panells hi podríem situar,
tenint en compte les dimensions.
Per poder realitzar aquest procés s’ha escollit un terrat aleatori Figura 26 d’una
de les illes de l’esquerra de l’eixample Figura 25, el terrat en qüestió es troba en
l’illa situada entre els carrers Rosselló, Viladomat, Calàbria i Provença.

Figura 25 Illa analitzada entre Rosselló, Viladomat, Calàbria i Provença
Font: (ICGC 2015)

Figura 26 Terrat analitzat i superfície del terrat
Font: (ICGC 2015)

Dins d’aquest terrat hi distribuïm plaques solars fotovoltaiques per comprovar
quina quantitat hi cap per metre quadrat útil en un terrat, podem veure la
distribució en la Figura 27.
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S’ha decidit augmentar l’àrea d’ombra dels panells solars fotovoltaics calculada
incrementant-la en un 15 % per a reduir l’efecte de les diferències entre les
dades reals i les possibles dades de Barcelona, incrementant l’àrea assegurem la
viabilitat de la instal·lació, l’àrea final és de 2,88 m2.

Figura 27 Terrat analitzat amb panells i superfície de cada panell
Font: (ICGC 2015)

Tal i com es pot veure per a cada terrat típic, dins de la seva superfície útil s’hi
poden encabir 25 panells fotovoltaics, considerant que no tots els terrats són
iguals es redueix aquest valor en un 30% i s’arrodoneix a la baixa per tenir un
valor més segur. Per tant el nombre de panells fotovoltaics que seria possible
encabir dins d’un terrat passa a ser de 17 panells.
Amb aquest valor i coneixent la superfície del útil del terrat es pot definir la
relació de panells per superfície útil de terrat, que és de 1 panell fotovoltaic del
model per cada 13 m2 de superfície.
Seguidament es troba la superfície útil de tota una illa de cases, considerant que
no totes les illes son quadrats complets i que existeixen molts terrats on no és
possible instal·lar-hi plaques solars es descarta tota la superfície d’un lateral. Tal
i com podem veure en la Figura 28.
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Figura 28 Superfície útil terrats d'una illa i àrea
Font: (ICGC 2015)

Si en cada illa es disposa de 4554.8 m2 de superfície útil i es necessiten 13 m2
d’aquesta superfície per a cada panell es pot afirmar que el nombre de panells
solars possibles en cada illa de la zona és de 350 panells.
El nombre de panells necessaris és de 20 vegades el nombre de panells
instal·lats en la planta d’on s’han extret les dades de producció energètica, que
és de 600 panells fotovoltaics, per tant els panells en la instal·lació són 12000.
Ja que en cada illa s’hi poden distribuir 350 panells per poder assolir el nombre
de panells necessaris s’haurà de disposar de 35 illes de cases. Com es pot
corroborar veient un mapa de la zona aquestes 35 illes hi són en la regió, per a
més exactitud calculem la superfície d’una illa tenint en compte els carrers per
saber la superfície total del barri a la que afectaria la instal·lació de generació
fotovoltaica. Aquest es mostra en la Figura 29.
L’espai ocupat per la nostra instal·lació serà de 35 vegades la superfície anterior
per tant un total de 607071 m2 o 0.607 km2.
Finalment en la Taula 22 es mostra un resum dels càlculs realitzats i la
superfície que ocupen els panells necessaris en cada pas del càlcul de la
superfície total ocupada.
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Figura 29 Superfície d'una illa de l'esquerra de l'eixample
Font: (ICGC 2015)

Taula 22 Resum superfície utilitzada a cada pas
(m2)
Superfície

(km2)
Superfície

(%)àrea
Barcelona
(102,15 km2)

(%)àrea
estudiada
(5,79 km2)

Sup. amb Superfície
nominal del panell

19800

0,019

0,02

0,06

Sup. amb superfície útil
del panell

30480

0,030

0,03

0,09

Sup. amb superfície útil
del terrat

156000

0,156

0,15

0,46

Sup. amb superfície útil
de l’illa de cases

607071

0,607

0,59

10,48

5.4.3.

