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1. ENERGIES VERDES I SOLIDARITAT ENERGÈTICA. 
 
En 2014 la Unió Europea implanta el programa Horitzó 2020 [1] que definia per al 
període 2014-2020 el programa marc de recerca i innovació de la UE [2]. Un dels 
objectius és l’estudi dels principals reptes oberts que, actualment i en un futur pròxim, 
tenen els principals actors de la cadena de valor energètica (veure la figura 1). 

 
 

 
 

Fig. 1.- Estudi dels principals reptes oberts que, actualment i en un futur pròxim, tenen els 
principals actors de la cadena de valor energètica (extreta de [2]). 

 
 
Seguint aquesta idea, les directives de la UE es van orientar cap a sistemes més 
sostenibles per a reduir un 20% les emissions, estalviar un 20% d’energia i promoure i 
implementar les energies renovables un 20%. En aquells primers anys es va iniciar el 
règim de comerç dels drets d’emissió, també el “Pla per al Desenvolupament de 
Tecnologies Estratègiques en el Camp de l’Energia” [3] i les denominades “Energy 
Industrial Initiatives” dins de l’Aliança Europea per a la Recerca Energètica (EERA) [4]. 
 
El creixent, demostrat i corroborat canvi climàtic, obliga al fet que les organitzacions 
governamentals prenguin mesures per a reduir els severs impactes que ja són patents. 
El model de generació energètica basat en combustibles fòssils empitjora la situació 
ambiental, fet que imposa un canvi decidit cap a tecnologies més netes i respectuoses 
amb el planeta. La recerca en el camp energètic i renovable està molt avançada, amb 
el que la manera de generar l’energia que necessitem està canviant. Veure, per 
exemple, transitionnetwork.org. 
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L’anomenada ‘transició energètica’ (vegeu l’apartat 2) [5] suposa un nou paradigma 
tecnològic en la generació, transport, gestió i consum de l’energia. Les energies solars, 
eòliques, marines, hidràuliques, biomassa i altres considerades netes, juntament amb 
l’emmagatzematge, garanteixen que es pugui arribar en un futur pròxim a poder 
substituir totes les plantes energètiques actuals per plantes basades en energies 
renovables, inesgotables i molt més netes. 
 
En els últims anys la comunitat europea ha dictat moltes directives per a millorar la 
sostenibilitat, reduir la contaminació i reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte 
d’hivernacle. Els països han de transposar aquestes directives cap a lleis i decrets propis 
per a aplicar aquesta tendència als seus territoris. Així, al novembre de 2016, es va 
publicar un nou document, l’EU Winter Package [6], per a aconseguir els objectius 
climàtics europeus de l’Acord de París, on un dels principals objectius és la integració i 
el foment de les energies renovables, així com enfocar els esforços en l’eficiència 
energètica (veure figura 2). 

 
 

 
 

Fig. 2.- Objectius de la UE en matèria de canvi climàtic per als anys 2020, 2030 i 2050 
(extreta de [6]). 

 
 
També recomana garantir l’autoconsum, així com l’autoconsum compartit i proposa 
canvis en el mercat elèctric garantint la participació de les renovables, permetent 
l’emmagatzematge i introduint l’agregador de la demanda. Una de les solucions 
proposada per l’EU Winter Package són les micro-xarxes que han d’estar ben definides 
i regulades en igualtat de condicions amb les xarxes existents [7]. 
 
La participació ciutadana en la producció, gestió i consum d’energia suposa un canvi 
radical en la manera de generar, comprar i vendre un bé tan preuat. En aquest sentit les 
micro-xarxes suposen una sociabilització i una solidaritat entre municipis, barris i veïns 
en el camp energètic, podent gestionar i compartir a petita escala. 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ DELS ESPAIS HABITABLES. 
TRANSICIONS. ÀMBIT DE PECT. 
 
En la nostra societat actual, altament tecnificada i amb un consum energètic en constant 
creixement exponencial, es plantegen, baix diversos àmbits i per a un futur pròxim, 
diferents objectius sostenibilistes en relació a les dinàmiques dels entorns habitables, 
siguin aquests rurals o urbans. 
 
Com a conseqüència, atès un entorn urbà amb projecció al context de la “smart city”, i 
sense excloure la seva aplicació a entorns rurals, es tracen diversos vectors d’actuació 
recollits en les denominades “transicions” que permeten la modelització (a nivell físic i 
funcional) d’infraestructures d’aquests entorns habitables [8] des d’un habitatge únic, un 
edifici, un campus, una ciutat o un territori; a saber: 
 
• Transició Energètica. Basada en el concepte de smart grid, transport i mobilitat. 
• Transició Mediambiental. Contemplant transport, mobilitat, risc hidrològic i el canvi 
climàtic. 
• Transició Numèrica. Basada en la utilització del big data per a la ciutat intel·ligent 
(smart city) i la modelització d’informació en l’edificació. 
• Transició Urbana. Modelització urbana, planificació i metropolització. 
 
D’acord amb aquest plantejo, l’àmbit en el qual es desenvoluparà el present projecte 
científic, dins del marc PECT, se centra en el recollit en la figura 3. 
 
Així doncs, part de l’actuació del Grup EPIC en el present projecte PECT, se centrarà 
en la transició energètica amb aspectes de mobilitat (basada en el vehicle elèctric) a 
partir del concepte de micro-xarxa domèstica en un entorn col·laboratiu que serà 
explotable, mitjançant escalabilitat global, en entorns urbans i, també, extrapolable a 
àmbits rurals. 
 
 

3. CONCEPTE DE MICRO-XARXA. SMART MICROGRID. 
SISTEMA DE GESTIÓ D’ENERGIA. 
 
Conceptualment una micro-xarxa és un sistema escalable, tant global com localment, 
capaç de satisfer les necessitats de consum energètic (perfils) de certes càrregues, 
mitjançant una producció d’energia físicament pròxima a aquestes càrregues (veure la 
figura 4). 

 
El concepte de micro-xarxa es deu a Robert Lasseter [9], qui ho va encunyar l’any 1998. 
D’acord amb aquest autor, una micro-xarxa (microgrid) és un sistema descentralitzat de 
generació d’energia (amb profusió d’energia elèctrica) basat en (figura 5) [10], [11]: 
 
• Fonts de generació distribuïda (DG, o distributed generation) d’energia, amb ús 
d’energies renovables. 
• El control dels fluxos de potència (PFC, o power flow control). 
• Ús de sistemes de magatzematge d’energia (ESS, o energy storage systems). 
• A més, la micro-xarxa pot funcionar connectada a la xarxa general de distribució 
d’energia elèctrica, o de manera independent; és a dir, en aquest segon cas, aïllada. 
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Ámbito de PECT  
 
 

 

 
 

Fig. 3.- Àmbit de la proposta científica del grup EPIC (figura adaptada de l’original en [8]). 

 
 

 

 
 

Fig. 4.- Aspecte conceptual d’una micro-xarxa escalable (extreta de [8]). 
 

 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

 

Estructura del projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible 

 
6 

 
 

 

 
 

Fig. 5.- Estructura en blocs d’una micro-xarxa híbrida en l’àmbit del projecte MEDSolar en 
el qual va participar el grup investigador EPIC [10], [11]. 

 
 
Convé indicar que una micro-xarxa pot adquirir característiques “intel·ligents” (smart) si 
s’usen, a més, alguns dels següents aspectes [10]: 
 
• Configuració física i lògica mitjançant capes (layers) tipus CIM (computer integrated 
manufacturing). 
• Capacitats SCADA (supervisory control and data acquisition): detecció de fallades, la 
seva diagnosi i l’absorció dels mateixos mitjançant redundàncies estructurals. 
• Utilització de tècniques de l’Electrònica de Potència (com per exemple CUPS, custom 
power systems) i de la instrumentació avançada (smart metering). 
 
La utilització d’aquests aspectes permet la denominació de micro-xarxa “intel·ligent”, 
smart microgrid (SMG). La coordinació i supervisió del funcionament dels diferents blocs 
de la micro-xarxa impliquen la utilització, en aquesta, de tres “busos”; a saber: 
 
• Energia. 
• Comunicacions. 
• Control. 
 
Els blocs encarregats de la seva gestió lògica i funcional són els sistemes de gestió 
d’energia (EMS, o energy management systems, com el mostrat en les figures 6 i 7) i 
controladors de supervisió de la micro-xarxa (MGSC, o microgrid supervisory controllers) 
[12], [13]. 
 
En la pràctica, la implementació de l’arquitectura de la figura anterior, basada en un 
EMS, podria passar, per exemple, per una infraestructura com la mostrada en la figura 
8. En aquesta, es mostra el diagrama de blocs conceptuals de l’arquitectura de micro-
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xarxa utilitzada pel grup EPIC per a l’execució del projecte PECT. Per part seva, 
l’aspecte físic del laboratori E3PACS del grup de recerca EPIC, amb els llocs de treball 
per a la formació i control de la micro-xarxa utilitzada en el projecte PECT, es mostra en 
la figura 9. 

 
 

 
 

Fig. 6.- Infraestrucutra d’una micro-xarxa basada en EMS o MGSC (extreta de [12]). 

 
 

 
 

Fig. 7.- Exemple d’arquitectura d’un sistema energètic basat en EMS [10], [11]. 
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Fig. 8.- Diagrama de blocs conceptuals de l’arquitectura de micro-xarxa utilitzada pel grup 
EPIC per a l’execució del projecte PECT. 

 
 

 
 

Fig. 9.- Aspecte físic del laboratori E3PACS del grup de recerca EPIC, amb els llocs de 
treball per a la formació i control de la micro-xarxa utilitzada en el projecte PECT. 

 
 
La utilització d’un model de capes o nivells CIM en les micro-xarxes permet emprar 
jerarquies tant a nivell estructural (maquinari) com a funcional (programari). 
Habitualment, en les micro-xarxes [14], [15], [16] s’utilitzen tres nivells jeràrquics, 
particularment aplicables als seus propis sistemes de gestió d’energia (EMS) [10]. 
Aquest concepte és particularment aplicable als Sistemes de Gestió d’Energia (EMS) de 
les micro-xarxes, els quals solen implementar-se segons s’indica en la figura 10. 
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Fig. 10.- EMS de tres nivells jeràrquics d’una micro-xarxa (extreta de [10]). 
 

