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RESUM  

Les illes remotes d’arreu del món es situen a l’avantguarda de la transició cap a 
un futur de sostenibilitat energètica. Davant l’augment dels preus del combustible, 
la disminució de la seguretat energètica i la preocupació a nivell mundial sobre el 
canvi climàtic, moltes comunitats aïllades estan començant a aprofitar el potencial 

de les energies renovables per trobar solucions.  

Una microxarxa és un tipus de sistema energètic que combina diversos tipus de 
generació i càrrega. En el desenvolupament d’una microxarxa hi ha dues tasques 
principals a realitzar. En primer lloc, és important determinar els recursos 
d’energia renovable amb potencial per la comunitat per poder optimitzar 
posteriorment la integració d’aquestes tecnologies a la xarxa, tan a nivell econòmic 
com a nivell tècnic. El següent pas, que no es considera en aquest treball, 
consisteix en desenvolupar les tecnologies de control de la microxarxa per poder 

gestionar adequadament els múltiples recursos energètics.  

El software HOMER s’utilitza en aquest treball per realitzar les simulacions i 
efectuar l’anàlisi de viabilitat tècnica-econòmica. Milers de simulacions s’han dut a 
terme per aconseguir la configuració òptima de la microxarxa, amb l’objectiu 
principal de reduir el consum de combustible i les emissions de gasos amb efecte 

hivernacle.   

RESUMEN  

Las islas remotas de todo el mundo se sitúan a la vanguardia de la transición hacia 
un futuro de sostenibilidad energética. Ante el aumento de los precios del 
combustible, la disminución de la seguridad energética y la preocupación a nivel 
mundial sobre el cambio climático, muchas comunidades aisladas están 
empezando a aprovechar el potencial de las energías renovables para encontrar 

soluciones. 

Una microrred es un tipo de sistema energético que combina varios tipos de 
generación y carga. En el desarrollo de una microrred hay dos tareas principales a 
realizar. En primer lugar, es importante determinar los recursos de energía 
renovable con potencial para la comunidad para poder optimizar posteriormente 
la integración de estas tecnologías en la red, tanto a nivel económico como a nivel 
técnico. El siguiente paso, que no se considera en este trabajo, consiste en 
desarrollar las tecnologías de control de la microrred para poder gestionar 

adecuadamente los múltiples recursos energéticos. 

El software HOMER se utiliza en este trabajo para realizar las simulaciones y 
efectuar el análisis de viabilidad técnica-económica. Miles de simulaciones se han 
llevado a cabo para conseguir la configuración óptima de la microrred, con el 
objetivo principal de reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases 

de efecto invernadero.  
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ABSTRACT 

Remote islands around the world are at the forefront of the transition to a 
sustainable energy future. Facing the rise of the fossil fuel prices, the reduction of 
the energy security and the concern about the global climate change, many 
isolated communities are beginning to take advantage of the potential of 
renewable energies in order to find solutions.  

A microgrid is a type of energy system that combines several types of generation 
and load. In order to develop a microgrid there are two main tasks to perform. 
Firstly, it is important to determine the potential of renewable energy resources 
for the community, the next step is to optimize the integration of these 
technologies in the network both economically and technically. The following step, 
which is not considered in this work, is to develop technologies in order to control 

the microgrid and to properly manage multiple energy resources. 

HOMER software is used in this work to perform simulations and to carry out the 
feasibility of the techno-economic analysis. Thousands of simulations were carried 
out to achieve the optimum configuration of the microgrid, with the principal aim 

of reducing fuel consumption and emissions of greenhouse gases. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Motivacions 

Hi ha moltes illes aïllades habitades arreu del món i la majoria d’elles operen amb 
xarxes elèctriques independents. Malgrat el gran potencial de producció energètica 
dels recursos renovables, el desenvolupament de tecnologies d’energia renovable 
en petites illes de països en desenvolupament encara està en els seus inicis. Un 
alt percentatge de la producció elèctrica en illes com les Galápagos està basat en 
la generació elèctrica convencional, principalment mitjançant generadors de 
combustibles fòssils. La dependència en la importació de combustibles fòssils i la 
conseqüent vulnerabilitat a les fluctuacions dels seus preus comporta una falta de 
seguretat energètica en aquest tipus de localitats.  

Per fer front als problemes mediambientals globals que inclouen principalment la 
necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, s’han de prendre 
mesures a nivell mundial. L’adopció d’energies renovables es considera com un 
mètode efectiu per resoldre els problemes ambientals, a més de proporcionar 

independència energètica.  

Per tal de trobar la solució més òptima per fer front a tota aquesta sèrie de 
problemes és necessari realitzar una planificació de la integració de les energies 
renovables. Una de les solucions recents més innovadores en el escenari energètic 
són les anomenades microxarxes, o més específicament, els sistemes energètics 
basats principalment en energies renovables. L’increment del percentatge de 
penetració d’energies renovables en localitzacions remotes aporta una sèrie de 
beneficis per el desenvolupament sostenible de les comunitats. Per tota aquesta 
sèrie de motius, en aquest estudi s’analitzarà la possibilitat de proveir la comunitat 
de l’illa de San Cristóbal d’una nova xarxa elèctrica basada en la generació 
distribuïda i amb una elevada penetració d’energies renovables, tenint sempre en 

compte la viabilitat tècnica i econòmica.  
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1.2. Oportunitat energètica per a illes i 

comunitats remotes 

El dia a dia dels habitants d’illes i zones remotes, com a les Illes Galápagos, es veu 
directament lligat a la disponibilitat d’un dels recursos terrestres amb el preu més 
volàtil, el petroli. El petroli s’utilitza per una infinitat d’aplicacions en aquestes 
comunitats i en depenen completament per al seu benestar diari. Serveix per 
impulsar els vaixells i camions que importen les mercaderies de l’exterior, permet 
promoure el turisme que manté l’economia d’aquestes localitats en bon estat i 

també serveix per alimentar els aparells elèctrics de la població.  

Dependre exclusivament de combustible fòssils per a la generació d’electricitat  
exposa a aquestes comunitats a diversos riscos i inconvenients. El preu de 
generació elèctrica és en la majoria dels casos més car i està subjecte a la 
volatilitat dels preus, que pot resultar en una estratègia arriscada de cobertura 
energètica. Problemes inesperats en la importació dels combustibles fòssils poden 
comportar la interrupció del subministrament durant un temps indeterminat. A 
més, aquestes xarxes no disposen del suport d’altres xarxes més grans, per tant 
no disposen de la possibilitat d’interconnectar-se amb un altra xarxa en cas 

d’apagades o situacions d’emergència.  

D’altra banda, les tecnologies d’energies renovables es segueixen abaratint, 
aquest fet proporciona una oportunitat única per canviar de sistema de generació. 
Els avantatges de les energies renovables són molt extensos: estalvi en costos 
d’operació, fiabilitat, reducció de la dependència en combustibles i estabilitat de la 
seguretat energètica.  

En definitiva, la majoria d’illes remotes han basat el seu subministrament energètic 
en combustibles fòssils cars i bruts per al medi ambient dels ecosistemes illencs. 
Tot i què aquesta tecnologia hagi ajudat a satisfer la demanda elèctrica a milions 
de persones, no satisfà les necessitats de les societats actuals que requereixen 
energia més barata i més neta. Per fer front a aquest problema, el terme de 
islanded microgrids on islands (microxarxes aïllades en illes) és cada vegada més 
recorrent en sistemes energètics aïllats. Aquesta configuració energètica aporta 
energia més neta i més barata per millorar el benestar d’aquests àrees remotes. 
En aquest projecte es desenvolupa una metodologia per treure profit de 
l’oportunitat energètica que ofereix les característiques climàtiques i físiques de 
l’illa de San Cristóbal per tal optimitzar la integració d’energies renovables en la 

xarxa elèctrica i disminuir el consum de combustibles fòssils.  
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1.3. Sistemes de microxarxes en illes 

Les microxarxes són sistemes de distribució elèctrica que contenen càrregues i 
recursos d’energia distribuïda (com per exemple generadors distribuïts, sistemes 
d’emmagatzematge i càrregues controlables) que poden ser operats de forma 
controlada i coordinada mentre estan connectats a la xarxa elèctrica principal o de 
manera aïllada (Cigré 2015).  

Segons (Kojima and Fukuya 2011) una microxarxa té les següents 
característiques: 

- Està composada per recursos d’energia distribuïda.  

- Xarxes elèctriques de petita escala. 

- Es pot configurar com un sistema connectat a una xarxa més gran o com 

un sistema independent aïllat.  

- Utilitza típicament tecnologies d’informació i comunicació per integrar el 

control de múltiples recursos de generació i càrregues distribuïdes.  

En el document (Cigré 2015) es distingeixen tres tipus diferents de microxarxes:  

- Customer microgrids or true microgrids (Figura 1): microxarxes 
autogovernades, generalment situades aigües avall d’un sol punt 
d’acoblament comú. Són fàcils d’imaginar perquè encaixen perfectament en 
la tecnologia i estructura regulador actual. El client té una considerable 

llibertat per influir en la operació del sistema. 

- Utility or community microgrids or milligrids: la principal diferència amb les 
true microgrids consisteix en què es basen en models de regulació i de 

mercat existents, ja que incorporen infraestructures de serveis públics. 

 

Figura 1. Exemple de configuració d’una microxarxa anomenada ‘‘customer 

microgrid’’. Font: (Berkeley Lab 2015) 
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- Similar scale isolated remote power Systems: les microxarxes remotes no 
és consideren del tot microxarxes reals ja que no són capaces d’operar 
connectades a la xarxa principal, però la tecnologia que s’utilitza és similar.  
Són de principal interès en zones on és impossible la connexió a la xarxa 
principal, com per exemple en illes.  Aquest seria el tipus de microxarxa que 

es tracta en aquest treball.  

Una microxarxa aïllada consisteix doncs en un sistema elèctric de mitjana a petita 
escala que hereta les característiques de la microxarxa original i té el propòsit de 
mantenir la qualitat del subministrament, assegurar la fiabilitat del sistema i 
contribuir a la reducció de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la penetració 

d’energies renovables.  

En la següent Taula 1 es presenten diversos projectes internacionals de 
microxarxes en illes remotes, en el document (Cigré 2015) es presenten 12 

exemples, en aquest treball se’n han recollit tres: 

Taula 1. Projectes de microxarxes en illes remotes d’arreu del món. Font: (Cigré 2015) 

Microxarxes remotes 

Nom del 

projecte 

País del 

projecte 

Principals 

objectius 

Tecnologia 

utilitzada 

Criteris 

d’operació 

Capacitat 

de la 

xarxa 

Kythnos 

Island 
Grècia 

Microxarxa 

remota i 

eficiència 

energètica 

Inversors, recursos 

energia distribuïda, 

sistemes 

d’emmagatzematge, 

controladors de 

càrrega intel·ligents 

Control 

coordinat 

de la 

generació 

distribuïda 

Operació 

aïllada 

9Kva dièsel 

+ 5 kVa, 

52 kWh 

bateries, 

5Kw 

turbines 

eòliques, 

10Kw solar 

fotovoltaica 

(12 cases) 

Large 

Scale 

Remote 

Island 

Microgrid 

NEDO 

Okinawa 

Electric 

Power Co. 

(Japó) 

Microxarxa 

en illa 

aïllada. 

Reducció de 

combustibles 

fòssils. 

Recursos d’energia 

distribuïda (eòlica, 

solar, dièsel de 

back-up), bateries i 

equipament de 

recull de dades. 

Control 

coordinat 

dels 

recursos 

distribuïts 

amb les 

bateries 

4 MW solar 

+ 4,2 MW 

turbines 

eòliques + 

61,5 MW 

Dièsel + 15 

MW 

turbines de 

gas + 200 

Kw de 

bateries de 

liti + 4 MW 

de bateries 

NaS. 

Marble 

Bar 

Austràlia 

ABB 

PowerCorp 

Minimitzar el 

consum de 

combustible 

(405.000 

litres 

estalviats 

anualment), 

minimitzar 

l’impacte 

ambiental 

Inversors 

Energia distribuïda 

(solar, dièsel) 

Flywheel 

Sistema de control 

distribuït 

Equips de 

monitorització 

Control 

coordinat 

dels 

recursos 

distribuïts 

Operació 

continua  

4 x 320 Kw 

Dièsel 

1 x 300 Kw 

solar 

1 x 500 Kw 

Flywheel 
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Com es pot observar en la taula anterior, les capacitats de les microxarxes remotes 
són molt variades, poden oscil·lar en rangs de centenars de kilowatts fins a un cert 
nombre de megawatts. La configuració de les microxarxes sol consistir en 
generadors de combustió interna, sistemes de generació renovable, sistemes 
d’emmagatzematge d’energia, sensors de mesura de l’energia generada i sistemes 
que controlen i asseguren la qualitat dels paràmetres de la xarxa (freqüència, 
potència reactiva,...). La tecnologia encarrega de controlar els paràmetres del 
sistema envia les mesures a través d’una línia de transmissió d’alta velocitat a un 
sistema de control de la microxarxa (Kojima and Fukuya 2011). En la Figura 2 es 
mostra un exemple de configuració d’una microxarxa remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Configuració bàsica d’una microxarxa aïllada en una illa. Font: (Kojima and 

Fukuya 2011) 
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1.4. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en desenvolupar una nova 
configuració de la xarxa elèctrica de San Cristóbal on s’optimitzi la integració 
d’energies renovables i es prioritzi la generació elèctrica mitjançant tecnologies 
renovables per poder disminuir el consum de combustibles fòssils i les emissions 
de gasos amb efecte hivernacle. A continuació s’exposen els objectius que es 

desenvoluparan i serviran per complir amb l’objectiu principal del treball: 

 

- Determinar els paràmetres tècnics i econòmics que intervenen en la 

operació del sistema elèctric aïllat de San Cristóbal.  
 

- Estimar la demanda elèctrica en els propers 5 anys a partir de diversos 

motors de canvi.  
 

- Identificar els recursos d’energia renovable més apropiats per a la viabilitat 

tècnica i econòmica de l’illa de San Cristóbal considerant les condicions 

climàtiques.  
 

- Desenvolupar el disseny i anàlisi de viabilitat tècnica-econòmica per a 

diferents configuracions de generació energètica mitjançant l’ús del 

software HOMER ENERGY amb el principal objectiu de disminuir el consum 

de combustibles fòssils, identificar el mínim cost energètic possible i 

augmentar la penetració d’energies renovables.  
 

- Elaborar un model de flux de càrrega amb MATPOWER per poder estudiar el 

impacte del nou sistema energètic òptim en el dia de màxima demanda de 
l’any.  

1.5. Abast 

 

L’abast d’aquest treball de fi de grau està limitat a considerar la operació de la 
xarxa elèctrica en règim estacionari, no es consideren fenòmens transitoris ni 
pertorbacions en la xarxa. Tal i com es descriu en els objectius, la principal finalitat 
d’aquest treball consisteix en desenvolupar  la part de potència d’una microxarxa, 
és a dir, l’optimització de la generació elèctrica mitjançant la integració d’energies 
renovables en un sistema de generació distribuïda aïllat. En aquest treball no es 
consideren la part de gestió intel·ligent de la demanda i generació que caracteritza 
una microxarxa, ni tampoc la part de telecomunicacions i tecnologies d’informació 
que permeten el control intel·ligent d’una microxarxa. Aquest treball serveix com 
a base per a què en treballs futurs s’integrin aquest sistemes que no es consideren 

en l’actual estudi.  
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CAPÍTOL 2: 

SITUACIÓ ENERGÈTICA 

ACTUAL A L’ILLA SAN 

CRISTÓBAL 

 

En el present capítol es realitza un anàlisi de la configuració energètica actual de 
l’illa de San Cristóbal. Es descriuran les característiques més importants del 
panorama actual de l’illa, la problemàtica energètica del arxipèlag, les intencions 
del govern d’Equador per impulsar sistemes energètics sostenible i la configuració 

de la xarxa elèctrica actual.  

2.1. Descripció i antecedents 

L’illa de San Cristóbal es la cinquena illa més gran del arxipèlag de les Illes 
Galápagos, que pertanyen  a Equador, i es situa en la zona més oriental del conjunt 
d’illes (veure Figura 3). Té una extensió total de 558 km2, dels quals 85% formen 
part d’un Parc Nacional protegit i la resta pertanyen a zones urbanes i rurals. El 
punt més alt de l’illa es situa a 730 m. San Cristóbal està situada a l’oceà Pacífic, 
a 930 km del punt més proper de les Galápagos amb l’Equador continental. Las 
Illes Galápagos també conformen una reserva marina amb una extensió de 
140.000 km2 que s’estén fins a 40 milles nàutiques al voltant de les illes 

perifèriques.  

El poblat de Puerto Baquerizo Morena és la capital de la província de San Cristóbal, 
on hi han establertes diverses oficines governamentals, una instal·lació de la força 
naval equatoriana, un aeroport que rep vols diaris des de Guayaquil i un port. 
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Actualment  a San Cristóbal hi resideixen unes 5600 persones i correspon a la 

segona illa més poblada del arxipèlag, després de Santa Cruz. 

 

Les principals activitats econòmiques de la població es basen en feines en 
administracions governamentals, en el sector turístic (ecoturisme) i en la pesca. 
Les característiques de la fauna i flora de les Illes Galápagos són úniques, Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO des de l’any 1978, i cada any milers de turistes 
viatgen al arxipèlag per gaudir d’aquest entorn singular en el món.  Al 2014 un 
total de 216 milers de persones van visitar l’arxipèlag de les Galápagos. El 
increment del nombre de turistes comporta paral·lelament un increment del 

consum de combustible i un major potencial de degradació ecològica.  

Pel fet de tenir un aeroport i un port naval, l’illa de San Cristóbal és especialment 
susceptible a l’ introducció d’espècies exòtiques i invasives que poden afectar la 

fauna i flora natives.  

Tot i que aquestes espècies invasives poden posar en perill les especies natives, 
l’illa de San Cristóbal està especialment amenaçada per els desastres 
mediambientals que poden produir-se pels infortunats vessaments de petroli dels 
vaixells petrolers i la conseqüent contaminació del mar, deguts al consum de dièsel 

per a la generació d’electricitat.  

De fet, el 13 de gener de 2001 es va produir el vessament de petroli d’un vaixell 
petroler, el Vaixell Jessica (Figura 4), a les Illes Galápagos, concretament es va 
encallar en la Baïa del Naufragi, a l’entrada del Port de Baquerizo Moreno, que 
pertany a l’Illa de San Cristóbal. El vaixell transportava 600 tones de combustible 

dièsel i 300 tones de gasolina.  

El 20 de gener el combustible es va començar a vessar, tot i que les forces marines 
locals van intentar contenir el vessament, diverses especies es van veure afectades 
i, degut a la falta de equips i a les condicions del mar, les mesures de contenció 
van fracassar i les taques de petroli es van espargir. Un total de 660.000 litres de 
dièsel i gasolina es van vessar, esdeveniment que es considera com un dels pitjors 
desastres ambientals en la història del arxipèlag. Es calcula que el vessament de 

petroli va afectar 370 especies d’animals.  

Figura 3. Imatge del satèl·lit del arxipèlag de les Galápagos. Font: (Google 

Earth 2016) 
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Un any després de la catàstrofe, l’Universitat de Princeton va realitzar un estudi 
sobre l’afectació del vessament i es va concloure que un 60% d’iguanes marines 
de l’illa de Santa Fé s’havien vist afectades pel vessament i havien mort. Aquest 
incident va consternar la població de les Illes Galápagos i  va servir d’advertència 

dels perills que comporta la importació de combustible a través del mar. 

Arran del desastre mediambiental del 2001 es va produir una controvèrsia sobre 
la producció d’energia elèctrica que fins aleshores era produïda cent per cent amb 
combustibles fòssils. El 22 de juliol de 2002 la Oficina de Planificació de la 
Presidència de la República va declarar com a prioritari el projecte de generació 
d’electricitat amb energies renovables a les Illes Galápagos, per tal de reduir les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle i el risc dels devastadors vessaments 

de combustible en aquest entorn ecològic tan fràgil.  

Amb aquesta finalitat, el programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament 
va realitzar un estudi de viabilitat per promoure la implementació d’energies 
renovables a les Illes Galápagos. Es van proposar diferents estratègies en funció 
de les característiques de cada illa habitada del arxipèlag, en el cas de la illa de 
San Cristóbal es va decidir que el més rentable era la introducció de recursos 
d’energia eòlica, degut a la presencia de muntanyes que es localitzen 

perpendicularment als vents marins.  

El projecte eòlic de San Cristóbal tenia com a principal objectiu reemplaçar la 
generació basada en el combustible dièsel per una font d’energia neta. El projecte 
es va desenvolupar en un conveni de col·laboració entre el govern de la República 
d’Equador i la Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP), es va iniciar l’abril 
del 2003 i es va acabar el Octubre del 2007. En la realització del projecte es van 
tenir en compte els hàbitats de les aus de la zona per tal de no afectar les seves 

rutes de migració.  

Tot i les dificultats imposades per les característiques pròpies del territori, el 
projecte eòlic tenia projectat entregar el 50% de la demanda elèctrica de l’illa. 
Segons les dades aportades per la companyia eòlica de San Cristóbal (EOLICSA), 
el dia 1 d’octubre de 2015 el parc eòlic va indicar que durant els seus 8 anys de 
funcionament havien entregat 25,5 milions de kWh d’energia elèctrica que 
representen el 30% del consum total de l’illa. La producció d’aquesta energia neta 
equival a 2,2 milions de galons de dièsel que no s’han consumit i 20.539 tones de 
C02 que no s’han transmet a l’atmosfera. Tot i la important disminució del consum 
de combustible que ha comportat el parc eòlic, les mesures continuen sent 

insuficients (EOLICSA 2016). 

 

Figura 4. Foto del naufragi del vaixell Jessica l’any 

2001. Font: (Wikipedia® 2015) 
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2.2. Problemàtica energètica a les Galápagos 

L’increment de la presencia humana a les Illes Galápagos és més elevat any rere 
any degut a l’atractiu que aquest patrimoni mundial de la humanitat comporta per 
als turistes. Aquest creixement comporta, entre altres coses, un increment de la 
demanda energètica que s’ha de poder cobrir de manera eficient i amb el menor 
impacte ambiental possible.  

