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GLOSSARI  

Cbatnom:  Capacitat nominal de la bateria 

ePI:  Error del PI 

ew:  Error del windup 

Ki:  Constant integradora del PI 

Kp:  Constant proporcional del PI 

Ksoc:  Constant del control del SOC 

Kt:  Constant d’error de desfasament 

Kv:  Constant d’error de valor 

Kw:  Constant windup 

MPPT:  Seguiment del punt de màxima potència 

Pbat*:  Consigna de la potència de la bateria 

Pbat:  Potència de la bateria 

Pbatnom:  Potència nominal de la bateria 

PI*:  Consigna calculada al PI sense saturar 

Ppc:  Potència en el punt de connexió 

Ppcmax:  Valor de Ppc màxim permès en aquest instant 

Ppcmin:  Valor de Ppc mínim permès en aquest instant 

Ppv*:  Consigna de potencia fotovoltaica enviada acada inversor 

Ppv*:  Consigna de potència fotovoltaica  agregada 

Ppv:  Potència dels panells fotovoltaics 

Ppvdisp:  Potència fotovoltaica disponible 

Ppvnom:  Potència fotovoltaica nominal 

Psoc*:  Consigna de potència pel control del SOC 

SOC*:  Consigna del SOC 

SOC:  Estat de càrrega de la bateria 

st:  Temps de mostra (Sample time) 
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taval:  Interval de temps de la rampa d’avaluació 

tcontrol:  Interval de temps de la rampa de control 

ΔPpcmax:  Diferència màxima entre dos valors de Ppc separats 2.5s 

τ:  Constant de temps dels inversors  
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RESUM  

En aquest document, es dissenya un controlador per limitar les variacions 

de la potència injectada a una xarxa de distribució per una planta 

fotovoltaica. Primerament el control es realitza amb una bateria però 

després es modifica per incorporar previsions de potència solar disponible.  

RESUMEN  

En este documento, se diseña un controlador para limitar las variaciones de 

potencia inyectadas en una red de distribución por una planta fotovoltaica. 

Primeramente el control se realiza con una batería pero después se modifica 

para incorporar previsiones de potencia solar disponible.  

ABSTRACT 

In this document, a controller with the objective to limit power variations 

injected in a distribution grid by a PV plant is designed. Firstly the control is 

done with a battery, but later it is modified to include available solar power 

forecasts.
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Actualment, la preocupació per trobar alternatives energètiques als 

combustibles fòssils que siguin sostenibles ha propiciat un creixement de les 

energies renovables. Les tecnologies que han vist un major increment de 

potència instal·lada han sigut l’eòlica i la fotovoltaica, caracteritzades per 

una potència entregada molt variable. 

A mesura que les instal·lacions d’aquestes tecnologies han anat en 

augment, s’ha evidenciat la necessitat que aquestes tecnologies ajudin al 

suport de freqüència i tensió de la xarxa. Així doncs, s’han creat i/o 

actualitzat els codis de xarxes, Grid Codes (PREPA 2012)(Secretariat 

2012)(E.ON Netz GmbH 2007) , per tal de regular més estrictament les 

condicions d’operació d’aquestes tecnologies intermitents i per a que 

participin en el suport de xarxa. 

Alguns Grid Codes de xarxes amb poca inèrcia, com el de Puerto Rico o 

Hawaii, requereixen a les plantes fotovoltaiques que diferència de potència 

entregada en un període de temps definit, la rampa de potència,  sigui 

limitada entre uns valors determinats. 

1.1. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és el disseny d’un controlador que sigui 

capaç de limitar la rampa de potència entregada per una planta fotovoltaica 

connectada a una xarxa de distribució. Per a poder realitzar aquest control, 

la planta inclourà una bateria. 

Un cop s’hagi dissenyat el control de la rampa amb la bateria, 

s’incorporaran previsions de potència disponible a molt curt termini, 

nowcasting (Lipperheide, Bosch, and Kleissl 2015) i es modificarà el 

controlador per aprofitar-les. L’objectiu principal de les previsions és poder 

dimensionar una bateria més petita per realitzar el control. Finalment, es 

realitzarà una comparació dels dos controls. 
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El valor absolut màxim de rampa de potència que serà permès en aquest 

treball  és el que es defineix en el Grid Code de Puerto Rico: un 10% de la 

potència fotovoltaica nominal de la instal·lació per minut. Aquest Grid Code 

no estableix la metodologia per calcular aquesta rampa de potència, però hi 

ha una proposta (Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) 

2013) que recomana que la rampa sigui calculada entre valors de potència 

entregada separats per 2 segons. En aquest document, la rampa amb la 

que s’avaluaran els controladors es realitzarà amb un interval de temps de 

5 segons.  

1.2. Evolució del mercat de la fotovoltaica 

La tecnologia fotovoltaica ha experimentat un creixement exponencial en els 

darrers anys. Entre 2000 i 2014, la capacitat fotovoltaica instal·lada s’ha 

vist multiplicada per un factor de 100. Amb 37 GW instal·lats el 2013 i 40 

GW el 2014, s’arriba a una potència instal·lada globalment de 178 GW, com 

podem observar a la Figura 1.1. 

Després d’anys de gran desenvolupament, el mercat europeu frena el 2013 

en el que, per primera vegada des de 2004, s’instal·la més capacitat a Àsia 

que a Europa (Pineda and Wilkes 2015). Aquesta tendència continua el 

2014 en el que es van instal·lar  7 GW, un valor inferior al de Xina o Japó 

individualment. Tot i així, com es pot observar a la Figura 1.1, Europa 

segueix al cap amb 88 GW instal·lats al final de 2014. 

 

Figura 1.1. Evolució de la potencia solar global acumulada entre 2000 i 2014 

(SolarPower Europe 2014) 

Les previsions representades a la Figura 1.2 contemplen tres escenaris. 

L’escenari optimista considera condicions favorables sumades a una 

voluntat política que afavoreixi la integració. L’escenari pessimista assumeix 

que no hi haurà millores en les condicions d’inversió de la majoria de 

mercats. Finalment, l’escenari mitjà defineix el desenvolupament més 

probable del mercat. 
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Segons aquestes previsions, l’escenari més probable implica una 

continuació de la tendència des del 2010, incrementant la potència 

instal·lada anualment de manera aproximadament lineal.  

 

Figura 1.2. Escenaris del mercat de fotovoltaica fins al 2019 (SolarPower Europe 

2014) 

El 2017 es podria estancar el mercat amb el final de la rebaixa de l’impost 

ITC a EEUU i amb el final del boom del mercat japonès, encara que aquest 

dos esdeveniments no estan garantits. 

Es preveu que a partir del 2018 el creixement continuarà gràcies a la 

competitivitat de la tecnologia renovable, amb la inversió de països com 

Índia, interessats en la fotovoltaica.  

1.3. Problemàtica de la generació intermitent 

La generació elèctrica intermitent és aquella que depèn de fonts que tenen 

una variabilitat no controlable, i en molts casos parcialment imprevisible. 

Les dues tecnologies de generació intermitent amb més capacitat instal·lada 

són l’eòlica i la fotovoltaica, que depenen del vent i de la irradiància, 

respectivament. 

En el cas de la fotovoltaica, la generació no només depèn de la posició del 

sol, sinó que un factor molt rellevant a tenir en compte són els núvols. 

Aquests poden reduir molt dràsticament la potència injectada quan es 

desplacen a sobre dels panells; i augmentar-la de la mateixa manera quan 

deixen de cobrir-los. Aquestes variacions són molt pronunciades i més 

difícils de preveure i compensar. 

Quan aquestes pertorbacions s’introdueixen a la xarxa, dificulten el control 

de freqüència i de tensió que garanteix la seguretat del sistema i la qualitat  

del subministrament. 
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1.3.1. Regulació de freqüència 

La freqüència d’un sistema elèctric està relacionada amb l’equilibri entre la 

potència generada i la consumida. Els generadors síncrons, en règim 

permanent, funcionen en sincronisme; és a dir, el producte de la freqüència 

de rotació i el nombre de parells de pols és igual a la freqüència elèctrica del 

sistema. 

L’equació (1) defineix la rotació de l’eix del generador. 

 𝐽
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 = (𝑇𝑚 − 𝑇𝑒) (1) 

Sent: 

 J: el moment d’inèrcia del conjunt. 

 θ: l’angle del rotor del generador. 

 Tm: el parell motor. 

 Te: el parell elèctric que s’oposa al moviment. 

Per mantenir el règim permanent, el parell mecànic aplicat al generador ha 

de ser igual al parell electromagnètic que se li oposa. Aquest parell 

electromagnètic depèn de la càrrega de la xarxa i, en conseqüència, quan la 

demanda augmenta per sobre de la generació la màquina es frena, 

consumint l’energia cinètica de la massa rodant, i la freqüència disminueix. 

Això es demostra amb les equacions (1-4). 

Sabent que:  

 𝐽 > 0 (2) 

 
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 (3) 

 𝑆𝑖   𝑇𝑚 < 𝑇𝑒 →   𝐽
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 < 0 →
𝑑𝜔

𝑑𝑡
< 0 (4) 

Sent: 

 ω: la velocitat angular del conjunt 

Anàlogament, si la demanda disminueix més que la generació, la màquina 

accelera emmagatzemant energia cinètica en la massa rodant i augmentant 

la freqüència. 

Habitualment, els generadors síncrons estan acoblats a turbines que 

controlen el parell motor que apliquen mitjançant vàlvules que determinen  

el flux del fluid amb que funcionen. La Figura 1.3 il·lustra el control de 

freqüència amb un generador síncron. 

És freqüent utilitzar la velocitat de gir com a entrada del sistema de control, 

ja que es processa més fàcilment que la freqüència elèctrica. 

