
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Eines interactives per l'aprenentatge de la dinàmica i el control dels convertidors de potència.  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte s'ha centrat en el disseny i desenvolupament de laboratoris virtuals per a la docència del dispositius i 
mètodes de gestió d’energia. Això s’ha realitzat a dos nivells clarament diferenciats, el primer grup de laboratoris 
correspon als convertidors electrònics de potencia i el segon grup de laboratoris correspon a un conjunt de casos 
d’aplicacions concretes. En el primer grup es descriu el detall del funcionament dels diferents elements mentre que en 
el segon els descriuen les idees i conceptes bàsics de funcionament.  
Els laboratoris virtuals de convertidors electrònics de potència inclouen el convertidor elevador (boost), el convertidor 
reductor (buck), i convertidors acobladors magnèticament. Aquestes permeten estudiar el comportament dinàmica des 
d’un punt de vista commutat o bé promitjat, les aplicacions incorporen també la possibilitat de sintonitzar els 
controladors. Aquestes aplicacions han estat desenvolupades per ser un complement per les sessions de pràctiques 
presencials. 
Els laboratoris virtuals d’aplicacions, inclouen els sistema de transport metropolità, el vehicle híbrid i  els sistemes de 
gestió de talls transitoris en el subministrament d’energia principalment. Aquestes laboratoris permeten introduir els 
estudiants de forma qualitativa en els diferents conceptes i tècniques emprades en els sistemes de generació, transport 
i transformació d’energia. 
Totes les aplicacions han estat desenvolupades emprant Easy JAVA Simulations, aquesta eina permet desenvolupar 
laboratoris multiplataforma fàcilment distribuïbles a través d’internet. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project has focused on the design and development of several virtual laboratories about of power 
management devices and methods. That was carried out at two different levels, the first group of laboratories 
correspond  to power electronic converters and the second one corresponds to a set of cases of specific 
applications. The first group describes the operation details of fundamental converters while the second one 
describes the basic concepts and ideas behind described applications 
 
The virtual laboratories on power electronic converters include the boost converter, the buck converter, and an 
example of magnetically coupled converter. These laboratories allow studying the dynamic behavior from a 
switched viewpoint or an averaged one; the applications include also controller tuning capabilities. These 
applications have been developed to be complementary to the hands on laboratory sessions. 
 
The power management virtual laboratories include a metropolitan railway system, a hybrid vehicle system and 
a transient management cuts handling system. These labs allow to qualitatively introducing students into 
different concepts and techniques used in generating, transporting and processing energy systems. 
 
All applications were developed using Easy Java Simulations. This tool allows you to easily develop 
multiplatform laboratories distributable via the Internet. 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
     

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
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Camp d’aplicació 
 
L'augment en l'activitat industrial i la millora en el nivell de vida 
de la població fa que la Unió Europea (UE) incrementi any en any el 
seu consum energètic. Atès que la producció energètica pròpia és 
insuficient per satisfer aquestes necessitats, la UE importa cada 
vegada més productes energètics. Tot això fa que la dependència 
energètica exterior no pari d'augmentar. Aquest fet ha creat 
preocupació i incertesa a la Comissió Europea (CE) qui recentment ha 
editat diferents llibres verds relacionats amb el tema. En aquestes 
publicacions es plantegen diferents estratègies per fer front a 
aquesta problemàtica, entre elles cal destacar la racionalització del 
consum, l'optimització de les fonts d'energia i la recerca d'energies 
alternatives. En paral·lel amb la introducció d'aquestes noves fonts 
d'energia és convenient optimitzar i gestionar de forma eficient tots 
els processos de generació, transport, adaptació i consum d'energia. 
Avui dia ningú no accepta que la meitat de l'energia es perdi durant 
el procés d'adaptació. En l'actualitat l'energia elèctrica és 
transportada mitjançant línies elèctriques d'alta tensió fins als 
centres de consum, allà aquesta energia és subministrada a 
dispositius de baixa tensió. Aquest canvi en les característiques de 
l'energia fa que s'hagin d'introduir un gran nombre d'etapes de 
conversió. El principal inconvenient d'aquestes etapes convertidors 
són les pèrdues que introdueixen i la pol·lució introduïda en el 
sistema de distribució a causa de les elevades freqüències de 
commutació amb les que treballen. 
 