La intenció del govern equatorià consisteix en presentar un desenvolupament 
sostenible per a les Illes Galápagos, això suposa un desafiament per al sistema 
energètic del arxipèlag. No és viable seguir manejant el proveïment del consum 
energètic de les illes mitjançant solucions aïllades que, tot i què puguin constituir 
un alleugeriment temporal als problemes que presenten, a llarg termini 
contribuiran a accentuar la vulnerabilitat energètica de les Illes, així com a 
augmentar la contaminació i el risc que amenaça la integritat d’aquest fràgil 
ecosistema. El repte principal de les Galápagos consisteix en desenvolupar una 
estratègia energètica que comporti el canvi del sistema energètic actual basat 
principalment en la generació d’energia mitjançant combustibles fòssils, cap a un 
sistema energètic més eficient, diversificat, robust, econòmicament viable i 

compatible amb l’entorn natural.  

Hi ha diversos símptomes que reflecteixen la futura insostenibilitat del sistema 
energètic actual de les Illes Galápagos, els principals es recullen en (ERGAL 2016) 
i s’exposen a continuació: 

- L’estratègia actual de proveïment de combustibles des del continent és 
antagònica al desenvolupament sostenible de les Illes. El nivell de 
dependència energètica absoluta comporta la fragilitat d’un sistema 
energètic amb constants problemes d’incertesa a l’hora de proveir el 
combustible. A més, el transport de combustibles fins a les Illes suposa un 
perill molt elevat per a un dels patrimonis mediambientals més importants 
del món. Resumint, l’import de combustibles comporta inseguretat 
energètica i posar en perill l’ecosistema del arxipèlag. 

 

- La falta de diversificació del subministrament i de la demanda elèctrica 
restringeix la capacitat dels sistemes energètics de les Illes per actuar en 
cas de problemes inesperats. En un sistema energètic on només existeixi 
un tipus de generació centralitzada, la seguretat de subministrament elèctric 
és molt vulnerable i no es disposa de la llibertat d’acció que poden aportar 
per exemple sistemes distribuïts per afrontar els esdeveniments no 
programats. La implementació del parc eòlic a San Cristóbal ha comportat 
una important disminució del consum de combustibles en aquesta illa, tot i 
això la mala operació del sistema comporta un gran desaprofitament de 

l’energia que en capítols posteriors es comentarà.  

 

- Les instal·lacions de generació de les Illes són obsolets i operen amb nivells 
d’eficiència molt baixos, per exemple a l’Illa de San Cristóbal, hi ha tres 
generadors que daten dels anys 90 i encara segueixen en funcionament. La 
falta d’inversió en el manteniment i renovació dels sistemes de generació i 
distribució d’electricitat comporten pèrdues elevades del sistema i un 
augment del requeriment de combustible per a un mateix nivell de producció 
elèctrica.  
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- Els hàbits de consum energètic dels habitants de les Illes tampoc són els 
més adequats. Els aparells electrodomèstics són obsolets i amb l’augment 

de l’arribada de turistes es malbarata energia sense miraments.  

 

- El transport i ús de combustibles fòssils són les principals fonts de 
contaminació de les Illes Galápagos. Després de l’accident catastròfic que 
va ocorre el 2001, el vessament de combustible a San Cristóbal, altres 
vessaments de menor escala s’han produït amb freqüència. A més, 
l’augment del transport terrestre i marítim a nivell regional també ha 

comportat un fort augment de gasos contaminants.  

Per tots aquests motius, el sistema energètic de les Illes Galápagos està lluny de 
respondre de manera apropiada als problemes energètics i mediambientals de la 
zona, tot i això des de l’any 2007, es va començar a treballar per redimir aquests 
problemes mitjançant el programa ‘‘Cero combustibles fósiles en Galápagos’’ que 
es comentarà en el següent apartat. 

2.3. ‘‘Cero Combustibles Fósiles en Galápagos’’ 

Com a resposta als problemes senyalats en l’anterior apartat i amb el principal 
objectiu de disminuir el consum de combustibles fòssils en el arxipèlag, el Govern 
Nacional d’Equador juntament amb el suport de cooperació internacional, es va 
decidir impulsar el programa ‘‘Cero Combustibles fósiles en Galápagos’’ per 
impulsar el desenvolupament sostenible d’aquesta regió amb un ecosistema únic 
al món. Aquest programa inclou la implementació de fonts d’energia renovable, 
principalment sistemes eòlics i solars, que permetin substituir l’ús del dièsel.  

Aquest programa va començar l’abril del 2007 amb el objectiu d’eliminar 
gradualment l’ús de combustible en les Illes. En la següent Figura 5 es poden 
observar els diferents projectes que s’han implementat i en procés 

d’implementació fins a l’actualitat: 

Figura 5. Projectes d’energies renovables a les 

Illes Galápagos. Font: (ERGAL 2016) 
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La iniciativa es basa principalment en les següents estratègies (Zaragozin 2006): 

- A curt termini, la intenció del programa consisteix en cobrir la demanda 

elèctrica de les Illes a partir de fonts d’energia renovable mitjançant la 

instal·lació de sistemes eòlics i fotovoltaics, i compensar el caràcter variable 

d’aquests recursos mitjançant el suport de la generació tèrmica a partir de 

biocombustibles. La implementació d’aquestes noves tecnologies va 

acompanyada d’un augment de consciència d’eficiència energètica tan a 

nivell de distribució com a nivell d’ús. Al inici d’aquest programa estava 

projectat assolir aquest objectiu l’any 2015 però les diverses adversitats i 

la falta de finançament han endarrerit el compliment del programa.  

 
- A llarg termini, la intenció d’aquesta iniciativa consisteix en substituir 

gradualment els combustibles fòssils utilitzats en la resta d’activitats 

econòmiques com poden ser el transport, la pesca i les activitats 

relacionades amb el turisme. Aquesta tasca és més complicada ja que es 

tracta d’un canvi tecnològic que afecta a tots els àmbits socials i econòmics 

de la regió i involucra la participació i compromís de tots els habitants. 

Encara no es té constància de que aquesta part del programa hagi 

començat, però en aquest treball es contemplaran mesures d’eficiència 

energètica i el canvi tecnològic de vehicles de motor dièsel a vehicles 

elèctrics.  

2.4. Descripció de les instal·lacions de generació 

elèctrica existents 

Existeixen molts sistemes elèctrics aïllats arreu del món en els quals la producció 
elèctrica recau en petits grups electrògens amb motors dièsel. Tot i això, algunes 
d’aquestes zones remotes, com l’illa de San Cristóbal, estan apostant per les 
energies renovables, ja que poden ajudar a reduir el consum de combustible i les 
emissions de C02. 

Abans de la implementació del projecte eòlic de San Cristóbal, la generació 
energètica es realitzava a partir d’una central dièsel, que constava de 3 grups 
dièsel de 650 kW cadascun que funcionaven des de l’any 1992, i que es van 

integrar a l’operació en conjunt amb el parc eòlic l’any 2007.  

D’acord amb les previsions de creixement de demanda energètica de l’illa de San 
Cristóbal es va decidir instal·lar tres aerogeneradors de 800 Kw cadascun del 
model AE59 que pertanyen a l’empresa espanyola MADE-GAMESA. Els controls 
dels paràmetres fonamentals de la xarxa, tensió i freqüència es realitzen a través 
dels generadors dièsel, per tant és necessari en tot moment tenir al menys un 
generador dièsel connectat (Alonso 2010) 

El funcionament continu dels generadors dièsel no té que ser inferior al      25 % 
de la potència nominal, segons el fabricant, ja que la operació dels generadors 
dièsel en càrregues molt inferiors a la potència nominal pot causar problemes; com 
per exemple la formació de sutge que, juntament amb els residus de fuel que no 
han realitzat la combustió, poden obstruir els anells dels pistons  , a més l’eficiència 

del generador decreix a mesura que decreix la càrrega connectada.  
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El sistema de generació no disposa de sistemes d’emmagatzematge d’energia, per 
tant quan el sistema generi energia durant la nit en magnituds superiors a la 
demanda requerida, aquest excés d’energia generat no pot ser aprofitat 
posteriorment en la xarxa quan disminueix la velocitat del vent.  

A continuació  en la Figura 6 s’observa l’evolució de la generació elèctrica de les 
diferents centrals de San Cristóbal des de la inauguració del parc eòlic fins a 
mitjans del 2010 i tot seguit, en la Figura 7 es comparen els percentatges de 
penetració de cada tipus de generació. Es pot observar com durant la majoria de 
l’any la producció d’energia tèrmica és molt superior a la generació eòlica. Durant 
els mesos d’estiu i principis de tardor, l’energia eòlica és més elevada i en algun 

període té una penetració superior a l’energia tèrmica. 

 

 

Figura 6. Evolució de la generació elèctrica a San Cristóbal entre el 09-2007 i el 06-

2010. Elaboració pròpia 
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Figura 7. Comparació del tipus de generació elèctrica entre el 09-2007 i 06-2010. 

Elaboració pròpia 

2.5. Distribuidora d’energia elèctrica 

L’empresa encarregada de la distribució i de la major part de la generació d’energia 
elèctrica en el arxipèlag de les Galápagos és la Empresa Elèctrica Provincial 
Galápagos S.A. (ELECGALAPAGOS). La seva activitat és la de generar, transportar, 
distribuir i comercialitzar l’energia elèctrica en la província de Galápagos, per a tal 
disposen de quatre centrals de generació elèctrica i un sistema eòlic en l’Illa de 

San Cristóbal, del qual són accionistes, ja que està operat per l’empresa EOLICSA.  

Al any 2012, la distribuïdora va registrar un total de 9230 clients i es va estimar 
que el creixement augmentaria en un 6,5 % anual. A la illa de San Cristóbal, el 
nombre de clients registrats al 2012 era de 2766, va suposar una variació respecte 
el any anterior del 3,91%.  

El balanç energètic d’ELECGALAPAGOS per a la generació elèctrica de  San 
Cristóbal durant el 2011 i 2012 es resumeix en la següent  Taula 2, dades extretes 

de (Bravo 2012): 

Taula 2. Balanç energètic de generació elèctrica a San Cristóbal. Font: (Bravo 2012) 

Paràmetre 2011 2012 % Variació 

Energia tèrmica (kWh) 6.734.312 8.668.079 28,72% 

Energia eòlica (kWh) 3.344.626 2.398.373 -28,29% 

Energia neta (kWh) 10.078.937 13.496.191 33,90% 

Consum de diesel (Galons) 614.644 804.234 30,85% 

Clients 2.662 2.766 3,91% 
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Pel que fa a San Cristóbal es va registrar un augment del 28,72 % en la producció 
d’energia tèrmica  en el any 2012 respecte el any 2011, degut a la falta de vent, 
la producció eòlica va disminuir en un 28,29%. Per tant el consum de combustible 
va incrementar-se en un 30,85%. 

El servei elèctric a San Cristóbal està distribuït en tres alimentadors, l’alimentador 
1 i 2 estan destinats per subministrar energia elèctrica a les zones urbanes de l’illa, 

mentre que l’alimentador 3 subministra electricitat a les zones rurals. 

2.6. Producció elèctrica mitjançant energia eòlica 

Des del octubre de 2007, un parc eòlic de 2,4 MW s’encarrega d’aportar una part 
de l’energia elèctrica consumida en l’illa de San Cristóbal per tal de minimitzar la 

quantitat d’electricitat produïda mitjançant combustibles fòssils.  

El projecte eòlic de San Cristóbal es va promoure conseqüentment  del desastre 
mediambiental que va posar en perill el fràgil i únic ecosistema de les illes 
Galápagos. Va ser implementat a propòsit del programa ‘‘Energía Renovable para 
la Generación de Electricidad en las Islas Galápagos’’, i hi van participar empreses 
del E8, el govern nacional d’Equador, contribucions voluntàries a través del impost 
de la renta i a través d’aportacions de la Fundació de les Nacions Unides. L’execució 
del projecte va suposar una inversió aproximada de 10 milions de dòlars, dels 
quals 3,3 milions van ser aportats pel govern equatorià. El principal objectiu del 
govern equatorià consisteix en reemplaçar els combustibles fòssils que s’utilitzen 
actualment en gran part de localitats per produir energia elèctrica. 

La construcció del projecte eòlic es va realitzar en un emplaçament excel·lent per 
als recursos eòlics de San Cristóbal, ‘‘El Cerro el Tropezón’’. El parc eòlic està 
format per tres aerogeneradors de 800 kW, els qual sumen un total de 2,4 MW, 
que funcionen dintre d’una xarxa híbrida juntament amb generadors dièsel. 
L’energia produïda es condueix a través de línies subterrànies durant els primers 
tres kilòmetres, d’aquesta forma es minimitza la possibilitat de col·lisions entre les 
línies aèries i les aus marines de la zona que estan en perill d’extinció. 
Posteriorment, la línia de transmissió es converteix en una línia aèria d’ 
aproximadament nou kilòmetres, on finalment s’interconnecta amb la línia de 
distribució de la central dièsel i es dirigeix cap a una subestació d’interconnexió a 

13,8 kV de la companyia ELECGALAPAGOS (Vintimilla 2013). 

Juntament amb la construcció del parc eòlic també es va construir un nou edifici 
de control en el edifici d’Elecgalapagos que ja es disposava per el control de la 

central dièsel. 

Segons la informació aportada per (ERGAL 2016) el Projecte Eòlic de San Cristóbal 
estimava produir 6600 MWh/any, mitjançant la generació eòlica es pretenia reduir 
en un 52 % el consum de combustible dièsel empleat per a la generació 
d’electricitat. A més, s’estimava que durant el primer any es reduirien les 
emissions en 2.800 tones de C02. La reducció de la generació dièsel comporta la 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i s’eviten riscos 

mediambientals que pot comportar el transport de combustible.  

Fins ara, la cobertura del parc eòlic ha estat aproximadament del 32% de la 
demanda anual d’energia d’illa, en èpoques de vent es pot arribar  a cobrir el 90% 

de la demanda. 

Els principal objectiu del projecte eòlic de San Cristóbal consistia en fer un primer 
pas cap a l’objectiu d’aconseguir zero emissions en la generació d’electricitat de 
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l’illa. A continuació es llisten els principals propòsits cercats mitjançant aquest 

projecte: 

- Reduir els riscos de vessaments de petroli en un medi altament 

vulnerable. Precedent 20/01/2001 (Vaixell Jessica). 

- Reduir les emissions contaminants a l’atmosfera. 

- Disminuir la dependència de combustibles de l’illa de San Cristóbal. 

- Contribuir a la protecció d’un medi únic i que fa part d’un heretatge 

mundial de la UNESCO.   

- Proveir un projecte model per a la rèplica de projectes semblants en les 

altres illes. 

- Millorar la fiabilitat de la xarxa elèctrica local i promoure l’eficiència 

energètica.   

A més de tractar-se d’un projecte energètic que incentiva el desenvolupament de 
les energies renovables, es tracta d’un projecte que s’involucra en el mecanisme 
de desenvolupament net. En un principi la localització del parc eòlic s’havia 
projectat a la zona del Cerro San Joaquín, però es va descartar posteriorment per 
la presencia de zones de nidificació d’ocells marins. La zona del Cerro El Tropezón 
va obtenir les llicencies ambientals necessàries, a més les condicions de vent són 

bones.   

Les principals característiques del aerogeneradors MADE AE59 de 800 Kw es 

detallen en els annexes del treball, (MADE ENDESA, n.d.). 

2.7. Estat dels generadors dièsel  

L’empresa ELECGALAPAGOS disposa de diversos generadors termoelèctrics en l’illa 
de San Cristóbal. A continuació es presenten els diversos generadors dièsel en la 

Taula 3 (Agencia de Regulación y Control de Electricidad 2015): 

 

Taula 3. Característiques dels generadors dièsel de San Cristóbal. Font: (Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad 2015)  

 Generadors San Cristóbal 2012 

Central 
Marca del 

generador 
Model 

No. Serie 

Generador 

Any de 

fabricació 

Rendiment 

kWh/galó 
Estat 

San 

Crist. 

Caterpillar 

(1.1) 

3512 

DITA 
5VA00652 1990 9,79 Operatiu 

Stanford 

(1.2) 
PS1386E X09F250420 2009 12,06 

Fora de 

servei 

Caterpillar 

(1.3) 

3512 

DITA 
5VA00690 1990 9,8 Operatiu 

Caterpillar 

(1.4) 

3512 

DITA 
5VA00689 1990 9,36 Operatiu 

Caterpillar 

(1.5) 
3408 B49BH7083 1981 7,8 Emergències 

Caterpillar 

(1.9) 
3516 

SR4B-

8TZ00585 
2011 12,85 Operatiu 
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2.8. Sincronisme del sistema híbrid 

El control dels paràmetres fonamentals de la xarxa, tensió i freqüència es realitza 
a partir dels generadors dièsel, per tant és necessari en tot moment tenir com a 

mínim un grup dièsel en funcionament.  

Els aerogeneradors disponibles es reparteixen equitativament la potència activa a 
injectar a la xarxa. En tot moment injecten tota la potència activa possible, fins 
que a la central de generació dièsel només estigui un generador dièsel acoblat a 
la xarxa al 25 % de la seva potència nominal. Els aerogeneradors generen o 
consumeix la energia reactiva necessària, dins d’uns límits de funcionament, que 
permetin treballar als generadors dièsel a un factor de potència proper a la unitat 

(Alonso 2010). 

La seqüencia de funcionament d’un generador dièsel es divideix en 5 parts: 
arrencada, sincronització, acoblament, repartiment de càrregues i parada. Al 
sistema elèctric de San Cristóbal existeixen tres modes disponibles de posta en 
marxa (Alonso 2010): 

- Mode Manual: el operador té la responsabilitat d’arrencar o de parar els 

generadors dièsel, en funció de la demanda de l’illa, no intervé el PLC.  

 

- Mode Semiautomàtic: el operador arrenca o para els generadors a través 

de la pantalla tàctil de la central dièsel o a través del sistema SCADA 

existent en el edifici de control.  

 

- Mode Automàtic: El PLC de control de la central dièsel arrenca o para els 

grups necessaris per alimentar a la càrrega de l’illa dins d’uns límits de 
funcionament.  

Un cop el sistema està en marxa i sincronitzat, és necessari monitoritzar-lo en tot 
moment per evitar que els generadors dièsel funcionin fora dels seus límits de 
treball.  

2.9. Consum de combustible  

Una de les majors vulnerabilitats de les Illes Galápagos és la dependència 
energètica de combustibles fòssils, tan per a generació elèctrica com per a 
operacions de les principals activitats econòmiques com el turisme, la pesca i el 

transport marítim i terrestre.  

Cada illa del arxipèlag de les Galápagos forma un petita xarxa aïllada, on s’ utilitza 
primordialment  dièsel com a combustible per subministrar energia elèctrica als 
usuaris. El dièsel es transporta des de el territori continental d’Equador en vaixells 
petrolers, fet que comporta uns costos econòmics molt elevats i per tant han 
d’estar altament subsistits per el govern. Entre els combustibles líquids empleats 

en el arxipèlag s’inclouen la gasolina extra i el dièsel. 

El govern equatorià, preocupat per la degradant influencia del dièsel per la 
viabilitat ecològica, econòmica i social de les Illes Galápagos, ha manifestat la 
necessitat d’adoptar mesures i executar accions per impedir la degradació del 

hàbitat i reduir els costos en combustible mitjançant energies renovables.  

El parc eòlic de San Cristóbal va complir el seu vuitè any d’operació l’1 d’octubre 

de 2015. 
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Durant aquests vuit anys s’han deixat de consumir 2,2 milions de galons de dièsel. 
Tot i això el consum de combustible segueix incrementant any rere any ja que una 
gran part de l’energia eòlica es malbarata perquè no hi ha cap sistema per 
emmagatzemar energia. A continuació en la Figura 8 es mostra l’evolució de la 

generació elèctrica mitjançant dièsel durant els anys 2007-2012, (EOLICSA 2016): 

 

Figura 8. Producció d’energia elèctrica dels generadors dièsel entre el 2007 i el 2012.  

Elaboració pròpia 

 

Com es pot observar en l’anterior figura, tot i la implementació del parc eòlic, la 
producció elèctrica amb generadors dièsel segueix augmentant degut a l’augment 

de la demanda de l’illa anual.  
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CAPÍTOL 3: 

PREVISIÓ DE LA 

DEMANDA ELÈCTRICA 

DE SAN CRISTÓBAL 

La previsió de la demanda elèctrica és un eina molt important en la societat actual. 
Un gran nombre d’operacions i decisions es prenen diàriament segons les 
previsions de demanda elèctrica. La correcta precisió d’aquestes estimacions pot 
significar l’estalvi de costos d’operació i un increment de la fiabilitat del sistema. 
Per tant un dels aspectes més importants en l’operació d’una xarxa elèctrica 
consisteix en que el sistema de generació respongui adequadament a la demanda 
requerida en tot moment. Conseqüentment, és necessari conèixer a priori un perfil 
estimat de càrrega que permeti als operadors elèctrics escollir de manera òptima 
els recursos energètics necessaris per satisfer la demanda.  

El govern equatorià es va comprometre a reduir la utilització de combustibles 
fòssils a les Illes Galápagos mitjançant el projecte ‘‘Cero Combustibles Fòssils a les 
Galápagos’’. Aquest projecte té com a principal objectiu eliminar l’ús de 
combustibles fòssils en la producció d’energia elèctrica. Per tal d’aconseguir aquest 
objectiu és important estimar quina serà la demanda elèctrica de l’illa de San 
Cristóbal en un futur proper per tal de saber si els recursos energètics actuals 
seran suficients per satisfer la demanda dels habitants de l’illa.  

Per tal de poder fer una estimació correcte de la demanda elèctrica es necessari 
analitzar diversos motors de canvi energètics (Carlos González 2007). Es 
consideren motors de canvi tots aquells elements que incideixen directament en 

el perfil de càrrega de l’illa de San Cristóbal.  

En l’abast d’aquest capítol del projecte només es tindran en compte els motors de 

canvi que s’han considerat més importants per estimar la demanda elèctrica.  