Altres elements que poden contribuir a aquesta regulació injectant o 

consumint potència activa són els enllaços de corrent contínua, els 
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transformadors desfasadors, tot i que són menys freqüents i rellevants que 

els generadors síncrons. 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema d’un generador síncron 

1.3.2. Regulació de tensió 

En xarxes d’alta tensió, la tensió es regula injectant o consumint potència 

reactiva. Les càrregues de motors i altres càrregues necessiten la potència 

reactiva per poder convertir l’electricitat en treball, la falta d’aquesta fa 

caure la tensió i impedeix transportar l’energia demandada a través de les 

línies. 

En mitja tensió, s’ha de tenir en compte també la potència activa. Això és 

degut a que aquestes xarxes són més resistives i que el perfil tradicional de 

la tensió en xarxes de distribució és una progressiva caiguda de tensió des 

del transformador cap a les càrregues, produïda per la corrent a través de 

les impedàncies de les línies. 

La generació intermitent distribuïda provoca oscil·lacions en la tensió dels 

busos en la que està connectada: la tensió és major quan major és l’energia 

injectada. Aquesta tensió ha de ser controlada per mantenir-la dins uns 

límits de qualitat. Limitar aquestes oscil·lacions permet realitzar un control 

més senzill i eficaç. 

A mesura que s’instal·la més generació distribuïda, el flux de potència pot 

arribar, en casos extrems, a canviar de direcció si la generació d’un bus 

supera la seva demanda. En aquest cas la tensió d’aquest bus seria superior 

a la del bus més pròxim al transformador (feeder), ja que la corrent aniria 

en sentit contrari. Com que les proteccions de les línies i els controls actuals 
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no preveuen un flux contrari a l’habitual, és necessari poder reduir la 

potència injectada per a que no ocorri.  

1.3.3. Desviacions de freqüència 

Molts aparells industrials o domèstics estan dissenyats per funcionar a una 

freqüència nominal. Les desviacions de freqüència poden produir un 

funcionament incorrecte de motors, canviant la seva velocitat de gir, o de 

rellotges que utilitzen la freqüència d’alimentació i conseqüentment es 

poden avançar o endarrerir. Això fa que sigui molt desitjable mantenir 

aquestes desviacions dins uns marges. 

Com s’ha vist en el Subapartat 1.3.1, la regulació de freqüència és altament 

depenent de la contribució dels generadors síncrons i del balanç entre 

generació i demanda. 

El continu creixement de la fotovoltaica explicat en l’Apartat 1.2 suposa un 

increment de desequilibris entre la generació i la demanda, que són 

instantàniament absorbits per la massa rodant dels generadors síncrons. La 

Figura 1.4.  és un esquema d’una xarxa amb alta penetració de tecnologies 

intermitents simplificat on hi ha un panell fotovoltaic (representa la 

generació intermitent), un generador síncron (representa la generació 

convencional capaç de donar suport a la freqüència) i una càrrega 

(representa la demanda d’un sistema). 

G
P. PV P. MecànicaP. Cinètica

P. Demandada

 

Figura 1.4. Esquema equivalent simplificat d’una xarxa amb alta penetració de 

fotovoltaica 

Quan la demanda és estable i les variacions de la potència del panell 

fotovoltaic no són molt brusques, el control del generador síncron permet 

compensar aquestes pertorbacions, fent que l’aportació d’energia cinètica 

per part de la massa rodant i, per tant, la variació de freqüència, sigui 

menyspreable. La demostració es fa amb les equacions (5-6). 
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 𝑆𝑖 𝛥𝑃𝑃𝑉 ≤ 𝛥𝑃𝑀𝑒𝑐
𝑚á𝑥 (5) 

 𝑃𝑃𝑉 + 𝑃𝑀𝑒𝑐 = 𝑃𝐷𝑒𝑚 → 𝑃𝑐𝑖𝑛 = 𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 0 (6) 

Sent: 

 ΔPPV: la variació de la potència generada pel panell fotovoltaic. 

 ΔPMec: la variació de la potència mecànica del generador síncron. 

 PPV: la potència generada pel panell fotovoltaic. 

 PMec: la potència mecànica del generador síncron. 

 PDem: la potència demandada. 

 Pcin: la potència cinètica que la massa rodant ha d’aportar/absorbir. 

Pot passar que un núvol provoqui que la potència injectada pel panell 

caigui/pugi més ràpidament que el que el generador síncron pugui 

respondre, degut a la seva dinàmica més lenta. En aquest cas, la potència 

que aporta la massa rodant no és menyspreable, segons es demostra amb 

les equacions (7-9). 

  𝑆𝑖 𝛥𝑃𝑃𝑉 > 𝛥𝑃𝑀𝑒𝑐
𝑚á𝑥 (7) 

Llavors: 

 𝑃𝑃𝑉 + 𝑃𝑀𝑒𝑐 ≠ 𝑃𝐷𝑒𝑚 = 𝑃𝑃𝑉 + 𝑃𝑀𝑒𝑐 + 𝑃𝑐𝑖𝑛 → 𝑃𝑐𝑖𝑛 ≠ 0 (8) 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

𝑃𝑐𝑖𝑛

𝐽
≠ 0 (9) 

La derivada de la velocitat angular, és a dir, l’acceleració angular és diferent 

de zero, cosa que implica variacions en la freqüència. 

Xarxes amb poca inèrcia i gran penetració de generació intermitent tindran 

variacions importants de freqüència si no es suavitzen aquestes 

pertorbacions (Cormode et al. 2013). 

Aquests són alguns dels problemes que els Grid Codes intenten solucionar i 

és el motiu pel qual realitzar en aquest treball es dissenya control de rampa 

de potència. 
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CAPÍTOL 2: 

MODEL DE LA 

PLANTA 

La instal·lació fotovoltaica a controlar és una planta fotovoltaica amb una 

potència nominal de 9400 kW connectada a mitja tensió, de la qual es 

disposen dades reals de potència entregada funcionant amb seguiment de 

màxima potència. Per poder realitzar la limitació de rampa, se li incorpora 

una bateria amb el seu corresponent inversor. Els valors mínims de potència 

i capacitat d’aquesta seran dimensionats en cada cas estudiat, valorant 

primerament una correcta limitació de la rampa i en segon lloc minimitzant 

la potència nominal de la bateria (Pbatnom) i la capacitat nominal (Cbatnom). 

La Figura 2.1 representa esquemàticament la distribució dels diferents 

elements de la instal·lació considerada. 

Els panells estan ordenats en matrius sèrie-paral·lel, les quals estan 

connectades a un inversor que passa de corrent contínua a corrent alterna. 

Aquestes matrius són emparellades i cada parella compta amb un 

transformador que n’eleva la tensió. 

Per altra banda, la planta compta amb una sola bateria amb el seu 

corresponent inversor que passa de corrent continua a corrent alterna, i el 

seu transformador que n’eleva la tensió. 
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Els borns d’alta tensió dels transformadors dels panells i el de la bateria 

tenen el mateix valor de tensió i ambdós estan connectats a un darrer 

transformador, que té la funció d’elevar encara més la tensió i servir de 

punt de connexió amb la xarxa. 

 

Ppv

Pbat

Ppc

 

Figura 2.1. Disposició de la Planta 

El model d’aquesta planta, realitzat amb Simulink, és simple degut a que 

l’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar un algoritme per limitar 

la rampa de potència activa entregada a la xarxa. Així doncs, només 

reflectirà els fluxos de potència; no simularà ni les corrents, ni les tensions 

ni les fases d’aquestes. A més, considerarà les aportacions de potència dels 

panells de manera agregada. 

Tant la dinàmica del grup inversors/panells com la de l’inversor/bateria es 

modelaran com un sistema de primer ordre. Segons (Wasynezuk 1983), 

alguns inversors tenen un temps de resposta d’aproximadament 200ms. A 

(Bullich Massagué 2015) s’utilitza un inversor PV amb resposta de primer 

ordre i una constant de temps de 100ms (valor basat en un inversor real). 

La constant de temps (τ) que es prendrà és de 100ms tant pels inversors 
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dels panells com el de la bateria. D’aquesta manera, la funció de 

transferència utilitzada en els dos casos: 

 𝐺(𝑠) =
1

0.1·𝑠+1
 (10) 

La potència del punt de connexió (Ppc) és la suma de la potència dels 

panells fotovoltaics (Ppv) i la potència de la bateria (Pbat). 

2.1. Model dels inversors i panells solars 

La Figura 2.2 il·lustra el model dels panells fotovoltaics creat amb 

Simulink. Aquest parteix d’una consigna de potència fotovoltaica activa 

(Ppv**) en tant per u, que mitjançant un guany igual a la potència nominal 

(Ppvnom) passa a kW. Després, es limita entre zero i la potència màxima que 

es pot obtenir en aquell instant, la potència solar disponible (Ppvdisp) i 

finalment se li aplica la funció de transferència de primer ordre definida a 

(10),prenent un estat inicial igual a la potència disponible. 

 

Figura 2.2. Model del grup panells PV/inversors 

2.2. Model del grup inversor/bateria 

El model del sistema de bateries és més complex i es divideix en dues parts 

que depenen l’una de l’altra. 

En primer lloc es troba el model de la potència de la bateria, il·lustrat a la 

Figura 2.3. Aquest parteix de la consigna de potència activa a entregar en 

kW (positiva o negativa), a la que se li apliquen un límit superior i un 

inferior que depenen de l’estat de càrrega (SOC, State of Charge), distingint 

tres casos: 

o Si el SOC és zero, les bateries estan completament descarregades, 

per la qual cosa la potència es limita entre la potència de càrrega 

nominal  (-Pbatnom) i zero. 

o Si el SOC és igual a 1, les bateries estan completament carregades, 

per la qual cosa la potència es limita entre zero i la potència de 

descàrrega nominal (Pbatnom). 

o Cap dels casos anteriors, la potència es limita entre la potència de 

càrrega i la potència de descàrrega nominals. 
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Després s’aplica la funció de transferència determinada a l’equació (10) per 

emular la dinàmica real de càrrega i descàrrega, prenent un valor inicial de 

zero. 