Els convertidors electrònics de potència (CEP) són components 
fonamentals en els processos de generació i transformació energètica. 
Aquests processos juguen un paper fonamental en la introducció de les 
noves fonts d’energia sostenibles i la optimització de processos 
energètics ja existents. Donat aquest ventall tan ampli d’aplicacions 
els convertidors de potència són motiu d’estudi en la majoria 
d’estudis d’enginyeria. 
 
A més de l’interès pràctic, ja comentat, cal fer esment que els 
convertidors de potència són també motiu d’estudi en altres àmbits 
del coneixement com el control i la matemàtica aplicada ja que la 
seva natura no lineal i discontínua fa que presentin comportaments 
dinàmics rics i complexes que són difícils d’analitzar i controlar. 
 
L’estudi, anàlisi i disseny de convertidors és, en general, una tasca 
multidisciplinar en la que col•labora gent amb una formació dispar. 
Aquesta forma de treballar fa necessari la creació d’un llenguatge 
comú entre tots els membres de l’equip que es miren el problema des 
d’un punt de vista diferent. En aquest sentit, la interactivitat s’ha 
mostrat com una eina eficaç per tal d’introduir 
estudiants/professionals procedents de camps diversos en 
conceptes/tècniques complexes i abstractes, com és el cas dels 
convertidors de potència.  
 
En la actualitat, existeixen en el mercat eines informàtiques que 
permeten simular el comportament dels CEP de forma eficient i 
acurada. Malauradament l’ús d’aquestes eines requereix coneixements 
acurats d’electrònica de potència. D’altra banda existeixen eines 
informàtiques que permeten simular sistemes complexes però que 
requereixen coneixements d’equacions diferencials i mètodes numèrics 



 
 

 
 

d’integració. Tradicionalment cap d’aquestes eines ha permès 
realitzar variacions paramètriques o estructurals de forma senzilla i 
interactiva. Tot aquest context dificulta l’ús d’aquestes eines en 
els processos d’aprenentatge per part de gent aliena al camp concret 
pel que han estat creades. 
Dins aquest marc, els laboratoris virtuals poden ésser un pont de 
comunicació entre gent provinent d’àrees de coneixements diferents. 
Aquest tipus d’eines permeten analitzar el comportament de sistemes 
complexes mitjançant la interacció directa amb ells. D’aquesta manera 
tots els membres d’un equip poden crear-se en seu propi model mental 
del comportament del sistema de forma ràpida i eficient sense la 
necessitat d’analitzar en detall les característiques del sistema 
(innecessàries en molts casos). 
Complementàriament les aplicacions interactives poden ésser de gran 
interès en l’autoaprenentatge, procediment potenciat en el marc del 
EEES, i la formació continuada. En aquest marc els laboratoris 
virtuals ofereixen a l’estudiant/professional un entorn amigable que 
facilita el procés d’aprenentatge. 
 

Objectius del treball 
 
 
El projecte pretén desenvolupar un conjunt de laboratoris virtuals 
que permetin il·lustrar els principis físics, els comportaments 
dinàmics i les característiques funcionals dels principals 
convertidors de potència. Aquestes eines es desenvoluparan per tal 
que puguin emprar-se com a eines de suport pedagògic i 
d’autoaprenentatge. 
 
La importància i les característiques dels convertidors d’electrònica 
de potència fan que formin part dels temaris i la vida professional 
de gent provinent de diferents camps com poden ésser l’enginyeria o 
la matemàtica. Aquest fet fa que sigui necessari formar de forma 
transversal els estudiants/professionals que hagin de treballar en 
aquest àmbit. La interactivitat s’ha mostrat una eina eficient en 
l’aprenentatge en camps complexes i interdisciplinars com és el dels 
convertidors de potència. La introducció de la interactivitat serà un 
dels punts centrals de les aplicacions desenvolupades. 
 