Impacte a la xarxa

En aquest cas s’inclou al model implementat per a la demanda trobada
anteriorment la generació distribuïda en 16 transformadors. La generació
produïda per la instal·lació solar dimensionada es mostra en la Figura 30 en ella
s’hi pot veure el comportament de la planta per un dia de Juliol en tres situacions
diferents, la primera marcada en blau representa la producció energètica en un
dia assolellat, la segona marcada en vermell representa la producció energètica
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per a un dia amb núvols i finalment la tercera marca la generació produïda en un
dia plujós.

Figura 30 Generació Solar en un dia de Juliol segons clima

Aquestes tres potencies de generació s’implementen en el model de xarxa
observant la caiguda de tensió en els transformadors, en la Figura 31 hi ha
representada la caiguda de tensió de l’escenari més favorable de generació solar
la caiguda de tensió màxima en els nusos 53, 54 i 55, els més crítics, s’ha reduït
en pràcticament un 1%. Els altres dos escenaris no es troben representats per la
similitud dels seus resultats a la xarxa sense afegir-hi generació solar.

Figura 31 Variació de tensió amb generació solar en un dia assolellat

5.5. Model de demanda del vehicle elèctric
En aquest apartat es descriuen les dades de demanda d’electricitat per a vehicles
elèctrics utilitzades, aquest model s’ha extret de Modelado de la demanda de
carga lenta y ràpida de vehículos eléctricos para el estudio de impacto en al red
de distribución (Olivella-Rosell 2012). En aquest projecte s’hi va realitzar un
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model basat en agents per obtenir el consum elèctric dels vehicles elèctrics
segons el seu comportament.
En el model del projecte només es tractaran els escenaris en càrrega lenta i es
considera que sempre hi ha haurà disponible una presa de corrent quan el
conductor del vehicle desitgi realitzar la càrrega del vehicle, de cadascun
d’aquests escenaris se’n mostraran tres casos diferents segons la penetració del
vehicle elèctric en el mercat dels turismes.

5.5.1.

Escenaris de recàrrega lenta

En aquest model es presenten 3 escenaris de càrrega lenta diferents:
a) Escenari de recàrrega intensiva: Aquest tipus d’escenari suposa la
recàrrega del vehicle elèctric tant bon punt aquest arribi al seu destí. Un
conductor realitza un trajecte i mentre no s’utilitza el vehicle aquest es
recarrega fins que el vehicle torna a realitzar un trajecte.
En la Figura 32 s’hi pot veure la potència instantània consumida pels
vehicles elèctrics en aquest tipus de recàrrega en els tres tipus de
penetració del vehicle diferents per un dia. Aquestes tres corbes segueixen
un perfil similar entre elles marcant dos pics de consum el primer al
voltant de les 9 i el segon al voltant de les 9. El primer pic se suposa que
és degut a la recàrrega dels vehicles per a conductors que han arribat al
lloc de treballar i decideixen recarregar. El segon pic és el més elevat
arriba fins a 0,6 MW en el cas d’un 50 % de penetració, representa el
retorn a casa de tots els vehicles que fins aquell moment encara es
trobaven en trajecte o realitzant alguna activitat.
En la Figura 33 hi podem observar les tres demandes de la figura anterior
agregades a la demanda residencial del dia amb més consum elèctric
segons el model obtingut en el capítol 3. Es pot apreciar que durant el
període nocturn els vehicles no tenen efecte i que amb aquest tipus
d’escenari de càrrega intensiva el punt on la diferència és més notòria es a
la part final del día. Per a aquest cas el pic de potencia de la demanda es
manté tot i que la diferència de potència es baixa en proporció a la
potència prèvia del sistema.