 

Figura 2.3. Model de la potència de la bateria 

En segon lloc es troba el model del SOC de la bateria, il·lustrat a la Figura 

2.4. Aquest parteix de la potència entregada per calcular la potència interna 

de la bateria, que inclou les pèrdues i és de signe contrari. Es distingeixen 

dos casos: 

o Si la potència entregada és positiva, la bateria s’està descarregant, 

per la qual cosa la potència descarregada és: 

 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖𝑛𝑡 = −
𝑃𝑏𝑎𝑡

𝜂𝑏𝑎𝑡
 (11) 

Sent:  

 Pbatint: la potència interna de la bateria. 

 Pbat: la potència entregada per la bateria. 

 ηbat: el rendiment de la bateria. 

 

o Si la potència entregada és negativa, la bateria s’està carregant, per 

la qual cosa la potència carregada és: 

 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖𝑛𝑡 = −𝜂𝑏𝑎𝑡 · 𝑃𝑏𝑎𝑡 (12) 

 

Després s’integra (considerant un estat inicial del SOC igual a la consigna 

inicial del SOC) i es divideix entre Cbatnom, en kWs, obtenint el SOC en tant 

per u, que es limita entre zero i 1: 

 𝐸𝑏𝑎𝑡 = ∫ 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑡 (13) 

 

 𝑆𝑂𝐶 =
𝐸𝑏𝑎𝑡

𝐶𝑏𝑎𝑡𝑛𝑜𝑚
 (14) 
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Sent:  

 Ebatint: l’energia emmagatzemada a la bateria. 

 Cbatnom: la capacitat nominal de la bateria. 

 SOC: l’estat de càrrega de la bateria. 

 

Figura 2.4. Model de l’estat de càrrega de la bateria 

 

2.3. Model complet de la planta 

El model complet de la planta s’obté combinant el model dels panells i el de 

la bateria així com mostra la Figura 2.5. La potència al punt de connexió és 

la suma de la potència entregada per la bateria més la potència entregada 

pels panells, així com s’havia establert a la introducció d’aquest capítol. 

 

Figura 2.5. Model de la planta, el controlador central, i les comunicacions 

A la planta es realitzen quatre mesures: Ppv, Pbat, SOC i Ppc i es 

comuniquen al controlador, que les llegeix cada 0.1s, el temps de mostra 

(st, sample time). 

Per altra banda, les consignes de potència dels panells i de la bateria són 

generades pel controlador central i enviades a la planta. El model aplica a 

totes les comunicacions un retràs de 20ms, valor extret de (Bullich, E. 

2015). 
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CAPÍTOL 3: 

AVALUACIÓ DE LA 

RAMPA DE POTÈNCIA 

AMB CONTROL MPPT 

Com s’havia establert en el Capítol 2, els valors de Ppvdisp emprats en 

aquest treball són dades reals de potència entregada per una planta 

fotovoltaica amb una potència nominal Ppvnom, funcionant en mode 

seguiment del punt de màxima potència (MPPT, maximum power point 

tracking). 

Aquestes dades són dos perfils aportats pel CITCEA-UPC que representen 

dos escenaris diferents: un escenari amb variacions de potència disponible 

molt freqüents i accidentades, el Perfil Pitjor Escenari (PPE); i un escenari 

més suau en ambdós sentits, el Perfil Escenari Normal (PEN). 

Abans de realitzar el controlador central, s'ha avaluat la necessitat de 

realitzar un control de les rampes de potencia activa entregada a la xarxa 

quan la planta treballa en MPPT. Aquesta avaluació es realitza tenint en 

compte que la planta encara no disposa d'emmagatzematge i permet 

determinar la necessitat d'aquest per a aconseguir un perfil adequat de 

potencia generada. 
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3.1. Criteri d’avaluació de la rampa 

A l’Apartat 1.2 s’ha determinat que l’objectiu d’aquest és dissenyar un 

controlador i un algoritme de control per limitar la rampa de potència activa 

entregada a la xarxa, tant de pujada com de baixada, a un 10% de la 

potència nominal fotovoltaica per minut. En aquest apartat es defineix com 

s’avalua aquesta rampa. 

La rampa de potència entre dos instants de temps és el quocient de la 

diferència de potència i la diferencia de temps d’aquests dos instants, 

segons l’equació (15):  

 𝑅𝑅 =
𝑃𝑝𝑐(𝑡)−𝑃𝑝𝑐(𝑡−𝛥𝑡)

𝛥𝑡
 (15) 

Sent: 

 RR: rampa de potència activa. 

 t: l’instant de temps actual 

 Ppc (t): la potència entregada a l’instant t. 

 Δt: la diferència de temps entre els dos instants. 

 Ppc (t-Δt): la potència entregada a l’instant t-Δt. 

Per tant, la rampa es pot avaluar amb diferents intervals de tems. En 

aquest document, l’interval de temps utilitzat per avaluar la rampa (taval) 

serà de 5s. Tot i així, aquest valor es calcularà amb un temps de mostra 

(st) de 0.1s, obtenint 50 valors de rampa diferents cada 5s. 

3.2. Perfil Pitjor Escenari 

Aquest perfil presenta dades de potència activa entregada cada 0.5s durant 

2 hores i 15 minuts i està representat a la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Potència disponible durant tot el PPE 
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Observant el perfil complet es pot apreciar que és molt accidentat, però per 

realitzar un millor anàlisi i poder comparar-lo al Perfil Normal, la Figura 3.2 

representa només els primers 20min.  

 

Figura 3.2. Potència disponible durant els primers 20 min del PPE 

Les rampes en aquest interval de temps estan representades a Figura 3.3. 

Les línies vermelles representen la limitació del 10% de la potència nominal 

per minut. 

 

 

Figura 3.3. Rampa de potència durant els primers 20 min del PPE 
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Durant aquests vint minuts la rampa incompleix els límits molt 

freqüentment, quadruplicant-los en diversos instants. 

La Figura 3.4 representa un histograma en el qual es pot observar amb 

quina freqüència la rampa pren cada valor i ajuda a tenir una visió més 

representativa de la rampa durant el perfil complet. 

 

Figura 3.4. Histograma de rampes de potència del PPE 

La rampa pren valors molt superiors al 10% de la potència nominal per 

minut amb una freqüència que no és gens menyspreable.  

3.3. Perfil Escenari Normal 

Aquest perfil presenta dades de potència activa entregada cada segon 

durant 14 hores i 30 minuts i està representat a la Figura 3.5. 

A primera vista pot semblar que les variacions de potència són similars al 

Perfil Pitjor Escenari, però això és degut a la diferència de rang de temps 

entre els dos perfils. 

Per resoldre aquest problema i poder realitzar una millor comparació, a 

Figura 3.6 representa 20 minuts a partir del segon 30000, moment en el 

que es produeixen les màximes variacions de potència. En aquesta figura es 

pot veure que el Perfil Normal, tot i tenir variabilitat, té unes variacions de 

potència inferiors i més lentes que el Perfil Pitjor Escenari. 
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Figura 3.5. Potència disponible durant tot el PEN 

 

Figura 3.6. Potència disponible durant 20 min del PEN 

Una visió més exacta de la rampa durant aquests 20 minuts és 

proporcionada per la Figura 3.7. Durant aquest període, la rampa només 

incompleix els límits en unes quantes ocasions, i amb valors extrems 

inferiors que en el Perfil Pitjor Escenari. 
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Figura 3.7. Rampa de potència durant 20 min del PEN 

Finalment, la Figura 3.8 representa un histograma que proveeix una visió 

amb més perspectiva dels valors que pren la rampa. 

 

Figura 3.8. Histograma de les rampes de potència del PEN 

En aquest escenari, els incompliments de rampa ocorren amb poca 

freqüència, però segueixen sent apreciables. 

 

 



 Integració de tecnologies renovables a una xarxa de distribució 

 - 29 - 

3.4. Conclusió 

Com s'ha pogut analitzar, la potencia generada tant en dies de molta 

variabilitat  de generació (parcialment ennuvolats) com en dies amb menys 

variabilitat (com podria ser dies totalment ennuvolats) supera els límits 

establerts en aquest document i per tant es requereix prendre accions 

correctores que seran explicades en els següents capítols. 
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CAPÍTOL 4: 

CONTROLADOR DE 

POTÈNCIA 

FOTOVOLTAICA 

Per dissenyar un sistema capaç de gestionar les de rampes de potencia, 

primerament es dissenya un controlador de potencia activa fotovoltaica. 

Aquest controlador té l’objectiu de dotar la planta amb la capacitat de 

retallar potencia activa en el punt de connexió. Degut a que la planta 

fotovoltaica disposa de múltiples inversors, el controlador ha de ser un 

controlador central el qual generi les consignes de potencia activa per a 

cada un d’aquests inversors. Aquestes consignes seran rebudes pels 

inversors on els seus controls locals s’encarregaran d’assolir-les. 

En aquest capítol es descriu el controlador de potencia fotovoltaica, un 

controlador proporcional inversor el qual, a partir d’una consigna de 

potencia activa al punt de connexió, genera les consignes per a cada 

inversor (inversor agregat en el model de simulació) per tal d’assolir la 

potència fotovoltaica generada desitjada. Un aspecte que caldrà tenir en 

compte és la limitació de la potencia disponible (determinada per la 

irradiància i temperatura). Quan la consigna a un inversor es major a la 

potència disponible, la potència entregada per aquest és la corresponent al 

punt de màxima potència. 

 

4.1. Disseny del controlador PI 

La Figura 4.1 representa el controlador PI dissenyat en aquest treball, que 

inclou una saturació i un integral windup. El controlador PI, com la resta del 

controlador central, llegeix i envia consignes cada 0.1s, el temps de mostra.  