 
La figura 11 mostra, a nivell esquemàtic, els quatre estats típicament definits per a l’EMS 
proposat per a una determinada micro-xarxa. Les operacions previstes en el nivell tàctic 
de cada estat són les següents: 
 
Manera 1. Càrregues alimentades per la xarxa. 
 
• Programació de la potència activa i reactiva de generació FV per al control de la tensió 
del bus AC. 
• Programació del corrent d’entrada de l’inversor/ carregador de bateries per a la gestió 
de les puntes de consum. 
 
Manera 2. Càrregues alimentades pel generador dièsel. 
 
• Programació de la potència activa i reactiva de generació FV per a garantir el 
funcionament del generador dièsel dins de la seva zona d’operació segura (condicions 
de càrrega parcial i factor de potència). 
 
Manera 3. Càrregues alimentades per la bateria. 
 
• Programació de la potència activa i reactiva de generació FV per al control de la tensió 
del bus AC. 
• Garantir la reserva “rodant” (ciclisme de sala reservi) davant salts de càrrega i 
disminució de producció FV mitjançant el control de l’encesa/apagada del generador 
dièsel. 
 
Manera 4. Càrregues sense alimentar. 
 
• Programació del corrent màxim de càrrega de bateries. 
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Fig. 11.- Arquitectura del EMS proposat. 

 
 
A manera de resum, totes les decisions preses en algun de les maneres de treball que 
conformen el nivell tàctic s’implementaran mitjançant de la programació de les variables 
adequades dels equips del nivell operacional, i les transicions entre maneres d’operació 
poden estar forçades per les restriccions tècniques que ocorrin, o bé, poden estar 
imposades pel nivell estratègic en funció de previsions o consideracions bàsicament de 
naturalesa econòmica. 
 
Aquesta jerarquització permet l’operativitat i control de la micro-xarxa (fluxos de 
potència, estratègies energètiques, polítiques econòmiques, etc.) [10], [15] des d’un 
nivell molt baix (nivell operatiu) com el dels busos de camp i temps de mostreig de l’ordre 
dels ms, fins al nivell més alt (nivell estratègic), en el qual es poden implementar funcions 
d’optimització, amb temps des dels dies fins a les setmanes o superiors. 
 
 

4. CAP A LA INTERCONECTIVIDAD DE MICRO-XARXES. 
 
Una micro-xarxa és una entitat individual (amb la possibilitat d’estar connectada o no en 
un punt de la xarxa elèctrica), podent presentar grandàries molt diferents i diferents 
formes de distribució territorial. Ara bé, segons les dimensions i la distribució territorial 
de les micro-xarxes, i d’acord amb el context del projecte PECT (veure la figura 3), 
aquestes es poden emmarcar a l’entorn d’un habitatge, edifici d’apartaments o 
barraques en països en subdesenvolupats (com les de la figura 12), en connexió o no 
amb la xarxa elèctrica), o en grans estructures d’edificis (hospitals, universitats, petites 
poblacions rurals o urbanes) [16], [17]. 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

 

Estructura del projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible 

 
11 

 
 

 
 

 
 

Fig. 12.- Configuració de micro-xarxes rurals amb connexió per a treball de manera 
col·laborativa entre elles (extreta de [17]). 

 
 
Un repte en el disseny i/o implementació de micro-xarxes és el d’abordar adequadament 
els possibles desafiaments derivats del seu creixement. És a dir, una vegada 
implementada una micro-xarxa que ha estat dissenyada per a fer front a una 
determinada demanda en unes determinades condicions de producció energètica, 
apareix la necessitat d’augmentar la potència que subministra degut, normalment, a un 
augment en el seu rang de cobertura. Casos típics els trobem en l’electrificació 
d’habitatges (individuals o agrupades) mitjançant micro-xarxes, en la qual apareixen 
nous consums a connectar a la micro-xarxa a mesura que augmenta el nombre 
d’habitatges en la zona considerada. Ens referim a nous edificis construïts o noves 
pomes edificades en entorns urbans, o el creixement de llogarets o explotacions 
agrícoles en entorns rurals. 
 
Una possible solució passa per implementar les micro-xarxes utilitzant elements 
dissenyats sota la filosofia “connectar i usar” (P&P, plug-and-play). D’aquesta forma es 
poden anar afegint (escalabilitat global) consums a l’única micro-xarxa existent al mateix 
temps que s’afegeixen nous sistemes de generació (d’acord amb estratègies de DG) i/o 
d’emmagatzematge d’energia (ESS). Utilitzant estratègies de gestió de la producció 
d’energia adequades es poden integrar les fonts de DG en un únic sistema de generació 
virtual (VPP, virtual power plant) o federat (FPP, federated power plant), dotant així a les 
micro-xarxes d’una major modularitat i fiabilitat [18]. 
 
Una altra possible solució passa per associar els nous consums que han de cobrir-se 
en una nova micro-xarxa. D’aquesta forma, s’aborda el problema del creixement en la 
demanda mitjançant la implementació de micro-xarxes individuals, amb els seus propis 
sistemes de generació, emmagatzematge i gestió. Com és obvi, aquesta solució implica 
no alterar el funcionament de les micro-xarxes ja existents, amb els avantatges i 
inconvenients que d’això es deriven. Com a avantatge de la no interconnexió entre 
aquestes micro-xarxes individuals està la sectorització de generació i demanda, la qual 
cosa permet l’operació normal de la resta de micro-xarxes en cas de fallada d’una 
d’elles. D’altra banda, la independència en l’operació d’aquests sistemes impedeix 
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beneficiar-se de les possibles sinergies que poden aparèixer quan un grup de micro-
xarxes funciona de manera coordinada. 
 
Una tercera opció a mig camí entre les dues exposades anteriorment passa per fer front 
als augments de demanda en una micro-xarxa implementant noves micro-xarxes que, 
en lloc d’operar de manera individual, el puguin fer de manera coordinada. 
 
En funció de si les micro-xarxes a coordinar han estat dissenyades i implementades de 
manera completament individual o bé s’ha considerat a priori la seva interacció, podem 
introduir els conceptes de micro-xarxes ‘agregades’ o de micro-xarxes ‘col·laboratives’. 
En una agregació de micro-xarxes, aquestes han estat dissenyades de manera 
individual atenent únicament criteris d’optimització propis per a cadascuna d’elles, en 
funció de les necessitats energètiques de la demanda a cobrir i les expectatives de 
producció energètica. En aquest sentit, diverses micro-xarxes poden enllaçar-se 
energèticament amb la finalitat de poder intercanviar energia entre elles en cas de 
necessitat. 
 
Els intercanvis d’energia entre micro-xarxes es poden realitzar mitjançant encaminadors 
d’energia (power routers) [19], [20], que es corresponen amb convertidors estàtics 
multiport d’energia que interconnecten diverses micro-xarxes amb la finalitat de 
gestionar les possibles transaccions energètiques entre elles. En aquest cas, la 
distribució d’aquests nusos intercanviadors d’energia al llarg de l’agregació de micro-
xarxes està lligada a aspectes territorials, ja que en gran manera depèn de l’expansió 
geogràfica d’aquesta agregació. Casos típics els trobem en agregacions que es 
distribueixen en forma d’anell o bé de manera lineal. Aquesta casuística es mostra en la 
figura 13, adaptada de la referència [19]. 
 
En el cas de preveure una possible coordinació de micro-xarxes abans del seu disseny 
i implementació, aquestes es poden dissenyar considerant les sinergies derivades de la 
seva futura col·laboració. En aquest sentit, cal destacar que s’intueix que l’intercanvi 
d’energia entre aquestes micro-xarxes pot incidir, per a bé, en el dimensionament 
d’aquestes. La col·laboració energètica entre micro-xarxes apunta a una reducció de les 
necessitats de generació i emmagatzematge d’energia en cadascuna de les micro-
xarxes individuals. 

 
 

       
 (a)      (b) 

 
Fig. 13.- Agregació de micro-xarxes individuals mitjançant encaminadors d’energia, (a) 

agregació en anell i (b) agregació lineal (figura adaptada de [19]). 
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A tall d’exemple, la figura 14 [20] és la visió dels HEMS basats en encaminadors 
d’energia en el futur Energy Internet. Aquests encaminadors d’energia serviran com a 
“centres d’energia” (“energy hubs”) entre els diferents subsistemes d’energia existents 
(que podrien ser una casa, una oficina, una estació de càrrega, etc.), i la xarxa de 
distribució de subministrament d’energia elèctrica, així com les interfícies d’energia (tant 
en AC com en DC) per a tots els sistemes de generació distribuïda (DGs o distributed 
generations), sistema d’emmagatzematge d’energia i càrregues dins de la xarxa de 
subministrament d’energia elèctrica de l’àrea d’origen. El EMS de l’encaminador 
d’energia programarà la “presumpció” energètica dins de la xarxa d’energia elèctrica de 
l’àrea domèstica com, per exemple, si aquesta energia es distribueix adequadament 
entre les càrregues, si l’energia redundant de les DGs podria ser emmagatzemada en 
el subsistema d’emmagatzematge d’energia (ESSs o energy storage systems) o, en 
canvi, retroalimentat a la xarxa de distribució d’energia, etc. 
 
 

 
 

Fig. 14.- Arquitectura d’una HEMS (home energy-management system) basat en 
encaminadors d’energia (extreta de [20]). 

 
 
Així doncs, podem afirmar, sens dubte, que les micro-xarxes col·laboratives presenten 
un camp emergent de recerca en el qual apareixen nous reptes a aconseguir, tant des 
del punt de vista del seu disseny, com del seu control i gestió [21] des del punt de vista 
dels fluxos d’energia com d’informació (figura 15). 
 