Edgar Vives i Serrano  

 - 32 - 

Els motors de canvi escollits són els següents: 

Indicador demogràfic 

- Demanda turística internacional 

- Demanda turística interna 

- Evolució demogràfica 

Indicadors econòmics 

- Producte Interior Brut 

- Demanda Elèctrica per Càpita 
- Demanda Elèctrica a nivell nacional 

Indicadors energètics 

- Demanda Elèctrica a nivell local 

- Demanda de Combustibles a nivell local 
 

Indicador de canvi tecnològic 

- Canvi tecnològic a vehicles elèctrics 
- Mesures d’eficiència energètica 

A continuació, en la Taula 4 es resumeixen els principals factors de canvi: 

 

Taula 4. Descripció dels motors de canvi. Elaboració pròpia 

Factor de canvi Descripció del canvi 

Demanda turística 
internacional/nacional 

Les Illes Galápagos són un atractiu a nivell mundial, des 

de fa aproximadament trenta anys el creixement del 

turistes s’ha anat incrementant any rere any. Al 2014, el 

turisme internacional representava el 70 % del turisme 

total de les Galápagos, en els últims anys el turisme ha 

crescut a raó del 9,2 % anual. 

El turisme representa la principal font d’ingressos de les 

illes Galápagos ja que contribueix amb més del 60 % a la 

formació del PIB regional.  

Evolució demogràfica El creixement poblacional en la província de les Galápagos 

va començar a registrar-se a partir dels anys 50, des de 

aleshores i fins el any 2001, cada cens va registrar que la 

població quasi duplicava el nombre del cens anterior, s’han 

realitzat set censos en total. Tot i això, en l’última dècada 

el creixement s’ha reduït ja que es va imposar una política 

de restricció d’immigració a la província. A l’any 2011, el 

ritme de creixement poblacional era del 3,3 %. Galápagos 

té un alt nombre de població flotant, degut a la presència 

de turistes durant tot l’any.  

Indicadors econòmics La economia de les Illes Galápagos es distribueix 

principalment en el sector turístic, en el sector pesquer 

que constitueix un 20 % del PIB regional i en el sector 

agrícola.  

La economia de les Galápagos té un part subvencionada 

per part del govern central, per exemple els combustibles, 

l’energia elèctrica i el transport aeri estan subvencionats. 

Es pot considerar que la tendència econòmica d’aquesta 

zona no segueix el mateix ritme que el panorama nacional 

ja que és una de les principals destinacions turístiques del 

país.  
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Indicadors energètics Galápagos ha experimentat un increment accelerat de la 

demanda d’energia per part del transport marítim, del 

transport terrestre i de la població. El consum de gasolina, 

dièsel i energia elèctrica experimenta un ritme ascendent. 

La regió és totalment dependent del continent en el 

subministrament de combustibles, això implicat elevats 

riscos ambientals. Actualment hi ha en execució diversos 

projectes d’energies renovables per tal de disminuir 

aquesta dependència.  

Indicador de canvi 
tecnològic 

La tecnologia és un factor clau per millorar el benestar i el 

desenvolupament de les illes Galápagos. En aquesta 

previsió del creixement energètic de l’arxipèlag es 

consideraran la introducció de diversos elements 

tecnològics que consisteixen en el canvi tecnològic a 

vehicles elèctrics i mesures d’eficiència energètica.   

 

L’anàlisi dels indicadors de canvi es troba en el Capítol 1 dels Annexos, on es 
desenvolupa la previsió de demanda elèctrica de San Cristóbal. En primer lloc, 
s’analitzen els diversos indicadors comentats i s’introdueixen els diversos canvis 
tecnològics. Amb els diversos valors recopilats durant l’anàlisi de la prospecció de 
creixement del conjunt del país i enfocada específicament per al cas d’estudi en 
qüestió, es preveu quina serà la direcció del creixement del sector elèctric de l’illa 
de San Cristóbal. Es realitzaren diversos escenaris per tal de poder estudiar totes 
les prospeccions possibles, un escenari més pessimista, un de conservador i un de 

més optimista, que es presenten en la següent Taula 5: 

 

Taula 5. Escenaris de base proposats pel creixement de la demanda elèctrica. 

Elaboració pròpia 

Escenari 
Percentatge de 

creixement 
Descripció 

Pessimista 2,29 % 

La demanda elèctrica creix 

al mateix ritme que ho fa la 

població 

Conservador 5,74 % 

La demanda elèctrica creix 

en funció de la mitjana 

entre el percentatge de 

creixement poblacional i 

turístic. 

Optimista 9,18 % 

La demanda elèctrica creix 

al mateix ritme que ho fa el 

turisme. 

 

Finalment, a partir de les mesures implementades d’eficiència energètica i del 
canvi tecnològic a vehicles elèctrics (desenvolupats en el capítol 1 dels annexos), 

s’estima la demanda elèctrica fins al 2020.  
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La nova demanda elèctrica total estimada per als propers anys tenint en compte 
els percentatges de creixement dels indicadors econòmics, demogràfics, les 
mesures d’eficiència energètica i el canvi tecnològic a vehicles elèctrics es mostra 
en la següent Taula 6: 

Taula 6. Demanda elèctrica anual estimada. Elaboració pròpia 

Esc. Pessimista Esc. Conservador Esc. Optimista 
2015 12.153.665,22 

kWh 

13.468.899,96 kWh 14.777.692,94 kWh 

2016 13.012.214,01 

kWh 

14.849.325,82 kWh 16.944.033,15 kWh 

2017 13.941.715,13 

kWh 

16.456.321,77 kWh 19.619.538,83 kWh 

2018 14.881.733,91 

kWh 

18.130.485,44 kWh 22.451.255,70 kWh 

2019 15.711.113,14 

kWh 

19.854.266,57 kWh 25.492.152,98 kWh 

2020 16.693.334,79 

kWh 

21.913.925,00 kWh 28.776.102,02 kWh 
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CAPÍTOL 4: 

IDENTIFICACIÓ DELS 

RECURSOS D’ENERGIA 

DISTRIBUÏDA 

APROPIATS PER L’ILLA 

DE SAN CRISTÓBAL 

Els sistemes elèctrics insulars es caracteritzen principalment per estar aïllats de 
les infraestructures de les xarxes elèctriques més grans i per tant s’enfronten a 
una sèrie de desafiaments únics. Les illes són sovint altament dependents dels 
generadors de combustibles fòssils per al subministrament d’electricitat. La 
volatilitat del preu del petroli, la necessitat mediambiental de reduir l’ús de 
combustibles fòssils i la reducció del cost d’implementació d’energies renovables 
introdueixen una gran possibilitat per aquests sistemes insulars de reduir els 
elevats costos de generació mitjançant generadors dièsel, substituint-los per 

generadors eficients d’energia neta. 
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4.1. Concepte de generació distribuïda 

Els problemes mediambientals a nivell mundial s'estan convertint dia rere dia més 
evidents i els governs de tot el món estan implementant mesures per tal de reduir 
les emissions de carboni i altres gasos contaminants mitjançant la substitució de 
les plantes  convencionals de petroli, gas o carbó amb la producció d'energia neta. 
A més la demanda d'electricitat cada cop és més elevada a causa de la revolució 
tecnològica i l’increment de població a nivell mundial, conseqüentment es pot 
posar en perill la sostenibilitat dels recursos energètics. Tota aquesta sèrie de 
problemes està comportant la necessitat d’implementar nous sistemes de 
distribució energètica més eficients mitjançant la utilització de recursos de 
generació no convencionals o també anomenats renovables com la biomassa, 
l’energia eòlica, l’energia solar, les  cèl·lules de combustible, la cogeneració 
(generació combinada de calor i electricitat), microturbines, etc. (Hatziargyriou 

2014)  

Aquest tipus de generació d’energia està situat en el nivell de distribució de les 
xarxes elèctriques, per tant es troba més a prop dels consumidors, s’anomena 
generació distribuïda i els recursos de generació s’anomenen recursos d’energia 
distribuïda. Aquest terme es va crear per diferenciar-lo del concepte de generació 
convencional centralitzada. Les característiques de la xarxa de generació 
distribuïda que diferencien principalment les xarxes de generació centralitzada són 

les següents, (Hatziargyriou 2014): 

- La generació no està centralitzada, tampoc ho està el centre de control. 

- La capacitat de potencia és normalment inferior de 50 MW. 

- Els generadors d’energia estan normalment connectats directament a la 

xarxa de distribució amb voltatges que van dels 230/415 V fins als 145 Kv. 

Els sistemes de generació distribuïda presenten diversos avantatges tècnics, 
econòmics i mediambientals respecte els sistemes de generació convencionals. A 
continuació s’exposa en la Taula 7 un resum dels diversos beneficis i perjudicis de 

la generació distribuïda, (Hatziargyriou 2014): 

 

Taula 7. Avantatges i desavantatges de la generació distribuïda. Font: (Hatziargyriou 

2014) 

Avantatges de la GD Desavantatges de la GD 
Ajuda a la conservació del medi ambient 

mitjançant la utilització d’energies 

renovables. 

Les energies renovables comporten 

fluctuacions en la generació d’energia. 

Millora la fiabilitat del sistema i 

s’incrementa l’eficiència total de l’energia. 

Es requereix un sistema de control més 

complex a causa de la continua necessitat 

d’adquisició de dades. 

Permet descongestionar els sistemes de 

transport d’energia. 

Alt cost d’inversió inicial 

Es redueixen les pèrdues en transport i 

s’evitaria la readecuació de les xarxes de 

transport antiquades. 

Algunes tecnologies de GD encara estan 

poc desenvolupades i per tant no es 

poden comercialitzar 
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4.2. Concepte d’un sistema híbrid 

Els sistemes híbrids generalment integren recursos d’energies renovables 
juntament amb generadors de combustibles fòssils, on l’electricitat generada 
s’entrega directament a la xarxa o s’emmagatzema mitjançant sistemes de 
bateries. L’objectiu d’integrar energies renovables en sistemes híbrids consisteix 
en disminuir l’ús de combustibles fòssils.  

Segons (Bhikabhai 2005) hi ha dos tipus de configuracions de sistemes híbrids: 

- Sistemes on la demanda elèctrica es cobreix principalment amb generadors 

dièsel i on els recursos renovables tenen l’objectiu de reduir el consum de 

combustible.  

- Sistemes que depenen principalment de fonts d’energia renovable i utilitzen 

els generadors dièsel com a suport de subministrament en períodes on els 
recursos renovables són baixos o la demanda elèctrica és massa elevada.  

Un sistema híbrid està típicament composat per una combinació dels següents 

elements: 

- Tecnologies d’energies renovables (solar, fotovoltaica, turbines eòliques, 

biomassa, hidroelètrica). 

- Generadors de combustió interna. 

- Sistemes d’emmagatzematge. 

- Equipament acondicionadors de la xarxa (inversors, reguladors,…).  

4.3. Funcionament de les xarxes elèctriques 
insulars 

La tasca principal dels operadors de les xarxes elèctriques es basa en anivellar la 
quantitat d’electricitat generada amb la quantitat d’electricitat demandada. La 
majoria de xarxes elèctriques d’arreu del món entreguen corrent altern, per tant 
és important que els operadors mantinguin la freqüència de la xarxa a un nivell 
constant. Els aparells elèctrics estan sovint dissenyats per funcionar amb 50 Hz o 
60 Hz, en el cas de desviar-se d’aquests nivells de freqüència els equips es poden 

espatllar.  

Les xarxes elèctriques comencen en les plantes de generació elèctrica. En el cas 
d’una illa les plantes solen ser centrals tèrmiques que disposen d’una turbina que 
s’acciona mitjançant el gas generat de la crema de combustible, on el combustible 
utilitzat per generar vapor sol ser dièsel. Moltes illes també disposen de generació 

no convencional, que correspondria a generació mitjançant energies renovables.  

En qualsevol cas, el generador genera corrent altern de tres fases, que estan 
desfasades 120º, i es transmet l’electricitat generada a les subestacions de 
transmissió que eleven el voltatge generat a nivells de voltatge molt més elevat 
(de l’ordre de milers de volts), per tal de contrarestar les pèrdues en les línies de 

transmissió.  

Per poder utilitzar l’energia elèctrica en les nostres cases i negocis, el voltatge de 
les línies de transmissió es disminueix a través de les subestacions i es transmet 

a les línies de distribució que tenen un voltatge inferior.  

En tot moment, es protegeixen les línies amb interruptors de potència per protegir 
en cas de faltes. Tanmateix, la xarxa ha d’estar en tot moment anivellada en els 
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seus estàndards d’operació,  l’excés de generació  en el sistema augmentaria la 

freqüència de la xarxa i comportaria la desconnexió de la línia d’alimentació. 

Per el cas d’una illa aïllada de la xarxa elèctrica continental, és important que els 
sistemes de proteccions siguin fiables i selectius per tal d’assegurar que qualsevol 
avariar sigui ràpidament detectada i isolada amb les mínimes interrupcions 
possibles que posin en perill la xarxa elèctrica. Per evitar aquestes alteracions de 
les condicions normals d’operació, la xarxa disposa de reserves d’energia elèctrica 
que poden ser utilitzades en casos d’emergència, s’anomenen les reserves de 
contingència.  Els sistemes d’emmagatzematge d’energia mitjançant bateries o 
centrals elèctriques  de generadors dièsel que disposen d’una engegada ràpida són 
uns dels exemples de sistemes de contingència.  La seva finalitat és subministrar 
la xarxa en el cas d’un tall d’energia que pugui  afectar el funcionament del 

sistema.  

Les fonts d’energia renovable es caracteritzen per la seva variabilitat de generació. 
En el cas de que la generació solar i eòlica augmenti ràpidament, les centrals 
elèctriques disminueixen la seva producció per tal de balancejar el sistema. En cas 

contrari, les centrals elèctriques augmentaran les seves produccions energètiques. 

A continuació es mostra en la Figura 9 els elements principals que conformen una 

xarxa elèctrica insular. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Elements principals que formen una xarxa elèctrica 

insular. Font: (Bhikabhai 2005) 
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4.4. Criteris per escollir la tecnologia renovable 

més viable 

És important tenir en compte diversos criteris a l’hora d’escollir quina tecnologia 

renovable és la més viable, a continuació s’exposen els criteris d’avaluació: 

 

- Maduresa de la tecnologia: Només es consideraran recursos renovables 

que disposin de maduresa tecnològica. Es considera que una tecnologia està 

suficientment desenvolupada si els equipaments estan comercialment 

disponibles i si existeixen altres projectes on el recurs renovable ha 

funcionat satisfactòriament.  

 

 

- Reptes socials i mediambientals: les conseqüències a nivell social i 

ambiental que pugui causar la implementació d’un recurs renovable s’han 

de tenir en compte. Per exemple, no es possible implementar tecnologies 

renovables en espais protegits o espais privats.  

 

 

- Cost de vida del recurs renovable: És important determinar el menor 

cost d’implementació i d’operació del recurs renovable per tal de que la 

inversió surti econòmicament viable.  

 

 

- Subministrament Intermitent d’electricitat: Els recursos renovables, 

com l’energia solar i l’eòlica, es caracteritzen per la seva variabilitat de 

generació i la seva intermitència de subministrament. Per tant, és important 

considerar un recurs alternatiu de generació, com per exemple la generació 

dièsel que pot aconseguir ràpidament les necessitats de demanda del 

consumidor en cas de fallo en les produccions renovables.  

 

 

- Límits de contribució energètica: En tot moment s’ha de garantir una 

quantitat d’energia disponible per tal de satisfer les necessitats de demanda. 

Degut a les característiques de producció de les energies renovable, es 

presenten diversos límits  de contribució energètica com la disponibilitat del 

recursos, el desenvolupament de la tecnologia i la disponibilitat de capital 

financer. 
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4.5. Identificació de les energies renovables 

 

En la següent Taula 8 es mostra un resum de les característiques principals de les 

energies renovables considerades en l’estudi.  

Taula 8. Característiques principals de les energies renovables considerades en l’estudi. 

Elaboració pròpia. 

Generació Avantatges Desavantatges 
Impacte 

ambiental 

Intermitència 

de l’energia  

Energia geotèrmica 

Aigua 

subterrània és 

escalfada per 

roques calentes 

sota la 

superfície de la 

terra. El vapor 

resultant es pot 

utilitzar per 

impulsar les 

turbines que 

mitjançant 

generadors, 

generen 

electricitat. 

És gratuïta i 

està 

disponible 

dia i nit. 

Només està 

disponible en 

certes parts del 

planeta. De 

vegades es 

desprenen gasos 

tòxics. 

La instal·lació 

dels equips que 

són necessaris 

per dirigir el 

vapor a les 

turbines. Noves 

infraestructures 

per transportar 

els materials de 

construcció a la 

zona. Tots 

aquests equips 

ocupen molt 

d’espai per tant 

signifiquen un 

impacte 

mediambiental. 

Generació 

ininterrompuda 

Energia solar 

Es pot utilitzar 

l’energia del Sol 

en dos formes 

diferents: 

1) Per escalfar 

plaques solars 

que a la vegada 

escalfen agua. 

2) Per generar 

electricitat 

mitjançant les 

cel·les 

fotovoltaiques 

L’energia 

solar és 

gratuïta i 

està sempre 

disponible 

quan el Sol 

brilla. El cost 

d’aquest 

tecnologia 

ha disminuït 

molt en els 

últims anys. 

Els mòduls 

solars 

requereixen Sol 

contínuament, 

tot i que 

l’energia pot ser 

emmagatzemad

a en bateries per 

els períodes 

sense Sol. 

En funció de la 

capacitat de la 

central 

fotovoltaica es 

sòl ocupar un 

ampli espai. 

Intermitent, en 

dies ennuvolats 

la producció 

disminueix 

dràsticament. 

Durant la nit 

tampoc poden 

produir 

energia. 

Energia eòlica 

El vent fa girar 

les pales dels 

aerogeneradors, 

fan moure una 

turbina que 

acciona el 

generador per 

produir 

electricitat. 

Sempre que 

hi hagi vent 

amb una 

certa 

velocitat, es 

genera 

electricitat. 

En cas de que la 

velocitat del 

vent sigui molt 

baixa, els 

aerogeneradors 

no produeixen 

energia ja que 

requereixen 

d’una velocitat 

mínima per 

accionar-se. 

Alguns dels 

impactes de les 

turbines 

eòliques són el 

soroll i el perill 

per a les aus. 

Intermitent, si 

no bufa el vent 

no produeixen 

energia 

elèctrica. 
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Energia hidroelèctrica 

L’aigua corrent 

és desviada 

des d’un riu 

per fer girar 

una turbina 

hidràulica, que 

al seu torn 

acciona el 

generador per 

produir 

electricitat. 

Si hi ha un bon 

subministrament 

de pluja, 

sempre hi haurà 

aigua per 

produir 

electricitat. 

Només apte 

per zones 

muntanyoses 

amb rius. 

Impactes 

causats per els 

desviament 

dels rius i per 

la construcció 

de les preses. 

Això pot 

alterar els 

ecosistemes de 

la zona. 

Sempre que hi 

hagi aigua, es 

pot produir 

electricitat. 

Energia mareomotriu 

S’aprofita la 

pujada i 

baixada de 

l’aigua del mar 

produïda per 

l’acció 

gravitatòria del 

sol i la lluna. 

Allà on hi ha 

marees, es 

genera 

electricitat. 

Les preses 

tenen un cost 

d’inversió molt 

elevat. 

La instal·lació 

de la presa pot 

interrompre el 

flux de la 

marea de la 

costa i per tant 

el moviment 

dels nutrients, 

organismes i 

peixos de la 

zona. 

Disponible a 

totes les 

èpoques de 

l’any. 

Energia de les onades 

Permet obtenir 

electricitat a 

partir de 

l’energia 

mecànica 

generada per 

el moviment de 

les onades.  

Allà on hi ha 

marees, es 

genera 

electricitat. 

Efectes 

mediambientals 

negatius per 

les grans 

dimensions, 

costos elevats, 

manteniment 

regular.  

Pot ocasionar 

conflictes amb 

interessos 

turístics o de la 

població local 

per l’impacte 

negatiu visual.  

Disponible a 

totes les 

èpoques de 

l’any.  

Energia biomassa/biocombustibles 

S’utilitzen 

materials 

orgànics sòlids 

(llenya, fems, 

canya de 

sucre,...) per 

cremar-se i 

mitjançant la 

calor alliberada 

utilitzar el 

vapor per 

moure un 

generador i 

produir 

electricitat.  

Abundant i de 

baix cost.  

La combustió 

produeix diòxid 

de carboni i 

altres gasos 

contaminants.  

Gasos 

contaminants 

produïts per la 

combustió.  

Sempre que es 

disposi de 

biomassa es 

pot generar 

electricitat.  
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4.6. Potencial i disponibilitat dels recursos 

renovables a San Cristóbal 

La utilització d’energies renovables a l’illa de San Cristóbal té un potencial molt 
elevat degut a la situació geogràfica i climatològica. Els preus de les tecnologies 
renovables han baixat considerablement durant els últims anys, per tant amb una 
correcta optimització de la implantació i operació la generació elèctrica renovable 
pot arribar a ser més econòmica que la generació dièsel, a més de sumar-s’hi 
diversos avantatges importants com l’operació silenciosa, l’emissió nul·la de gasos 

contaminants i menor necessitat de manteniment. 

A l’hora d’estimar la disponibilitat d’energies renovables una de les estratègies més 
utilitzades és l’enfocament de dalt a baix (Angelis-Dimakis et al. 2011). En la 
Figura 10 es presenta aquesta estratègia per al cas de l’energia solar. Mitjançant 
aquesta estratègia, en primer lloc, és necessari conèixer el potencial teòric del 
emplaçament, és a dir, si la disponibilitat del recurs renovable és suficient per ser 
considerat com a viable. Un cop es determina el potencial renovable, el següent 
pas consisteix en determinat el potencial tècnic, és a dir, determinar la integració 
de tots els factors de restricció relatius a la zona d’implementació adequada i als 
factors tècnics (eficiència, nombre d’unitats de generació, accessibilitat,...). 
Finalment el potencial econòmic és el últim paràmetre a tenir en compte, la 
viabilitat econòmica del sistema és un factor important per decidir la 
implementació o no de la tecnologia renovable.   

 

En el segon Capítol dels Annexos es realitza l’anàlisi del primer pas d’aquesta 
estratègia per a diversos tipus d’energies renovables, és a dir, del potencial teòric 
de cada recurs renovable. Posteriorment, quan es presenti cada configuració del 

sistema en capítols posteriors, s’introduiran els potencials tècnics i econòmics.  