Aquest controlador té dues entrades: la consigna de potència fotovoltaica 

agregada (Ppv*), en pu, calculada en el limitador de rampa, que s’explicarà 

més endavant; i la mesura de potència fotovoltaica (Ppv), en kW. Ppv es 
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divideix entre la potència nominal del conjunt de panells de la planta 

(Ppvnom, 9400 kW) per obtenir-ne el valor en pu i es resta a Ppv*. La resta 

d’aquestes dues entrades és l’error del PI (ePI) que el controlador ha de 

corregir aplicant una component proporcional i una component integradora. 

 

Figura 4.1. Esquema del controlador PI 

La component proporcional és, en qualsevol circumstància, el producte d’ePI 

per la constant proporcional (Kp). 

La component integradora, per la seva banda, quan no hi ha saturació és el 

producte d’ePI per la constant integradora (Ki) i st, més la component 

integradora de la iteració passada. 

La consigna sense saturar (PI*) és la suma de les dues components: la 

proporcional i la integradora. PI* és limitada entre zero i 1 (el valor de 

Ppvnom en pu), i el valor resultant és la consigna que s’enviarà als inversors 

fotovoltaics (Ppv**). Si PI* és menor que zero o major que 1, hi ha 

saturació. 

El windup actua quan hi ha saturació, ja que la resta de PI* menys Ppv** 

no és zero. Aquesta resta és l’error windup (ew), que és multiplicat per la 

constant windup (Kw). El producte Kw·ew és sumat a la component 

integradora del PI, compensant-la i mantenint-la limitada entre els valors 

de la saturació.  

Si el sistema no inclogués saturació i windup, quan Ppv* fos major que la 

potència disponible, la constant integradora no pararia de créixer perquè la 

planta no podria mai assolir la consigna i ePI no es reduiria. Després, quan 

Ppv* passés a ser un valor inferior a la potència disponible, la constant 

integradora tindria ja un valor molt alt, que trigaria molt a reduir. Així 

doncs, la saturació i el windup redueixen el temps de resposta en aquests 

casos. 

Les constants del controlador utilitzades, recollides a la Taula 4.1, han 

estat escollides després d’un procés iteratiu en el que s’han provat diferents 

combinacions valors. 
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Taula 4.1. Constants del controlador PI 

Constant Valor 

Kp 0.4 

Ki 7 

Kw 5 

 

4.2. Validació del controlador PI 

Per validar que el controlador PI funciona correctament, s’estudiarà la 

resposta del sistema utilitzant el controlador davant un esgraó de baixada i 

un esgraó de pujada. 

Per una banda, la resposta respecte a un esgraó de baixada està 

representada a la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Resposta del PI i de la planta davant un esgraó de baixada 

En aquesta simulació, es manté una Ppv* igual a Ppvnom fins al segon 200, 

en el qual la consigna canvia a 2000 kW. Quan la consigna Ppv* és superior 

a la potència disponible la planta opera en el punt de màxima potència. 

Com es pot observar, un cop la consigna Ppv* passa a ser inferior a la 

potencia disponible, el PI comença a actuar reduint la consigna que envia 

als diferents inversors. La resposta és immediata gràcies a que l'error 

acumulat a la part integradora està compensat pel windup. 
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Ppv comença a actuar 20ms després de Ppv**, degut als retards per 

comunicacions, i assoleix la resposta en menys d’un segon, amb un 

sobrepic inferior al 5% de l’esgraó. La resposta es ràpida, estable i amb un 

sobrepic petit. 

Per altra banda, la Figura 4.3 representa la resposta davant un esgraó de 

pujada. 

En aquesta simulació, es manté una Ppv* amb un valor de 2000 kW fins als 

400 segons, instant en el que Ppv* canvia a Ppvnom. 

 

Figura 4.3. Resposta del PI i de la planta davant un esgraó de pujada 

Es pot observar que Ppv** es satura en la primera iteració del controlador 

al valor de Ppvnom. Això suposa que Ppv segueixi la seva dinàmica de primer 

ordre fins arribar al valor de potència disponible, amb un retard inicial de 

40ms per comunicacions i assolint la resposta en menys d’un segon. La 

resposta és ràpida, estable i sense sobrepic. 

La conclusió d’aquestes simulacions és que el controlador PI ha estat ben 

dissenyat i les seves constants són adequades. 

Tenir un controlador PI que funciona correctament implica que la potència 

que aporten els panells fotovoltaics pot ser assignada mitjançant una 

consigna, sempre que la irradiància (o la potència disponible) ho permeti. 
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CAPÍTOL 5: 

CONTROLADOR 

CENTRAL SENSE 

PREVISIONS 

Havent dissenyat el controlador PI en el Capítol 4, la planta està llesta per 

respondre a les consignes Ppv* i Pbat*. En aquest capítol es definirà 

l’algoritme emprat per calcular aquestes dues senyals, que juntament amb 

el controlador PI conforma el controlador central. Un cop definit, s’explicarà 

el procés seguit pel dimensionament de la bateria i es presentaran els 

resultats. 

5.1. Disseny del controlador central sense 

previsions 

En primer lloc, s’ha de definir la rampa que s’utilitzarà pel control. Aquesta 

s’ha de computar sobre un interval de temps menor que la rampa 

d’avaluació per a que el controlador sigui efectiu. Així doncs, la rampa de 

control es calcularà amb valors separats per 2.5s (tcontrol). 
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D’aquesta manera, es calcula el valor absolut màxim que pot prendre la 

diferència de Ppc en tcontrol (ΔPpcmax) segons l’equació (16).  

 𝛥𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑅𝑚𝑎𝑥 · 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
10

100
·

9400 𝑘𝑊

1 𝑚𝑖𝑛
·

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
· 2.5 𝑠 = 39.17 𝑘𝑊 (16) 

Sent: 

 ΔPpcmax: la diferència màxima en valor absolut entre la Ppc actual i la 

de 2.5s abans. 

 RRmax: la rampa màxima permesa en valor absolut. 

 tcontrol: la diferencia de temps entre les dues Ppc considerades. 

A partir d’aquest valor s’estableix la potència del punt de connexió màxima 

permesa (Ppcmax) d’aquest instant, definida a l’equació (17).  

 𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑝𝑐(𝑡 − 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) + 𝛥𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 (17) 

Anàlogament, la potència del punt de connexió mínima (Ppcmin) està 

definida a l’equació (18).  

 𝑃𝑝𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑝𝑐(𝑡 − 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝛥𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 (18) 

A banda de controlar la rampa màxima, també és important controlar el 

SOC de la bateria, per a allargar-ne la vida útil. Per això, el controlador 

intentarà mantenir el SOC entre 0.35 i 0.65, rang de valors aproximat entre 

els quals la bateria està en standby i el desgast pels cicles de 

càrrega/descàrrega és reduït (van Haaren, Morjaria, and Fthenakis 2015). 

Aquest control es realitzarà amb dues estratègies que seran explicades més 

endavant. 

Un cop establerta la rampa a controlar, la Figura 5.1 representa el 

controlador central dissenyat. La figura no inclou el controlador PI perquè ja 

ha estat explicat al capítol anterior, tot i que també forma part del 

controlador central. 

 

Figura 5.1. Esquema del controlador central sense previsions 

El cicle del controlador té un període de 0.1s (st), com s’ha comentat al 

Capítol 2. Les mesures que pren són Ppc, Ppv i SOC i les consignes que 
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envia són Ppv* i la consigna de la potència de la bateria (Pbat*), calculades 

independentment. 

La primera estratègia pel control del SOC és un llaç de control proporcional 

(Beltran et al. 2013). Per realitzar aquest llaç, s’ha de generar abans la 

consigna del SOC (SOC*), en pu. 

SOC* pot ser una constant, però es preferible que sigui un valor que variï 

seguint el recurs solar. Això és degut a que, per una banda, quan la 

potencia fotovoltaica és elevada, el més esperat es que succeeixin 

esdeveniments de rampa de baixada que requeriran descarregar la bateria. 

En canvi, quan la potencia fotovoltaica és baixa, el més esperat seran 

esdeveniments de rampa de pujada en els quals es necessitarà carregar la 

bateria. 

Seguint aquesta lògica, SOC* pren un valor entre 0.4 i 0.6 proporcional al 

valor que té Ppv respecte zero i Ppvnom, segons l’equació (19).  

 𝑆𝑂𝐶∗ = 0.4 +
𝑃𝑝𝑣

𝑃𝑝𝑣𝑛𝑜𝑚
· 0.2 (19) 

A partir de SOC* es pot calcular la potència pel control del SOC (Psoc*), en 

kW. Psoc* és el producte de la resta de SOC* menys SOC per la constant 

de control del SOC (Ksoc) i multiplicat per Pbatnom. La constant Ksoc 

utilitzada és igual a 2. La consigna Psoc* és el valor que –Pbat* hauria de 

prendre per realitzar un control de SOC complet, però això no sempre serà 

possible perquè el compliment de rampa i l’aprofitament de recurs solar 

tenen preferència respecte al control del SOC. Psoc* serà utilitzada més 

endavant pel limitador de rampa. 

El limitador de rampa és un algoritme que assigna diferents valors a Ppv*, 

en pu, i a la consigna de potència del punt de connexió (Ppc*), en kW, 

segons si es compleixen certes condicions. 

Per calcular la consigna Ppv*, el limitador de rampa requereix les mesures 

de Ppc, amb la que calcula Ppcmax segons (17); i del SOC (en pu). Es 

distingeixen dos casos: 

o Si SOC és menor que 0.6, es considera que la bateria pot carregar-se 

al màxim i, per tant, la seva potència de càrrega pot arribar a ser –

Pbatnom. En aquest cas, la consigna de potència fotovoltaica, Ppv*, es 

calcula d'acord a l'equació (20).  