 

5. MICRO-XARXES COL·LABORATIVES EN ENTORNS 
URBANS. 
 
La col·laboració energètica entre micro-xarxes se centra en redistribuir els excessos de 
generació d’energia entre les micro-xarxes interconnectades, per a suplir possibles 
dèficits energètics que ocorrin en alguna d’elles sense haver de recórrer a demandar 
energia a la xarxa de distribució de subministrament d’energia elèctrica. Aquesta 
funcionalitat es correspon amb el concepte d’intercanvi d’energia entre iguals (el que 
també es coneix com peer-to-peer –P2P–energy sharing, o P2P transaction-based 
energy systems) [22], [23], [24]. La figura 16 mostra els dos paradigmes principals 
d’intercanvi d’energia elèctrica entre prosumidores; a saber, el convencional, realitzat 
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amb intercanvi mitjançant proveïdor, i mitjançant la tècnica abans esmentada peer-to-
peer (o P2P). 

 
 

 
 

Fig. 15.- Components d’una micro-xarxa que representa tant els fluxos d’energia com 
d’informació (MG: micro-grid; DER: distributed energy resources) (extreta de [21]). 

 
 

 
(a)                                                                                   (b) 

 
Fig. 16.- Paradigmes d’intercanvi d’energia elèctrica: (a) convencional, i (b) P2P (extreta 

de [23]). 

 
 
La possibilitat d’intercanvi d’energia excedent entre micro-xarxes està lligada a la 
generació i demanda energètica en cadascuna d’elles. Perfils similars de generació i de 
demanda en totes les micro-xarxes col·laboratives implicaria una nul·la possibilitat 
d’intercanvi d’energia elèctrica, a no ser, és clar, que alguna d’elles estigui clarament 
sobredimensionada. En aquest sentit, la possibilitat de col·laboració apareix quan entre 
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les micro-xarxes interconnectades existeixen diferències significatives en els perfils de 
generació, de demanda o en tots dos. Perfils de generació diferents els trobem en 
sistemes de generació basats en energies renovables, bàsicament solar i eòlica, que 
estan prou distanciats geogràficament entre si, condició que, per contra, pot influir 
negativament en la interconnexió energètica entre les micro-xarxes implicades. 
 
D’altra banda, les micro-xarxes d’elevada potència (pensant en pobles, ciutats o territoris 
més amplis) impliquen, normalment, l’agregació de múltiples consumidors. Si bé cada 
consumidor per separat pot presentar un perfil de demanda característic, la seva 
agregació sol tenir com a conseqüència una homogeneïtzació de la corba de demanda. 
Estem parlant de l’agregació de demanda de consumidors dels sectors domèstic, 
comercial i, en alguns casos, de la petita indústria. És en entorns urbans on podem 
trobar micro-xarxes de baixa potència (pensant en blocs de cases, cases apariades, 
conjunts d’edificis, etc.) en els quals, a causa de la seva proximitat, no trobarem grans 
diferències en els seus perfils de generació. Per contra, sí que poden aparèixer grans 
diferències en els perfils de demanda, ja que cada micro-xarxa pot donar servei a una 
única família o comerç, la qual cosa implica una enorme disparitat en les necessitats 
energètiques individuals. Aquestes grans diferències en la demanda són les que poden 
permetre un intercanvi energètic entre iguals per a poder suplir, de manera solidària o 
no, desajustaments entre la demanda i la generació/emmagatzematge d’alguna micro-
xarxa en particular. 
 
És doncs, en entorns domèstics locals, on pot arribar a ser molt interessant la 
col·laboració entre micro-xarxes, i on es focalitzarà part del present projecte de recerca. 
 
 

6. CAP A LES MICRO-XARXES DOMÈSTIQUES 
COL·LABORATIVES. 
 
En un habitatge actual, és habitual disposar d’un subministrament d’energia elèctrica, 
sent aquesta última la que disposa de les infraestructures necessàries per a la prestació 
del servei. Ara bé, en els últims anys, i per diferents motius, tant econòmics com mig-
ambientals, ja citats en apartats precedents, i majoritàriament en habitatges unifamiliars, 
s’opta per utilitzar una estructura de micro-xarxa domèstica, típicament amb suport 
fotovoltaic i magatzematge amb bateries, que pot operar connectada a xarxa o de forma 
aïllada. 
 
Un dels aspectes que ha contribuït a aquesta opció és que en el mercat es disposa dels 
denominats onduladores (inversors) híbrids, uns sistemes multi-porta de conversió 
estàtica d’energia elèctrica que incorporen les funcions bàsiques per al correcte control 
dels fluxos de potència d’aquesta micro-xarxa, com la càrrega de bateries, el control 
dels punts de màxima potència o, la conversió DC-AC des de la producció fotovoltaica 
o de la bateria cap a les línies de 230 V que alimenten les càrregues domèstiques. 
 
Dites onduladores híbrids incorporen un programari de control bàsic dels paràmetres del 
sistema de gestió d’energia incorporat (HEMS, home energy management system) en 
el ondulador híbrid, permetent alguns d’ells la implementació de diverses estratègies 
d’estalvi d’energia com el desplaçament de càrregues (lloeu shifting), peak-shaving o 
zero-injection, entre altres opcions disponibles. Un exemple és el model comercial 
Ingecon Sun 1Play [15], d’acord amb la solució aportada pel seu fabricant, Ingeteam, 
presentada en la figura 17. 
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Fig. 17.- Solució per a micro-xarxa domèstica de l’empresa Ingeteam basada en la seva 
ondulador híbrid Ingecon Sun 1Play (extreta de [15]). 

 
 
L’aplicació de procediments col·laboratius (figura 18) en micro-xarxes domèstiques, ha 
de proporcionar millors indicadors tant en l’optimització de la infraestructura 
col·laborativa, com en la minimització de costos i l’optimització de l’ús de l’energia [25]. 
Moltes vegades, el disseny d’aquestes micro-xarxes domèstiques es realitza mitjançant 
algun procediment “pla-do-check-act” com, per exemple, mitjançant l’aplicació de la 
normativa ISO 50001, molt orientada a la gestió eficient de l’energia. 
 
En aquest sentit, els resultats obtinguts amb aquestes arquitectures de micro-xarxes 
domèstiques [26] són molt esperançadors en relació a l’optimització de l’ús energètic i 
viabilitat econòmica fins i tot en països amb normatives altament restrictives amb l’ús 
d’energies renovables. 
 
El següent pas lògic a seguir, d’acord amb l’indicat en la figura 3, i tenint en compte les 
diferents consideracions realitzades en l’apartat anterior, és plantejar un escenari de 
diversos habitatges dotats, cadascuna d’elles, amb micro-xarxes domèstiques, incloent, 
en aquest plantejament, algun tipus de col·laboració entre aquestes micro-xarxes. 
 
La idea de les micro-xarxes domèstiques col·laboratives s’orienta a un refinament 
superior en relació a les prestacions de les micro-xarxes individuals. Per exemple, si un 
habitatge té necessitat d’alimentar una càrrega crítica, l’energia necessària podria 
provenir d’un altre habitatge (peer-*to-*peer energy sharing) [27]. A més, i en un context 
orientat a la smart grid, es poden implementar estratègies de “consumidors actius” o 
“prosumidores” (prosumers) [22] (figura 19), o de “cadenes de blocs” o blockchain per a 
certes transaccions comercials entre els grups d’usuaris de les micro-xarxes 
col·laboratives. 
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Fig. 18.- Aproximació d’una comunitat de micro-xarxes col·laboratives (extreta de [25]). 

 
 

   
 

Fig. 19.- “Prosumidor” domèstic (esquerra) com a micro-xarxa, i diagrama de blocs bàsic 
del seu esquema elèctric (dreta) (extreta de [13]). 

 
 
A tall d’exemple, en la figura 20 es mostra un escenari típic estudiat en aquest treball. 
Es tracta d’un grup de tres (o més) prosumidors residencials o domèstics (P1, P2, P3… 
Pn) connectats a la mateixa xarxa de distribució d’energia de baixa tensió (BT), formant 
una petita micro-xarxa aïllable de la citada xarxa de distribució elèctrica. Cadascun d’ells 
té una determinada potència contractada, compte, a més, amb una instal·lació 
fotovoltaica i està equipat amb un subsistema d’emmagatzematge basat en bateries de 
Li-ió d’una determinada capacitat nominal com a sistema d’emmagatzematge. 
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Fig. 20.- Esquema de configuració d’una microrred típica de prosumidores (extreta de 
[22]). 

 
 
En efecte, en un sistema de connexió d’energia elèctrica els usuaris poden ser 
productors, consumidors o prosumidors, podent-se definir prosumidor com la suma de 
productor i consumidor; és a dir, un usuari capaç d’extreure energia de la xarxa en un 
moment donat i de lliurar-la en un altre moment. Com ja hem comentat prèviament, el 
prosumidor físicament consisteix en una combinació de fonts energètiques i càrregues 
de consum i està motivat econòmicament per a optimitzar les decisions respecte a la 
seva utilització d’energia [28]. A més, els prosumidors equipats amb sistemes de control 
i comunicació poden interactuar amb la xarxa proporcionant diversos avantatges, com 
l’increment de la penetració de fonts d’energia renovable en el sistema elèctric, el 
desplaçament de càrrega/generació i participant en serveis auxiliars i aplicacions de 
xarxa [29]. 
 
 

7. ARQUITECTURES EN MICRO-XARXES DOMÈSTIQUES 
COL·LABORATIVES. 
 
Quant a les possibles arquitectures per a la implementació de micro-xarxes 
col·laboratives, es poden plantejar dues alternatives. En la primera d’elles, totes les 
micro-xarxes comparteixen un únic punt de connexió a la xarxa de distribució de 
subministrament d’energia elèctrica, sent llavors el propi EMS del sistema el que 
computa els intercanvis energètics realitzats entre les diferents micro-xarxes i amb la 
xarxa de subministrament elèctric, de manera que s’afrontin els costos energètics 
generats d’acord amb el consum de cada micro-xarxa. En altres possibles arquitectures, 
cada micro-xarxa disposa del seu propi punt de connexió a la xarxa de subministrament 
d’energia elèctrica. En aquest cas es poden plantejar diverses alternatives per a 
l’intercanvi energètic entre les micro-xarxes col·laboratives. 
 