 
Un problema habitual dels laboratoris virtuals és que han d’ésser 
desenvolupats pel docents que imparteixen l’assignatura, per aquest 
motiu cal emprar eines d’alt nivell que permetin el fàcil 
desenvolupament i manteniment dels aplicatius. Per aquest motiu, 
l'eina emprada per a al desenvolupament del laboratori virtual ha 
estat Easy Java Simulations (EJS). EJS és una eina de lliure 
distribució desenvolupada per construir laboratoris virtuals d'una 
manera simple i senzilla. Amb la finalitat de codificar el laboratori 
virtual EJS fa servir el paradigma model-vista-control, en altres 
paraules, el laboratori virtual es descompon en tres parts gairebé 
independents: 

• Model: Aquesta part inclou les variables i la relació entre les 
variables; inclou les equacions diferencials i algebraiques que 
descriuen el fenomen físic del sistema. EJS incorpora diversos 
integradors numèrics i un detector d'events cosa que permet 
simular qualsevol tipus de sistemes incloent-hi no lineals o 
híbrids  



 
 

 
 

• Vista: La vista es correspon amb les sortides del laboratori 
virtual. Les sortides es constitueixen per diferents finestres 
la qual contenen gràfics genèrics i representacions del 
sistema. Aquestes representacions poden ser de forma realista o 
esquemàtica. EJS proporciona mètodes directes per pintar 
variables o construir escenaris en 2D o 3D estructurats de 
manera jeràrquica. Totes aquestes sortides s'actualitzen 
contínuament d'acord amb l'evolució del model. 

• Control: Aquesta part conté les accions que l'usuari pot 
executar en la simulació. La part de control permet introduir 
interactivitat en la simulació mitjançant les accions 
tradicionals com són: start, stop i reset. Qualsevol acció en 
la vista o el model es poden introduir i d'aquesta manera 
l'usuari pot interaccionar amb la simulació. 
 

Aquesta descomposició permet simplificar el disseny i al manteniment 
de l'aplicació un cop acabada. Encara que el disseny i l'anàlisi es 
poden fer separadament, aquestes tres parts són connectades en 
l'execució. EJS tradueix a codi JAVA totes les definicions i 
especificacions d'alt nivell proporcionades. El codi JAVA elaborat es 
pot distribuir com a programes independents que es pot executar sota 
qualsevol plataforma o integrar-se en una pàgina HTML que es pot 
executar com a applets. A més és possible integrar mitjançant pàgines 
HTML la descripció del laboratori virtual, el qual consta de les 
instruccions necessàries per executar les experiències pràctiques al 
laboratori virtual. 
 

Laboratoris de Convertidors 
 
Gairebé tot el consum elèctric d'ús domèstic o industrial es 
processat mitjançant convertidors de potència. Per això, els 
convertidors de potència juguen un paper clau en la cadena de 
generació, transport i adaptació de l'energia elèctrica. Tot això ha 
fet que els convertidors siguin tema d'estudi en les principals 
enginyeries. Els convertidors de potència es basen en principis 
diferents dels utilitzats en els dispositius elèctrics i electrònics 
tradicionals i contenen dinàmiques complexes difícils d'ensenyar i 
entendre. Per millorar el procés d'ensenyament i incrementar 
l'interès, s'ha dut a terme un gran esforç per introduir noves 
tecnologies en el seu procés d'aprenentatge. 
 
La interactivitat és una eina que s'ha mostrat eficient per facilitar 
l'accés a nous conceptes i tecnologies. La interactivitat ens permet 
entendre qualitativament la influència dels paràmetres sobre el 
comportament d'un sistema sense necessitat de tenir un coneixement 
profund del mateix. La majoria dels estudiants comprenen els circuits 
lineals, però els resulta complex entendre el comportament commutat 
propi dels convertidors. La interactivitat pot jugar un paper clau en 
la construcció de models mentals del comportament del sistemes 
commutats. 
 