 

Figura 10. Enfocament de dalt a baix per identificar el potencial de 

les energies renovables. Font: (Angelis-Dimakis et al. 2011) 



 Estudi de viabilitat d’una microxarxa a les Illes Galápagos 

 - 43 - 

4.7. Taula resum de les energies renovables 

analitzades 

En la següent Taula 9 es resumeixen les conclusions extretes després de realitzar 
el anàlisi d’identificació de les energies renovables més apropiades per a l’illa de 

San Cristóbal (desenvolupat en el capítol 2 dels Annexos).  

 

Taula 9. Resum de la viabilitat de cada tecnologia renovable a l’illa San Cristóbal. 

Elaboració pròpia. 

Tipus 

energia 

renovable 

Solar 

Fotovoltaic

a 

Eòlica 
Biocombustibl

e 

Mareomotriu 

undimotriu 
Geotèrmica 

Mecanisme 

La llum es 

transforma 

en 

electricitat. 

L’energia 

cinètica 

del vent 

fa girar 

una 

turbina 

per 

generar 

energia. 

Utilització d’olis 

vegetals per a la 

generació 

elèctrica amb els 

generadors de 

biocombustible 

Onades o 

corrents 

accionen una 

turbina per 

generar 

energia. 

S’aprofita el 

calor que 

prové de 

l’interior de 

la Terra. 

Tipus de 

tecnologia 

Cristal·lins 

Capa Fina 

On-shore 

Off-shore 

Oli vegetal com 

a biocombustible 

Preses i 

tanques de 

marees 

Geotèrmica 

profunda / 

propera a la 

superfície 

Aplicació 

Disponibilit

at ubicació 

√ 

 

Recurs 

solar 

disponible  

√ 

Disponibili

tat 

ubicació 

√ 

 

Recurs 

eòlic 

disponible  

√ 

Disponibilitat 

recurs √ 

Disponibilitat 

ubicació X 

Disponibilita

t recurs X 

Recurs de 

generació 

Irradiància 

global>215

2 

kWh/m2/an

y 

Velocitat 

del 

vent>5 

m/s 

Oli vegetal de 

Pinyons de 

Manabí>300.000 

gal/any 

No hi ha 

dades 

disponibles 

Es desconeix 

l’existència 

de recursos 

geotèrmics 

amb 

potencial. 

Viabilitat a 

San 

Cristóbal 
√ √ √ X X 
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CAPÍTOL 5: 

DEFINICIÓ DELS 

PARÀMATRES PER 

L’ANÀLISI TÈCNIC I 

ECONÒMIC DE LA 

XARXA HÍBRIDA 

Un dels principals problemes arreu del món per algunes localitats remotes ha sigut 
sempre la dificultat de subministrar energia elèctrica de qualitat, ja que 
l’electrificació d’aquestes zones remotes suposa grans inversions econòmiques. La 
majoria d’aquestes zones depenen de la generació amb combustibles fòssils per 
subministrar energia elèctrica, però l’increment global en els preus dels 
combustibles tenen un impacte molt negatiu en l’economia d’aquestes localitats, 
ja que esdevenen totalment dependents dels subsidis del governs. Els recursos 
d’energies renovables proveeixen una gran oportunitat per tenir una alternativa 
més fiable de generació elèctrica. Tot i això, els recursos renovables també tenen 
unes certes restriccions com per exemple les fluctuacions de la radiació solar o de 
la velocitat del vent, el elevat cost de les instal·lacions i un alt cost de 
manteniment. Tanmateix, les avantatges són moltes més, i per això hi ha moltes 

localitats que decideixen incorporar xarxes híbrides amb energies renovables.  
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Fa uns anys, el govern d’Equador es va proposar eliminar l’ús de combustibles 
fòssils a les Illes Galápagos, que gaudeixen d’un entorn únic i fascinant, i a l’illa de 
San Cristóbal es va construir i posar en marxa al 2007 un parc eòlic per contribuir 
amb aquest projecte emprès pel govern.  

En aquest apartat es definiran els aspectes tècnics i econòmics de tots els 
components de la xarxa per tal de poder modelar els sistema híbrid a HOMER 

Energy.  

En el Capítol 3 dels Annexos es realitza un primer estudi, on s’analitza quin és 
l’impacte tecnològic i econòmic de la xarxa híbrida actual de San Cristóbal 
mitjançant el programa HOMER ENERGY (Homer Energy 2016) creat pel NREL 
(National Renewable Energy Laboratory) i es compara a un escenari només dièsel. 
HOMER ENERGY permet dissenyar xarxes híbrides per posteriorment poder 
simular-les i optimitzar-les per trobar la solució més òptima. Un cop dissenyada la 
xarxa, HOMER ENERGY simula el comportament de les xarxes híbrides i avalua els 

diferents components de la xarxa.  

Posteriorment en el següent capítol es proposaran nous escenaris de xarxes 
híbrides per tal de millorar la xarxa híbrida actual. El software Homer permetrà 

analitzar quin escenari és el més adequat tan a nivell tècnic com econòmic.  

L’objectiu d’aquest capítol consisteix en analitzar tots els paràmetres necessaris 
que s’hauran d’introduir a HOMER per tal de trobar la configuració de la xarxa més 

òptima.   

5.1. Apartats de l’anàlisi 

5.1.1. Modelat del sistema amb HOMER ENERGY 

La modelització del sistema es realitza mitjançant la versió gratuïta del software 

Homer Pro®, que es pot descarregar gratuïtament durant 30 dies a través de la 
web (Homer Energy 2016). A través de Homer es dissenya la xarxa elèctrica de 
San Cristóbal i s’han d’especificar diversos paràmetres com el perfil de càrrega, 
els components del sistema i els recursos. Els tipus de càrregues que es poden 
modelar són dues càrregues elèctriques primàries, una càrrega diferida, dues 
càrregues tèrmiques i una càrrega d’hidrogen. Pel que fa als components es poden 
modelar vint tipus de generadors, plaques fotovoltaiques, dos tipus de turbines 
eòliques, deu tipus de bateries, un convertidor i altres components que no 
s’utilitzaran en aquest estudi com per exemple un electrolitzador o un tanc 
d’hidrogen. Un cop triats els components, s’han d’introduir dades específiques 
sobre recursos renovables, combustibles, aspectes econòmics, control del sistema, 
emissions i restriccions. Pel recurs eòlic es poden importar dades de la NASA, tot 
i això s’utilitzaran dades obtingudes pel govern equatorià ja que es van mesurar 
físicament. Pel que fa al recurs de combustible s’incorporarà el preu del dièsel i 

s’utilitzaran les dades de la web (Global Petrol Prices 2016). 

La part econòmica inclou introduir dades sobre la taxa de descompte anual (%), 
la taxa esperada d’inflació, el cicle de vida del projecte (anys), el cost fix d’inversió 
del sistema ($/any), el cost fix d’O&M del sistema ($/any) i la sanció per falta de 
capacitat ($/KwH). Mitjançant el control del sistema es pot decidir l’estratègia de 
control que es vol que Homer realitzi, hi ha tres estratègies predeterminades, 
l’estratègia de minimització econòmica, la minimització del combustible i la 
minimització del pes. Mitjançant el control de les emissions de gasos contaminants 
es poden establir sancions ($/t) i límits d’emissió (kg/any).  
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Finalment a les restriccions es poden establir els percentatges de la falta de 
capacitat anual màxima (%), la fracció mínima de renovables (%) i la reserva 

operativa. 

‘‘HOMER realitza tres tasques principals: simular, optimitzar i anàlisis de 
sensibilitat’’ (National Renewable Energy Laboratory 2011). En primer lloc, en el 
procés de simulació HOMER compara la demanda elèctrica amb la producció 
d’electricitat de les diferents unitats de generació per a cada hora de l’any i 
determina la viabilitat tècnica i el cost de producció d’energia de cada configuració. 
En segon lloc, en el procés d’optimització HOMER simula les diferents 
configuracions del sistema amb l’objectiu de trobar les combinacions de menor 
cost que siguin tècnicament viables.  Finalment, en tercer lloc, en el anàlisis de 
sensibilitat HOMER determina les combinacions més adequades segons cada 
paràmetre de sensibilitat introduït. Aquests paràmetres poden ser per exemple la 
radiació solar, el preu del combustible, la fracció mínima de renovables o la taxa 
d’interès anual. El usuari és capaç de veure com reacciona el sistema en funció de 

diferents factors (Lambert, Gilman, and Lilienthal 2006). 

Després de realitzar aquests tres passos principals, HOMER classifica les 
configuracions més viables en funció del seu cost present net (Net Present Cost, 
NPC) que representa el cost de vida útil del sistema. El NPC representa tots els 
costos que es produeixen en la vida del projecte, com per exemple els costos 
d’inversió o els costos d’operació i manteniment. Un altre paràmetre important a 
l’hora de classificar el sistema més viable és el cost anivellat d’energia (Levelized 
Cost of Electricity, COE), o bé el cost de produir energia elèctrica. A continuació 
s’exposen les principals dades d’entrada que s’hauran d’introduir i les principals 
dades de sortida que s’obtenen després de simular el sistema.  

5.1.2. Dades d’entrada 

 

Les dades d’entrada dels anàlisis són les següents: 

- Perfil de càrrega 

 

- Dades dels recursos renovables  

 

- Aspectes tècnics i econòmics dels components del sistema 

 

- Costos del combustible dièsel  

 

- Paràmetres econòmics 

 

- Control del sistema 

5.1.3. Dades de sortida 

 

Mitjançant la implementació de les dades d’entrada, el programa es capaç de donar 

les següents dades de sortida: 

- Producció anual d’electricitat de cada tipus de generació (kWh/any) 

 

- Consum de combustible anual (litres/any) 
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- Fracció d’energia renovables (%) 

 

- Generació elèctrica excedent (kWh/any) 

 

- Cost anivellat de l’electricitat ($/kWh) 

 

- Cost anual i total de la inversió ($/any i $) 

 

- Cost anual i total del combustible ($/any i $) 

 

- Cost anual i total d’operació i manteniment ($/any i $) 

 

- Cost anual i total del sistema ($/any i $) 

 
- Emissions de gasos contaminants (kg/any) 

5.1.4. Procediment per modelar la microxarxa híbrida 

Per modelar el sistema híbrid, el primer pas consistirà en identificar els diferents 
components que conformen el sistema actual. Tot seguit, es procedirà a introduir 
dades de demanda elèctrica horàries durant tot un any de referència, un cop 
introduïdes Homer crearà un perfil de càrrega de la demanda elèctrica de San 
Cristóbal. Aquest perfil de càrrega permetrà analitzar l’òptima proporció de la 
capacitat necessària dels diferents components de generació del sistema.  

A continuació, serà necessari introduir les dades dels recursos renovables i el preu 
del combustible utilitzat. Posteriorment s’incorporaran els diferents components 
que formen el sistema. Per a cada component s’introduiran les seves 
corresponents característiques i paràmetres requerits per HOMER. Abans de 
realitzar la simulació, s’hauran de prosseguir a triar els paràmetres econòmics del 
sistema, el control i les restriccions, que més endavant s’enunciaran. En la següent 
Figura 11 es mostren les principals dades a obtenir abans de simular el sistema. 

En la primera part d’aquest estudi s’analitzarà la configuració actual del sistema 
híbrid de San Cristóbal. Posteriorment s’introduiran noves configuracions 

energètiques per tal d’aconseguir els objectius proposats en aquest estudi.  

Figura 11. Dades necessàries per modelar una microxarxa a 

HOMER. Font: (Blechinger et al. 2016) 
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Per a cada configuració s’aportarà informació detallada sobre els aspectes tècnics 
i econòmics de cada tipus de generació convencional i no convencional. En el cas 
de considerar-se la implementació d’un nou tipus de generació també es realitzarà 
la recerca sobre el tipus de tecnologia més adequada i el dimensionat 

corresponent.  

5.1.5. Aspectes tècnics de les turbines eòliques 

En la pàgina 27, ja s’han explicat els aspectes més importants del parc eòlic de 
San Cristóbal. A continuació en la Taula 10 es resumeixen els paràmetres tècnics 
principals de les turbines eòliques MADE AE59: 

Taula 10. Aspectes tècnics d’entrada a HOMER de les turbines eòliques. Font: (MADE 

ENDESA, n.d.) 

Paràmetres  Valor/Informació 
Fabricant MADE (España) 

Descripció Aerogeneradors de pas i velocitat 
variable 

Model AE-59 
Alçada de la boixa 50/60 m 

Diàmetre del rotor 59 m 
Velocitat d’arrencada 4 m/s 

Velocitat màxima 25 m/s 
Velocitat nominal 12 m/s 

Potència nominal 800 kW 
Vida útil  25 anys 

 

Pel que fa a la capacitat de producció de les turbines eòliques la corba de potència 
s’ha obtingut a través del fabricant. En la següent Figura 12 es pot observar la 

corba de potència d’un aerogenerador MADE AE59 de 800 kW.  

Figura 12. Corba de potència del model de turbina MADE AE59, (Parque Eólico 

Experimental Sotavento 2010) 

5.1.6. Aspectes econòmics de les turbines eòliques 

Els aspectes econòmics dels aerogeneradors en localitzacions remotes depenen de 
les característiques específiques de cada instal·lació. Com s’ha comentat en 
capítols anteriors, inicialment el projecte estava estimat a $5,000,000 però degut 
a complicacions logístiques i mediambientals, la falta d’infraestructures a l’illa i les 
grans dimensions del projecte, el cost total va ser de $10,312,000, això representa 

4296,7$/Kw. 
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Pel que fa als altres paràmetres necessaris requerits per Homer Energy, s’ha agafat 
com a model de referència el article de (Himri et al. 2008), en el qual realitza un 
estudi tècnic i econòmic d’una xarxa híbrida dièsel/eòlica en un poblat remot a 
Algèria. En aquest estudi els aerogeneradors tenen unes característiques similars 
al projecte d’estudi de San Cristóbal, per tant s’assumeixen les mateixes 
característiques pel que fa a la vida útil de les turbines, els costos anuals d’O&M i 
els costos de reemplaçament.  (Himri et al. 2008) considera en el seu estudi 25 
anys de vida útil, 2 % de costos d’O&M i un 70 % de costos de reemplaçament. 

En la Taula 11 es presenten els aspectes econòmics aplicats al cas d’estudi. 

 

Taula 11. Aspectes econòmics d’entrada a HOMER de les turbines eòliques. Elaboració 

pròpia.  

Paràmetres econòmics per turbina 
individual  

Valor 

Cost d’inversió  3.437.360,00 $ 

Cost de reemplaçament 2.406.152,00 $ 
Cost d’operació i manteniment 
(O&M) 

68.747,20 $ 

 

El cost no es pot extrapolar per a altres casos similars, ja que degut a 
complicacions durant la instal·lació de la infraestructura el cost d’inversió es va 
disparar. En la següent Taula 12 es mostren els costos d’inversió d’alguns països 
en turbines eòliques recollits per la IRENA en (Irena 2014) ,es pot comprovar com 
el cost de la instal·lació eòlica de San Cristóbal duplica o fins i tot triplica en alguns 

casos el cost d’inversió.  

 

Taula 12. Cost d’inversió mitjà d’una turbina eòlica on-shore en diversos països. Font: 

(Irena 2014) 

 Cost (2014 $/Kw) 

Australia 1.427 – 2.384 

Àustria 2.403 

Canadà 2.296 

França 2.065 

Alemanya 1.999 

Itàlia 2.452 

Japó 2.900 

Mèxic 2.102 

Holanda 1.928 

Noruega 1.978 

Portugal 1.891 

Suïssa 2.900 

Gran Bretanya 1.874 

Estats Units 1.657 
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Tot i això, pel que fa al cost d’inversió, el projecte eòlic va estar totalment finançat 
per els membres de l’E8, per la Fundació de les Nacions Unides i pel govern 
d’Equador. Per tant l’empresa elèctrica distribuïdora de les Illes Galápagos, 
ElecGalapago’s, no va assumir cap cost de la inversió  (Neville 2009). 

En aquest estudi no es tindrà en compte el cost d’inversió de les turbines eòliques 
ja que al 2012 ja estava totalment finançat. 

5.2. Central de generació dièsel 

5.2.1. Preu del combustible dièsel 

Segons l’informe Galápagos (FCD, PNG, and INGALA 2007), els preus dels 
combustibles en el arxipèlag de les Galápagos són els mateixos que en la part 
continental d’Equador. En els últims anys, la situació geogràfica de Galápagos i la 
posició del govern d’Equador de mantenir la seva política de subsidis en el sector 
energètic s’han traduït en una alta contribució de recursos estatals cap a aquesta 
província. Les Illes Galápagos són totalment dependents del proveïment de 

combustible pel sector elèctric i pel transport terrestre i marítim.  

La generació d’electricitat en el arxipèlag es realitza en centrals tèrmiques que 
comporten uns costos més elevats que els de les centrals hidroelèctriques 
utilitzades en el sistema nacional d’Equador. Tot i això, els preus de la electricitat 
en les illes no difereixen dels preus a les regions d’Equador continental. Per tant 
els preus de venta dels recursos energètics no compensen els costos reals del 
transport, generació i distribució a les illes.  

En la Taula 13, extreta del informe (FCD, PNG, and INGALA 2007), s’exposa el 
cost real del dièsel i de la gasolina extra en $/gal a les Galápagos en el any 2005: 

 

Taula 13. Desglossament del cost real del combustible a les Illes Galápagos. Font: 

(FCD, PNG, and INGALA 2007) 

Combus-

tible 

Preu a la 

terminal 

Transport 

marítim 

Transport 

terrestre 

Subto-

tal 

IVA Comerci-

alitzador

a 

Cost 

Real 

Dièsel 1,94 0,204 0,060 2,202 0,264 0,049 2,51

5 

Gasolina  1,93 0,204 0,060 2,190 0,263 0,049 2,50

1 

 

El cost real del dièsel utilitzat en el sector elèctric el 2005 era de 2,515$/gal, o bé 
0,664 $/litre. El subsidi del dièsel empleat en el sector elèctric era de 1,595 $/gal, 
o bé  0,421 $/litre; per tant el preu de venta d’aquest combustible era de 0,92 

$/gal, o bé 0,243 $/litre.  

Actualment el cost del dièsel a Equador és de 0,270 $/litre, segons (Global Petrol 

Prices 2016), per tant si es considera que els costos dels subsidis s’han mantingut 
proporcionals, el cost real del combustible dièsel actual és de 0,691 $/litre.  

Al 2005 s’estimava que el subsidi total per cobrir la demanda de combustibles 

fòssils i la generació elèctrica a les Illes Galápagos pujava a 15,3 milions de dòlars.  
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No es disposen dades actuals dels costos del subsidi però amb una demanda 

elèctrica que s’ha doblat, amb un increment del turisme molt elevat i amb 

l’augment de població de les illes, es pot estimar que el cost dels subsidis de les 

Galápagos pugi fins als 50 milions de dòlars com a mínim.   

Per tant, en aquest estudi es consideraran tan el preu del combustible amb subsidi 

com el preu del combustible real. D’aquesta manera es veurà quin estalvi suposaria 
pel govern equatorià la inversió en energies renovables en l’illa de San Cristóbal.  

5.2.2. Aspectes tècnics dels generadors dièsel 

En la xarxa elèctrica de San Cristóbal, la central termoelèctrica comptava al 2012 
amb sis generadors dièsel que s’encarregaven de subministrar la major part de 
l’energia elèctrica als clients de l’illa. El sistema actual optimitza la utilització dels 
recurs eòlic mantenint la generació dièsel el més baix possible automàticament 
mitjançant un sistema SCADA.  Els grups dièsel s’encarreguen de mantenir els 
paràmetres de la xarxa com la tensió i la freqüència, per tant sempre es requereix 
com a mínim un generador en funcionament. Segons els requeriments del fabricant 
dels generadors, una unitat dièsel no pot baixar del 25% de la seva capacitat 
nominal (Vintimilla 2013).Es considerarà una vida d’operació de 30000 hores 
(Kornbluth, Johnson, and Mccaffrey 2009). La connexió i desconnexió de les 
unitats dièsel es realitza en funció de la demanda, del recurs eòlic i de la garantia 

d’estabilitat de la línia.  

A continuació es presenten diversos paràmetres dels grups generadors tèrmics de 

la central de San Cristóbal, Taula 14: 

 

Taula 14. Registre d’operació de la central de generació dièsel a l’any 2012. Font: 

(Agencia de Regulación y Control de Electricidad 2015) 

Producció d’Energia Elèctrica a San 
Cristóbal (Registre 2012) 

Potencia 
nominal 

Potencia 
Efectiva 

Energia 
Bruta 

Factor 

de 

planta 

Empresa Central Unitat 
Subtipus de 

generació 
MW MW GWh % 

EE 
Galápagos 

San 
Cristóbal 

1.1 

MCI 

0,65 0,52 2,68 58,80 

1.2 1 0,80 0,22 3,19 

1.3 0,65 0,52 0,38 8,23 

1.4 0,65 0,52 2,05 44,93 

1.5 0,31 0,25 0,07 3,29 

1.9 1,1 0,88 3,24 42,06 

Total San Cristóbal 4,36 3,49 8,64 28,27 

 

L’any 2012 el generador 1.2 va estar fora de servei a causa de manteniments 
d’overhaul durant la major part de l’any i el generador 1.5 només es va utilitzar 
en cas d’emergència, per tant aquests dos generadors no es consideraran en el 
cas base d’estudi. 

A partir de l’energia produïda per cada unitat de generador dièsel i els 
corresponents rendiments, podem determinar els consums de cada unitat l’any 

2012, Taula 15: 
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Taula 15. Consum de cada unitat de generació dièsel a l’any 2012. Font: (Bravo 2012) 

Central 
Marca del 

generador 
Model 

Energia 

Produïda 

GWh 

Rendiment 

kWh/galó 

Consum de 

combustible en 

galons totals 

 

San 
Cristobal 

Caterpillar 
(1.1) 

3512 
DITA 

2,68 9,79 273.749  

Stanford 
(1.2) 

PS1386E 0,22 12,06 18.242 

Caterpillar 
(1.3) 

3512 
DITA 

0,38 9,8 38.776 

Caterpillar 
(1.4) 

3512 
DITA 

2,05 9,36 219.017 

Caterpillar 
(1.5) 

3408 0,07 7,8 8.974 

Caterpillar 
(1.9) 

3516 3,24 12,85 252.140 

Total Consum Diesel Central Tèrmica San Cristóbal 810.898 

 

Al tractar-se de models de generadors antics, no s’han pogut obtenir els catàlegs 
dels fabricants ni les corbes d’eficiència i de consum per tant s’han aproximat els 

valors de consum de combustible per tal d’introduir els valors a Homer Energy. 