Es pot pensar que l’intercanvi d’energia entre micro-xarxes es realitzi utilitzant les línies 
de distribució de la xarxa de subministrament elèctric, de manera que una tarifació de 
balanç net entre el consumidor i la comercialitzadora de l’energia donaria lloc a uns 
costos energètics a cada abonat d’acord amb el consum del seu micro-xarxa. Però 
s’haurien de considerar els possibles peatges derivats de la utilització d’instal·lacions de 
tercers (les de la companyia de subministrament elèctric), tal com mostra la figura 21. 
En concret, en aquesta figura es mostra l’exemple de dos prosumidors residencials 
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connectats a una xarxa de distribució d’energia de baixa tensió que compten amb 
sengles sistemes híbrids d’emmagatzematge d’energia elèctrica (hybrid energy storage 
systems, o HESSs), al costat d’instal·lacions de producció fotovoltaica de diferent 
grandària. Aquests sistemes HESS estan formats, al seu torn, per un subsistema 
d’emmagatzematge d’energia elèctrica (energy storage system, o ESS) tals com 
bateries de plom (entre altres alternatives), i un altre subsistema format per 
supercondensadores (SCs). 
 
 

 
 

Fig. 21.- Exemple de prosumidores residencials connectats a una xarxa de distribució 
d’energia elèctrica de baixa tensió que compten amb sengles sistemes híbrids 

d’emmagatzematge d’energia elèctrica (hybrid energy storage systems, o HESSs), basats 
en la combinació de bateries de plom i SCs, al costat d’instal·lacions fotovoltaiques de 

diferent grandària (extreta de [29]). 

 
També es pot pensar en la utilització d’un bus d’energia propietari de les micro-xarxes 
col·laboratives, de manera que sigui aquest l’utilitzat per als intercanvis energètics. Això 
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implicaria la utilització d’una infraestructura que es pot considerar redundant, però deixa 
oberta la possibilitat de plantejar si l’intercanvi d’energia entre micro-xarxes ha de ser en 
AC o, per contra, podria ser en DC. Aquesta última opció obre la possibilitat al fet que 
les micro-xarxes cooperatives puguin compartir en un únic bus tots els sistemes 
d’emmagatzematge d’energia. 
 
D’altra banda, és d’esperar que les arquitectures de micro-xarxes col·laboratives 
permetin incorporar prestacions “comunitàries” no contemplades en les micro-xarxes 
domèstiques individuals, com, per exemple, punts de recàrrega de vehicles elèctrics (no 
necessàriament privats) o sistemes d’il·luminació pública. 
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Operació 4 – Talent Energètic  

Actuació 4.1 – Microxarxa Intel·ligent 
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8. EL MODELO DE MICRO-RED ELÉCTRICA 

El estado actual de la tecnología en micro-redes urbanas, puede ser descrito a 

partir del concepto de micro-red eléctrica, hasta alcanzar las estructuras 

tecnológicas actuales de smart micro-grid.  

Las micro-redes trabajan mediante niveles o planos operativos, el nivel de base serán 

unos equipos o dispositivos que implementan físicamente el concepto, las 

máquinas, lo constituyen la tecnología eléctrica de redes y máquinas eléctricas, así 

como, la electrónica de potencia, que permiten el control primario, o control local, de 

los equipos, los controladores, y las interconexiones eléctricas entre estos equipos, 

que transporta el flujo de potencia.  

Los siguientes niveles se sustentan en sistemas lógicos electrónicos y en las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC), serán los elementos que 

permiten coordinar los sistemas físicos, es decir, coordinar las máquinas y sus 

controladores.  

Con estos sistemas lógicos y de comunicación, sobre los controladores y las 

máquinas, se podrá desplegar la idea conceptual y aplicar la gestión al sistema que 

se denomina micro-red eléctrica. Una representación cartesiana de esta idea, o 

mapa, puede verse en la fig. 22. 

 

Capa de 

gestión 

Flujo de 

datos 

Capa de 

control 

Flujo de 

potencia 

Figura 22. Representación del modelo de micro-red 

 

 Definiciones de micro-red eléctrica 

Definición: Robert H. Lasseter 2001. El concepto de micro-red. [1][2] 

“A microgrid is a cluster of micro-sources, storage systems and loads which 
presents itself to the grid as a single entity that can respond to central control 
signals. The heart of the microgrid concept is the notion of a flexible, yet 
controllable interface between the microgrid and the wider power system This 
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interface essentially isolates the two sides electrically; and yet connects them 
economically.” 

Definición: U.S. Department of Energy Microgrid Exchange Group (Microgrids at 
Berkeley Lab) [3] 

“A microgrid is a group of interconnected loads and distributed energy resources 
within clearly defined electrical boundaries that acts as a single controllable entity 
with respect to the grid. A microgrid can connect and disconnect from the grid to 
enable it to operate in both grid-connected or island-mode.” 

Definición: CIGRÉ C6.22 Working Group, Microgrid Evolution Roadmap (CIGRE, 
Conseil International des Grandes Réseaux Électriques) [4] 

“Microgrids are electricity distribution systems containing loads and distributed 
energy resources, (such as distributed generators, storage devices, or 
controllable loads) that can be operated in a controlled, coordinated way either 
while connected to the main power network or while is landed.” 

 

Figura 23. Micro-red (Microgrids at Berkeley Lab) [3] 
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 El concepto de micro-red eléctrica 

Existen múltiples definiciones del concepto micro-red eléctrica, pero todas coinciden 

en que la micro-red es un sistema con múltiples elementos o dispositivos 

independientes que funcionan como un conjunto.  

Debe tener como mínimo, un elemento de cada tipo de los siguientes: 

1) Generación de energía eléctrica 

2) Cargas o elementos de consumo  

3) Sistema de acumulación de energía 

Debe contemplar como propias las siguientes características o funcionalidades:  

4) La habilidad de operar como un único sistema coordinando los dispositivos, 

mediante comunicaciones y un gestor, de esta forma se controla el flujo de 

potencia en la interconexión, (PFC, Power Flow Control) 

5) La posibilidad de desconexión y reconexión, en el caso de operar con otros 

sistemas, mediante un punto de conexión (PCC, Point of Common Coupling) 

6) Capacidad de agregación/desagregación de otros dispositivos y 

controladores al sistema, que permite ampliar la micro-red. 

 

 Elementos físicos de una micro-red eléctrica 

Los dispositivos electrónicos y eléctricos que forman parte de la micro-red presentan 

las mismas funcionalidades que los encontrados en la red eléctrica, pero escalados 

a pequeñas potencias e instalados en la zona de distribución dentro de la red 

eléctrica, ver fig. 22, fig. 23 y fig. 24. 

▪ Interruptor de cabecera controlado en el PCC 

▪ Control del flujo de potencia (PFC, Power Flow Control) 

▪ Generación distribuida de energía eléctrica (DG, Distributed Generation) 

▪ Sistema de acumulación (ESS, Energy Storage Systems) 

▪ Cargas, son los elementos de consumo 

 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

 

Estructura del projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible 

 
27 

 
 

 

Figura 24. Elementos y subsistemas que componen la micro-red MEDSolar [5] 

 

 

 La estructura típica de micro-red 

Una micro-red puede tener cualquier configuración física con los elementos indicados 

en el apartado anterior, de hecho, las estructuras utilizadas son arbitrarias y 

orientadas a la aplicación principal de cada micro-red [6].  

Se ha de tener en cuenta que, con una misma estructura física de micro-red 

convenientemente reconfigurada y reprogramada, se permite al sistema adquirir y 

asumir nuevas funcionalidades, serán prestaciones que se podrán desarrollar en el 

futuro basadas en la misma estructura física que se disponga. 

Se observa en la fig. 25 una estructura genérica, donde se aprecian un bus de 

energía y otro de comunicaciones, los dispositivos electrónicos de potencia y los 

eléctricos que controlan el bus de energía, los dispositivos electrónicos de 

monitorizado y comunicaciones serán los que formen la estructura operativa del 

sistema. 
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Figura 25. Estructura genérica de una micro-red [6] 

 

 Control local de los dispositivos 

Para el funcionamiento de los diferentes dispositivos o elementos, como son los 

generadores, las cargas o los acumuladores, es necesaria una electrónica de 

potencia en el entorno del dispositivo, desempeñando las funciones de 

monitorización y de control, para que se garantice la estabilidad y la operativa del 

dispositivo, y por lo tanto de la micro-red.  

Típicamente, para las micro-redes en corriente alterna, este control presenta una 

jerarquía mediante tres niveles de regulación, siendo el nivel inferior el 

correspondiente a los diferentes controladores primarios, ver fig. 26: 

▪ Control Primario: Control de potencias activa y reactiva (P-Q), control de 

frecuencia y energía (f-E), esto se consigue sin comunicación entre dispositivos, 

actuando sobre las variables eléctricas de la micro-red. También puede 

denominarse control interno o control local, que incluyen los diferentes equipos 

para su estabilidad operativa, se basa en medidas de las señales eléctricas y es 

el de respuesta más rápida 

▪ Control Secundario: Regulación de las variables, P-Q y f-E, a sus valores 

nominales, actuando sobre el punto de trabajo de los diferentes controladores. 

Se utiliza para coordinar los diferentes equipos de la micro-red, corrige las 

desviaciones del control primario en cada equipo y permite a la micro-red operar 

como un sistema. 
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▪ Control Terciario: Gestión del flujo de potencia, mediante oferta – demanda y 

producción – consumo, actuando sobre el punto de trabajo de las regulaciones. 

Corresponde a la coordinación entre micro-redes, también entre estas y la red 

eléctrica, si están conectadas. Decide las políticas de la micro-red para importar 

o exportar energía. 

 

Figura 26. Niveles de control de la micro-red mediante jerarquía de tres capas [6] 

Los controladores con la regulación y la gestión tienen como objetivo principal la 

estabilidad operativa de la micro-red, es decir, garantizar el balance de potencias 

instantáneas o de potencias promediadas en la micro-red, es decir, lo producido igual 

a lo consumido. 