 
 

 
 

 
Figura 1: Visa del model promitjat del convertidor Boost 

 
Els laboratori virtual s'han dissenyat amb la finalitat de donar 
suport a l'aprenentatge de tots els conceptes utilitzats en el curs 
de manera completa i reproduir tant com sigui possible el laboratori 
pràctic. La finestra principal reprodueix el circuit dels 
convertidors implementats. La vista ofereix tres possibilitats: 
esquemàtic, lògic i promitjat. La Figura 1 mostra l'esquema del circuit 
promitjat pel convertidor Boost, la Figura 2 mosta l’esquema commutat 
del convertidor Buck i finalment la Figura 3 mostra l’esquema circuital 
del convertidor magnèticament acoblat. 
 
Els convertidors de potència són dispositius que combinen elements 
continus (resistències, condensadors i bobines) i dispositius 
semiconductors que actuen com a interruptors (díodes i transistors); 
el que permet modelar el sistema com un sistema híbrid. El 
convertidor de potència es pot veure com un conjunt de models lineals 
i un selector que determina el conjunt d'equacions concret per a un 
determinat instant de temps. Aquest tipus de models proporciona una 
bona precisió en la descripció del comportament del convertidor i 
usualment s'anomenen models commutats. Aquests models són convenients 
per a la simulació però no per a l'anàlisi del disseny de control, 
per aquest propòsit es fan servir els models promitjats, amb el 
desavantatge que els models mitjana no tenen en compte el fenomen de 
la commutació i no serveix per representar el mode de conducció 
discontínua. 
 



 
 

 
 

 
Figura 2 : Vista del model commutat del convertidor Buck 

 
Tots dos tipus de models s'utilitzen durant el curs, i per tant s'han 
integrat al laboratori virtual. El laboratori virtual permet 
utilitzar el model commutat o promitjat depenent de l'experiment que 
s'hagi de realitzar. Addicionalment els dos models poden operar 
simultàniament per tal de comparar els resultats. 
 
Els models es poden implementar en EJS com un conjunt d'equacions 
diferencials ordinàries (ODE), un conjunt de restriccions entre les 
variables i un conjunt d’events per detectar la commutació entre els 
models. Per simplificar el desenvolupament s’utilitza un manipulador 
algebraic com Maple per desenvolupar el conjunt d'equacions i 
automàticament generar el codi, el qual pot ser directament integrat 
en EJS. Aquest enfocament s'ha emprat durant el desenvolupament del 
laboratori virtual ja que aquest procediment és senzill i proporciona 
una metodologia simple per desenvolupar, mantenir i actualitzar els 
models que descriuen el comportament del convertidor. 
 

 
Figura 3 : Vista del model esquemàtic del convertidor magnèticament acoblat 



 
 

 
 

 
El principal objectiu del laboratori virtual és donar suport a 
l'ensenyament i no reproduir exactament el comportament del sistema, 
d'acord amb aquest principi els conceptes i el comportament 
qualitatiu són més importants que els resultats quantitatius. Encara 
que aquest no és l’objectiu s’ha procurat reproduir el comportament 
dels convertidors emprats en els laboratoris de pràctiques (Figura 4) 
 

 
Figura 4 : Esquemàtic del muntatge experimental emprat en les sessions presencials 

 
EJS permet empaquetar els laboratoris virtuals com una aplicació 
independent permetent la distribució dels laboratoris i documentació 
com un simple llibre electrònic. 
 