𝑃𝑝𝑣∗ =
𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥+𝑃𝑏𝑎𝑡𝑛𝑜𝑚

𝑃𝑝𝑣𝑛𝑜𝑚
 (20) 

o Si SOC és major que 0.6, la bateria comença a estar massa 

carregada i s’aplicarà un droop a la Pbat que es considera disponible, 

passant de Pbatnom quan el SOC és 0.6 fins a –Pbatnom quan el SOC és 

superior a 0.7. Ppv* es defineix en aquest cas segons l’equació (21).  
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𝑃𝑝𝑣∗ =
𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥+𝑃𝑏𝑎𝑡𝑛𝑜𝑚·(0.65−𝑆𝑂𝐶)/0.05

𝑃𝑝𝑣𝑛𝑜𝑚
 (21) 

Aplicar aquest droop és la segona estratègia amb l’objectiu de 

controlar el SOC, ja que assegura que el SOC no superarà el valor 

0.65. 

Amb aquesta assignació de Ppv* es pretén utilitzar al màxim la potència de 

la bateria per aprofitar el recurs solar. Assumint una bateria ideal el 

controlador és capaç de limitar la rampa de pujada correctament. Si, a més, 

la bateria ha estat dimensionada correctament, el controlador limitaria 

també la rampa de baixada. 

Per altra banda, el limitador de rampa també genera Ppc*, i per fer-ho es 

serveix de dues entrades: Ppc, amb la que calcula Ppcmax i Ppcmin, segons 

les equacions (17) i (18);i la resta de Ppv menys Psoc*. Es distingeixen tres 

casos: 

o Si: 

 𝑃𝑝𝑣 − 𝑃𝑠𝑜𝑐∗ > 𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 (22) 

Llavors:  

 𝑃𝑝𝑐∗ = 𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 (23)  

o Si: 

 𝑃𝑝𝑣 − 𝑃𝑠𝑜𝑐∗ < 𝑃𝑝𝑐𝑚𝑖𝑛 (24) 

Llavors: 

 𝑃𝑝𝑐∗ = 𝑃𝑝𝑐𝑚𝑖𝑛 (25) 

o En qualsevol altre cas: 

 𝑃𝑝𝑐∗ = 𝑃𝑝𝑣 − 𝑃𝑠𝑜𝑐∗ (26) 

Assignar el Ppc* d’aquesta manera assegura que el llaç de control del SOC 

no provocarà cap incompliment de rampa. 

Finalment, Pbat* serà:  

 𝑃𝑏𝑎𝑡∗ = 𝑃𝑝𝑐∗ − 𝑃𝑝𝑣 (27) 

En el cas que s’apliqui l’equació (26), Pbat* serà igual a –Psoc*, fet que 

implica que en aquest escenari el control del SOC es realitzarà al màxim. En 

la resta de casos, el control del SOC o bé es realitzarà parcialment o bé no 

es realitzarà; ja que la limitació de rampa té preferència. 
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5.2. Dimensionament de la bateria 

Una vegada es té el controlador central complet, s’ha de dimensionar la 

bateria. Aquest dimensionament inclou assignar els valors de Pbatnom i 

Cbatnom i es realitza assignant el Perfil Pitjor Escenari a la Ppvdisp. 

El criteri principal que la Pbatnom ha hagut de complir en aquest document 

és que no hi hagi cap incompliment de rampa de baixada perquè la bateria 

ha arribat a la potència màxima sense ser aquesta suficient per mantenir la 

rampa en un valor superior a -10%/min. 

Per altra banda, la Cbatnom s’ha dimensionat amb l’objectiu que el SOC de la 

bateria es mantingués en tot moment entre els valors 0.35 i 0.65 per 

allargar al màxima la vida útil de la bateria. 

El mètode que s’ha emprat pel dimensionament és iteratiu: s’han realitzat 

simulacions amb valors de Cbatnom i Pbatnom suficientment elevats com per a 

que no suposin una limitació i s’han observat els resultats; si ambdós 

criteris són complerts es redueixen els valors i es torna a simular. El procés 

es repeteix fins que els criteris es deixen de satisfer, i es selecciona el valor 

de la iteració anterior. 

Els paràmetres de la bateria als que s’han arribat per aquest controlador es 

troben a la Taula 5.1. 

Taula 5.1. Dimensionament de la bateria sense previsions 

Paràmetre Valor Unitats 

Pbatnom 2300 kW 

Cbatnom 275 kWh 

5.3. Anàlisi i comparació de resultats 

Havent explicat el disseny del controlador central i el dimensionament de 

les bateries, s’han de presentar els resultats. 

Totes les figures amb un eix temporal estan realitzades considerant els 

mateixos dos intervals de temps que han sigut utilitzats en l’avaluació dels 

dos perfils de Ppvdisp en el Capítol 3. 

5.3.1. Perfil Pitjor Escenari 

L’estudi dels resultats es realitza primer amb el Perfil Pitjor Escenari, amb el 

que s’ha dimensionat la bateria, per tal de validar el dimensionament. 

La Figura 5.2 representa les potències Ppc, Ppv i Ppvdisp. La corba Ppc 

permet veure clarament quan es realitza el control de rampa, apreciant-se 

algunes oscil·lacions. A més també hi ha períodes de temps en els que Ppc 

està per sobre de Ppvdisp tot i no haver cap incompliment de rampa; això es 

deu al llaç proporcional de control del SOC que descarrega la bateria. Per la 
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seva banda, les corbes Ppv i Ppvdisp donen una idea del recurs solar 

aprofitat. Quan Ppv i Ppvdisp coincideixen, s’aprofita l’energia solar al màxim. 

La corba Ppv coincideix amb la Ppvdisp en tot moment exceptuant un interval 

de temps que comença aproximadament al segon 170 i acaba 

aproximadament al segon 380. En aquest interval, s’està realitzant el droop 

de la potència de càrrega disponible de la bateria, perquè està massa 

carregada. 

Seguint en la mateixa línia, la Figura 5.3 ens permet veure l’evolució del 

SOC. En aquesta figura s’aprecia que el SOC arriba a 0.6 aproximadament 

al segon 170, provocant l’actuació del droop de potència disponible de la 

bateria. Aquesta és efectiva ja que el limita a 0.65 fins aproximadament el 

segon 380, en el que el llaç proporcional del control del SOC pot comença a 

actuar. 

Analitzant un fenomen diferent, a la Figura 5.2 s’han observat algunes 

oscil·lacions en la corba Ppc. La Figura 5.4 ajuda a entendre’n la seva 

procedència. 

 

Figura 5.2. Resposta de la planta amb control sense previsions en el PPE 

 

Figura 5.3. SOC  amb control sense previsions en el PPE 
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Observant l’evolució de la rampa de Ppc, es pot apreciar que aquesta varia 

molt ràpidament. La bateria incorpora retards per comunicacions i té una 

dinàmica que no és instantània, creant un desfasament entre un 

incompliment de rampa i l’actuació de la bateria. Després d’haver corregit 

aquesta desviació, la bateria deixa d’actuar; i si Ppvdisp segueix variant molt 

ràpidament, es torna a incomplir la rampa. Això provoca oscil·lacions que no 

ocorren quan el droop de potència disponible de la bateria actua, ja que 

llavors la consigna Ppv* anticipa l’incompliment de la rampa, en lloc de 

corregir-lo com fa la bateria. 

 

Figura 5.4. Rampa de potència amb control sense previsions en el PPE 

La Figura 5.5 representa Pbat en aquest instant de temps. Les oscil·lacions 

observades a l’evolució de la rampa coincideixen amb els pics de potència 

de la bateria. 

 

Figura 5.5. Potència de la bateria amb control sense previsions en el PPE 

La Figura 5.6 permet tenir una visió més global del compliment de les 

rampes de potència durant tot el perfil mitjançant un histograma. En 

aquesta representació es veu que amb aquest control no s’aconsegueix una 
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limitació estricta de la rampa, però tot i així, les rampes que incompleixen 

els límits queden reduïdes a valors pròxims a aquests. 

 

Figura 5.6. Histograma de la rampa de potència amb control sense previsions en 

el PPE 

Un cop s’ha estudiat l’efecte del controlador a la rampa, es pot analitzar el 

dimensionament de la bateria. 

Per una banda, la Figura 5.7 representa un histograma amb tots els valors 

que pren Pbat durant el perfil complet. Aquest histograma indica que Pbat 

arriba al seu valor nominal de descàrrega però amb una freqüència petita. 

S’han analitzat tots els punts en els que això ocorre i cap d’ells resulta en 

un incompliment de rampa major que el que pugui ser originat per les 

oscil·lacions explicades anteriorment, així que es considera que Pbatnom ha 

estat ben dimensionada. 

Per altra banda, la Figura 5.8 és un histograma del SOC durant tot el 

perfil. En aquest es pot observar que el SOC no surt dels límits per els quals 

es vol controlar, però a primera vista sembla que no baixa mai de 0.375. El 

que realment ocorre és que valors inferiors a 0.375 ocorren amb tan poca 

freqüència que no es veu en l’histograma. Per tant, es considera que 

Cbatnom ha sigut dimensionat correctament. 
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Figura 5.7. Histograma de la potència de la bateria amb control sense previsions 

en el PPE 

 

Figura 5.8. Histograma del SOC amb control sense previsions en el PPE 

5.3.2. Perfil Escenari Normal 

Un cop s’ha comprovat que la bateria ha sigut ben dimensionada, s’estudien 

els resultats amb el Perfil Escenari Normal. 

La Figura 5.9 representa les potències Ppc, Ppv i Ppvdisp. En aquesta figura 

Ppv i Ppvdisp coincideixen completament, per tant el recurs solar està sent 

aprofitat al màxim. 



Marc Antoni Fiol Vich  

 - 44 - 

 

Figura 5.9. Resposta de la planta amb control sense previsions en el PEN 

L’evolució de la rampa en aquest interval de temps és representada per la 

Figura 5.10. Com que aquest perfil no té tanta variabilitat, la rampa és 

controlada més efectivament. Les oscil·lacions segueixen apareixent degut a 

la dinàmica de la bateria, però aquestes tenen menor magnitud. 