Por ejemplo, buscando mantener la generación igual a la demanda, lo que es lo 

mismo que conseguir un equilibrio con el sumatorio de potencias instantáneas igual 

a cero:   

Producción - Pérdidas - Consumo ± Almacenamiento ± Intercambio = 0 
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Figura 27. Balance de potencias en una micro-red de corriente alterna conectada a red 

[5] 

La función básica de las diferentes máquinas es actuar como generadores, para 

poderlo hacer necesita cada máquina un procesador de potencia, el objeto de 

procesador es la interconexión de dos fuentes de energía eléctrica, normalmente 

incompatibles. Denominándose a este procesador como convertidor estático, será 

el controlador de la máquina o control primario [7]. 

Internamente, es un sistema formado por interruptores estáticos que trabajan en 

régimen de conmutación, mediante el adecuado control de los interruptores, permite 

regular la transferencia de energía ajustando el flujo de potencia entre las fuentes. El 

convertidor estático suele incorporar inductores y condensadores. Ver fig. 28. 

 

Figura 28. Estructura genérica de un controlador [7] 

Los convertidores estáticos suelen tener diferentes arquitecturas dependiendo del 

diseño y de la funcionalidad con la que se les quiera dotar. Una posible clasificación 

es la que aparece en la fig. 29, donde AC es alternating current y DC es direct 

current. 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

 

Estructura del projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible 

 
31 

 
 

 

 

Figura 29. Convertidores estáticos e interconexión de dos fuentes mediante 
procesador de potencia [7] 

 

 Micro-red a nivel estructural  

Los dispositivos electrónicos de monitorización y comunicaciones permiten ajustar 

la micro-red a diferentes configuraciones operativas, para esto necesitamos una 

capa lógica, que será un sistema informático y de comunicaciones, pudiendo ser la 

aplicación centralizada en un algoritmo o distribuida en elementos independientes. 

Por ejemplo, para un sistema distribuido mediante agentes de software (MAS, multi-

agent system) [8] 

Otro ejemplo se puede observar en la fig. 30, es un sistema de control de la micro-

red mediante jerarquía de tres capas: 

▪ Para el control primario se tienen los elementos; PCC, como control de conexión, 

MC (Micro Source Controller) y LC (Load Controllers), como los diferentes 

controladores de las máquinas y cargas. 

▪ Para el control secundario se tiene el MGCC (MicroGrid System Central 

Controller), que podría implementarse mediante un EMS (Energy Management 

System) en una versión avanzada de micro-red. 

▪ Para el control terciario se tiene el DMS (Distribution Management System), este 

es un sistema del control en la red de distribución, en este caso se encarga de 

la coordinación entre micro-redes y con la red eléctrica, para una micro-red 

aislada no es necesario. 
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Figura 30. Micro-redes con sus respectivos sistemas de control, se observan los tres 
niveles de un control distribuido y en la micro-red 1 se tiene programado un flujo de 

potencia nulo con la red. 

 

Según las condiciones operativas para las que se destine la micro-red se decidirá 

cómo se construye, es decir, la arquitectura que presentará. Se debe seleccionar la 

tecnología, se han de organizar de los elementos y se deben establecer las 

conexiones entre ellos, para formar la micro-red.  

La primera pregunta es micro-red en AC o en DC, es tan antigua como la red eléctrica, 

en tiempos de Tesla y Edison ya existía este dilema, la tecnología electrotécnica dejo 

marcado el tema como AC para la red eléctrica, también quedó como DC para los 

sistemas eléctricos de vehículos pequeños, como un automóvil.  

Hoy la solución es híbrida, coexisten los sistemas con las dos tecnologías gracias a 

la electrónica de potencia y la tendencia es que se mantenga así, por ejemplo, sigue 

siendo la distribución eléctrica y transporte en AC, pero las interconexiones nuevas 

entre redes, como las interestatales o insulares, se hacen en DC de alta tensión. 

En la fig. 31 aparecen varios ejemplos de micro-redes, AC y DC [10]. 
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Figura 31. Ejemplos de micro-redes, AC y DC. 
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 Ejemplos de qué es una micro-red y qué no lo es 

Según se ha visto al inicio del apartado, la micro-red es un sistema con múltiples 

elementos o dispositivos eléctricos y electrónicos, como son los siguientes:  

1) Generación  

2) Cargas  

3) Acumulación  

4) Comunicaciones y gestor 

5) Control de desconexión y reconexión  

Partiendo de la arquitectura utilizada para el proyecto MEDSolar, se tienen los 

siguientes ejemplos de las fig. 32. 

 

Figura 32.a.  Micro-red híbrida con conexión a red, tiene 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Figura 32.b.  Micro-red híbrida aislada, tiene 1, 2, 3, 4 
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Figura 32.c. No es una micro-red, le falta la generación propia 

 

 

Figura 32.d. No es una micro-red, le falta la carga local 

 

 Políticas europeas que impulsan el desarrollo tecnológico de micro-redes 

Mediante los programa marco europeo [10], la Unión Europea (EU) en el 2009, marca 

un objetivo estratégico que pretende “transmitir y distribuir hasta el 35% de la 

electricidad de fuentes renovables dispersas y concentradas para 2020, y una 

producción de electricidad completamente descarbonizada para 2050; integrar las 

redes nacionales en una red verdaderamente paneuropea basada en el mercado, 

garantizar un suministro eléctrico de alta calidad a todos los clientes e involucrarlos 

como participantes activos en la eficiencia energética; y anticipar nuevos desarrollos 

como la electrificación del transporte.” 

También, en los planes la UE marca unos objetivos tecnológicos: 

 Desarrollar y validar tecnologías de red avanzadas para mejorar la flexibilidad 

y la seguridad de la red, para mitigar futuros gastos operativos y de capital. Estos 

incluyen nuevos equipos de alta potencia, integración de almacenamiento de 

electricidad y sistemas de monitoreo y control. 
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 Preparar la evolución a largo plazo de las redes eléctricas para garantizar 

que se realicen las inversiones adecuadas en los próximos años para abordar los 

requisitos de la futura cartera de generación y consumo de electricidad. 

 Comprometer la participación activa de los clientes en los mercados 

energéticos y la eficiencia energética a través de una mejor información sobre su 

consumo, incentivos tales como mecanismos de precios dinámicos y 

herramientas de TIC apropiadas. 

 Elaborar y probar diseños de mercado innovadores para garantizar un 

funcionamiento adecuado del mercado interno de electricidad, tanto a escala 

europea como local. 

El impulsor de estos objetivos es el “European Commission's Framework Program”: 

 FP5: The EU Microgrids Research Project. 

 FP6: The EU More Microgrids Research Project. 

 FP7: Cooperation Work Programme - Theme 5: Energy - Activity 7: Smart 

Energy Networks. 

 FP8: Horizon 2020: 

◦ Reducción del 20% de las emisiones de CO2 

◦ Conseguir una cota del 20% de RES 

◦ Conseguir eficiencia de la red en un 20% 

 FP9: Horizon Europe, para el periodo 2021 a 2027 [11]. 

Tabla I. Programa marco europeo con migro-redes 

 

  

FP5 FP7

FP6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Microgrids: More Microgrids: Energy:

RES, Renewable Energy Source DG, Distributed Generation DER, Distributed Energy Resources

FP8 FP9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Horizon 2020: Horizon Europe

Tabla: F. Casellas.        Figuras: ©European Commission

 Large Scale Integration of Micro-

Generation to Low Voltage Grids

 Advanced Architectures and Control 

Concepts for More Microgrids
Smart Energy Networks

Cooperation between Horizon 2020 Projects in the field 

Investigación financiada a gran escala para la integración de RES con DG Investigación e implementación necesarias para la integración de DER

Investigación e implementación de "Smart Grids" cooperativas

Framework Programme  Framework Programme  Framework Programme 

Framework Programme for Research and Innovation

The EU Microgrids Research Project The EU More Microgrids Research Project The EU Energy Research Project

Horizon 2020 the EU Research and Innovation programme
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PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE 

Operació 4 – Talent Energètic  

Actuació 4.1 – Microxarxa Intel·ligent 

  

 

Estructura del projecte PECT Litoral 

Besòs Territori Sostenible 

 

BLOC 2.C. Estat de l’Art d’Emmagatzematge en 

Microxarxes Elèctriques 

 

 

 

 

 

Nota: Aquest bloc s’ha mantingut a la seva versió en català. 
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10. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE EN 

MICRO-XARXES ELÈCTRIQUES 

10.1 Consideracions sobre el Emmagatzematge d'Energia Elèctrica 

en Micro-Xarxes 

L'emmagatzematge condiciona l'operació de la micro-xarxa elèctrica, tant proporcionant 

serveis de balanç a gran escala, com s'ha vingut fent fins ara en xarxes elèctriques 

convencionals, o usant-ho com a eina de millora de la qualitat del servei (resolent 

contingències de la xarxa), proporcionant al sistema serveis auxiliars (resposta inercial, 

reserves primàries, reserva "rodant" o "spinning reservi", i seguiment de càrrega), o 

prestant serveis energètics a l'usuari final, sent aquestes tres últimes categories (millora 

de la qualitat, serveis auxiliars i serveis a l'usuari final) noves aplicacions que 

modernitzaran el sector elèctric, fent-lo més eficient i útil per a l'usuari final [1]. 

 

L'emmagatzematge d'energia pot proveir aquestes reserves, per a ser activades en 

quatre diferents escales temporals, activades per aquest ordre: 

 

• (1) Resposta inercial, 

• (2) Reserves primàries. 

• (3) Reserva "rodant" 

• (4) Seguiment de càrrega. 

 

A més, l'emmagatzematge d'energia elèctrica pot contribuir al control de tensió de la 

micro-xarxa, i proveir energia per a la posada en marxa autònoma de diferents tipus de 

generadors, entre els quals s'inclou la generació eòlica (el que es coneix com "arrencada 

en fred "o" black start capability", en anglès). 