Figura 32 Escenari A demanda exclusivament de cotxe elèctric
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Figura 33 Demanda de la xarxa en escenari A

b) Escenari de recàrrega sense control: En aquest escenari de recàrrega es
considera que hi hauran implantades en el sistema certs avantatges que
promouran la recàrrega en el punt de connexió dedicat, aquest
generalment es troba a l’habitatge. Aquest tipus d’escenari desplaça tota
la càrrega del vehicle a hores posteriors que en l’escenari A. Però també
preveu que en cast de necessitat sigui possible realitzar recàrregues entre
desplaçaments en punts no dedicats, des de el punt de vista del mercat
elèctric es considera que aquesta recàrrega tindrà un cost superior per
incentivar la recàrrega a casa.
En la Figura 34 S’hi pot observar el comportament de la demanda
elèctrica per a l’escenari de recàrrega sense control en aquest escenari la
càrrega nocturna és poc rellevant i a partir d’aproximadament les 11 hores
comença a augmentar la demanda fins a arribar al seu pic al voltant de les
9. En el cas de la penetració de vehicles del 50 % aquest consum arriba a
ser de 0,9 MW durant un període d’aproximadament dues hores el
comportament d’aquest perfil és degut a la sanció de la recàrrega durant
les hores diürnes.
En la Figura 35 s’observa l’agregat de la demanda del vehicle elèctric
amb la demanda residencial, en el punt de consum pic de la xarxa que és
a les 10 del matí els vehicles elèctrics no consumeixen una potencia
elevada en cap instant i per tant no suposen un esforç extra per a la xarxa
a l’hora de suplir aquesta demanda.
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Figura 34 Escenari B demanda exclusivament de cotxe elèctric

Figura 35 Demanda de la xarxa en escenari B

c) Escenari de recàrrega nocturna: En aquest escenari la demanda de vehicle
elèctric es situa tota en el període nocturn degut a l’existència de la tarifa
supervall i penalitzant la recàrrega entre trajectes. Aquesta demanda
implica que el vehicle elèctric arriba al punt de recàrrega de l’habitatge i
posteriorment es manté connectat sense recarregar-se fins a l’hora d’inici
de la tarifa més econòmica, en aquest moment tots els vehicles connectats
inicien la seva càrrega. Això provoca una pujada de la demanda molt
pronunciada durant aquest horari però durant el dia no hi ha consum de
cotxes elèctrics.
En la Figura 36 s’hi pot veure la demanda de vehicles elèctrics en el cas
de la recàrrega nocturna, aquesta tarifa desplaça tots els consums a la 1
de la matinada que és l’instant en el que la tarifa supervall s’inicia. Per
aquest escenari la demanda de cotxe elèctric arriba a situar-se per sobre
dels 3 MW en el cas de la penetració d’un 50% en el mercat. L’increment
sobtat de la demanda en 3 MW podria ser molt perjudicial per la xarxa si
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succeeix a gran escala en més d’una xarxa de distribució com la
analitzada.
En la Figura 37 s’hi veu la demanda agregada de vehicles elèctrics en
l’escenari de càrrega nocturna i la demanda elèctrica d’habitatges, en
aquest cas la demanda de vehicles tan sols afecta a l’agregat en el període
de 1 a 5 per tant no influeix negativament en el comportament de la xarxa
tot i el sobtat augment de tensió a la 1 de la matinada.

Figura 36 Escenari C demanda exclusivament de cotxe elèctric

Figura 37 Demanda de la xarxa en escenari C càrrega nocturna
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5.6. Xarxa de distribució amb generació
fotovoltaica, demanda residencial i demanda
del vehicle elèctric
En aquest apartat es mostren les conseqüències d’agregar tots els elements
estudiats en el mateix model, per tant hi tenim una xarxa de distribució amb
demanda residencial, demanda de vehicles elèctrics i generació fotovoltaica
distribuïda.
Per al cas de la demanda de vehicles elèctrics es segueixen mostrant tots els
escenaris i les seves variants segons quantitat de vehicles elèctrics, però per al
cas de la generació fotovoltaica s’ha passat a mostrar només el comportament
de la xarxa en la situació més favorable d’un dia assolellat.

5.6.1.

Consum de la xarxa

El consum de la xarxa està representat en la Figura 38 per a l’escenari de
càrrega intensiva, en la Figura 39 per a l’escenari de càrrega no controlada i en
la Figura 40 per a l’escenari de càrrega nocturna com podem observar
mantenen un comportament lligat a la demanda residencial ja que és el consum
més elevat en tota la xarxa.
En la Figura 38, l’escenari A de recàrrega de vehicles elèctrics, és on l’efecte de
la producció fotovoltaica é més pronunciat ja que el consum de vehicles elèctrics
se situa durant el període en que les plaques solars generen energia elèctrica i
elles mateixes poden proporcionar part de l’energia demandada.