Per aproximar el consum de combustible s’utilitzaran les dades d’energia produïda 
i el rendiment de cada generador que s’han obtingut a través de la distribuïdor 
elèctrica de l’illa. També es farà ús d’una calculadora online de potència de 
generació que permet realitzar estimacions de consum de generadors dièsel 

segons la potència (Global Power Supply, n.d.) 

Un cop obtinguts els valors de consum de combustible 𝐿/ℎ per a cada 𝑘𝑊, el 
software Homer Energy disposa d’una calculadora de corbes de consum i 
d’eficiència. A continuació en la Figura 13  es mostra el càlcul de la corba de 

combustible per al generador Caterpillar 3516 de 1100 Kw a Homer. 

Figura 13. Corba de combustible del generador Caterpillar 3516. Font: Homer Energy 
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5.2.3. Aspectes econòmics dels generadors dièsel 

Durant la recerca d’informació sobre els costos de generació dels generadors dièsel 
no s’ha trobat informació disponible, per tant l’anàlisi es cenyirà a metodologies 
econòmiques emprades en estudis tècnic i econòmics similars.  

En el informe tècnic (Woodruff 2007), es realitza una avaluació econòmica de 
diversos projectes de tecnologies renovables que s’han realitzat en illes del Pacífic. 
En aquest informe s’estima que els costos inicials d’instal·lació dels generadors 
dièsel en zones remotes varien típicament entre els 800 i 1500$/kW, segons un 
estudi realitzar per la Universitat Fairbanks el 2006. També fan referència a un 
article de Cheatham del 1990 (‘‘A Comparison of Grid Extensions, Stand-Alone 
Diesel Generators, and Photovoltaics for Rural Electrification: A Case Study of 
North Tarawa”), on s’estima que el cost mitjà d’adquisició i instal·lació dels 

generadors dièsel és de 1000$/kW.  

Pel que fa als costos d’operació i manteniment, l’informe explica que aquests 
costos són elevats degut als alts costos de combustible i de manteniment i s’estima 
que pugen a un 5% anual del capital de costos inicial. Es negligeixen els costos del 

transport dels generadors a l’illa.  

En el any de l’estudi en qüestió, 2012, els generadors ja existien i per tant ja 
s’havia realitzat la inversió, per tant el capital requerit d’inversió es canvia per 

1150$/Kw a 0 $/Kw.  

No es considerarà la necessitat d’incrementar la capacitat de la central tèrmica 
incloent nous generadors ja que l’objectiu és minimitzar l’ús d’aquest tipus de 
generació. 

En aquest estudi es consideraran dos costos diferents per els generadors dièsel, 
un cost inferior i un cost superior, segons les dades trobades en la recerca. 
D’aquesta manera s’analitza el cas més favorable i el cas més desfavorable, Taula 

16: 

Taula 16. Paràmetres econòmics d’entrada a HOMER dels generadors dièsel. Font: 

(Woodruff 2007) 

 Cost 
d’inversió/Remplaçament 

($/Kw) 

Costos de O&M 
($/Kw/any) 

Cost de generació 
diesel  inferior 

0/800  40 

Cost de generació 
diesel superior 

0/1500  75 

Cost mitjà generació 
dièsel 

0/1150  57,5 

 

Homer també permet definir el temps d’operació dels generadors. En el cas base 
d’estudi s’ha escollit el mode d’operació optimitzat que permet a Homer decidir en 

base de la demanda elèctrica i dels aspectes econòmics dels generadors. 

Finalment, Homer permet introduir dades sobre les emissions dels generadors, 
però com no es disposa del catàleg, es deixaran els valors predeterminats per 

Homer Energy. 
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5.3. Altres paràmetres d’entrada 

5.3.1. Dades econòmiques 

Homer Energy permet introduir diverses dades econòmiques que influeixen en el 
càlcul de la simulació. Pel que fa a la durada del projecte es projectarà aquesta 
simulació per una durada de 25 anys. Els altres costos disponibles (costos fixos de 
capital d’inversió, costos fixos d’O&M) es deixen a cero perquè ja s’indiquen 

individualment en cada unitat de generació.  

Com a índexs econòmics, HOMER utilitza la taxa esperada d’inflació i la taxa de 
descompte per calcular la taxa d’interès real. En la Taula 17 es presenten els 
índexs anuals d’inflació general d’Equador des de l’any 2003 fins al 2015. Com a 
taxa esperada d’inflació s’assumirà la mitjana de tots els valors d’IPC dels últims 

anys, que correspon aproximadament a un 4,1 %. 

- Taxa de descompte indexmundi Central bank discount rate (%): 8,17 
- Taxa esperada d’inflació mitjana Indexmundi (%): 4,1 

Taula 17. Evolució del IPC a Equador entre el 2003 i el 2015. Font: (Trading Economics 

2016) 

Any 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% IPC 7,9 2 2,1 3,4 2,3 8,3 4,3 3,3 4,5 

 

Any 2012 2013 2014 2015 

% IPC 5,1 2,6 3,7 3,6 

 

La taxa d’interès real s’utilitza per realitzar la conversió entre els costos d’una sola 
vegada i els costos anuals. HOMER calcula la taxa d’interès real anual a partir de 
les dades d’entrada de la taxa de descompte i la taxa esperada d’inflació. 
Mitjançant la taxa d’interès real HOMER calcula els factors de descompte, així com 

els costos anuals.   

La durada del projecte d’estima en 25 anys per poder observar l’evolució 

econòmica del sistema.  

5.3.2. Control del sistema 

Les entrades del control del sistema de Homer Energy determinen com es 
controlen els bancs de bateries i els generadors dièsel. Com a estratègia 
d’operació, s’ha determinat l’estratègia de seguiment de càrrega. Mitjançant 
aquesta estratègia els generadors produeixen només la potència necessària 
requerida per la demanda elèctrica. La càrrega de bateries es realitzarà a partir 
dels excedents dels components renovables i els períodes on la càrrega es cobreixi 
totalment o parcialment per la descàrrega de bateries s’optimitzarà en funció de 
les característiques del perfil de càrrega en cada dia de l’any  (Lambert, Gilman, 
and Lilienthal 2006). A més, també es considera l’operació sense dièsel i l’operació 
múltiple de diversos generadors dièsel. Aquestes condicions s’imposen per 
reproduir les condicions actuals de l’illa.  
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5.3.3. Emissions 

Homer Energy dóna la possibilitat al usuari d’introduir penalitzacions econòmiques 
en funció de les emissions de gasos contaminants. També es poden aplicar límits 
d’emissió per cada gas. En aquest estudi un dels principals objectius consisteix en 
minimitzar les emissions contaminants dels generadors dièsel, tot i això no 
s’inclouran penalitzacions en les emissions ja que actualment no existeix cap 

legislació mediambiental a Equador que penalitzi els efectes de les emissions.  

5.3.4. Restriccions 

Reserves operatives 

La reserva operativa és el excedent de capacitat operativa que pot respondre 
instantàniament a un increment sobtat de la càrrega, com també a una disminució 

sobtada en la potencia generada per els recursos de generació renovable.  

La reserva operativa proporciona un marge de seguretat per ajudar a garantir el 
proveïment de la demanda elèctrica de l’illa, tot i la variabilitat de la càrrega 

elèctrica i del subministrament d’energies renovables.  

Els sistemes d’energia sempre tenen que poder proporcionar alguna quantitat de 
reserva operativa ja que la càrrega elèctrica tendeix a experimentar canvis de 
demanda inesperats. Sense reserves operatives, la càrrega podria excedir en algun 
moment la capacitat operativa del sistema que comportaria la incapacitat del 
sistema per cobrir la demanda. Els sistemes que inclouen recurs energètics solars 
i eòlics requereixen una reserva operativa addicional, ja que es caracteritzen per 
l’alta variabilitat de producció i s’han de protegir contra qualsevol disminució 
inesperada en el subministrament d’energia (National Renewable Energy 

Laboratory 2011). 

La reserva operativa és una restricció especificada per el dissenyador de la xarxa, 
però aquest es basa normalment en els paràmetres establerts per les regulacions 
del sector elèctric de cada país. Durant la elaboració d’aquest treball, no ha sigut 
possible trobar els paràmetres de reserves operatives establerts per el govern 
equatorià, per tant s’agafaran referències de sistemes híbrids situats en ambients 
similars a la illa de San Cristóbal. Les reserves operatives en aquest estudi que es 
consideren són del 10 % de la demana elèctrica horària, del 50 % de la potència 
de sortida de la turbina eòlica i del 25 % de la potencia de sortida del sistema 

fotovoltaic, tal i com recomana l’article (Cotrell and Pratt 2003). 
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CAPÍTOL 6: 

ANÀLISI TÈCNIC I 

ECONÒMIC DELS NOUS 

ESCENARIS 

ENERGÈTICS 

Aquest estudi es centrarà en determinar quin nou escenari energètic és el més 
viable econòmicament, més beneficiós per el medi ambient i que permeti 
minimitzar el consum de combustibles de l’illa. S’analitzaran diversos escenaris 
dintre de dos casos, el primer cas es considerarà com el cas base i es realitzarà 
conforme a objectius i referències reals trobades durant la recerca bibliogràfica 

sobre el futur energètic de l’illa de San Cristóbal.  

Amb la finançament del Fons Mundial per al Medi Ambient (FMA), el govern 
d’Equador, el programa de les Nacions Unides pel desenvo lupament (PNUD), es va 
desenvolupar un estudi per identificar la viabilitat de penetració d’energies 
renovables en les Illes Galápagos. Es va realitzar un estudi de prefactibilitat per a 
la implementació de sistemes híbrids en les Illes Isabela, San Cristóbal, Floreana i 
Santa Cruz. Els resultats d’aquest estudi van recomanar la viabilitat de projectes 

fotovoltaics i eòlics a San Cristóbal.  

En base a les conclusions aportes per aquest estudi, el govern d’Equador va decidir 
implementar sistemes de generació no convencional en totes les illes habitades de 
les Galápagos i l’abril del 2003 es va crear el projecte ERGAL (‘‘Electrificación 

Renovable de las Islas Galápagos’’).  
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En marc d’aquest projecte, es va construir un parc eòlic a San Cristóbal. Pel que 
fa al projecte solar fotovoltaic, encara no s’ha executat i només existeix un estudi 
de prefactibilitat (Gallo Velasco 2012). En base aquest estudi es realitzarà l’anàlisi 
de la configuració dièsel, eòlica i fotovoltaica, que es presenta en el capítol 4 dels 

Annexos.  

L’objectiu d’aquest capítol consisteix en analitzar diverses configuracions de la  
xarxa elèctrica mitjançant la implementació de noves energies renovables, es 
realitzarà un anàlisis didàctic on s’escolliran personalment els objectius a assolir a 
l’illa de San Cristóbal i els diferents components a introduir per tal de millorar el 

sistema energètic de l’illa i contribuir en el seu futur sostenible.  

A continuació es presentaran diversos configuracions que es modelitzaran i 

posteriorment analitzaran:  

- Configuració Dièsel-Eòlica-Solar 

- Configuració Dièsel-Eòlica-Bateries 

- Configuració Dièsel-Eòlica-Bateries-Solar 

- Configuració Biodièsel-Dièsel-Eòlica-Solar-Bateries 

 
Abans d’endinsar-nos en l’anàlisi tècnic i econòmic dels nous escenaris energètics, 
es realitza un estudi de caracterització per determinar el nou perfil de càrrega. 
Posteriorment, abans d’introduir els nous escenaris energètics de l’illa, s’analitzarà 
el cas de la xarxa híbrida eòlica i dièsel per a l’any 2015.  

Els nous sistemes energètics tindran que subministrar l’energia necessària per 
cobrir la demanda de l’illa i amb l’objectiu de minimitzar el màxim consum de 
combustible dièsel, a partir del any 2015, data en la qual es suposarà la hipotètica 

posta en marxa dels nous sistemes de generació.  

6.1. Caracterització del perfil de càrrega elèctrica 

6.1.1. Corba de duració de la demanda 

Unes de les bases més importants per realitzar un subministrament òptim de la 
demanda són les corbes de duració de demanda (CDD) anual. Aquestes corbes 
permeten ponderar la conveniència de la generació elèctrica entre les diverses 
tecnologies existents, a més permeten avaluar la oportunitat d’operació i estimar 
el temps que tenen que mantenir-se operant cada una de les unitats de generació 
del sistema elèctric. D’aquesta manera es pot determinar quines unitats funcionen 
com a demanda base i quines unitats funcionen com a demanda intermèdia 

(Gardner 2012).  

La generació d’energia amb recursos renovables com l’eòlica o la solar varia d’hora 
en hora segons les condicions meteorològiques. A diferències de les renovables, 
els generadors de combustibles fòssils poden generar l’energia desitjada per 
l’operador del sistema. Les corbes de duració de demanda ens permeten comparar 
els impactes de les diferents tecnologies renovables en la xarxa. Per realitzar una 
corba de duració de demanda les 8760 hores de l’any es classifiquen  en ordre 
decreixent de la seva càrrega mitjana per hora i en l’eix de les ordenades es 
representen les diferents capacitats de la càrrega (en Kw). El procediment per 
obtenir les corbes de duració de la demanda s’explica en el apartat 4.1. del capítol 

4 dels Annexos.  

En la Figura 14 es mostra la corba de duració de la demanda al 2012 a San 
Cristóbal. Es pot observar com la demanda mai és inferior a 400 kW i en algun 
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període de temps supera els 2000 kW, al voltant de 150 hores en tot l’any i arribant 
a un màxim pic de demanda de 2240 kW. Per tant, tot i què la demanda en aquesta 
capacitat tingui lloc només en períodes curts de temps, és necessari que el sistema 
estigui dimensionat per generar una capacitat superior als 2240 kW per poder 

assegurar la capacitat de cobrir la demanda.  

 

Figura 14. Corba de duració de la demanda elèctrica per a l’any 2012. Elaboració 

pròpia.  

Els sistemes de generació elèctrica han de tenir suficient capacitat per cobrir els 
canvis en la càrrega de la demanda. Per això a l’hora d’operar un sistema elèctric 

s’han de tenir en compte tres tipus d’unitats de generació , (Liik et al., n.d.): 

- Unitat de generació de la demanda base 

- Unitat de generació de la demanda intermèdia 
- Unitat de generació de pics de demanda 

En el cas base d’estudi en qüestió es desconeix si l’operador e lèctric de San 
Cristóbal segueix algun tipus d’estratègia a l’hora d’operar les unitats de generació 
del sistema elèctric. Un cop Homer realitza l’anàlisi d’optimització de la xarxa, un 
dels resultats que s’obtenen és la potència de sortida de cada unitat generadora a 
cada hora de l’any. A partir d’aquestes dades es poden realitzar les corbes de 
duració de generació a partir de les quals es podrà observar la distribució de la 

generació durant tot l’any, Figura 15. 
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Figura 15. Corba de duració de la demanda elèctrica vs. Corbes de generació elèctrica 

per a l’any 2012. Elaboració pròpia 

 

El àrea d’aquestes corbes permet obtenir la quantitat de kWh consumits i generats 

durant tot l’any. En el apartat 4.1. del capítol 4 dels annexos es pot  trobar el càlcul 

de les àrees inferiors de les corbes que es realitzen mitjançant una integral 

numèrica des del punt inicial fins el punt final, en la Taula 18 s’exposen els 
resultats. 

Taula 18. Resultats de generació i demanda a partir de la corba de duració de demanda 

2012. Elaboració pròpia 

Informació Àrea de la CDD/CDG (kWh) 

Demanda 2012 11.656.800 
 

Generació eòlica 2012 6.004.700 
Generació dièsel 2012 6.975.800 

Total generació 2012 12.980.500 

 

A partir d’aquest anàlisi de les CDD i les CDG s’ha pogut comprovar com durant el 
2012 les unitats de generació van ser capaces de cobrir la demanda elèctrica de 

l’illa de San Cristóbal.  

La corba de duració de la demanda serà molt útil per estimar les capacitats 
necessàries a introduir en els diversos escenaris que es crearan per tal de 
incrementar la presència d’energia renovables i optimitzar el sistema elèctric de 

San Cristóbal.  
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Corba de duració de demanda del 2015 

A partir de la demanda estimada en el capítol d’anàlisi de previsió de la demanda 
de San Cristóbal i seguint la hipòtesi que la tendència de demanda horària durant 
el 2015 va ser la mateixa que durant el 2012, s’ha pogut obtenir la corba de durac ió 
de demanda del 2015, es mostra en la Figura 16. Es pot observar com la demanda 
mai és inferior a 700 kW i en algun període de temps supera els 2400 kW, al 
voltant de 413 hores en tot l’any i arribant a un màxim pic de demanda de 2613 

kW.  

 

Figura 16. Corbes de duració de la demanda elèctrica per als anys 2012 i 2015.  

Elaboració pròpia  

Per tant, tot i què la demanda en aquesta capacitat tingui lloc només en períodes 
curts de temps, és necessari que el sistema estigui dimensionat per generar una 
capacitat superior als 2613 kW per poder assegurar la capacitat de cobrir la 

demanda. 

En primer lloc, s’analitzarà el cas d’escenari base actual de l’illa però amb les noves 
dades de demanda i amb la incorporació del generador que al 2012 està aturat per 
tasques de manteniment. D’aquesta manera, es podrà veure com reacciona el 
sistema si la demanda és superior. En la Figura 17, s’ha dividit la corba de duració 

de demanda en tres zones. 
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Figura 17. Tipus de càrrega en la corba de duració de demanda.  

La zona inferior és la demanda base anual, durant les 8760 hores de l’any la 
càrrega base de l’illa serà sempre com a mínim d’ aproximadament 600 kW, 
aquesta càrrega es cobrirà a partir d’una generació no intermitent com són els 
generadors dièsel. La càrrega intermitent de la demanda varia entre els 600 kW i 
els 1850 kW, entre 2000 i 8760 hores l’any, que es subministrarà mitjançant un 
mix de generació renovable i eòlica. Finalment, els pics de demanda varien entre 
els 1850 kW fins a 2800 kW, inferiors a 2000 hores durant tot l’any, que es 
satisfaran en funció de la generació més òptima en el moment indicat. En tot cas, 
el software HOMER s’encarrega d’optimitzar quina és la unitat de generació més 
adequada en tots els moments de l’any, per tant serà HOMER qui decideixi la 
distribució de la demanda. La capacitat instal·lada de generació és molt superior 
al pic màxim de demanda, per tant es pot assegurar que no hi haurà problemes 

per satisfer la demanda en cap moment de l’any. 

6.1.2. Perfil de càrrega en HOMER 

En la Figura 18 es mostra el perfil de càrrega de l’illa de San Cristóbal durant 
l’any 2015. Les demandes més baixes tenen lloc durant la matinada, mentre que 
els pics de demanda tenen lloc durant el vespre entre les 18h i les 20h amb 
demandes superiors als 2000 Kw. La demanda total diària mitjana és de 36.892,03 
kWh/dia. S’introdueixen dades horàries mitjanes mensuals i mitjançant una 
desviació estàndard en la seqüència diària del 5,52 %, HOMER genera 

aleatòriament demandes horàries per a cada hora de l’any.  

Figura 18. Perfil de càrrega de San Cristóbal a 

HOMER, any 2012. 
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6.2. Escenari base de referència 

Xarxa híbrida eòlica-dièsel actual 

Dièsel amb subsidi 

Abans d’introduir els nous escenaris energètics de San Cristóbal, s’analitzarà 

breument el cas de la xarxa eòlica-dièsel en l’any 2015. En aquest nou cas, el 

generador dièsel Stanford torna a estar en funcionament i un dels principals canvis 

respecte a l’any 2012 és la disminució dels recurs eòlic, la velocitat mitjana anual 

disminueix de 0,5 m/s, aquest fet comporta la disminució de producció eòlica. 

L’estudi d’aquest escenari permetrà observar posteriorment els efectes que suposa 
la implementació de noves energies renovables.  

La configuració del sistema es mostra en la Figura 19, està composta pels cinc 

generadors dièsel i els tres aerogeneradors. Es simula el sistema per trobar el cost 
mínim de producció energètica i el mínim possible de consum de combustible. 

 

Figura 19. Configuració de la xarxa híbrida San Cristóbal                                           

a HOMER, any 2012. 

Els resultats de la simulació en aquest cas són els següents, Figura 20:  

 

Figura 20. Escenaris més òptims de HOMER, escenari eòlic i dièsel, any 2015  

La Taula 19 resumeix els aspectes més important del sistema eòlic-dièsel més 
òptim de l’illa de San Cristóbal del nou escenari de 2015. Tal i com s’ha comentat 
anteriorment, la disminució del recurs eòlic respecte a l’any 2012 ha comportat 
una disminució de producció eòlica del 16 %. Conseqüentment, respecte al cas del 
2012, la fracció renovable s’ha reduït fins al 30 %, el consum de combustible ha 

augmentat en un 19,2 % i les emissions han crescut un 28 %. 

Aquesta disminució de la producció eòlica també ha comportat canvis importants 
en els resultats econòmics de la simulació. El cost total del sistema durant la vida 
útil del projecte ha augmentat, degut a l’augment del cost de combustible, 

juntament amb el cost anivellat de l’electricitat (cost teòric de generar electricitat).  
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Taula 19. Resultats de HOMER per a l’escenari de la xarxa híbrida eòlica-dièsel, any 

2015. 

Sistema Eòlic-Dièsel òptim 2015 
Capacitat instal·lada Valor unitat 

Generadors dièsel 4.050 kW 
Turbines eòliques 2.400 kW 

Costos dels paràmetres 
Costos d’inversió 0 $ 

Costos de 
reemplaçament 

8.409.197 $ 

Costos d’operació 4.906.232 $ 

Costos de combustible 11.062.080 $ 
Rescat -1.265.986 $ 

Total CAN 23.111.534 $ 
CNE 0,1088 $ 

Resultats energètics 
Producció Gen. Dièsel 9.389.462 kWh/any 

% del total 65,09  
Producció Eòlica 5.036.081 kWh/any 

% del total 34,91  
Excés d’Electricitat 959.943 kWh/any 

% 6,7  
Consum de dièsel 2.597.642,60 L 

Emissions de C02 6.840.448 Kg/any 
Diferències respecte a 

l’any 2012 
2012 2015 

Demanda diària elèctrica 
kWh/d 

31.919,95 36.892,03 

Velocitat del vent mitja 
anual (m/s) 

6,4 5,9 

Producció Eòlica 
kWh/any 

6.004.209 5.036.081 

Consum de combustible 2.097.714 2.597.642,60 

Fracció renovable 37 30 
Emissions de C02 5.341.374,0 6.840.448 

 

En aquest escenari s’ha pogut comprovar la variabilitat del sistema híbrid actual, 
que només disposa d’una font de generació renovable. Per tal d’evitar aquesta 
inestabilitat en la producció elèctrica seria important implementar altres fonts 
d’energia renovable per tal de que el sistema es complementi en cas de disminució 

d’algun dels recursos renovables.  