 

Figura 5.10. Rampa de potència amb control sense previsions en el PEN 

La Figura 5.11 representa un histograma que proveeix una imatge general 

de l’evolució de la rampa durant tot el perfil. 
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Figura 5.11. Resposta de la planta amb control sense previsions en el PEN 

Si es compara aquest escenari amb el cas sense control (veure Figura 

5.12) s'observa una clara millora gràcies al controlador. Cal remarcar que 

l'eix vertical de la Figura 5.12 ha estat limitat  entre 0 i 3500 per a poder 

apreciar la millora aconseguida. 

 

 a Rampes amb MPPT b Rampes amb control sense bateries 

Figura 5.12. Comparació de rampes en PEN per MPPT i per control sense bateries 

Amb aquesta figura no hi ha dubte que el control de rampa també redueix 

el nombre i el valor de les infraccions del límit de rampa. 
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5.3.3. Conclusions 

Amb aquest anàlisi de resultats s’ha comprovat que amb el control central 

sense previsions, la rampa millora tant en perfils amb molta variabilitat 

(Pitjor Escenari) com en perfils amb menys variabilitat (Escenari Normal). 

Tot i així, les rampes de potencia no han pogut ser limitades completament 

entre els valors desitjats degut a que els incompliments són 

majoritàriament corregits en lloc de ser anticipats, i la bateria que 

realitza aquestes correccions no és capaç de corregir les desviacions 

instantàniament. 
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CAPÍTOL 6: 

CONTROLADOR 

CENTRAL AMB 

PREVISIONS 

Al capítol anterior s’ha desenvolupat un control per limitar la rampa de la 

potència activa entregada a la xarxa. Aquest control requereix una bateria 

amb unes característiques mínimes. Els dos paràmetres de la bateria que 

necessiten tenir un valor mínim són la seva potència nominal (Pbatnom) i la 

seva capacitat nominal (Cbatnom). Tant la potència com la capacitat mínima 

necessàries són limitacions imposades per poder complir la rampa de 

baixada, mentre que la de pujada pot ser controlada a partir de la consigna 

de potència fotovoltaica. 

Això es deu a que si Ppv** és superior a la potència solar disponible, els 

inversors treballen en el punt de màxima potència; i si no ho és, els 

inversors retallen la potència generada per complir la rampa. En canvi, quan 

la potència fotovoltaica no és suficient per complir la rampa de baixada, no 

és possible que els inversors obtinguin més potència, aquesta ha de ser 

proporcionada per la bateria. Per poder complir la rampa de baixada 

mitjançant una consigna Ppv** és necessari preveure quan hi haurà una 

baixada de Ppvdisp que suposi un incompliment de rampa, i així començar a 

retallar quan encara es té la potència disponible per fer-ho. 

En aquest capítol s’estudia la integració de previsions de potència 

fotovoltaica disponible amb el principal objectiu de minimitzar la potència i 
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la capacitat nominals de la bateria, que segueix sent necessària per cobrir 

els errors de les previsions. Un altre avantatge que suposen les previsions 

és un control més fi de la rampa perquè, com s’ha establert anteriorment, el 

control mitjançant el retallament de potència s’anticipa a les infraccions. 

Les previsions són proporcionades per un sistema de nowcasting que 

compta amb càmeres que mesuren la posició i el moviment dels núvols 

propers a la planta. 

6.1. Model utilitzat per crear les previsions 

Degut a que no ha sigut possible obtenir previsions reals d’una planta solar 

funcionant en mode MPPT, ha sigut necessari crear-les. 

El model utilitzar per crear questes previsions és molt simplificat, ja que 

crear previsions acurades no entra dins els objectius del treball. Tot i així, el 

model té en compte característiques pròpies de les previsions reals. En 

qualsevol cas, utilitzar previsions amb errors diferents només pot canviar 

els resultats i el dimensionament de la bateria; l’algoritme de control 

segueix sent el mateix. 

Les previsions creades en aquest document s’obtenen aplicant errors a les 

dades de Ppvdisp. Es diferencien dos tipus d’errors diferents (Muñoz Jiménez 

2013): 

 Un error de desfasament temporal, en s: la previsió s’avança o es 

retarda respecte a la potència disponible real. 

Aquest error provoca que les pujades o baixades de potència siguin 

previstes en un instant de temps concret que després no coincideix 

amb l’instant real. 

Com a conseqüència, hi pot haver una rampa de baixada que es 

detecti abans d’hora i provoqui que es comenci a retallar 

innecessàriament aviat, desaprofitant recurs solar. 

Anàlogament, la baixada es pot detectar massa tard, causant que la 

retallada no sigui suficient per complir el límit de rampa i s’hagi de 

recórrer a la bateria. 

 Un error de valor, en kW: es preveu un valor superior o inferior al 

valor real de la potència disponible. 

Aquest error pot causar que es prevegin incompliments de rampa de 

baixada que no són reals, provocant retallades innecessàries; o que 

no es prevegin incompliments reals, havent de recórrer a la bateria. 

Les previsions considerades consisteixen en dades de potència solar 

prevista cada 20 segons. El sistema envia grups de 15 previsions 

(corresponent a 5 minuts) cada 5 minuts. La primera dada prevista dins un 

grup és la de la potència disponible 5 minuts després d’haver-se enviat; i la 

darrera és la potència 10 minuts després. D’aquesta manera, el controlador 

disposa de previsions pels 10 minuts següents just després de rebre’n de 
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noves, i aquest valor disminueix a mesura que passa el temps fins un mínim 

de 5 minuts de previsions, a l’instant previ a rebre noves dades. 

Per tant, el controlador disposa d’un mínim de 5 minuts de previsions en tot 

moment. Si les previsions no tinguessin errors això implicaria que es podria 

controlar la rampa de baixada només retallant fotovoltaica sempre i quan la 

potència disponible no variï  més de la meitat de la potència nominal de la 

planta en 5 minuts, la que la rampa mínima permesa és del -10%/min. 

Les previsions poden ser modificades canviant l’error temporal i l’error de 

valor. Això es fa modificant la constant d’error de desfasament (Kt) i la 

constant d’error de valor (Kv), que són directament proporcionals als errors 

respectius. 

Les constants seleccionades en aquest treball estan recollides a la Taula 

6.1. 

Taula 6.1. Constants dels errors de previsions 

Constant Valor 

Kt 5 

Kv 70 

 

Encara que els errors de desfasament temporal i de valor tinguin constants 

diferents, es generen seguint els mateixos criteris: 

 Dins un mateix grup de previsions entregades (5 minuts de 

previsions), l’error de cada previsió és el valor de l’error de la previsió 

anterior més el producte de la constant d’error que pertoqui per un 

nombre generat aleatòriament amb una distribució probabilística 

normal estàndard. 

Això implica que ambdós tipus d’error són majors com més llunyanes 

són les previsions, ja que dins un mateix grup els errors es van 

sumant. 

 L’error de la primera previsió d’un nou grup de previsions és 

completament independent de l’error de la darrera previsió del grup 

anterior. És a dir, els grups de previsions es calculen de manera 

completament independent, mentre que les previsions dintre d’un 

grup depenen l’una de l’altra. 

Això provoca que l’error de la primera previsió d’un grup sigui, en la 

majoria de les ocasions, molt menor que l’error de la previsió 

anterior. 

 L’error de la previsió inicial s’obté multiplicant la constant que 

pertoqui per la suma de sis valors generats aleatòriament amb una 

distribució probabilística normal estàndard. 

Així doncs, la previsió de potència disponible corresponent a un instant 

complet es genera de la següent manera: 
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 Es genera l’error de desfasament temporal. 

 A l’instant de temps pel qual es realitza la previsió se li suma l’error 

temporal i es selecciona la potència prevista per aquest nou instant. 

 A aquest valor seleccionat se li suma l’error de valor. 

Mitjançant aquest procediment s’han generat previsions completes tant pel 

Perfil Pitjor Escenari com pel Perfil Escenari Normal. 

La Figura 6.1 representa les previsions del Perfil Pitjor Escenari, així com la 

potència disponible real. 

 

Figura 6.1. Potència fotovoltaica prevista en el PPE 

Com es pot observar, les previsions no s’ajusten perfectament a la potència 

disponible real, però sí que permeten preveure grans variacions de 

potència, encara que no les situïn en el moment exacte. 

Entre el segon 580 i el segon 600 es veu un canvi molt brusc a la corba de 

previsions. Això es deu a que la previsió del segon 600 és la primera d’un 

nou grup, mentre que la previsió del segon 580 és la darrera del grup 

anterior. Encara que els dos valors estan separats per només 20 segons, el 

càlcul del primer s’ha realitzat 5 minuts abans que la del segon; per això 

l’error del primer es molt superior que l’error del segon. 

Altres transicions de grups de previsions com la del segon 300 o la del 

segon 900, en canvi, no són tan evidents. 

Per altra banda, la Figura 6.2 representa les previsions del Perfil Escenari 

Normal. 

En aquesta figura queda es veu molt clarament que la previsió s’anticipa a 

la pujada, però al segon 30900 comença el nou grup de previsions, 
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realitzades 5 minuts més tard que les anteriors i per tant, ajustant-se millor 

a la potència disponible real. 

 

 

Figura 6.2. Potència fotovoltaica prevista en el PEN 

Un cop tenim el nou model de previsions, es pot modificar el controlador 

central definit al capítol anterior.  

6.2. Modificació del control central per 

incloure previsions 

En el controlador central amb previsions, la rampa de control és la mateixa 

que en el capítol anterior, per la qual cosa les equacions (16-18) s’apliquen 

aquí també. 

