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Introducció

Les pertorbacions de la xarxa elèctrica són 
problemes que en la gran majoria de casos els 
usuaris passen desapercebuts.

Aquest treball s'ha centrat en l'anàlisi dels 
harmònics en les xarxes elèctriques tant en la 
detecció com en la quantificació.

Els harmònics segons la norma UNE-EN-
60150:1996 és defineixen com una «tensió 
sinusoïdal la qual la seva freqüència es múltiple 
enter de la freqüència fonamental de la tensió 
d'alimentació del sistema»
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Justificació

● Cost assequible
● Integració en altres softwares
● Senzillesa en les dades
● Mobilitat i localització
● Millora la qualitat de la xarxa elèctrica
● Correcció del factor de potencia 
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Objectius

● Detecció dels harmònics
● Quantificar les dades obtingudes
● Representar l'espectre freqüencial
● Senyalització 
● Descentralització  
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Sistema Proposat
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Descripció Quantificador

● Sistema encastat LPC1769
● ADC 1600 Mostres per segon
● Aplicació per tasques
● Comunicació WI-FI ,socket TCP
● Visualitzador de Log per UART  
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Descripció Servidor

● Servei TCP i Servei Web
● Adequació de les mostres rebudes
● Processat de les mostres
● Càlculs amb les mostres (THD i HD de U)
● Preparació espectre dels senyals rebuts
● Representació gràfica  de les dades
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Demostració

● http://youtu.be/G7XG9iGPDZ8

http://youtu.be/G7XG9iGPDZ8
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Conclusions

● Els objectius proposats s'han aconseguit
● S'ha desenvolupat amb software open 

source
● El cost vs els sistemes actuals es molt 

reduït
● El sistema queda obert per ampliar 

funcionalitats
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