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Objectius i resultats esperats

• El projecte NAenCAT pretén ser un referent de les noves Smart Grid,
dotant d'innovadors sistemes de sensorització, telecomandament i
automatització distribuïda a la xarxa elèctrica de Catalunya.

• Sensors adaptats a les característiques tècniques de la xarxa elèctrica de
Catalunya, basat en criteris de baix cost i adaptació al sistema
d'automatització distribuïda de la xarxa que també es proposa en aquest
projecte.

• S'amplien les capacitats dels sistemes de telecomandament actuals, que
serà més robust i de menor cost, la qual cosa permetrà flexibilitzar
l'operació de xarxa aprofitant el major coneixement que aporten els
sensors. Es disposarà d'informació més fiable, precisa i actualitzada per
gestionar de forma centralitzada la xarxa i anticipar possibles congestions
en la mateixa o solucionar incidències existents de forma eficaç.
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• Automatització. A un altre nivell d'operació de la xarxa, s'incorporarà una
solució innovadora per a l'automatització intel·ligent distribuïda que
complementi la solució de telecomandament centralitzat actual, el que
permetrà que la xarxa s'auto-cicatritzi sola en cas d'avaria.
L'automatització distribuïda de les xarxes de distribució requerirà de les
tecnologies d'avantguarda en el sistema de sensorització que es
desenvoluparan en aquest projecte.

• Finalment, s’estan desenvolupant algoritmes avançats per a la correcta
coordinació dels sistemes i tecnologies anteriorment descrits, així com per
convertir en informació útil les dades generades pels sistemes. En aquest
sentit, es combinaran models de xarxa amb dades sensoritzats per obtenir
de forma econòmicament eficient estimacions de l'estat de la xarxa.
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Reptes i barreres

El projecte NAenCAT s’està trobant amb els següents reptes i dificultats

• Compartir informació entre socis: Els socis desenvolupadors tecnològics
son competidors en el sector, el que fa complexe el compartir tota la
informació.

• Tests a camp: Sempre es complicat dur tecnologia a camp, però a
NAenCAT es encara més difícil doncs, s’actua sobre la xarxa de distribució
que es troba en funcionament i de la qual depèn la llum de molts usuaris.

• Estandarditzar: Cada fabricant utilitza els seus mètodes i protocols el que
fa necessari intentar trobar uns punts comuns per assegurar la correcte
interacció.
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Solucions i aprenentatges
En aquests reptes presentats anteriorment, els hi estem intentar posar solució;
però encara no podem parlar d’aprenentatges doncs queda més d’un any de
projecte on podrem veure si aquestes solucions han estat efectives.

• Compartir informació: S’utilitzen els socis neutrals per a rebre tota la
informació i detallar quins son els mínims necessaris per a poder compartir
amb els altres socis sense entrar en conflicte d’interessos. A més a més,
l’acord de consorci ja parlava de propietats intel·lectuals.

• Tests a camp: El propietari de la xarxa, Electra Caldense, ha indicat els mínims
necessaris (incloent estàndards i certificats) per a poder instal·lar equips a la
seva xarxa. El que implica que els fabricants faran pre-certificacions dels
prototips a testejar.

• Estandardització: A través, de les reunions de seguiment de projecte s’han
definit els punts i protocols a utilitzar per assegurar la integració dels equips.
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