Dièsel sense subsidi 

En la Taula 20 s’exposen els resultats econòmics amb el preu del dièsel sense 
subsidi: 
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Taula 20. Resultats econòmics sense el subsidi de dièsel per a l’escenari de la 

xarxa híbrida actual, any 2012. 

Costos dels paràmetres econòmics 
Costos d’inversió 0 $ 

Costos de 
reemplaçament 

8.409.197 $ 

Costos d’operació 4.906.232 $ 
Costos de combustible 28.310.724 $ 

Rescat -1.265.986 $ 
Total CAN 40.360.168 $ 

CNE 0,190 $ 

 

En el següents apartats es contemplarà la introducció de noves fonts de generació 
renovable com l’energia solar, incorporació de generadors de biocombustibles i 

també la implementació de sistemes d’emmagatzematge. 

6.3. Escenaris didàctics proposats amb criteris 

personals 

Per poder dissenyar un sistema híbrid basat en un mix de generació dièsel i 
energies renovables s’han de considerar diversos aspectes (Martínez-Díaz et al. 

2013): 

- Caracterització del perfil de càrrega de la demanda elèctrica de l’illa. 

- El potencial d’energies renovables i generació d’energia convencional. 

- Les restriccions del sistema. 

- Els criteris d’optimització. 

 

Un cop analitzats tots aquests aspectes, es procedirà a modelar el sistema amb 

HOMER i simular els diferents escenaris.  

El perfil de càrrega del sistema s’ha definit a partir del anàlisis de previsió de la 

demanda elèctrica de l’illa de San Cristóbal en el capítol 3 d’aquest treball.  

A partir de diversos escenaris de canvis analitzats, s’ha obtingut una demanda 
elèctrica anual estimada fins a l’any 2020. En aquest cas d’estudi, s’utilitzarà la 

demanda elèctrica estimada per l’any 2015.  

El potencial d’energies renovables disponibles s’ha estimat en el capítol 4 
d’identificació dels recursos d’energia distribuïda. El potencial de la generació 
d’energia convencional es defineix a partir de la disponibilitat de generadors dièsel.  

Pel que fa a les restriccions del sistema es consideren la falta de capacitat anual 

màxima, reserves operatives i la fracció mínima d’energies renovables.  

En el òptim dimensionat d’un sistema híbrid amb energies renovables el factor 
econòmic és usualment un dels criteris més importants a l’hora de decidir el 
disseny del sistema. Els paràmetres econòmics que es tindran en consideració són 
el cost net actual (Net Present Cost, NPT) i el cost de l’energia (Cost of Energy, 
COE). Tot i això, el factor mediambiental és especialment important en el cas 
d’estudi en qüestió, per tant es donarà prioritat a la minimització del combustible 
abans que a la minimització econòmica.  
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Tanmateix els factors tècnics com la fiabilitat del subministrament, l’excés 
d’electricitat i càrrega elèctrica insatisfeta;  i factors mediambientals com la fracció 
mínima d’energies renovables i les emissions de C02 també tenen un pes molt 
important en la decisió del sistema híbrid més òptim.  

A continuació es llisten els principals factors d’optimització del sistema: 

- Minimització del costos  

- Minimització del consum de combustible. 

- Minimització de les emissions de C02. 

- Incrementació de la fracció d’energies renovables. 

- Minimització de la càrrega elèctrica insatisfeta 

Amb la finalitat de trobar el resultat més òptim, al llarg d’aquest estudi es 

realitzaran anàlisis de sensitivitat mitjançant HOMER, considerant diverses opcions 

de diversos paràmetres considerats. En funció de cada escenari de model energètic 

hi hauran paràmetres característics de cada cas, però a nivell general es 

consideraran el paràmetre de sensibilitat de la Taula 21: 

Taula 21. Paràmetre de sensibilitat considerat en tots els escenaris. Elaboració pròpia 

Fracció mínima d’energies renovables 

40 % 50% 60 % 
 

Considerant que actualment, únicament amb la presència de les turbines eòliques, 

la fracció mínima d’energies renovables a l’illa ha estat de mitjana del 29,2% 

durant els 8 anys de funcionament del parc eòlic, es definiran les noves fraccions 

d’energies renovables de la Taula 21 per tal d’incrementar la seva presència i 
aconseguir els objectius proposats.  

De totes les configuracions, la més òptima serà la que tingui el millor resultat 
econòmic, tècnic i mediambiental.  

6.4. Xarxa híbrida eòlica-solar-Swimsol-dièsel 

Els sistemes híbrids formats per generació eòlica i solar es solen complementar i 
tenen un gran potencial de producció elèctrica. La combinació de sistemes eòliques 
i solars permeten aprofitar el màxim dels recursos estacionals de la zona; el vent 
està relativament més disponible durant els mesos d’hivern i durant la nit, en canvi 
hi ha més recurs solar durant els mesos d’estiu i durant el dia. Tot i això, degut a 
la variabilitat de generació elèctrica dels dos recursos hi ha certs períodes durant 
l’any en que es pot donar la casualitat de que no bufi el vent i a més el cel estigui 
ennuvolat. En aquests moments la producció renovable és totalment nul·la, per 
això és important tenir generadors dièsel de suport, en el cas de que no es disposi 

d’altres sistemes de suport com per exemple les bateries.  

És totalment impossible controlar la generació d’aquest tipus d’energies 
renovables per tant és difícil ajustar la producció amb la demanda. Aquesta falta 
de control resulta en que els sistemes s’hagin de sobredimensionar per poder ser 
capaços de cobrir la demanda. Aquest fet comporta que el cost del sistema sigui 
més elevat, inicialment el cost d’implementació dels recursos solars i eòlics són 
més elevats que els costos de generació dièsel de capacitats similars, però a llarg 
termini l’estalvi en combustibles i la disminució dels costos d’operació i 

manteniment seran sempre inferiors als dels generadors dièsel.  



 Estudi de viabilitat d’una microxarxa a les Illes Galápagos 

 - 67 - 

6.4.1. Instal·lació fotovoltaica 

A causa de la impossibilitat de realitzar un estudi físicament sobre el terreny per 
poder determinar la localització més propicia per la central, s’agafarà com a 
referència un estudi de previabilitat d’un projecte solar fotovoltaic a San Cristóbal 
de 500 kW realitzar per el Dr. Nelson Gallo Velasco (Gallo Velasco 2012), per tal 
de poder realitzar el anàlisis tècnic i econòmic. En aquest estudi s’ubica el projecte 
en una antiga deixalleria del municipi a de San Cristóbal, el qual es troba 
actualment clausurat, abandonat i ple de deixalles. Per tant, el parc solar no tindria 
cap impacte negatiu en el medi de l’illa, en tot cas tot el contrari ja que abans de 

començar la construcció del projecte fotovoltaic seria necessari rehabilitar la zona. 

Pel que fa als criteris seguits a l’hora d’escollir els mòduls fotovoltaics es presenten 

en l’apartat 4.2.4 del capítol 4 dels Annexos.  

Els aspectes econòmics del sistema híbrid inclouen cada tipus d’unitat de 
generació, com les unitats de generació dièsel i eòlica ja són existents s’utilitzaran 
els mateixos valors que el escenari actual analitzat anteriorment. A continuació 
s’enuncien els aspectes econòmics de la instal·lació fotovoltaica. La tecnologia 
solar fotovoltaica ha experimentat una reducció considerable dels seus costos 
durant els últims anys. El cost d’inversió inicial dels sistemes fotovoltaics està 
composat pels elements que conformen el mòdul com per exemple els costos dels 
materials, de procés de fabricació i assemblatge; però també s’inclouen els costos 
de la infraestructura del sistema, els costos dels equipaments elèctrics (inversor, 
transformador, cablejat), i altres costos relacionats amb l’adquisició dels mòduls. 
Segons l’anàlisi dels costos de generació d’energies renovables realitzat per IRENA 
el 2014 (Irena, 2014) els costos dels sistemes PV han disminuït aproximadament 
un 75% des de l’any 2009. El cost dels sistemes PV també depèn de la dimensió 
de la instal·lació, normalment els sistemes de petita escala tenen preus més 

elevats que els sistemes de gran escala. 

Els aspectes econòmics de la instal·lació fotovoltaica dimensionada a l’illa de San 
Cristóbal vindran regits per l’avaluació econòmica de l’article de (Blechinger et al. 

2016) on es realitza un anàlisis econòmic d’energies renovables en sistemes 

híbrids d’illes de petites dimensions, inferiors a 100.000 habitants. Aleshores, pel 
que fa als costos d’inversió inicial i costos de reemplaçament es consideraran 

2000US$/kWp i pels costos d’operació i manteniment es considerarà el 2 % dels 

costos d’inversió, que equivalen a 40US$/kWp, resumits en la Taula 22. El cicle 
de vida de la instal·lació fotovoltaica es considerarà de 25 anys.  

Taula 22. Paràmetres econòmics d’entrada a HOMER dels mòduls fotovoltaics. Font: 

(Blechinger et al. 2016) 

Paràmetres econòmics mòduls 

fotovoltaics  
Valor 

Cost d’inversió US$/kW 2.000 

Cost de reemplaçament US$/kW 2.000 

Cost d’operació i manteniment 

(O&M) US$/kW 
40 
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6.4.2. Swimsol 

‘‘Voliem portar energia solar en indrets on el espai és molt limitat per instal·lar 
panells terrestres, aleshores se’ns va ocórrer posar-los sobre l’aigua’’ (Martin 
Putschek, Director d’Organització de Swimsol). 

Al 2014, l’empresa Swimsol va desenvolupar i comercialitzar la primera instal·lació 
d’energia solar marina. Una instal·lació Swimsol consisteix en una central d’energia 
solar flotant sobre aigua. Està dissenyada per ser col·locada en el mar o en llacs 
de zones tropicals com les Illes Galápagos. Tal i com s’ha comentat anteriorment 
el cost d’integració d’energies renovables com l’energia solar no només és un factor 
positiu per l’ecosistema de la regió sinó que també suposa un impacte inferior en 
el cost econòmic que suposa la generació elèctrica amb dièsel. Tot i això, l’espai 
terrestre a vegades suposa un impediment per l’impacte que suposa la instal·lació 
d’una gran central fotovoltaica. A San Cristóbal, els espais protegits ocupen el 85 
% del territori terrestre de l’illa (Wikipedia® 2016), per tant la implementació 

d’una central de grans dimensions pot suposar un impacte visual negatiu per l’illa.  

Les plataformes de Swimsol consisteixen en plataformes flotants separades de 196 
m2 que es poden organitzar en sistemes de qualsevol capacitat necessària. Cada 
plataforma està equipada amb 24 kW de panells solars i estan dissenyats per 
resistir a la corrosió marina.  El sistema pot suportar onades de fins a 1 metre 
d’altura i velocitats de vent de fins a 120 km/h. La vida útil del sistema està estimat 
aproximadament a 30 anys. A més, els panells solar en plataformes flotants 
produeixen entre 5-10 % més d’energia degut al efecte de refrigeració de l’aigua 

i a la llum addicional reflectida de la superfície de l’aigua (Swimsol 2016). 

A continuació, en la Figura 21 es pot observar una instal·lació de 96 kW situada 
a les Maldives. Com es pot observar la instal·lació no suposa un impacte visual 

gaire important ni tampoc és perjudicial per la fauna marina.  

Per a la illa de San Cristóbal seria necessari realitzar un estudi de viabilitat sobre 
aquest tipus d’estructura per poder trobar el emplaçament més indicat. Des d’un 
punt de vista personal, un dels possibles emplaçament podria ser la Laguna el 
Junco situada al centre de l’illa de San Cristóbal. Es tracta d’un dipòsit natural 
d’aigua dolça format per un cràter natural d’origen volcànic, la superfície de la 
llacuna és de 60.000 m2 (Galapagos Park 2012), suficientment gran com per poder 
incorporar una instal·lació Swimsol de capacitats considerables que no pertorbi a 

la fauna i flora de la zona.  

Figura 21. Instal·lació Swimsol de 96 Kw existent a les Maldives. Font: 

(Swimsol 2016) 
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També podria considerar-se emplaçar la instal·lació en el mar, ja que no implica 
cap perjudici per al ecosistema marí. Un dels propòsits de l’empresa Swimsol 

consisteix en minimitzar el impacte visual de les seves instal·lacions.  

En la Figura 22 s’observa una foto del llac de San Cristóbal.  

 

6.4.3. Anàlisi del sistema 

En el procés d’optimització de la xarxa híbrida eòlica-solar-dièsel es tindran en 
compte diverses capacitats de la central fotovoltaica, les tres turbines eòliques i 
els 5 generadors. També es considera l’opció de no incloure cada component 
mitjançant la introducció del número 0, d’aquesta manera HOMER pot 
desconnectar els generadors dièsel durant els períodes on la producció renovable 

sigui suficient per cobrir tota la demanda.  

Els únics paràmetres que varien en aquest espai de recerca de Homer respecte els 
anteriors escenaris són les capacitats dels mòduls fotovoltaics. Com en aquest 
escenari no es disposa de cap sistema d’emmagatzematge, és molt complicat 
assolir alts percentatges de penetració d’energies renovables degut a la naturalesa 
impredictible del temps i dels canvis climàtics.  El fet de considerar un rang de 
valors diversos de capacitat en lloc de considerar un únic nombre específic 
permetrà a HOMER trobar la combinació eòlica-solar-dièsel més òptima en base a 

la demanda elèctrica i als recursos disponibles.  

Les capacitats del sistema fotovoltaic que es consideren s’han estimat a partir de 
la corba de duració de demanda del 2015 i a partir dels percentatges de penetració 
d’energies renovables que es volen instaurar. Pel que fa a la instal·lació terrestre 
fotovoltaica es consideraran diverses capacitats per tal de trobar quina capacitat 
és la requerida per assolir els percentatges de penetració renovable desitjats. Per 
la instal·lació Swimsol es considera una màxima capacitat d’un megawatt que 
suposa una àrea total d’una hectàrea (100x100m). Es preveu que el sistema haurà 
de sobredimensionar-se per tal d’aconseguir els objectius. 

En la Taula 23 es resumeixen els components del sistema híbrid solar, Swimsol, 
eòlic i dièsel. 

Figura 22. Fotografia del llac de San Cristóbal, ubicació escollida 

per a la instal·lació Swimsol. Font: (Galapagos Park 2012) 
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Taula 23. Espai de recerca a HOMER dels components del sistema híbrid solar-Swimsol-

eòlic-dièsel. Elaboració pròpia 

Mòduls 

fotovoltaics 

(Kw) 

 

 

 

SwimSol 

(Kw) 

Turbines 

800Kw 

(unitats) 

650 

kW 

Gen.  

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

650 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

650 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

1100 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

1000 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

500 500 1 1 1 1 1 1 

1000 1000 2      

1500  3      

2000        

2500        

3000        

*Per el cas del 60 % de fracció mínima d’ER s’han considerat fins a 8000 Kw de 
mòduls fotovoltaics i 2000 Kw de Swimsol. 

6.4.4. Aspectes econòmics de la instal·lació Swimsol 

En la Taula 24 s’exposen els aspectes econòmics de la instal·lació Swimsol.  

Al tractar-se d’un tipus de tecnologia molt recent, no existeix gaire documentació 
on s’especifiqui els costos de implementació d’una instal·lació Swimsol. Pel fet de 
situar-se sobre l’aigua ja es d’esperar que aquest tipus de tecnologia sigui més 
cara que una instal·lació fotovoltaica convencional. Segons una presentació de 
Swimsol realitzada per IRENA, una instal·lació de 1 MW té un cost aproximat de 3 
milions de dòlars (Swimsol Gmbh 2015). Per tant això suposa un cost de 3000 
$/Kw. S’estimarà una vida útil de 30 anys, tal i com s’indica en la pàgina web de 

l’empresa Swimsol. 

El cost d’inversió per kW és 1000$ més elevat que el d’una instal·lació 
convencional, degut als elevats costos de muntar la plataforma sobre l’aigua, 
l’estructura subaquàtica, els cables subterranis, l’ancoratge i els components 
elèctrics adaptats per el medi aquàtic. També es suposen uns costos d’operació i 
manteniment més elevats, del 3 % en lloc del 2 % considerat pel sistema 
fotovoltaic terrestre. S’assumeix una reflectància sobre la superfícies del 25 % en 
lloc del 20 %, ja que la reflexió de raigs solars és més elevada a l’aigua que sobre 

la superfície terrestre.  

Taula 24. Paràmetres econòmics d’entrada a HOMER del mòduls Swimsol. Elaboració 

pròpia 

Paràmetres econòmics mòduls 
fotovoltaics  

Valor 

Cost d’inversió US$/kW 3.000 

Cost de reemplaçament US$/kW 3.000 
Cost d’operació i manteniment 
(O&M) US$/kW 

90 
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6.4.5. Resultats i discussió 

Després de comparar 5 variables sensibles en cada escenari proposat mitjançant 
21.504 simulacions, HOMER mostra una llista amb els resultats més òptims. 
HOMER simula el comportament econòmic de cada sistema per cada tipus de 
combinació de components i capacitats, posteriorment determina l’escenari més 
òptim en funció de cada variable de sensibilitat i del cost actual net més baix, els 

resultats d’aquest escenari es presenten en la Taula 25. 

Taula 25. Resultats òptims a HOMER de la configuració solar-Swimsol-eòlica-dièsel. 

Elaboració pròpia 

Sistema Solar-Eòlic-Dièsel (Cas didàctic)  

Fracció renovable 
mínima (%) 

  40 % 
(A) 

  50 % 
(B) 

  60 % 
(C) 

Fracció renovable 
assolida (%) 

41 % 52 % 61 % 

Capacitat 
instal·lada 

   

Generadors dièsel 
(kW) 

4.050 
4.050 

4.050 

Turbines eòliques 
(kW) 

2.400 
2.400 

2.400 

Instal·lació 
fotovoltaica (kW) 

0 
3.000 

8.000 

Swimsol (kW) 1.000 0 2.000 

Costos dels paràmetres  
Costos d’inversió ($) 3.000.000 6.000.000 22.000.000 

Costos de 
reemplaçament 

($) 

7.660.251 5.637.278 4.484.823 

Costos d’operació 
($) 

6.192.778 6.413.329 12.095.989 

Costos de 
combustible 

($) 

9.466.186 7.745.933 6.243.587 

Rescat 
($) 

-1.297.048 -783.049 -1.445.377 

Total CAN ($) 25.022.166 25.013.490 43.379.024 
CNE ($/kWh) 0,118 0,118 0,204 

 Resultats energètics  
Producció Gen. 

Dièsel (kWh/any) 
8.007.354 6.513.444 5.283.985 

% del total 53,85 39,8 19,7 

Producció Eòlica 
(kWh/any) 

5.036.081 5.036.081 5.036.081 

% del total 33,86 30,77 18,78 

Producció 
Fotovoltaica 
(kWh/any) 

0 4.816.861 12.844.941 

% del total 0 29,43 47,89 
Producció Swimsol 

(kWh/any) 
1.828.387 0 3.656.773 

% del total 12,29 0 13,63 
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Excés d’Electricitat 
(kWh/any) 

1.406.219 2.900.778 13.356.203 

% 9,5 17,7 49,8 
Consum de dièsel 

(L/any) 
2.222.888,9 1.818.931 1.466.144,3 

Emissions de C02 
(kg/any) 

5.853.598 4.789.846 3.860.841 

VIABILITAT VIABLE VIABLE INVIABLE 

    
Comparació amb l’escenari Eòlic+Dièsel 

Fracció renovable % +37  % +73 % + 103 % 
Consum de 

combustible l/any 
      - 374.753,1       - 778.711   - 1.131.497,7 

Emissions de C02 
kg/any 

- 986.850 - 2.050.602 - 2.979.607 

CNE $/kWh +0,09 +0,09 +0,095 
 

El criteri òptim de selecció de la configuració híbrida més òptima es discuteix a 
continuació. A l’hora de decidir el sistema més òptim es tenen en compte  criteris 

econòmics i ambientals.  

Entre els criteris econòmics, HOMER utilitza el CAN i el CNE. Prioritzant aquest 
criteri els escenaris A i B són els més òptims, en canvi el escenari C és inviable 
degut als costos desproporcionats que comporta.  

Entre els criteris mediambientals els més importants són la fracció de renovables, 
el consum de combustible i les emissions de C02. Prioritzant aquest criteri els 
escenaris B i C són els més òptims, ja que s’aconsegueix una major penetració 
renovable que comporta una disminució important en el consum de combustible i 

les emissions de C02.  

Per tant, tenint en compte una visió global dels dos criteris, el escenari B és el més 
òptim. És important considerar més criteris que només l’econòmic, en aquest 
escenari incrementant un 1,08 % el cost anivellat d’energia s’ha pogut augmentar 

la fracció de recursos renovables fins a un 52 %.  

6.5. Xarxa híbrida eòlica-dièsel-bateries 

Els sistemes d’emmagatzematge com les bateries són uns elements essencials i 
necessaris en l’illa de San Cristóbal ja que la generació d’energies renovables és 
inevitablement intermitent. L’energia emmagatzemada pot subministrar energia a 
la càrrega quan la demanda és elevada i les unitats de generació no cobreixen el 
total de la demanda, també es pot emmagatzemar l’energia excedent quan la 

generació d’energia excedeix la demanda de l’illa.  