Aplicacions de gestió i transformació d’energia 
 
 

 
Per tal de difondre la problemàtica existent en els principals 
sistemes de generació/transformació i gestió de l'energia s'han de 
desenvolupat diferents laboratoris virtuals que serveixin de 
plataforma d'assaig i aprenentatge de diferents sistemes i conceptes 
relacionats. Encara que existeixen en la literatura diferents eines 
de difusió d'aquests conceptes la majoria d'ells se centren en 
descripcions qualitatives dels seus principis de funcionament i la 
seva problemàtica. En el disseny dels laboratoris virtuals s’ha posat 
l'accent en diferents aspectes del modelat i control d'aquests 
sistemes, permetent realitzar comparacions de diferents escenaris i 
configuracions.  
El treball amb el laboratori virtual permetrà que l'estudiant 
construeixi el seu propi model mental del sistema i els diferents 
elements que el componen basant-se en experiències quantitatives que 
li puguin donar idea de les quantitats d'energia consumides, 
dissipades i recuperades mitjançant les diferents tècniques 
proposades. Aquest model mental quantitatiu marca la diferent entre 
el coneixement necessari en un enginyer i el necessari a la població 
en general. 



 
 

 
 

Atès que la realització d'experimentació real en aquests entorns és 
costosa, si no impossible, en la majoria d'ocasions, el laboratori 
virtual pretén suplir aquesta manca d'experiències reals i contribuir 
eficaçment a la formació dels enginyers en aquest camp. 
 
Un camp que s'està tornant molt actiu en la introducció i el disseny 
de tecnologies de gestió energètica és la automoció. Concretament, 
s'està treballant molt per tal d'obtenir i optimitzar  vehicles 
elèctrics híbrids (VEH). En el marc del projecte s’ha desenvolupat un 
laboratori virtual especialment dissenyat per introduir els 
estudiants en el flux d'energia i la gestió de energia en els VEH. 

 
Figura 5 : Topologies en vehicles híbrids 

Els VEH combinen el Motor de Combustió Interna (ICE) amb un sistema 
elèctric. Els principals avantatges d'aquest tipus de sistema són la 
frenada regenerativa, la capacitat d’emmagatzematge de l'energia, i 
la gestió de les diferents energia.  
 
Els VEH presenten dues topologies principals, la topologia paral·lel 
i la topologia sèrie (Figura 5). Les dues topologies presenten 
particularitats que han de tenir-se en compte en el moment de 
gestionar l’energia del VEH.  



 
 

 
 

 
Figura 6 : Vista del laboratori virtual dissenyat pel il·lustrar la gestió d'energia en els VEH. 

 
La Figura 6 mostra la vista principal del laboratori virtual 
dissenyat. En aquest laboratori es pot observar la evolució del 
diferents vehicles definits quan recorren un perfil de conducció 
estàndard. La mateixa aplicació permet seleccionar les condicions 
(càrregues) i la topologia concreta. 
 
Un altre dels laboratoris virtuals desenvolupats correspon al que 
reprodueix el sistema de transport metropolità. En aquest tipus 
d’entorn, l'energia és consumida en forma de corrent contínua. La 
transformació de l'energia que prové de la xarxa de subministrament 
es realitza en subestacions, que per motius constructius i bàsicament 
de cost, són majoritàriament unidireccionals (és a dir, permeten el 
flux de potència únicament de la xarxa de subministrament al sistema 
de transport ). Un cop l'energia elèctrica ha estat transforma en 
corrent continu és subministrada als vehicles (trens) mitjançant 
catenàries que connecten les diferents subestacions.  
 
El consum d'energia no és uniforme en el temps. Aquest presenta un 
cicle caracteritzat per poca demanda de potència durant els moviments 
d'avanç, i una gran demanda durant la transició de parada a moviment. 
En contrapartida, durant la transició de moviment a parada gran part 
d'aquesta energia es restitueix al sistema d'alimentació. Donat que 
les subestacions no poden absorbir potència, l'energia retornada pel 
ferrocarril es dissipa a les resistències de la mateixa línia o 
altres introduïdes a aquest efecte (chooper), això comporta un 
desaprofitament energètic. 
 