Figura 38 Consum agregat demanda residencial vehicles escenari A i generació

En la Figura 39 on hi ha l’escenari B de demanda de vehicle elèctric el consum
de vehicle elèctric es comença a notar a partir de les 11 del matí però no arriba
al seu pic fins a les 9 del vespre aquest rang horari fa que les plaques
fotovoltaiques alimentin part del consum extra degut als vehicles elèctrics però
només parcialment.
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Figura 39 Consum agregat demanda residencial vehicles escenari B i generació

Finalment en la Figura 40 se’ns mostra el comportament de la xarxa en
l’escenari de càrrega nocturna. Per aquest cas, com és evident les plaques solars
no proporcionen cap tipus d’energia mentre la recarrega del vehicle elèctric
s’està duent a terme i per tant es dediquen només a reduir els pics de potència
de la demanda residencial mentre que per la nit s’aprofiten les hores vall per a la
recàrrega dels vehicles.

Figura 40 Consum agregat demanda residencial vehicles escenari C i generació

5.6.2.

Comportament del bus més conflictiu

En el cas d’estudi s’ha decidit estudiar el comportament del transformador més
conflictiu, el número 53 juntament amb el 52 i 54.
Per a la realització d’aquest estudi s’ha pres com a referència només la situació
més elevada de penetració del vehicle elèctric en parc de vehicles del cas
d’estudi. Per tant tots els escenaris a partir d’aquest punt constaran d’una
penetració del 50 %.
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En la Figura 41 s’observa que tot i la influencia de la generació aïllada durant
l’instant de màxim consum residencial el pic de potència genera una davallada
important en la variació de la tensió d’aquest transformador però no suficient per
a mantenir-lo fora de la normativa.

Figura 41 Variació de tensió en el transformador 53
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CAPÍTOL 6:
CONCLUSIONS

L’objectiu principal del projecte era modelar el flux de càrrega d’una línia de
mitja tensió. Per dur a terme aquest objectiu s’ha escollit una zona residencial de
la ciutat de Barcelona a modelar. Un cop definit el rang d’actuació de la línia de
mitja tensió s’han definit el nombre d’habitatges participants en l’estudi
mitjançant la potencia de transformació de la xarxa i se n’ha calculat la demanda
residencial considerant que tots els consums de la xarxa són d’aquest tipus. Per
al consum residencial s’ha estudiat el comportament de la demanda segons
dades de Red Eléctrica de España i també dades obtingudes mitjançant Load
Profile Generator un programa que simula el comportament dels habitants d’una
casa tipus considerant els dispositius consumidors d’energia elèctrica. També
s’ha estudiat el dimensionament d’una gran quantitat de panells solars en la
xarxa de distribució. Finalment s’han unificat tots els procediments anteriors a
les dades de mobilitat del vehicle elèctric per assolir l’objectiu principal de
realitzar el model de flux de càrrega del sistema.