 Estudi de viabilitat d’una microxarxa a les Illes Galápagos 

 - 73 - 

L’absència de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica a San Cristóbal 
suposa un malbaratament de l’energia produïda per el parc eòlic. Aquest fet es 
produeix per diversos motius, un d’ells és el desajust que existeix entre la 
producció d’energia eòlica i la demanda elèctrica. La producció màxima del parc 
eòlic sol ser durant la nit, període en el qual la demanda és més baixa. En la 
següent Figura 23 de l’article (Kornbluth, Johnson, and Mccaffrey 2009) es pot 
observar la falta de coincidència entre la producció i la demanda de San Cristóbal 

durant l’any 2008: 

Figura 23. Comparació entre la potència de sortida dels aerogeneradors i la demanda 

elèctrica en un dia, any 2008. Font: (Kornbluth, Johnson, and Mccaffrey 2009) 

Com es pot observar en el gràfic, la producció d’energia eòlica és més abundant 
durant la matinada i les primeres hores del matí, quan la demanda de l’illa és 
inferior a 800 Kw. En canvi, quan la demanda elèctrica de l’illa és més elevada, a 
partir de les 5:00 PM fins a les 9:00 PM, la producció eòlica no és suficient per 
cobrir aquesta demanda. Per tant, durant el matí una gran part de la producció 
d’energia dels aerogeneradors es malbarata i per la tarda, com els aerogeneradors 
no són capaços de suplir tota la demanda, els generadors dièsel s’han de posar en 

marxa per subministrar l’energia necessària per complir amb la demanda.  

Un altre dels problemes de la xarxa de San Cristóbal consisteix en la manca de 
reserves rodants. En una xarxa elèctrica, la diferència entre el consum previst i el 
consum real està controlada mitjançant el operador del sistema de transmissió que 
s’encarrega de mantenir la xarxa balancejada. En el cas d’haver-hi un desajust 
entre la càrrega prevista i la càrrega real, les reserves rodants ofereixen una 
capacitat energètica addicional per complir amb les necessitats de la xarxa. Una 
reserva rodant es podria definir com la capacitat energètica que només s’utilitza 

per decisió del operador de la xarxa.  

En el cas de la xarxa de San Cristóbal, degut a la intermitència de la producció 
eòlica, diversos generadors han d’estar constantment en marxa, com a mínim al 

25 % de la seva càrrega total ja que així ho estableix el fabricant.  

Per tant, tot i que la producció eòlica satisfaci tota la demanda, els generadors 
dièsel segueixen en funcionament ja que si es desconnectessin requeririen de 
diversos minuts per restablir la seva operació nominal. Aquest mètode és molt 
ineficient ja que els generadors dièsel decreixen la seva eficiència quan la capacitat 
de generació és inferior. Els sistemes energètics d’emmagatzematge són les 
reserves rodants ideals i ajuden a balancejar la generació i demanda de la xarxa. 
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Són capaços de subministrar instantàniament energia elèctrica per cobrir qualsevol 

bretxa inesperada entre generació i demanda.  

6.5.1. Configuració del sistema 

El sistema consisteix principalment en la xarxa existent a San Cristóbal amb la 
única diferència que s’afegeix un banc de bateries que estarà connectat a un 
inversor per subministrar l’energia a la xarxa. L’excés d’energia generada per les 
turbines eòliques es transmetrà al sistema de bateries. Quan les bateries estiguin 
completament carregades subministraran energia en cas de ser necessari quan el 
parc eòlic no sigui capaç de cobrir tota la càrrega, en cas contrari l’energia serà 
malbaratada. El principal component de distribució és el inversor, el qual es 
connecta als busos de CA i CC. Les bateries subministren energia al bus de CC, els 
generadors dièsel i les turbines eòliques es connecten al bus de CA, el qual 
subministrar l’energia cap a les càrregues de l’illa. En la Figura 24 es pot apreciar 

la configuració dels sistema. 

 

 

 

 

Figura 24. Configuració del sistema eòlic i dièsel amb sistema d’emmagatzematge. 

Elaboració pròpia  

6.5.2. Control del sistema 

El sistema es pot controlar fàcilment perquè només hi ha una font de generació 
diferible, el sistema de bateries. En qualsevol moment en el qual la diferència entre 
la demanda i la generació d’energia renovable sigui negativa, és a dir en què la 
càrrega neta sigui negativa, aquesta serà capaç de cobrir la demanda, en aquest 
cas l’energia excedent s’utilitzarà per carregar les bateries. Quan la càrrega neta 
de la xarxa sigui positiva, és a dir quan la generació renovable no sigui capaç de 
cobrir la demanda, les bateries subministraran l’energia necessària per satisfer la 
demanda (Ma, Yang, and Lu 2014). L’estratègia d’operació es pot observar en la 

Figura 25: 
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6.5.3. Òptima tecnologia d’emmagatzematge 

Per a les xarxes elèctriques de zones remotes i d’illes és convenient combinar 
alguna tecnologia d’emmagatzematge d’energia elèctrica a l’hora d’integrar 
generació renovables, la incorporació d’emmagatzematge ajuda a cobrir 
adequadament la variació de la demanda elèctrica. Hi ha molts tipus de tecnologies 
d’emmagatzematge d’energia, varien segons el disseny, la maduresa de la 
tecnologia i el cost. A l’hora de triar el sistema d’emmagatzematge més adequat 
és important conèixer prèviament quina funció ha d’exercir en el sistema elèctric. 
A continuació es donarà un breu resum dels diferents tipus d’emmagatzematge 
existents i dels factors a tenir en compte a l’hora de destriar la tecnologia més 

òptima, seguint les recomanacions de (Komor and Glassmaire 2012). 

Addicionalment de servir de suport dels recursos renovables, l’emmagatzematge 
també pot contribuir a augmentar l’eficiència dels generadors dièsel. Aquests són 
més eficients quan operen a factors de càrrega elevats, per tant la incorporació 
d’emmagatzematge pot contribuir a disminuir el nombre d’hores d’operació a 
factors de càrrega baixos de baixa eficiència. Una combinació apropiada de 
renovables, emmagatzematge i generadors dièsel pot comportar la solució més 

Figura 25. Diagrama de flux de l’estratègia de control de la 

xarxa eòlica i dièsel amb bateries.Font:(Ma, Yang, and Lu 2014) 
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viable i de cost més baix. Els sistemes considerats purament renovables són massa 
cars per la necessitat de sobredimensionar el sistema per poder satisfer la 

demanda durant períodes sense recursos renovables disponibles. 

Les tecnologies d’emmagatzematge d’energia són molt diverses, l’energia es pot 
emmagatzemar en energia química (bateries o hidrogen, en energia potencial 
(bombeig d’aigua o aire comprimit), en energia elèctrica (condensadors) o en 
energia mecànica (volants d’inèrcia). Els factors més importants a l’hora de definir 

una tecnologia d’emmagatzematge es resumeixen en la Taula 26: 

 

Taula 26. Principals factors de mesura en els sistemes d’emmagatzematge. Font: 

(Komor and Glassmaire 2012) 

Factor de mesura Informació 

Capacitat d’emmagatzemar energia 

(en kWh o Ah) 

Quantitat d’energia que es pot 

emmagatzemar en un període donat de 

temps. 

Ratis de càrrega i descàrrega (Kw o 

A) 

Indica els ratis en els qual l’energia és 

emmagatzemada/subministrada del 

sistema d’emmagatzematge. En la figura 

X.X s’indiquen els tipus de tecnologia 

d’emmagatzematge en funció de la 

capacitat del sistema i del temps de 

descàrrega. 

Vida útil (cicles, anys, kWhlife) 

Es pot mesurar en cicles (en funció dels 

cops en que es pot carregar o descarregar 

el sistema) o en anys. 

Eficiència d’anada i tornada (%) 

Tots els tipus de tecnologies 

d’emmagatzematge requereixen més 

energia per carregar que per descarregar-

se. La pèrdua d’energia s’expressa amb 

l’eficiència d’anada i tornada, que 

representa el rati d’energia descarregada 

del sistema entre l’energia d’entrada al 

sistema. Es consideren les pèrdues de 

càrrega i descàrrega. 

Costos de capital inicial ($/Kw, 

$/kWhcap, $/kWhlife) 

Depenen de diversos factors, del disseny, 

capacitat, localització, preu de mercat, 

consideracions ambientals,... 

La instal·lació del sistema 

d’emmagatzematge també comporta uns 

costos addicionals que s’anomenen costos 

del sistema d’equilibri (Balance of System 

cost, BoS), que inclouen els costos 

d’equipament de seguretat, convertidors, 

monitorització i sensors. Els BoS poden 

tenir un impacte elevat en el cost total del 

sistema. 

Costos d’operació ($/MWh, $/Kw x 

any) 

Tot tipus de tecnologia requereix d’un 

seguiment d’operació i manteniment per 

mantindré el rendiment més elevat 

possible, aquests costos són els de O&M. 
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En la següent Figura 26 es resumeixen les principals tecnologies 
d’emmagatzematge en funció de les seves velocitats de descàrrega per a diferents 

escales de capacitat (Komor and Glassmaire 2012).  

Figura 26. Principals tecnologies d’emmagatzematge en funció de les velocitats de 

descàrrega per a diferents capacitats. Font: (Komor and Glassmaire 2012) 

De totes les tecnologies d’emmagatzematge comercialment disponibles, les 
tecnologies recomanades per a xarxes de petita escala de fins a 10 MW són les 
bateries de plom i àcid, les bateries de ions de liti i les bateries de flux (com les de 
brom i zinc). En la Taula 27 es resumeixen les principals característiques 

d’aquests tipus de bateries extretes del document: 

 

Taula 27. Principals característiques de diferents tipus de bateries. Font: (Komor and 

Glassmaire 2012) 

 
Bateries de 
plom-àcid 

Bateries de 
ions de liti 

Bateries de 
flux 

Capacitat de la xarxa 

elèctrica (Kw/MW) 
≤ 10 MW ≤ 10 MW 25 Kw – 10 MW 

Vida útil (anys) 3 – 10 10 – 15 
Cel·la: 5-15; 

Electrolític: 20+ 

Vida útil (cicles) 500 – 800 2000-3000 
Cel·la: 1500 – 

15000 

Eficiència d’anada i 

tornada (%) 
70 % - 90 % 85 % - 95 % 70 % - 85 % 

Cost capital per 

descàrrega d’energia 

($/Kw) 

$300 - $800 $400 - $1000 $1200 - $2000 

Cost capital per 

capacitat ($/kWhcap) 
$150 - $500 $500 - $1500 $350 - $800 

Cost anivellat 

d’emmagatzematge 

($/kWhlife) 

$0.25 - $0.35 $0.30 - $0.45 $0.15 - $0.25 

Costos d’operació 

anuals ($/Kw x any) 
$30 $25 $30 



Edgar Vives i Serrano  

 - 78 - 

Per tenir un cost anivellat d’emmagatzematge inferior, la vida útil més elevada, 
una alta eficiència, per la comoditat de disposar diversos models a HOMER i per 
ser considerades com a bones candidates per la integració d’energies renovables 
segons el document (Atienza Serna 2011) s’optarà per les bateries de flux en 

aquest estudi.  

En aquest estudi s’inclourà la bateria EnerStore 50 Flow Battery, una bateria de 
brom i zinc que està disponible a la llibreria de HOMER. L’objectiu d’incorporar 
bateries en el sistema consisteix en emmagatzemar els excessos d’energia 
produïts per el parc eòlic i per subministrar energia en períodes d’alta demanda. 
Un dels principals avantatges d’aquest tipus de bateries és que permet assolir una 

profunditat de descarrega del 100 %. 

6.5.4. Cost específic de la bateria de brom i zinc 

Els valors econòmics de la bateria EnerStore 50 no estan disponibles, per tant els 
costos econòmics s’han extret del document (Akhil et al. 2013) es tracta del primer 
document que presenta una amplia perspectiva del potencial de 
l’emmagatzematge d’energia, compara les diferents tecnologies 
d’emmagatzematge i explica les característiques, beneficis i recomanacions de 
cada tipus de bateria. En el apèndix B del document es detallen els costos dels 
diferents tipus d’emmagatzematge. A continuació, en la següent Figura 27 es 

detallen els costos del sistema d’emmagatzematge de bateries de brom i zinc. 

Segons aquest document, els costos associats d’inversió i reemplaçament en 
emmagatzematge per una bateria de brom i zinc de 50 Kw de capacitat, com és el 
cas de la bateria escollida, són de 238 $/kWh. Pel que fa als costos d’O&M 

s’estimen en 30 $/any per bateria segons la Taula 27.  

 

Figura 27. Costos de les bateries de Brom i Zinc. Font: (Akhil et al. 2013) 

Els costos d’una bateria EnerStore 50 s’exposen en la següent Taula 28: 
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Taula 28. Paràmetres econòmics d’entrada a HOMER de la bateria EnerStore 50.  

Elaboració pròpia  

Quantitat Inversió ($) 
Reemplaçament 

($) 
O&M ($/any) 

1 11.900 11.900 30 

 

D’acord amb el document, és la cel·la electroquímica, i no els tancs d’electròlits, 
els que s’han de reemplaçar habitualment a causa de la degradació. El cost de la 

cel·la és d’aproximadament el 50 % del cost del sistema (cel·la i tancs). 

6.5.5. Dimensionat del banc de bateries 

Per realitzar el dimensionat del banc de bateries es seguirà el procediment de 

l’article (Ma, Yang, and Lu 2014). 

Pel que fa als costos d’inversió, d’operació i manteniment s’utilitzaran els costos 
exposats en l’article el document de (Akhil et al. 2013). En la Taula 29 s’exposen 

les característiques principals de la bateria EnerStore 50 Flow Battery. 

Taula 29. Propietats tècniques de la bateria EnerStore 50 Flow Battery. Elaboració 

pròpia 

Paràmetres Valors 

Fabricant 
ZBB Energy 

Corporation 

Capacitat nominal 

(Ah) 
500 Ah 

Capacitat nominal 

(kWh) 
50,0 

Voltatge nominal 100 V 

Eficiència d’anada i 

tornada 
72 % 

Màxima profunditat 

de descàrrega  
100 % 

Vida útil de la pila de 

cel·la 
10 anys 

Cost per unitat $11.900 

Cost d’operació i 

manteniment per 

unitat 

$30/any 

Search Space a 

Homer 
0, 50, 100, 150 
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A continuació es prosseguirà a determinar quin és el nombre necessari aproximat 
de bateries mitjançant les següents equacions:  

𝐶𝐴ℎ =
𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡

𝜂𝑏 · 𝐷𝑂𝐷 · 𝑉𝑏

 (1) 

  

𝐶𝐴ℎ: Capacitat total del banc de bateries en Ah. 

𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡: Energia excedent diària mitjana en Wh/dia.  

𝜂𝑏: Eficiència total de la bateria i de l’inversor. 

𝐷𝑂𝐷: ‘‘Depth of discharge’’ % de profunditat de descarrega.  

𝑉𝑏: Voltatge nominal de la bateria.  

 

𝑛𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 =
𝐶𝐴ℎ

𝐶𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
 (2) 

  

𝑛𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑠  : nombre total de bateries necessaries.  

𝐶𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙: Capacitat d’emmagatzematge d’una batería en Ah.   

 

En el primer escenari analitzat per a l’any 2012, l’excedent d’energia era superior 
que en el segon escenari de l’any 2015, per tant per tal de que el sistema estigui 
correctament dimensionat per a possibles variacions futures, s’utilitza el valor del 
escenari amb energia excedent més alta. Amb una energia excedent de 1.699.180 
kWh/any durant el 2012, un rendiment de la bateria del 72 %, un rendiment del 
inversor del 90 %, una DOD del 100 % i un voltatge nominal de 100 V per unitat, 
el nombre de bateries aproximat requerit pel sistema ha de ser de 150 bateries. 
En la següent figura es mostra un exemple d’una instal·lació de bateries de 250 
MWh, en el nostre cas la capacitat de la instal·lació de bateries és de 7,5 MWh. El 

impacte visual ocasionat és molt baix, tal i com es pot observar en la Figura 28. 

Figura 28. Impacte visual d’una instal·lació de bateries de 250 MWh. Font: (Akhil et al. 

2013) 
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6.5.6. Aspectes tècnics i econòmics del convertidor 

Un convertidor AC/DC es requereix per permetre el flux d’energia entre la part de 
corrent altern de la xarxa i la part de corrent continu, on està situat el banc de 
bateries. La capacitat es selecciona en funció de la capacitat màxima de generació 
de les turbines eòliques. Per aquest estudi es considerarà en el espai de recerca 
de HOMER capacitats de 800, 1600, 2400 Kw. Es considerarà el convertidor genèric 
de HOMER, els costos d’inversió i de reemplaçament s’extreuen de la mateixa taula 
on es detallen els costos del sistema d’emmagatzematge de bateries de brom i 
zinc del document (Akhil et al. 2013).  

Els costos del convertidor s’exposen en la següent Taula 30: 

Taula 30. Paràmetres econòmics d’entrada a HOMER del convertidor. Font: (Akhil et al. 

2013) 

Capacitat (Kw) Inversió ($) 
Reemplaçament 

($) 
O&M ($/any) 

1 484 484 4,50 

 

La vida útil del convertidor s’estima en 15 anys i l’eficiència és del 90 %. 

6.5.7. Resultats i discussió 

Xarxa híbrida eòlica-dièsel amb emmagatzematge  

 

En aquest nou cas s’ha contemplat la incorporació d’una tecnologia 
d’emmagatzematge per tal de disminuir els excedents d’energia que s’han 
observat en els anteriors casos. En un principi, les bateries ajuden a cobrir els 
períodes on les renovables han reduït la seva potència de sortida i permeten 
mantenir la fiabilitat del sistema. Els resultats obtinguts amb HOMER per aquest 
nou escenari es presenten a continuació i es comparen amb el sistema existent. 
Per tal de no repetir-se, només s’analitzaran els resultats clau del sistema. La 
configuració òptima del sistema serà la que permeti minimitzar el combustible i el 

cost present net. 

La Taula 31 resumeix les principals característiques de l’òptim sistema híbrid 
eòlic/dièsel/bateries per a la illa de San Cristóbal. En aquesta configuració amb un 
percentatge de penetració d’energies renovables de 35 %, es poden deixar 
desconnectats dos generadors dièsel (CAT 2 i CAT 3). El cost anual net total és de 
25.751.978 $,  2.640.444$ més car que el sistema híbrid actual sense bateries. 
Degut l’elevada inversió de les bateries el CAN ha pujat i el cost anivellat de 
l’energia de 0,1213 $ també. Tot i això, la implementació de bateries ha permès 
l’augment de la fracció d’energies renovables fins a 35 %, un estalvi de més de 
165.000 litres de dièsel, reduir l’excedent d’energia a gairebé 0 i una reducció de 

les emissions de 444 tones cada any.  

Taula 31. Resultats òptims a HOMER de la configuració Eòlics-Bateries-Dièsel. 

Sistema Eòlic-Dièsel-Bateries òptim  
Capacitat instal·lada 

considerada 
Valor unitat 

Generadors dièsel 2.750 Kw 

Turbines eòliques 2.400 Kw 
Bateries  7.500 kWh 

Convertidor 2.400 kW 
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Costos dels paràmetres 
Costos d’inversió 2.946.600 $ 

Costos de 
reemplaçament 

9.325.415 $ 

Costos d’operació 4.999.272 $ 
Costos de combustible 10.344.876 $ 

Rescat -1.219.043 $ 
Total CAN 26.397.118 $ 

CNE 0,1243 $/kWh 
 Resultats energètics 

Producció Gen. Dièsel 8.802.523 kWh/any 
% del total 63,61  

Producció Eòlica 5.036.081 kWh/any 
% del total 36,39  

Excés d’Electricitat 27.886 kWh/any 
% 0,2  

Consum de dièsel 2.429.226 L 
Emissions de C02 6.396.952 Kg/any 

Diferències escenari 
dièsel+eòlica 

Sense Bateries Amb Bateries 

CNE 0,1088 0,1243 

% excés electricitat 6,7 0,2 
Consum de combustible 

l/any 
2.597.642,60 2.429.226 

Fracció renovable % 30 35 

Emissions de C02 kg/any 6.840.448 6.396.952 
Diferències respecte 
dièsel+eòlica+solar 
Cas de Referència 

Dièsel+Eòlica+Solar Amb Bateries 

CNE 0,1099 0,1243 
% excés electricitat 7,8 0,2 

Consum de combustible 
l/any 

2.426.075,10 2.429.226 

Fracció renovable % 35 35 
Emissions de C02 kg/any 6.388.657,0 6.396.952 

Diferències respecte 
dièsel+eòlica+solar 

Cas Didàctic  

Dièsel+Eòlica+Solar 
(penetració 52 %) 

Amb Bateries 

CNE 0,118 0,1243 
% excés electricitat 17,7 0,2 

Consum de combustible 
l/any 

1.818.431 2.429.226 

Fracció renovable % 52 35 

Emissions de C02 kg/any 4.789.846 6.396.952 
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Comparativa eòlica-dièsel-bateria versus només dièsel 

En la Figura 29 es comparen els costos totals del sistema eòlic-dièsel-bateries 
amb els costos totals que suposaria tenir un sistema únicament dièsel. En la Taula 

32 s’exposen les característiques de cada sistema: 

Taula 32. Components del sistema híbrid amb bateries i del sistema només dièsel. 

Elaboració pròpia 

Sistema 
Turbines 

eòliques 

Genset 

1 (Kw) 

Genset 

2 (Kw) 

Genset 

3 (Kw) 

Genset 

4 (Kw) 

Genset 

5 (Kw) 

Bateries 

(unitats) 

Eòlic-

Dièsel-

Bateries 

3 650 0 0 1100 1000 150 

Dièsel 0 650 650 650 1100 1000 0 

 

Com es pot observar en la gràfica inferior, el nou sistema energètic parteix d’una 
elevada inversió degut a la incorporació de 150 unitats de bateries de 50 kWh 
cadascuna. Degut al baix cost del dièsel a Equador no s’observa una clara 
recuperació econòmica, el cost del sistema només dièsel es manté similar al cost 
del nou sistema energètic. Tot i això, la inversió de les bateries s’acaba recuperant 
i suposa un estalvi de 232.131 $.  Com es pot comprovar en aquest anàlisi del flux 
d’efectiu acumulat durant la vida útil dels projecte, la inversió de la integració  de 
bateries al sistema acaba sortint més rentable al final de vida del projecte. 
Tanmateix, la rendibilitat de la inversió econòmica no acaba de veure’s reflectida 

degut a les subvencions en combustible del govern d’Equador a les Illes Galápagos.  