 
 

 
 

 
Figura 7: Vista Principal del laboratori virtual del sistema de transport metropolità 

Tot aquest escenari s’ha reproduït en el laboratori virtual (Figura 7), 
aquest s’ha completat amb diferents polítiques de coordinació entre 
els diferents trens i la introducció d’elements emmagatzemament 
d’energia, tipus supercondensadors o volants d’inèrcia.  

 
 

Conclusions 
 
 
Els professors que formen part de l’equip de treball imparteixen 
docència en diferents titulacions de la UPC i la URV. Aquests estudis 
corresponen tant a titulacions en el format tradicional (Enginyeria 
Industrial, Llicenciatura en matemàtiques, Enginyeria de 
Telecomunicacions, Segon cicle en Automàtica i Electrònica 
Industrial) com a màsters que segueixen els plantejaments introduïts 
pel nou marc de l’EEES (Màster en matemàtica aplicada, Màster en 
enginyeria matemàtica, Màster en Automàtica i Robòtica, Màster en 
Enginyeria Electrònica). Dins aquest ventall de titulacions els CEP 
juguen un paper transversal doncs són objecte d’estudi des d’un punt 
de vista diferent: aspectes tecnològics, funcionals, el comportament 
dinàmic o el disseny de controladors. Cal fer, també, esment que les 
titulacions i assignatures estan impartides en diferents centres i 
per part de professors de diferents departaments. Aquesta diversitat 
fa que les aplicacions desenvolupades hagin estat emprades en àmbits 
força diferents i per tant que puguin ser validades en diferents 
entorns, cosa que permet obtenir una avaluació extensiva dels 
resultats del projecte. 
 
Els laboratoris virtuals interactius s’han mostrat com unes eines 
atractives pels estudiants i útils per introduir diferents conceptes 
tant en les sessions presencials com el processos d’autoaprenentatge 
que els estudiants duen a terme. Per aquest motiu es pretén continuar 
endavant en el desenvolupament d’aquestes tipus d’eines i la seva 
introducció en els processos d’aprenentatge. 
 
Finalment cal indicar que EJS s’ha mostrat con una eina ideal per al 
desenvolupament i manteniment de laboratoris virtuals basats en JAVA, 
el seu us combinat al Maple ha simplificat molts del processos de 
modelat i simulació dels diferents entorns. 
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metropolitan transport system. Alba Escola, Ferran Babot, Arnau Dòria-Cerezo, Ramon Costa-
Castelló.14th International Conference on Emerging Technolofies and Factory Automation. ETFA 
2009. 

•  El papel de los laboratorios virtuales en la introducción a la electrónica de potencia .  Jorge Vento, 
Domingo Biel, Ramon Costa-Castelló . SAAEI 09, Seminario Anual de Automática, Electrónica 
Industrial e Instrumentación. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 1, 2 y 3 de julio de 2009 

•  Laboratorio Virtual para la difusión de los sistemas de gestión energética. El caso del sistema de 
transporte metropolitano. Alba Escolà, Arnau Doria Cerezo, Ramon Costa Castelló XXIX Jornadas 
de Automática. Tarragona (URV), 3-5 de Septiembre 2008  

  
 
 

• Disseny d'aplicacions interactives mitjançant EJS, per a la divulgació dels sistemes sostenibles de 
gestió energètica .Alba Escolà Pujol (DNI 47.869.008-M). Escola Técnica Superior d’Enginyeria 
Industrial i Aeronàutica de Terrassa [pla 93]. Lectura: 24 de Octubre 2007. 

• Herramientas interactivas para el aprendizaje de la dinámica y el control de los convertidores de 
potencia. Jorge Isaac Vento Maldonado  (NIE X8541860M),  Máster en Automática y Control (ESAII-
IOC)  [Lectura:  22 de enero 2009,  Sobresaliente 9] 

• Modelado, simulación y control del sistema energético de  un vehículo.   Antonio Font Muñoz  (DNI.  
47680662-Y), Escuela Tècnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. [pla 94].  [Lectura:  13 
de octubre 2008,  Sobresaliente 9] 
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