6.1. Obtenció de la demanda residencial
En el cas estudiat per a aquest projecte utilitzar dos mètodes diferents d’obtenció
de demanda és un punt positiu per poder veure quin dels dos s’adequa a les
necessitats del cas d’estudi. Mentre que el perfil segons REE és un perfil amb una
corba típica que es va repetint en formes similars al llarg de l’any la demanda
d’un habitatge s’ajusta més al perfil obtingut segons LPG amb un perfil on la
majoria de consums són propers a zero i augmenten sobtadament en moments
concrets del dia en els que les activitats a la casa es desenvolupen.
La demanda residencial obtinguda segons la metodologia presentada per REE
utilitza uns mètodes d’obtenció de perfils agregats en un conjunt i és impossible
conèixer amb exactitud per quins elements està format aquest conjunt. Al costat
oposat d’aquest mètode hi tenim la metodologia LPG per la qual és possible
obtenir els perfils de demanda concrets de cadascun dels habitatges de la zona.
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Aquests s’han distribuït aleatòriament segons proporcions i dades estadístiques
de l’INE.
El comportament de la demanda segons el mètode LPG és una demanda amb
diversos pics de tensió ha originat un pic de demanda durant el matí a les 10,
això permet que l’energia solar obtinguda per les plaques a aquella hora supleixi
part de la demanda. Cal remarcar que aquest pic és molt elevat arribant a situarse proper als 15 MW per al conjunt total de 4917 cases, això suposaria un
consum simultani de tots els habitatges d’una potència de 3 kW. Pot semblar poc
versemblant però s’ha de tenir en compte que els habitatges base d’on se n’ha
extret el tipus de perfil són habitatges extensament tecnològics on tots els
consums energètics es duen a terme mitjançant energia elèctrica.
El perfil obtingut es pot corroborar la seva validesa en estudiar-lo amb estudis
previs com en (Barker, et al. 2012), (Hayn, Bertsch and Fichtner 2014),
(Kobayashi, Abe and Tanaka 2014), (Pipattanasomporn, et al. 2014),
(Richardson, et al. 2010), (Widen and Wäkelgard 2010). Tots ells mostren perfils
de demanda residencial amb un gran nombre de pics de potència i una potència
de base molt propera al 0 durant la major part del dia.
Tot i que el perfil és vàlid i que l’energia consumida al llarg de l’any és la mateixa
que la consumida segons la metodologia de REE cal afegir que en aquest estudi
pot no obtenir un perfil fiable de demanda residencial per a un agregat de cases
massa gran. Un aspecte en el qual s’hauria de seguir aprofundint.

6.2. Obtenció del perfil de generació
En el dimensionat de la instal·lació solar només s’ha comprovat que en ocupar un
10 % de la zona es disposa de l’espai suficient per a suplir una quantitat
d’energia fotovoltaica elevada però raonable al voltant dels 1,6 MW de potencia
pic en un dia assolellat del mes de Juliol. Aquest dimensionament no és
exhaustiu i només s’ha limitat a utilitzar l’espai disponible tenint en compte
limitacions físiques com són els carrers o elements pertorbadors en els terrats.
En altres estudis previs (Camm and Williams 2011), (Narayanan, et al. 1994)
s’han utilitzat les mateixes metodologies per al dimensionament a partir d’una
quantitat d’espai.

6.3. Comportament de la xarxa
Pel que fa a la xarxa modelada s’ha pogut observar, com era previsible, que la
caiguda de tensió augmenta a mesura que el transformador estudiat es troba
més lluny del node de referència. S’ha pogut veure com la generació distribuïda
millora l’estat de la xarxa en els punts on es troba instal·lada reduint a la vegada
la demanda a la xarxa d’alta tensió i per tant reduint l’energia obligada a circular
pels cables. La instal·lació de petites plantes de generació al llarg de la xarxa
aporten un benefici tant en la fiabilitat de la xarxa com en el seu consum tot i
que suposarien una adaptació costosa a la xarxa a tots els nivells.
Dels vehicles elèctrics s’ha pogut observar com el seu consum depèn clarament
del tipus de càrrega que es realitzi. Una càrrega descontrolada endollant el
vehicle a la xarxa després de qualsevol trajecte és imprevisible i per tant inviable
a mesura que els vehicles elèctrics augmentin en nombre, d’altra banda la
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concentració de totes les càrregues durant el període nocturn agrega a la xarxa
en un instant un gran volum de potència que es pot assumir però fa variar la
corba de demanda d’una forma molt contundent.

6.4. Treballs futurs
De cara al futur els treballs que es podrien desenvolupar són:
•

Estudiar la integració d’altres energies renovables a part de l’energia solar.

•

Aprofundir més en la creació d’un model de demanda per a residencies
espanyoles.

•

Ampliar el rang d’operació de la xarxa i comprovar l’efecte de la
implantació del vehicle elèctric a gran escala.

•

Estudiar també la xarxa de baixa tensió posterior al transformador
distribuint en consumidors i generadors localitzats els diferents aspectes
de la xarxa que són els habitatges, els vehicles elèctrics i la generació
solar.

•

Estudiar el possible efecte d’utilitzar les bateries de vehicles elèctrics com
a bateries de la xarxa, l’anomenat Vehicle to Grid (V2G).

•

Estudiar possibles mètodes per incentivar la recàrrega del vehicle en hores
més desitjables i els efectes d’aquests.
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