 

De fet, la reserva rodant és un marge de potència a pujar que els generadors han 

d'incloure en el seu programa de generació. Un dels motius principals que dóna lloc a la 

necessitat de tenir aquesta reserva és per fer front a pèrdues de generació o canvis de 

la càrrega inesperats. Des del punt de vista dels generadors la reserva rodant és un 

problema per diversos motius, entre els quals destaca el fet que obliga els generadors 

a treballar en punts de funcionament no òptim o diferent al nominal. L'ús 

d'emmagatzematge permet que els generadors funcionin a plena potència, i, en cas 

d'haver de fer front a un increment de potència, sigui l'emmagatzematge qui ho 

subministri. D'aquesta manera, els sistemes d'emmagatzematge i els seus convertidors 

associats poden fer-se càrrec de la reserva rodant, permetent que les màquines 

convencionals treballin a les seves potències nominals o màximes [1], [2]. 

 

A tall de resum, la taula II indica per a cada servei de l'emmagatzematge d'energia, els 

requeriments típics de potència i energia, així com un indicador del temps de resposta 

requerit i dels cicles de càrrega i descàrrega anuals. En funció d'aquests requeriments, 

la taula indica també les tecnologies més adequades per a cada cas. 
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TAULA II.- CARACTERÍSTIQUES TÍPIQUES DELS SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE MÉS 

ADEQUATS PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS SERVEIS EN XARXES ELÈCTRIQUES 

(EXTRETA DE [1]). 
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10.2.- Consideracions sobre el tipus d’emmagatzemament escollit  

En el marc actual de xarxes intel·ligents (smart grids) i microxarxes elèctriques 

basades en sistemes de generació solar i eòlica, l’emmagatzematge d’energia 

és un aspecte crucial per garantir el subministrament quan la generació, de 

caràcter fluctuant, no és suficient. 

 

Les característiques que ha de complir un sistema d’emmagatzematge 

són, bàsicament, les següents: 

 

 Ser capaç d’emmagatzemar energia per subministrar-la en forma elèctrica 

durant el temps que es demandi. 

 Ser capaç de lliurar la potència segons la demanda. 

 Satisfer la demanda de necessitat de la xarxa (peak shave...). 

 Carregar-se i descarregar-se de manera eficient. 

 Tenir una llarga vida útil. 

 Ser molt eficients. 

 Tenir una densitat d’energia i potència gran. 

 

Els sistemes d’emmagatzematge d’energia, il·lustrats en la Fig. 33 són els 

sistemes electroquímics (bateries), electromagnètics (condensadors, 

superconductors i supercondensadors), mecànics (volants d’inèrcia, bombeig 

d’aigua i aire comprimit), hidrogen o tèrmics. El cas ideal és poder disposar d’un 

sistema altament eficient, de gran capacitat i potència. Per al dimensionat 

temporal i d’energia, en microxarxes elèctriques, els sistemes més comuns són 

les bateries electroquímiques, condensadors i bateries de flux. Altrament, es pot 
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optar per l’ús d’un sistema d’emmagatzematge d’energia compost (CESS) que 

comprengui unitats d’emmagatzematge d’alta densitat d’energia i d'alta densitat 

d’energia. 

 

Ara bé, la selecció del tipus d’emmagatzematge també és crucial. Per a 

l’emmagatzematge d’energia en el rang d’alta potència per a sistemes d’energia 

estàndard, els més adequats serien l’emmagatzematge hidràulic per bombeig, 

l’emmagatzematge d’aire comprimit, etc. No obstant això, per a les microxarxes, 

on els nivells de potència estan en el rang d’uns pocs megawatts, les bateries, 

els supercondensadors i els volants d’inèrcia són les opcions més adequades. 

Les bateries i els supercondensadors consideren emmagatzematge d’alta 

densitat d’energia i emmagatzematge d’alta densitat d’energia, respectivament, 

i la seva combinació és una opció molt prometedora per realitzar el sistema 

CESS. 

 

 
 

Fig. 33.– Esquema de Ragone per a diferents tecnologies d’emmagatzematge on es 

relaciona la potència amb l’energia. 

 

Els costos de l’emmagatzematge i les tendències de futur s’il·lustren en la Fig. 

34. El liti, a causa de la gran quota de mercat que ostenta, està reduint molt el 

seu cost. Comentar breument que el CAES (emmagatzematge per aire 
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comprimit) té una eficiència usual d’entorn del 30 %, molt lluny –i per sota– de 

l’eficiència de les bateries electroquímiques. 

 

Les previsions actuals estimen que el mercat global de subministrament 

d’energia tindrà una capacitat anual de 6 GW l’any 2017, i més de 40 GW el 

2022. Tenint en compte que l’any 2012 era de 0,34 GW, el creixement que 

s’espera per als propers anys és doncs considerable. En efecte, el mercat de 

bateries augmenta a ritmes del 70 %. Les bateries de liti poden assolir una quota 

de mercat del 67% cap a l’any 2020 [3]. 

 

 
 

Fig. 34. Evolució prevista dels preus per a diferents solucions d’emmagatzematge 

d’energia elèctrica (https://www.li-cycle.com/blog). 

 

 

11. LA QUALITAT DE L’ENERGIA EMMAGATZEMADA 

 

Quan s’emmagatzema energia, cal tenir en compte quina és la qualitat de 

l’energia emmagatzemada, és a dir, com es pot aprofitar de manera eficient quan 

es necessiti. En l’àmbit de l’enginyeria tèrmica, es considera energia de més 

qualitat és la que està a més temperatura. De la mateixa manera, en sistemes 

elèctrics, es considera de més qualitat la que té més tensió. En aquest sentit, les 

bateries de reconstitució (plom) ronden el 90 %, les d’inserció el 80 %, i els 

supercondensadors el 37,5 %. La tensió màxima depèn respectivament de la 

termodinàmica de les fases, de l’ànode i de l’estabilitat de l’electròlit en la finestra 

de tensió [4]. 
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12. BATERIES ELECTROQUÍMIQUES. 

 

Les bateries són els sistemes de subministrament d’energia més establerts. Els 

principals components de les bateries són els seus dos elèctrodes (l’ànode i el 

càtode), l’electròlit i el circuit extern. Els elèctrodes i els electròlits poden estar 

fabricat amb materials sòlids o líquids. Els elèctrodes estan en contacte amb 

l’electròlit. 

 

L’emmagatzematge es produeix per la transformació d’energia elèctrica en 

electroquímica a través de reaccions redox. Durant la descàrrega, l’ànode 

subministra ions positius (cations) a l’elèctrode; per tant, s’oxida. Al mateix 

temps, el càtode rep electrons a través del circuit extern, produint una reducció. 

Durant la càrrega, els electrons es mouen des del càtode a l’ànode a través del 

circuit extern. Els ions positius es mouen des del càtode a l’ànode a través de 

l’electròlit, i els ions negatius es mouen des del ànode al càtode també a través 

de l’electròlit. Els reactants que reaccionen s’emmagatzemen generalment en els 

elèctrodes o en l’electròlit. Aquest és el cas de les clàssiques bateries de plom-

àcid. 

 

La distinció entre diferents químiques es caracteritza per la relació d’energia, 

potència i cost. Les més comunes són les basades en liti, en níquel i en plom. La 

Fig. 35 il·lustra les densitats d’energia de les bateries més usuals. Les 

tecnologies de liti permeten emmagatzemar més energia en menys volum i 

massa que les equivalents de plom o níquel. Des d’un punt de vista econòmic, 

les bateries de plom són més barates que les de liti, la seva tecnologia està més 

desenvolupada i la seva reciclatge més estandarditzat. Les bateries de liti són 

les preferides per a la mobilitat, però donat el seu cost, es planteja el seu ús en 

segona vida per a aplicacions estacionàries de microxarxes domèstiques. 
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Fig. 35.  Densitat d’energies per a les diferents bateries electroquímiques més habituals 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ragone_Plot_for_diff_Li_batteries.jpg) 

 

Finalment, una tecnologia diferent de bateria electroquímica és la bateries de 

flux. En aquest tipus de bateries, els reactants s’emmagatzemen en forma 

separada. La força electromotriu d’una bateria permet que els electrons es 

moguin, depenent de la diferència entre els potencials elèctrics dels elèctrodes. 

 

A la Fig. 36 es mostra les quotes de mercat dels diferents tipus de bateries per a 

les actuals aplicacions industrials. 

 

 
 

Fig. 36.– Quotes de mercat de bateries per a aplicacions actuals (37% Liti-io; 20% àcid 

plom; starter battery; 15% Alkalina primària; 8% Lead acid stationary; 6% Zinc-carbon, 

primary; 5%   Lead acid, deep-cycle, 3% Nickel-metal-hydride; 3% Lithium, primary; 

2% Nickel-cadmium; 1% altres tipus (www.batteryuniversity.com). 
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A mode d’exemple, mentre les clàssiques bateries de plom se centren en 

l’automoció per a l’alimentació del conjunt dels seus sistemes elèctrics i per 

aplicacions estacionàries (per exemple, en energies renovables com solar 

fotovoltaica), les bateries de liti està assolint un domini aclaparador del mercat 

per a aplicacions d’Electrònica de consum (telefonia mòbil, ordinadors portàtils, 

etc.). 

 

A continuació farem una explicació més detallada dels principals tipus de 

bateries, especialment aquelles que tindran una major incidència en aplicacions 

modernes com, la ja citada, Electrònica de consum, microxarxes elèctriques o 

vehicle elèctric. 

 

 

12.1. Bateries de liti 

La tecnologia de bateria d’ions de liti es va desenvolupar a principis dels anys 90 

i ha habilitat la revolució de l’electrònica portàtil, vehicles elèctrics (EV) o 

emmagatzematge en sistemes d’energies renovables. El preu està en un 

descens continu en els darrers any, i ja són competitives en comparació amb les 

bateries de plom, tal com es por veure a la Fig. 34. 