La Figura 6.3 representa el controlador central amb previsions. L’esquema 

d’aquest controlador és molt similar al del capítol anterior, l’única diferència 

es que el limitador de rampa requereix més entrades i utilitza un algoritme 

diferent i més complex. 
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Figura 6.3. Esquema del controlador central amb previsions 

La consigna del SOC, SOC*, és calcula de la mateixa manera que en el 

capítol anterior (equació (19)), així com la consigna pel control del SOC, 

Psoc*, tot i que la consigna del controlador Ksoc passa a ser igual a 1. 

La consigna de la potència de la bateria, Pbat*, també és obtinguda de la 

mateixa manera que en el controlador anterior (equació (27)). 

Així doncs, només queda explicar com el nou limitador de rampa genera les 

consignes de potència fotovoltaica agregada (Ppv*) i de potència del punt 

de connexió (Ppc*) a partir de la potència dels panells (Ppv), Psoc*, la 

potència del punt de connexió (Ppc) i la potència fotovoltaica prevista 

(Ppvprev). 

La primera passa que el limitador de rampa realitza és detectar, mitjançant 

les previsions i la potència al punt de connexió actual, si hi haurà algun 

futur incompliment de rampa de baixada. Per fer-ho, calcula el valor de la 

rampa entre la Ppc actual i cada valor de Ppvprev (entre 15 i 30 previsions 

separades per 20s) i determina si és inferior o igual a la rampa mínima 

permesa (-10%/min) en algun dels casos. Aquesta condició està expressada 

per l’equació (28).  

 
𝑃𝑝𝑐(𝑡)+𝑃𝑝𝑣𝑝𝑟𝑒𝑣(𝑡+𝛥𝑡)

𝛥𝑡
≤ 𝑅𝑅𝑚𝑖𝑛 (28) 

Si una (o més) d’aquestes rampes és menor que la rampa mínima el 

limitador considera que hi ha incompliment de la rampa de baixada. 

En el cas que no hi hagi incompliment de rampa de baixada, el limitador 

funciona en mode normal; mentre que si hi ha incompliment de rampa de 

baixada el limitador funciona en mode rampa de baixada. 

Quan es treballa en mode normal, el controlador té tres objectius ordenats 

en ordre de preferència: complir la rampa, realitzar el control del SOC i 

aprofitar al màxim la potència disponible. 

En aquest mode, Ppc* es calcula de la mateixa manera que en el 

controlador del capítol anterior (equacions (22-26)). 
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Ppv*, en canvi, és una mica diferent, ja que en lloc d’utilitzar la bateria per 

aprofitar al màxim el recurs solar, l’ús d’aquesta es reserva exclusivament 

pel compliment de rampa. La consigna de Ppv*, en pu, en mode normal es 

calcula segons l’equació (29).  

 𝑃𝑝𝑣∗ =
𝑃𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑠𝑜𝑐∗

𝑃𝑝𝑣𝑛𝑜𝑚
 (29) 

Amb aquesta consigna, es retalla la potència generada de manera que 

permet, alhora, complir la rampa de pujada i realitzar el control del SOC 

(sempre que hi hagi potència disponible suficient). Com que en aquest 

controlador no s’utilitza la bateria per limitar la rampa de pujada, no és 

necessari (ni possible) incorporar un droop de Pbat de càrrega disponible 

(perquè es considera zero). 

Un cop definit el funcionament del mode normal, s’ha d’explicar el mode 

rampa de baixada. 

Quan es treballa en aquest mode, el controlador aplica una retallada de 

potència fotovoltaica per realitzar una rampa de baixada igual a la rampa 

mínima permesa. Això es degut a que s’ha previst una dada de potència 

disponible futura que es tan baixa que requereix retallar generació 

fotovoltaica per anticipar-se i poder complir la rampa. 

L’assignació de Ppc* per a realitzar una rampa de baixada igual a la rampa 

mínima permesa està calculada a l’equació (30).  

 𝑃𝑝𝑐∗(𝑡) = 𝑃𝑝𝑐∗(𝑡 − 𝑠𝑡) + 𝑅𝑅𝑚𝑖𝑛 · 𝑠𝑡 (30) 

Sent: 

 st: el temps de mostra amb el que funciona el controlador central. 

Finalment, en el mode rampa de baixada s’assigna Ppv* de tal manera que 

permeti, sempre que hi hagi potència fotovoltaica disponible suficient, el 

control del SOC. Ppv*, en pu, en aquest mode està definida per l’equació 

(31).  

 𝑃𝑝𝑣∗ =
𝑃𝑝𝑐∗+𝑃𝑠𝑜𝑐∗

𝑃𝑝𝑣𝑛𝑜𝑚
 (31) 

6.3. Dimensionament de la bateria amb 

previsions 

El dimensionament de la bateria per aquest control es realitza seguint el 

mateix procediment que en el dimensionament del capítol anterior. 

En aquest cas, la major part del control recau en el control de generació 

fotovoltaica. La bateria només s’utilitza per corregir els errors comesos per 

les retallades de potència disponible, ja que d’aquesta manera els valors 

necessaris pel compliment de rampa són molt inferiors. A més, el control de 
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SOC en aquest control actua en tots els casos, sempre que no provoqui un 

incompliment de rampa de baixada, és a dir, sempre que hi hagi potència 

fotovoltaica disponible suficient (això només afecta al control de SOC quan 

aquest intenta carregar la bateria però la potència disponible té una rampa 

massa baixa, pròxima a RRmin). 

D’aquesta manera, els nous valors mínims de la potència i capacitat 

nominals de la bateria queden recollits a la Taula 6.2. 

Taula 6.2. Dimensionament de la bateria amb previsions 

Paràmetre Valor Unitats 

Pbatnom 270 kW 

Cbatnom 4 kWh 

6.4. Anàlisi i comparació de resultats 

Havent explicat el disseny del controlador central i el dimensionament de 

les bateries, s’han de presentar els resultats per validar aquest disseny i per 

comparar el funcionament d’aquest controlador amb el controlador sense 

previsions. 

Totes les figures amb un eix temporal estan realitzades considerant els 

mateixos dos intervals de temps que han sigut utilitzats en l’avaluació dels 

dos perfils de Ppvdisp en els Capítols 3 i 5. 

6.4.1. Perfil Pitjor Escenari 

L’estudi dels resultats es realitza primer amb el Perfil Pitjor Escenari, amb el 

que s’ha dimensionat la bateria, per tal de validar el dimensionament. 

La Figura 6.4 representa les potències Ppc, Ppv i Ppvdisp. En aquesta figura, 

es poden apreciar clarament les rampes de pujada i baixada. A més, Ppv 

coincideix quasi sempre amb Ppc, enlloc de Ppvdisp, ja que la majoria del pes 

del control de rampa recau en la retallada de potència fotovoltaica. 

Els únics casos en els que la bateria té una contribució notable és en els 

valls pronunciats, que no havien estat prevists adequadament pel sistema 

de nowcasting. 
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Figura 6.4. Resposta de la planta amb control amb previsions en el PPE 

La potència i la freqüència d’actuació de la bateria són tan petites que el 

control amb llaç proporcional del SOC no pot ser apreciat observant Ppc i 

Ppv, tot i que la capacitat de la bateria en aquest controlador té un valor 

igual a l’1.4% de la capacitat de la bateria del controlador sense previsions. 

La figura Figura 6.5 representa l’evolució del SOC. Com es pot observar, el 

control del SOC no té cap problema per mantenir-lo dins dels límits. 

 

Figura 6.5. Estat de càrrega de la bateria amb control amb previsions en el PPE 

Per altra banda, la Figura 6.6 representa l’actuació de la bateria. Aquesta 

figura corrobora que la bateria només té una contribució important en els 

valls més pronunciats de potència solar disponible, ja que els instants dels 



Marc Antoni Fiol Vich  

 - 56 - 

pics de Pbat coincideixen amb els instants dels majors valls de Ppvdisp. 

També es pot observar que just després d’aquests pics, la bateria es torna a 

carregar gràcies al control del SOC. 

 

Figura 6.6. Potència de la bateria amb control amb previsions en el PPE 

Finalment, a partir de la Figura 6.7 podem observar com és el control de la 

rampa. Amb el control amb previsions, la rampa queda limitada d’una 

manera molt fina tant pel límit superior com per l’inferior. Això és degut a 

que el pes del control recau en la retallada de fotovoltaica, que s’anticipa 

als incompliments de rampa. 

Els incompliments més importants són els que es produeixen quan els 

errors en les previsions provoquen que el mode rampa de baixada no s’iniciï 

en el moment adequat. En aquests casos, la bateria ha de corregir la 

rampa, i, com hem establert anteriorment, l’actuació d’aquesta no és 

instantània. 

Per altra banda, hi ha uns incompliments molt petits de rampa màxima 

cada cop que la planta passa de funcionar en mode MPPT (quan Ppv* és 

superior a la potència disponible) a retallar (Ppv* passa a ser inferior a la 

potència disponible). En el primer escenari, la consigna dels inversors 

creada pel controlador PI, Ppv**, està saturada al valor nominal de 

potència; i quan es passa al segon escenari aquesta ha de baixar fins Ppv* 

per limitar la rampa degudament. En aquest marge de temps el controlador 

detecta un incompliment que intenta corregir amb la bateria, creant algunes 

oscil·lacions. 
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Figura 6.7. Rampes de potència amb control amb previsions en el PPE 

Finalment, per tenir una imatge més general del control durant tot el perfil 

és realitzen tres histogrames. 

En primer lloc, la Figura 6.8 representa un histograma amb els valors de 

Pbat. 

 

Figura 6.8. Histograma de la potència de la bateria amb control amb previsions 

en el PPE 

Observant aquesta figura es pot apreciar que el rang de valors que pren la 

potència de descàrrega és molt més elevat que el de càrrega. Aquesta 

potència de descàrrega depèn de l’error de les previsions, per la qual cosa 

obtenir previsions amb errors molt baixos suposa una molt baixa potència 

nominal de la bateria. 