 

Hi ha múltiples químiques (o variants) de les bateries de liti. Les principals 

característiques d’aquest tipus de bateries són la tensió característica, la densitat 

d’energia, la capacitat de velocitat de càrrega (factor de Peukert), la vida útil (cicle 

de vida) i el seu cost. El voltatge nominal de cel·la també determina el número 

de cel·les en sèrie requerides per a l’aplicació desitjada i per tant afecta el cost.  

 

Les principals tecnologies comercials es poden dividir en funció dels materials 

que formen l’ànode i el càtode de les bateries. A continuació es presenten les 

principals tipus comercialitzats: 

 

 Ànode de grafit. És l’elèctrode negatiu més comú perquè és fàcilment 

integrable en la tecnologia de liti, amb una bona relació qualitat preu. Una 

de les característiques més perjudicials és la formació del SEI (solid 

electrolyte interface), que bloqueja la difusió dels ions i, per tant, es limita 

la capacitat i la velocitat. En aquesta capa hi precipita liti, fet que fa que 

disminueixi la capacitat de la bateria. 

 

 Ànode d’òxid de liti titani (LTO). El grafit és l’ànode més usual, però té 

limitacions en la vida útil de la bateria, limitacions en la capacitat de 

velocitat i la seguretat. L’ànode de LTO va dirigit a disminuir aquestes 

limitacions, però a expenses del cost i la densitat d’energia. L’ànode LTO 

té un potencial redox més alt de 1,55 V (vs Li) i una capacitat específica 
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menor 175 mAh/g, en comparació amb el grafit, que té 0,2 – 0,3 V (vs Li) 

és 372 mAh/g respectivament. La disminució de tensió i densitat d’energia 

es compensa amb una tensió més gran que disminueix la formació del 

SEI, una velocitat millorada, el rendiment de de baixes temperatures i 

millora en la seguretat. Aquest elèctrode també disminueix la probabilitat 

de formació de lithium plating. Per últim, l’estructura cristal·lina del LTO 

també és resistent a la litiació/delitiació amb un canvi en el volum del 

cristall d’entorn del 0,2%, el que resulta en una vida útil mes llarga. 

 

 Càtode d’òxid de manganès de liti (OVM). Aquesta química està ben 

establerta, amb una estructura cristal·lina d’espinela. El manganès és 

abundant i barat, molt més segura que altres químiques que utilitzen 

cobalt o níquel i és fàcil d’integrar en sistemes de gestió externs (BMSs). 

La seva principal limitació és que el manganès es dissol, fet que redueix 

la vida útil, i que és més sensible a les altes temperatures (generalment 

per damunt dels 50 °C). 

 

 Càtode d’òxid d'alumini–níquel–cobalt (NCA). Les bateries NCA s’han 

desenvolupat per millorar les característiques de seguretat i el cicle de 

vida del càtode. En comparació amb les de OVM, les de NCA són més 

cares però tenen l’avantatge d'una alta densitat d’energia i una llarga vida 

útil. Amb tot, els càtodes basats en níquel són relativament inestables 

tèrmicament i es degraden amb el temps. Alguns fabricants d'EV estan 

utilitzant la química NCA en paquets de bateries amb BMS sofisticats. 

 

 Càtode d’òxid de cobalt–níquel–manganès (NMC). Les bateries de 

NMC són una variant de les NCA. per millorar les característiques de cost 

i seguretat. Tenen un rendiment i una vida útil pitjors que les NCAs. Al 

igual que altres càtodes basats en níquel, NMC treballa millor a 

temperatures baixes [5]. 

 

 Càtode de fosfat de ferro. Les bateries de fosfat de ferro tenen una 

tensió nominal inferior als altres càtodes; és a dir, una densitat d’energia 

inferior. Per contra, són més robustes i segures i tenen, a més a més, una 

capacitat de ciclatge superior a les altres químiques. Malgrat haver estat 

l’opció considerada per a EVs, actualment estan essent desplaçades per 

altres tipus. 
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12.2. Bateries de plom 

Les bateries de plom són les més esteses actualment, sobretot en vehicles de 

combustió, on les necessitats elèctriques són mínimes i, també, per aplicacions 

estacionàries, on la densitat d’energia per unitat de massa no és excessivament 

rellevant i es prioritza el cost de la instal·lació com, per exemple, instal3lacions 

solars fotovoltaiques. 

 

Es tracta d’una química ben coneguda (veure la Fig. 37) però amb baixa densitat 

d’energia comparades amb altres tipus de bateries, cosa que les fa pesades i 

voluminoses. Per contra, és capaç de subministrar pics de potència elevats, i 

aquí és on rau el seu interès. 

 

Els elèctrodes són de plom i òxid de plom, submergits en un electròlit d’àcid 

sulfúric en aigua. La reacció proporciona 2 V per cel·la. Aquestes bateries no 

suporten descàrregues profundes. Amb tot, com que l’electròlit participa en les 

reaccions d’oxidació i reducció, la mesura del seu estat de càrrega és senzill atès 

que només cal mirar la densitat de l’electròlit. La càrrega es fa a tensió constant 

fins que el corrent es redueix a zero. Sobretensions produeixen gasificació a 

causa de la formació d’hidrogen, cosa que pot portar a explosions. 

 

A causa de la presencia de líquids que dificultava el seu funcionament, l’any 1970 

van aparèixer les VRLA, que són bateries de vàlvules que facilitaven que les 

bateries puguin treballar en qualsevol posició i optimitzen la gestió de l’electròlit 

augmentant així la vida útil. 

 

 
 

Fig. 37.– Principi d’operació de les bateries de plom–àcid 

(http://labateriadeplomo.blogspot.com) 
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12.3.- Bateries de Flux 

Les bateries de flux es caracteritzen per tenir els elèctrodes líquids. Aquests es 

fan circular a través d’un circuit tancat des d’un dipòsit inicial a un dipòsit final a 

través d’una cel·la on reaccionen les espècies oxidants amb les espècies 

reductores [6], [7], tal com s’il·lustra en la Fig. 38. La principal característica de 

les bateries de flux és que tenen dissociada la capacitat d’energia de la capacitat 

de potència. És a dir, la capacitat energètica dependrà de la mida del dipòsit de 

l’elèctrode. Per contra, la potència dependrà de la velocitat de reacció a la cel·la, 

que està relacionada amb la concentració de l’elèctrode, la superfície de reacció 

o el cabal entre dipòsits. 

 

 
 

Fig. 38.– Il·lustració esquemàtica de una bateria redox flow [4]. 

 

Hi ha diferents químiques de bateries de flux. La tensió depèn dels parells redox. 

Titani, zinc ferro, o crom són elements típics. Les més esteses són les de vanadi, 

on reacciona el Va+2 a Va+3 i Va+5 a Va+4. Tot i que és ben coneguda i té una 

bona eficiència, el principal problema és la poca disponibilitat de vanadi. Altres 

parells oxidants-reductors que es consideren es basen en zinc, ferro, liti (FePO4). 

Recentment, però, s’estan introduint compostos orgànics, dels quals no hi hauria 

limitació de producció però que actualment estan en fase d’avaluació 

experimental [7], [8]. 

 

La disponibilitat, ciclabilitat i separació de potència vs. energia les fan ideals per 

al seu ús en microxarxes estacionàries. La penetració en el mercat dependrà de 

l’eficiència que presentin els parells d’oxidació/reducció.  Actualment la densitat 

d’energia està entorn dels 15 – 25 Whl–1 en comparació amb les de liti (250 – 

700 Whl–1).  
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Les aplicacions més típiques abasten instal·lacions grans (1 kWh a 10 MWh) per 

aplicacions estacionaries [9] com, per exemple: 
 

 Balanceig de càrrega (load balancing). 

 Emmagatzematge d’energies renovables. 

 Peak shaving. 

 Sistemes d’alimentació ininterrompuda. 

 Conversió de potència. 

 Vehicles elèctrics. En cas que la densitat d’energia sigui acceptable, es 

podrà fer una càrrega ràpida talment es fa actualment amb la benzina. 

 

 

12.4. Altres tipus de bateries 

La recerca en bateries és actualment molt àmplia. Una millora propera per a 

bateries de liti seran els electròlits d’estat sòlid per a bateries de liti. Aquesta 

canvi permetrà un augment de la potència disponible i millorarà les prestacions 

energètiques de la bateria. Dins del mateix paradigma, es poden trobar bateries 

que substitueixen el liti pel sodi. Aquestes, tot i tenir una densitat energètica 

lleugerament inferior, tindran una relació cost-eficiència superior, a causa de la 

gran disponibilitat de sodi a la natura.   

 

Una altra tendència són les bateries on un dels elèctrodes és l’aire. S’està 

treballant amb bateries de zinc-aire i alumini-aire. La densitat energètica 

d’aquestes bateries pot ser semblant a la de la benzina, però de moment s’està 

treballant en assolir una eficiència suficient en els processos de càrrega i 

descàrrega.  

 

A mode resum, la Fig. 39 mostra la densitat d’energia, en Wh/kg, per a diferents 

tipus de bateries considerades, tant teòrica com pràctica [9]. 
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Fig. 39.– Densitat d’energia (en Wh/kg) per a diferents tipus de bateries considerades, tant 

teòrica com pràctica [9]. 

 

 

13. LA BATERIA EN LA MICROXARXA ELÈCTRICA. 

 

Actualment, per a instal·lacions domèstiques domina el liti. Per a les de plom, és 

una aplicació nova i les de flux, a data d’avui, no semblen competitives per a 

capacitats petites. 

 

 

13.1. Battery Management System 

La integració de la bateria en sistemes energètics complexos sovint implica que 

no es tinguin en compte les especificacions de la mateixa ans es prioritzen altres 

especificacions. 

 

 

13.2. Càrrega 

Les condicions de càrrega varien per a cada bateria. En general, les bateries de 

plom es carreguen a tensió constant mentre que les de liti es carreguen a corrent 

constant fins a una tensió llindar determinada pel fabricant i després es mantenen 

a tensió constant fins que el corrent arriba a un % especifica (sovint 0.1 C o 0.05 

C). Per contra, les bateries de liti es carreguen a corrent constant fins a una 

tensió determinada, a partir de la qual es carreguen a tensió constant. Es coneix 

com a càrrega CC-CV (Constant current - constant voltage) 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

 

Estructura del projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible 

 
52 

 
 

 

 

13.3. Descàrrega 

La descàrrega de la bateria està generalment condicionada per la demanda de 

la xarxa. Amb tot, cal tenir en compte els següents punts o paràmetres de les 

bateries utilitzades: 

 

 Corrent màxim de descàrrega que suporta la bateria. 

 Tensió de tall. Tensió mínima a la qual pot arribar la bateria. Si es baixa 

per sota d’aquest llindar es poden produir reaccions secundaries 

degraden la bateria. 

 Profunditat de descàrrega. Cal tenir en compte la tecnologia de bateria 

emprada per determinar si és convenient descarregar les bateries en la 

seva totalitat. En general, per a les bateries de plom i liti no és 

recomanable descarregar-les totalment. Això fa que la capacitat 

instal·lada s’hagi de sobredimensionar, fins i tot de forma significativa en 

sistemes d’energies renovables, per tal d’evitar descàrregues profundes 

que acceleren l’envelliment de la bateria. 

 

 

13.4. La monitorització de la bateria. L’estat de càrrega (SoC)  

L’estat de càrrega (state of charge en anglès, o SoC) és una mesura de la 

quantitat d’energia electroquímica disponible a la cel·la expressada en %. 

Normalment està relacionat amb l’energia màxima emmagatzemable (Emàx) i 

s’especifica com un percentatge: un 100 % del SOC és un sistema 

d’emmagatzematge d’energia completament carregat, mentre que un 0 % del 

SOC indica que la bateria està completament buida. 

 

L’energia màxima Emàx que es pot emmagatzemar en una bateria es pot 

determinar teòricament a partir de models termodinàmics. A més a més, a partir 

de la tensió en circuit obert, es pot quantificar l’estat de càrrega de la bateria sota 

estudi. 

 

La determinació del SoC ha estat un repte de per a la indústria de les bateries, 

atès que la seva estimació amb precisió és complexa ja que les reaccions 

electroquímiques que tenen lloc dins de les bateries són difícils de modelitzar 

elèctricament d’una manera raonablement precisa. Actualment, la precisió del 

SoC per a sistemes elèctrics en aplicacions de vehicle elèctric i híbrid (EV / 

PHEV) es troben en el rang que va del 5 % al 10 %. 

 

La determinació del SoC es pot fer de diferents maneres. La més senzilla, 

consisteix en la mesura de la tensió de la bateria i, aquesta, es compara amb 
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referències en funció de l’estat de càrrega i la temperatura. Tot i ser senzilla, 

dóna lloc a molts errors, donat que no es té en compte ni la història de la bateria 

ni el seu envelliment, que modifica els perfils de tensió. Una altra possibilitat és 

descarregar la bateria, per veure quanta energia li quedava, però és poc eficient. 

El Coulomb counting consisteix en integrar el corrent que entra i surt de la bateria 

per estimar la càrrega. És un mètode molt pràctic i prou acurat. Les limitacions 

que té és que s’ha de mesurar de manera contínua i que com que l’eficiència 

coulòmbica de la bateria no és del 100 %, es produeixen offsets de mesura que 

van augmentant amb el ciclatge de la bateria. 

 

D’altra banda, es pot mesurar la resistència (però només permet assolir una 

estimació i és poc acurat) o la impedància (és acurat però necessita molta 

complexitat de càlcul). Finalment, hi ha estratègies computacionals, però 

necessiten d’un bon model i molta capacitat de computació. 

 

La Taula III [10] mostra la comparació de diferents estimacions de SoC [9]. En 

aquest cas es mesura en l’anomenat pseudoopen circuit aproximant la mitjana 

de la càrrega i la descàrrega, a diferents temperatures i es computa la càrrega 

mitjançant Coulomb counting [11]. 

 

TAULA III – COMPARACIÓ DELS DIFERENTS MÈTODES PER DETERMINAR EL SOC DE BATERIES 

[10]. 

 

 

 

 

13.5.- Envelliment i Ciclatge 

Els sistemes d’emmagatzematge d’energia basats en bateries tenen un cicle de 

vida curt (entorn de 1000 – 3000 cicles complets de càrrega) i alt cost, una 

optimització integral és difícil de realitzar i els resultats de l‘optimització sovint 

són unilaterals sense considerar les seves característiques de vida útil, 

especialment per a bateries de plom-àcid que tenen molts tipus i diferents 

restriccions. Per tant, en la recerca de minimitzar el cost d’operació, s’ha de 
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donar una consideració completa a l’ús d’un sistema d’emmagatzematge 

d’energia de bateria.  

 

L’envelliment de les bateries es deu a múltiples causes. D’una banda, amb el 

ciclatge, disminueix la capacitat efectiva (capacity fade) i, d’altra, disminueix la 

potència màxima que pot lliurar (power fade) a causa de l’increment 

d’impedància interna. La pèrdua de capacitat es deu tant a la pèrdua de liti com 

a la pèrdua de material actiu, el que formen els elèctrodes. L’augment 

d’impedància es deu a les modificacions estructurals que pateixen els elèctrodes, 

la formació d’una capa damunt de l’elèctrode de grafit (SEI, solid electrolyte 

interface), a la degradació per precipitacions no desitjades de l’electròlit i a la 

pèrdua de conductivitat dels col·lectors. La Fig. 40 il·lustra diferents mecanismes 

de degradació que tenen lloc dins d’una bateria de liti [12]. 

 

 
 

Fig. 40.– Mecanismes de degradació en bateries de liti amb ànode de grafit (Birkl2017). 

 

 

Aquests processos de degradació es veuen agreujats principalment per la 

profunditat de descàrrega (DoD). Com més es descarrega la bateria més es 

degrada, per sobretensions o per estar carregada al 100% de manera indefinida, 

per treballar a temperatures superiors a l’ambient. 
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Cal assenyalar també que, durant els processos de càrrega i descàrrega, es 

defineix l’eficiència coulòmbica com la relació entre la càrrega d’entrada i la 

càrrega de sortida. Descriu les pèrdues de càrrega per les reaccions 

electroquímiques durant les fases de càrrega, descàrrega i espera. Les pèrdues 

d’energia poden ser de diferents naturaleses, generalment en forma de calor 

alliberada a l’entorn o en reaccions secundàries que fan disminuir la capacitat de 

la bateria. La dissipació de calor produeix un augment de la temperatura que 

accelera, fins i tot significativament, els processos d’envelliment. 

 

 

13.6. Condensadors i supercondensadors. 

Els supercondensadors són dispositius electrònics capaços d’emmagatzemar 

energia de manera capacitiva; és a dir, sense reaccions redox com passa en les 

bateries. Els supercondensadors utilitzen elèctrodes nanoporosos per 

emmagatzemar grans quantitats de càrrega a les zones de superfície elevada i 

utilitzen els ions en electròlits per carregar els porus. La seva alta densitat de 

potència els converteix en un complement potencialment útil de les bateries. 

Tanmateix, el transport iònic a través de canals llargs i estrets encara limita la 

potència i l’eficiència en aquests dispositius. El disseny adequat pot mitigar això. 

La geometria actual del col·leccionista també s’ha de considerar una vegada que 

es fa [13]. 

 

Això fa que els processos de càrrega, controlats per conducció, siguin molt més 

ràpids que no els processos electroquímics, controlats per difusió. Per contra, a 

causa de què l’emmagatzematge d’energia es fa en superfície, les densitats 

d’energia són molt inferiors a les de les bateries, tal com es veu en la Fig. 33. 

D’altra banda, en la Fig. 41, es descriu succintament l’emmagatzematge per 

doble capa [14]. 
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Fig. 41.– Es mostren els diferents mecanismes d’emmagatzematge d’energia capacitiva. 

La doble capa es desenvolupa en elèctrodes que comprenen partícules de carboni (A) o 

(B) carboni porós. La doble capa que es mostra aquí sorgeix de l’adsorció d’ions negatius 

a partir de l’electròlit a l’elèctrode de càrrega positiva. Mecanismes pseudocapacitadors 

inclouen (C) pseudocapacitat redox, tal com succeeix en l’hidròfon RuO, i (D) 

pseudocapacitat d’intercalació, on Li+  són ions inserit en el material amfitrió. (E aH) Les 

característiques electroquímiques distingeixen els materials del condensador i la bateria. 

Voltametria cíclica distingeixen un material de condensador on la resposta a un canvi lineal 

de potencial és un corrent constant (E), en comparació a un material de bateria, que 

exhibeix pics faràdics redox (F). Comportament de descàrrega galvanoestàtica (on Q és 

càrrega) per a un MnO2 pseudo-capacitor és lineal tant per a granel com per a material 

nanoescala (G)  però un LiCoO2  el material nanoescala exhibeix una resposta lineal 

mentre que el material a granel mostra un altiplà de tensió (H) [14]. 

 

 

13.7. Sistemes híbrids 

Per a les microxarxes, on els nivells de potència estan en el rang d’uns pocs 

megawatts, bateries i supercondensadors són les opcions més adequades, ja 

que són sistemes d’emmagatzematge d’alta densitat d’energia i d’alta densitat 

de potència respectivament. L’emmagatzematge d’energia híbrid 

supercondensador-bateria funciona millor que l’emmagatzematge d’energia 

només amb bateria per a un sistema fotovoltaic independent [15]. També es 

troba que l'emmagatzematge híbrid de bateria i supercondensador té les virtuts 

d’alta densitat d’energia i d’alta densitat de potència i, a més, aquest sistema 

augmenta la vida útil de la bateria [16], [17]. La incorporació dels sistemes 

d’emmagatzematge a la microxarxa es fa necessàriament a través del bus de 

contínua, com es pot veure il·lustrat a la Fig. 42 [18]. 
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Fig. 42.– Diagrama de blocs il·lustrant el sistema d’emmagatzematge en el conjunt de la 

microxarxa (Zhou et al. 2011) 
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