En segon lloc, la Figura 6.9 és un histograma del SOC durant tot el perfil. 
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Figura 6.9. Histograma del SOC de la bateria amb control amb previsions en el 

PPE 

En aquesta figura es pot observar que la bateria es descarrega fins a valors 

més extrems dels que es carrega. Tenint millors previsions es podria reduir 

la descàrrega de la bateria per la correcció de valls de potència solar 

disponible imprevists, amb la qual cosa la capacitat nominal d’aquesta 

podria ser encara menor. 

En tercer i darrer lloc, la Figura 6.10 representa l’histograma de les 

rampes de potència. En aquesta figura s’aprecia que el mateix que en la 

representació temporal: el control de la rampa es realitza d’una manera 

molt fina. 

 

Figura 6.10. Histograma de les rampes de potència amb control amb previsions 

en el PPE 
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6.4.2. Perfil Escenari Normal 

Un cop s’ha validat el disseny amb el Perfil Pitjor Escenari, s’estudien els 

resultats amb el Perfil Escenari Normal. 

La Figura 6.11 representa les potències Ppc, Ppv i Ppvdisp. 

 

Figura 6.11. Resposta de la planta amb control amb previsions en el PEN 

L’observació més remarcable és que en aquesta figura hi apareixen dues 

rampes de potència de baixada que tenen un error de previsió apreciable. 

El primer control en mode de rampa de baixada comença a actuar al voltant 

del segon 30900, abans que fos necessari. Això és degut a un error de 

previsió majoritàriament de desfasament temporal, i provoca el 

desaprofitament d’energia solar. 

El segon control en mode de rampa de baixada es produeix al voltant del 

segon 31900, i tant pot ser propiciat per un gran error de valor com per un 

error de desfasament temporal. En aquest segon cas, no hi havia cap 

incompliment de rampa i el mode en rampa de baixada era completament 

innecessari. 

Per altra banda, la Figura 6.12 representa la rampa en aquest interval de 

temps. 

Aquesta figura mostra que el control de rampa es realitza correctament. 

Els petits incompliments de rampa de potència màxima es produeixen pel 

mateix motiu que en el perfil anterior. 

Finalment, la Figura 6.13 representa l’histograma de rampes del perfil, 

aportant una visió global del control. 
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Figura 6.12. Rampes de potència amb control amb previsions en el PEN 

 

Figura 6.13. Histograma de les rampes de potència amb control amb previsions 

en el PEN 

6.4.3. Comparació del control amb previsions i sense elles 

En aquest apartat es comparen directament els dos controls dissenyats en 

aquest treball. 

La Figura 6.14 representa, de dalt a baix, la representació temporal de les 

rampes de potència, l’histograma de les rampes de potència i la 

representació temporal de la potència de la bateria pels dos controls en el 

Perfil Pitjor Escenari. 
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Aquesta figura deixa molt clar que el control de rampa es realitza molt 

millor amb el controlador que inclou previsions. Els incompliments de rampa 

són menys freqüents i el seu valor és menor. A més, no es produeixen 

oscil·lacions ja que el pes del control recau en la retallada de fotovoltaica, 

que anticipa els incompliments de rampa. 

En quant a la potència de la bateria, es veu que en el control sense 

previsions aquesta és molt més utilitzada que en el control amb previsions i 

és molt major. 

Per altra banda, es poden comparar les característiques mínimes de les 

dues bateries. Aquestes queden recollides a la Taula 6.3. 

La inclusió de previsions suposa tenir una bateria amb una potència nominal 

de l’11.7% del valor que ha de tenir si no s’inclouen, mentre que la 

capacitat nominal mínima és l’1.5% de la capacitat sense previsions. 

Taula 6.3. Comparació de bateries 

Paràmetre Sense previsions Amb previsions Unitats 

Pbatnom 2300 270 kW 

Cbatnom 275 4 kWh 
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a Rampes amb el control sense previsions  b Rampes amb el control amb 

previsions 

 

c Histograma rampes c. sense previsions  d Histograma rampes c. amb previsions 

 

e Pbat amb el control sense previsions  f Pbat amb el control amb previsions 

Figura 6.14. Comparació del control sense previsions amb el control amb 

previsions 

Finalment, també es pot comparar l’energia injectada a la xarxa, calculada 

segons l’equació (32). 

 𝐸𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = ∫ 𝑃𝑝𝑐 𝑑𝑡 (32) 
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Els valors d’energia injectada a la xarxa en els dos perfils amb els dos 

controls està recollida a la Taula 6.4. 

 

Taula 6.4. Comparació d’energia injectada a la xarxa 

Energia injectada Sense previsions Amb previsions Unitats 

PPE 28795 26469 MJ 

PEN 95895 94595 MJ 

 

Analitzant els resultats, es determina que el perfil sense previsions injecta 

un 8.8% més energia en el Perfil Pitjor Escenari i un 1.4% més energia en 

el Perfil Escenari Normal.  

En resum, el control amb previsions permet instal·lar una bateria amb una 

capacitat i una potència nominal molt menors que amb el control sense 

previsions. A més, la limitació de rampa és molt més efectiva. 

Per altra banda, el control sense previsions permet injectar més potència a 

la xarxa. La diferència de potència injectada s’accentua quan més variable 

és el perfil de potència fotovoltaica disponible. 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS I 

TREBALLS FUTURS 

L’objectiu d’aquest treball era dissenyar un controlador que fos capaç limitar 

les variacions de la potència entregada per una planta fotovoltaica 

mitjançant una bateria i estudiar en quins aspectes es podria millorar 

aquest control introduint previsions. Aquest objectiu ha estat satisfet. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha creat el model de la planta fotovoltaica 

mitjançant Matlab i Simulink. Tot seguit s’ha comprovat que una planta 

treballant en mode MPPT no complia els límits establerts de rampa de 

potència. Un cop s’ha justificat la necessitat de control, s’ha dissenyat un  

controlador PI per a que la planta fotovoltaica sigui capaç de respondre 

correctament a una consigna de potència fotovoltaica agregada. Aquest 

controlador PI ha permès realitzar un algoritme de control capaç d’assignar 

la potència generada pels panells i la potència carregada o descarregada per 

la bateria. A partir la resposta de la planta obtinguda aplicant aquest control 

se n’han detectat les seves limitacions i s’ha arribat a la conclusió que 

podria ser millorat incorporant previsions. Per obtenir les previsions al 

controlador s’ha dissenyat un model que les genera a partir de dades de 

potència solar disponible. El controlador central ha sigut modificat per 

aprofitar les previsions. Finalment s’ha analitzat la resposta de la planta 

amb el control que inclou previsions i s’ha comparat amb la del control 

sense previsions per quantificar la millora. 

Dels resultats d’aquest treball, se’n poden extreure un seguit de 

conclusions. 
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7.1. Conclusions 

 Una planta fotovoltaica funcionant en el punt de màxima potència no 

compleix amb les limitacions de rampa que estableixen alguns grid 

codes. 

 Un controlador central que no disposa de previsions realitza el control 

de rampa de potència mitjançant correccions realitzades per la 

bateria. Aquestes correccions no són immediates i produeixen 

oscil·lacions. 

 La rampa de pujada pot ser controlada únicament retallant potència 

fotovoltaica. En aquest cas el controlador s’anticipa als incompliments 

de rampa i no es produeixen oscil·lacions de potència entregada amb 

una freqüència molt alta. 

 La potència i la capacitat mínimes de la bateria utilitzades en un 

control sense previsions tenen valors molt elevats que depenen 

principalment de la necessitat de control de rampa de baixada, ja que 

la rampa de pujada es pot limitar retallant generació. 

 La incorporació de previsions permet limitar la rampa de baixada 

retallant potència fotovoltaica. Això suposa que la potència i capacitat 

que ha de tenir la bateria són molt inferiors i que el control és capaç 

d’anticipar-se a tots els tipus d’incompliments de rampa, reduint així 

les oscil·lacions de potència entregada. 

 En el control amb previsions, la bateria s’utilitza per corregir els 

errors d’aquestes. Els valors de potència i capacitat de la bateria 

depenen de l’error de les previsions. 

 Degut a que el control amb previsions està basat en controlar les 

rampes, es desaprofita més energia que en el controlador sense 

previsions. 

7.2. Treballs futurs 

Hi ha un seguit de treballs que es poden realitzar per millorar el controlador 

i la precisió dels resultats: 

 Realitzar un model de la planta més complex que simuli amb major 

precisió la dinàmica dels inversors fotovoltaics i de l’inversor de la 

bateria. 

 Millorar el model de previsions per a que reflecteixi més acuradament 

les característiques de previsions reals. 

 Estudiar com afecten els errors de previsió al dimensionament de la 

bateria. 
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PRESSUPOST 

El pressupost d’aquest treball té en compte diferents factors: 

 Temps d’enginyeria dedicat al projecte, 550 hores cobrades a 35€/h. 

 Preu de la llicència del software utilitzat: Matlab i Simulink versió 

estudiant: 70€. 

 Costs indirectes, que tenen en compte el consum d’electricitat, el cost 

d’operació dels ordinadors, el software habitual, etc. Es calcularan 

com un 15% del subtotal abans d’imposts. 

 L’IVA: 21% del total. 

La Taula Pressupost recull el que s’ha de pagar en cada concepte. 

Taula Pressupost: Pressupost total del treball 

Concepte Preu Cost 

Temps dedicat 35€/h 19250€ 

Matlab i Simulink 70€ 70€ 

SUBTOTAL  19320€ 

Costs indirectes 15% 2898€ 

TOTAL SENSE IVA  22218€ 

IVA 21% 4665.78€ 

TOTAL  26883.78€ 

 

El període de validesa d’aquest pressupost és de tres mesos a partir de la 

data de la firma. 

Firma: Marc Antoni Fiol Vich 

Data de la firma: 7 de maig de 2016 

 