 

Figura 29. Comparació dels fluxos de caixa acumulats dels escenaris Eòlic -Dièsel amb 

bateries i només Dièsel amb subsidi del dièsel. Elaboració pròpia 
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En la Taula 33 s’exposen els resultats econòmics amb el preu del dièsel sense 
subsidi: 

Taula 33. Resultats econòmics amb el preu de dièsel sense subsidi en la configuració 

híbrida amb bateries. 

Costos dels paràmetres econòmics 

Costos d’inversió 2.946.600,0 $ 
Costos de 

reemplaçament 
9.325.415,0 $ 

Costos d’operació 4.999.272,0 $ 

Costos de combustible 26.475.218,0 $ 
Rescat -1.219.043,0 $ 

Total CAN 42.527.472,0 $ 
CNE 0,2002 $ 

 

En el escenari on el preu del combustible no està subsidiat, la diferència entre els 

dos casos és més amplia i l’estalvi puja fins a  8.583.253 $ en la totalitat del 
projecte, Figura 30.  

Cal destacar que la xarxa híbrida eòlica, solar i dièsel de l’apartat anterior surt més 
rentable, permet una disminució del dièsel i un increment de la fracció renovable 

més elevades respecte aquest nou escenari estudiat.  

 

Figura 30. Comparació dels fluxos de caixa acumulats dels escenaris Eòlic -Dièsel amb 

bateries i només Dièsel sense subsidi del dièsel. Elaboració pròpia 
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6.6. Xarxa híbrida eòlica-solar-dièsel-bateries 

En totes les configuracions analitzades en els apartats anterior que no disposaven 
d’un sistema d’emmagatzematge s’ha pogut comprovar com els excedents 
d’energia eren molt elevats. En el escenari més favorable tan a nivell tècnic i 
econòmic com a nivell mediambiental, l’excedent d’energia era del 17,7 %. Un dels 
punts en contra de les energies eòlica i solar consisteix en la intermitència de la 
producció elèctrica i el fet de no poder ser controlades per els operadors. Això 
comporta que els sistemes energètics que utilitzen aquests dos tipus d’energia 
renovable s’hagin de sobredimensionar per poder assolir percentatges de 
penetració renovable elevats. Com s’ha pogut comprovar en la configuració eòlica, 
solar i dièsel, ha sigut relativament viable arribar fins al 50 % de fracció renovable, 
però per arribar al 60 % la capacitat d’energia fotovoltaica s’ha quasi triplicat, fet 

que ha resultat en la inviabilitat d’aquest sistema.  

Resumint, per poder assolir la màxim penetració d’energies renovables d’una 
manera viable tan a nivell tècnic com a nivell econòmic, les configuracions híbrides 
solar, eòlica, dièsel i bateries resulten ser les més viables, tal i com s’ha pogut 
comprovar en diversos estudis semblants, (Ma, Yang, and Lu 2014), (Martínez-
Díaz et al. 2013), (Singal, Varun, and Singh 2007) durant la investigació d’aquest 
treball.  

6.6.1. Configuració del sistema 

La configuració del sistema es mostra a la Figura 31. 

Figura 31. Configuració de la xarxa híbrida eòlica-solar-dièsel                                   

amb bateries. Elaboració pròpia 

6.6.2. Control del sistema  

La estratègia de control del sistema prioritza en tot moment l’energia generada 
amb recursos renovables i l’energia emmagatzemada amb el banc de bateries. En 
cas d’indisponiblitat d’aquests recursos per cobrir la demanda elèctrica, un o més 
generadors dièsel s’han de posar en funcionament per contrarestar la falta 

d’energia en el sistema. 



Edgar Vives i Serrano  

 - 86 - 

En el cas on l’energia generada excedeix la demanda, s’emmagatzema energia en 

les bateries si aquesta no estan del tot carregades. Si ho estan, l’energia es llença.  

En la Figura 25 es mostra l’estratègia de control del sistema. 

6.6.3. Anàlisi del sistema 

En el procés d’optimització de la xarxa híbrida eòlica-solar-dièsel amb 
emmagatzematge es tindran en compte diverses capacitats de la central 
fotovoltaica, la instal·lació Swimsol, les tres turbines eòliques i els 5 generadors. 
També es considera l’opció de no incloure cada component mitjançant la 
introducció del número 0, d’aquesta manera HOMER pot desconnectar els 
generadors dièsel durant els períodes on la producció renovable sigui suficient per 
cobrir tota la demanda. 

Els aspectes tècnics i econòmics de cada tipus d’unitat de generació ja s’han 
explicat en apartats anterior. En la Taula 34 s’exposen els components del sistema 

híbrid solar, swimsol, eòlic i dièsel amb sistema d’emmagatzematge de bateries.  

 

Taula 34. Espai de recerca a HOMER dels components del sistema híbrid solar-Swimsol-

eòlic-dièsel amb bateries. 

Mòduls 

fotovoltaics 

(Kw) 

 

 

SwimSol 

(Kw) 

Turbines 

800Kw 

(unitats) 

650 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

650 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

650 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

1100 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

1000 

kW 

Gen. 

dièsel 

(On: 1, 

Off: 0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

500 500 1 1 1 1 1 1 

1000 1000 2      

1500  3      

2000        

2500        

3000        

 

Bateries 

(Kw) 
Convertidor (Kw) 

0 0 

250 3000 

 4000 

 5000 

 6000 

 6400 

 

6.6.4. Resultats i discussió 

Xarxa híbrida eòlica-solar-dièsel amb emmagatzematge  

En aquest nou escenari s’ha contemplat la incorporació de totes les tecnologies 
utilitzades en els casos anteriors. En un principi, les bateries ajuden a cobrir els 
períodes on les renovables han reduït la seva potència de sortida i permeten 
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mantenir la fiabilitat del sistema. El mix d’energia solar i eòlica permet una 
compenetració de generació renovable en front de la intermitència dels recursos 
renovables. Els resultats obtinguts amb HOMER per aquest nou escenari es 
presenten a continuació en la Taula 35. La configuració òptima del sistema serà 

la que permeti minimitzar el combustible i el cost present net. 

 

Taula 35. Resultats òptims a HOMER de la configuració Eòlica-Solar-Swimsol-Bateries-

Dièsel. 

Sistema Eòlic-Solar-Dièsel-Bateries òptim  
Capacitat instal·lada 

considerada 
Valor unitat 

Generadors dièsel 2.750 Kw 

Turbines eòliques 2.400 Kw 
Instal·lació fotovoltaica 3.000 Kw 

Swimsol 1.000 Kw 
Bateries  12.500 kWh 

Convertidor 5.000 kW 
Costos dels paràmetres 

Costos d’inversió 14.395.000 $ 
Costos de 

reemplaçament 
4.988.918 $ 

Costos d’operació 7.759.041 $ 
Costos de combustible 4.649.898 $ 

Rescat -1.147.221 $ 
Total CAN 30.645.638 $ 

CNE 0,144 $/kWh 
 Resultats energètics 

Producció Gen. Dièsel 3.937.108 kWh/any 
% del total 25,2  

Producció Eòlica 5.036.081 kWh/any 
% del total 32,24  

Producció Fotovoltaica 
(kWh/any) 

4.816.861 kWh/any 

% del total 30,84  
Producció Swimsol 

(kWh/any) 
1.828.387 kWh/any 

% del total 11,71  
% Fracció renovable 71  

Excés d’Electricitat 640.730 kWh/any 
% 4,1  

Consum de dièsel 1.091.908 L 
Emissions    

Diòxid de carboni 2.875.353 Kg/any 
Monòxid de carboni 7.097,40 Kg/any 

Hidrocarburs sense 
cremar 

786,17 Kg/any 

Material particulat 535,03 Kg/any 

Diòxid de sofre 5.774,20 Kg/any 

Òxids de nitrogen 63.331,0 Kg/any 
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Taula 36. Resultats òptims a HOMER de la configuració Eòlica-Solar-Swimsol-Bateries-

Dièsel. 

Paràmetres de 
comparació dels 

escenaris 

Eòlic-Solar-Dièsel-
Bateries 

Eòlic-Solar-Dièsel (cas 
de referència) 

CNE1 – CNE2 0,144 – 0,178 0,1099 - 0,1858 

CAN1 – CAN2 30.645.638 - 
37.896.032 

23.342,562 - 39.451.984 

% excés electricitat 4,1 7,8 
Consum de combustible 

l/any 
1.091.908 2.426.075,10 

Fracció renovable % 71 35 
Emissions de C02 kg/any 2.875.353 6.388.657,0 

Diferències respecte 
dièsel+eòlica+solar 

Cas Didàctic  

Eòlic-Solar-Dièsel-
Bateries 

Dièsel+Eòlica+Solar 
(penetració 52 %) 

CNE1 – CNE2 0,144 – 0,178 0,118-0,175 
CAN1 – CAN2 30.645.638 - 

37.896.032 
25.013.490 – 39.410.667 

% excés electricitat 4,1 17,7 
Consum de combustible 

l/any 
1.091.908 1.818.431 

Fracció renovable % 71 52 

Emissions de C02 kg/any 2.875.353 4.789.846 
Diferències respecte 
dièsel+eòlica+solar 

Cas Didàctic  

Eòlic-Solar-Dièsel-
Bateries Dièsel+Eòlica+Bateries 

CNE1 – CNE2 0,144 – 0,178 0,1243 - 0,2002 
CAN1 – CAN2 30.645.638 - 

37.896.032 
26.397.118 - 42.527.472 

% excés electricitat 4,1 0,2 

Consum de combustible 
l/any 

1.091.908 2.429.226 

Fracció renovable % 71 35 

Emissions de C02 kg/any 2.875.353 6.396.952 
Diferències respecte 
dièsel+eòlica+solar 

Cas Didàctic  

Eòlic-Solar-Dièsel-
Bateries 

Configuració actual 
Dièsel+Eòlica 

CNE1 – CNE2 0,144 – 0,178 0,1088 – 0,190 

CAN1 – CAN2 30.645.638 - 
37.896.032 

23.111.534 - 40.360.168 

% excés electricitat 4,1 6,7 

Consum de combustible 
l/any 

1.091.908 
2.597.642,60 

Fracció renovable % 71 30 
Emissions de C02 kg/any 2.875.353 6.840.448 

* CNE1 – CNE2: Cost de l’energia amb i sense el subsidi del dièsel. 

* CAN1 – CAN2: Cost total del projecte amb i sense el subsidi del dièsel. 

 

A l’hora de valorar si el nou sistema proposat és òptim es tenen en compte  criteris 

econòmics i ambientals.  
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Entre els criteris econòmics, HOMER utilitza el CAN i el CNE. Prioritzant aquest 
criteri el escenari actual (dièsel i eòlica) és el que surt més econòmic quan el preu 
del combustible té subsidi, degut a que no es realitza cap inversió. En canvi, quan 
es s’utilitza el preu real del combustible, el escenari més econòmic és la nova 
configuració òptima eòlica, solar, dièsel i bateries. Per tant, econòmicament, 
aquesta nova configuració és la més rentable ja que suposa un elevat estalvi del 

subsidi del govern equatorià.  

Entre els criteris mediambientals els més importants són la fracció de renovables, 
el consum de combustible i les emissions de C02. Prioritzant aquest criteri la nova 
configuració òptima trobada és la més òptima, ja que s’aconsegueix una major 
penetració renovable del 71 %, una disminució molt important en el consum de 
combustible d’aproximadament un milió i mig de litres per any i també una 

reducció de més de 4 milions de kilograms d’emissions de C02 per any.  

Per tant, tenint en compte una visió global dels dos criteris, la nova configuració 

és la més òptima.  

En la Taula 37 s’exposen els resultats econòmics amb el preu del dièsel sense 

subsidi: 

Taula 37. Resultats econòmics amb el preu del dièsel sense subsidi per a la 

configuració solar-Swimsol-eòlica-bateries-dièsel. 

Costos dels paràmetres econòmics 

Costos d’inversió 14.395.000 $ 
Costos de 

reemplaçament 
4.988.918,0 $ 

Costos d’operació 7.759.041,0 $ 
Costos de combustible 11.900.292,0 $ 

Rescat -1.147.221,0 $ 
Total CAN 37.896.032,0 $ 

CNE 0,178 $ 

 

Comparativa d’escenaris 

En aquesta comparació d’escenaris entre la configuració de xarxa solar, eòlica i 
dièsel amb bateries s’analitzen els balanços de costos d’aquest nou sistema híbrid 
proposat i els costos dels escenaris de configuració eòlica-dièsel, eòlica-solar-

dièsel i només dièsel.  

Escenari òptim vs. Xarxa híbrida actual (eòlica + dièsel) 

En la següent Figura 32 es pot observa el flux de caixa acumulat per a  la 
configuració híbrida eòlica-dièsel actual i per al escenari òptim proposat en el 
present apartat. L’elevada inversió de la nova configuració comporta que el període 
retorn de la inversió sigui de 20,15 anys. Tot i això, al final de vida del projecte 
l’estalvi de la nova configuració puja als 2.464.141 $. L’escenari òptim és més 
favorable que la xarxa híbrida actual a nivell econòmic, tot i què la taxa interna de 
retorn no sigui gaire elevada, del 5,4 %. Com s’ha comentat anteriorment, un dels 
objectius més importants d’aquest canvi de configuració és el factor medi 

ambiental, en aquest cas el factor econòmic és només un valor afegit a la inversió.  



Edgar Vives i Serrano  

 - 90 - 

 

Figura 32. Comparació dels fluxos de caixa acumulats dels escenaris Eòlic -Solar-Dièsel 

amb bateries i Eòlic-Dièsel sense subsidi del dièsel. 

Escenari òptim vs. Xarxa híbrida eòlica + dièsel +solar (fotovoltaica+Swimsol) 

La configuració eòlica, solar i dièsel amb una penetració renovable del 52 % és un 
dels escenaris més favorables que s’han trobat en aquest estudi. Tot i això, la nova 
configuració òptima assoleix un 71 % de penetració renovable amb un increment 
de la inversió de 5.395.000 $ que es retornen al cap de 13,79 anys. Al final de 
vida del projecte l’estalvi de la nova configuració comporta un estalvi de 
1.514.636$, amb una taxa interna de retorn del 6,7 %. Un cop més el escenari 
òptim surt més favorable, a més de poder augmentar en quasi un 20 % la fracció 

renovable. El flux de caixa comparatiu es mostra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Comparació dels fluxos de caixa acumulats dels escenaris Eòlic -Solar-Dièsel 

amb bateries i Eòlic-Solar-Dièsel sense subsidi del dièsel. 
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Escenari òptim vs. Xarxa només dièsel 

Finalment per tal de poder observar el gran impacte positiu que suposen les 
energies renovables a nivell econòmic es compara el flux de caixa acumulat entre 
el sistema òptim del present apartat i el sistema només dièsel. Tot i la diferència 
de quasi 15 milions en el any 0, el retorn de la inversió es realitza en tan sols 8,81 
anys i al final de vida del projecte l’estalvi puja a 13.214.680 $ amb un TIR del 

11,5 %. El flux de caixa comparatiu es mostra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Comparació dels fluxos de caixa acumulats dels escenaris Eòlic -Solar-Dièsel 

amb bateries i només Dièsel sense subsidi del dièsel. 

6.7. Substitució de combustibles fòssils per 

biocombustibles  

 

‘‘Des de l’any 2010 un sistema híbrid composat per dos generadors de 
biocombustible d’oli de Jatropha amb una potència de 69 kW cadascun i una central 
fotovoltaica amb una generació d’energia pic de 21 kW cobreixen satisfactòriament 
la demanda elèctrica de l’illa Floreana del arxipèlag de les Galápagos’’ (Gruber 
2014). 

Al 2008, el ‘‘DED (German Development Service, Deutsche Entwicklungsdienst)’’ 
juntament amb l’empresa alemanya VWP, es va realitzar un estudi per la factibilitat 
d’integració de biocombustible a les illes Galápagos. Després d’un estudi exhaustiu 
dels diferents biocombustibles i la disponibilitat de cada recurs, es va decidir que 

l’oli vegetal de Jatropha era el més indicat.  

Segons el anàlisi de generadors i biocombustibles en altres Illes de Galápagos 
realitzat per aquest estudi de viabilitat, es va preveure la substitució de tots els 
generadors dièsel instal·lats en les Illes. Com a criteris per a la priorització de 
substitució de generadors  es tindria que considerar el estat de cada generador, la 
seva antiguitat, el rendiment energètic i altres factors com el canvi en la demanda 
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d’energia elèctrica. Per a la substitució dels diferents generadors instal·lats es 
recomanen generadors Deutz, Volvo, MAN o Wärtsilä, que ofereixen condicions 

aptes per als factors energètics de les Illes. 

El projecte pilot dels generadors de biocombustible a Floreana ha sigut un èxit, 
des de l’any 2010 fins al final del 2013 no es va registrar cap defecte en les més 
de 15000 hores d’operació de cada generador (Gruber 2014). 

Un dels dubtes que van sorgir a l’hora de realitzar l’estudi de viabilitat consistia en 
esbrinar quina era la millor localització per obtenir el recurs vegetal per produir el 
combustible. Una de les possibles solucions era introduir la planta de Jatropha en 
l’illa per poder cultivar-la autònomament, l’altre consistia en importar-la d’una 
regió d’Equador on era especialment abundant. Es va decidir que el més indicat  
era importar-la d’una altre zona, ja que els experts estaven preocupats de que la 
incorporació d’una espècie invasiva fos perjudicial per a les espècies locals (Gruber 

2014). 

En el capítol d’identificació dels recursos renovables més adequats ja s’ha justificat 
la disponibilitat del recurs i la favorable implementació d’aquesta mesura. A 
continuació es prossegueix a escollir un generador de biocombustible adequat per 
a l’illa de San Cristóbal. Segons les recomanacions de (Hofmann et al. 2008) es 
recomanen generadors Volvo per potències entre 150 i 450 kW, i generadors MAN 

o Wärtsilä per a requeriments superiors als 750 Kw. 

A continuació s’exposen diversos punts a tenir en compte en la substitució de 
generadors de dièsel a generadors que funcionin amb biocombustibles (Hofmann 
et al. 2008):  

- Realitzar un diagnòstic detallat del estat dels generadors en 

funcionament.  

- Analitzar els futurs canvis en la demanda de generació d’energia, en cas 

de no realitzar-ho correctament podria resultat en un sobre o sub-

dimensionat del generador a instal·lar-se.  

- Analitzar el rendiment energètic dels generadors existents, considerar la 
substitució dels generadors amb rendiments inferiors a 10 kWh/galó.  

En la taula X.X s’exposen els generadors dièsel existents a l’illa de San Cristóbal. 
Es pot comprovar com els tres generadors de 650 kW tenen una antiguitat de més 
de 25 anys i un rendiment energètic inferior a 10 kWh/galó. En canvi, els 
generadors de 1000 kW i 1100 kW són molt recents, amb 7 i 5 anys d’antiguitat 
respectivament. Per tant en aquest estudi només es considerarà la substitució dels 

generadors més antics.  

6.7.1. Biocombustible de Jatropha vs. Combustible dièsel convencional 

 

En la Taula 38 s’exposen les propietats principals del biocombustible d’oli de piñó 
(Jatropha) i del combustible dièsel convencional (Bailey, Chotimongkol, and Isono 
2007). 
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Taula 38. Propietats principals del dièsel i del biocombustible d’oli de Jatropha. Font: 

(Bailey, Chotimongkol, and Isono 2007) 

Paràmetre Dièsel Oli de Jatropha 

Contingut energètic 

(MJ/kg) 
42,6 – 45,0 39,6 – 41,8 

Pes específic (t/m3, 

15ºC) 
0,84 – 0,85 0,91 – 0,92 

Temperatura de 

solidificació (ºC) 
-14 2 

Temperatura 

d’inflamabilitat (ºC) 
80 110 - 240 

Valor de cetà 47,8 51,0 

Sofre (%) 1,0 – 1,2 0,13 

 

6.7.2. Aspectes tècnics del generador de biocombustible 

Seguint les recomanacions del estudi (Hofmann et al. 2008) s’ha seleccionat un 
generador de l’empresa MAN per substituir els tres generadors dièsel de 650 kW. 
A partir de les opcions de mercat dels generadors de biocombustible del fabricant 
MAN es realitzarà un anàlisi de sensibilitat amb HOMER per decidir quina capacitat 
és la més òptima per suplir la substitució dels generadors dièsel indicats. 
L’empresa MAN ha tingut motors que funcionen amb biocombustibles des de 1994. 
Els motors i generadors MAN poden consumir una àmplia gamma de substàncies 
com olis vegetals, greixos animals, oli de cuina usat,... (MAN Diesel & Turbo, n.d.). 
A més els emissions que generen són considerablement més baixes que les dels 
combustibles fòssils.  A continuació es presenten les propietats principals que ha 

de complir el biocombustible per ser apte en els generadors MAN, Taula 39.  

 

Taula 39. Requisits específics dels generadors MAN de biocombustible. Font: (MAN 

Diesel & Turbo, n.d.) 

Propietat del biocombustible Quantitat/unitat 

Contingut energètic mínim > 35 MJ/kg 
Pes específic 0,9 – 0,93 t/m3 

Temperatura de solidificació < 10ºC 
Temperatura d’inflamabilitat > 60ºC 

Valor de cetà > 40 

 

El generador de biocombustible escollit com a possible candidat òptim és el 
L23/30S Stationary Power (MAN Diesel & Turbo 2016) que té un rang de capacitat 
de generació d’entre 618 i 1330 KW segons el nombre de cilindres i la velocitat. 
Les combinacions de capacitats que s’introdueixen a HOMER per tal de que 

decideixi la més òptima són les següents: 

- 2 Generadors MAN L23/30S de 675 Kw cadascun.  

- 2 Generador MAN L23/30S de 809 i 675 Kw. 

- 1 Generador MAN L23/30S de 1330 Kw.  
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6.7.3. Emissions: Biocombustible de Jatropha vs. Dièsel Convencional 

En el document de (Bailey, Chotimongkol, and Isono 2007) s’indica que existeix 
un conflicte en la determinació de les emissions del biocombustible de Jatropha. El 
contingut de sofre en aquest biocombustible varia segons l’autoria dels articles, en 
alguns anàlisis s’esmenta que el contingut de sofre és nul (WSU report, 2002) , en 
altres es suggereix que el seu contingut és de 0,13 % (Schrimpff 2002). En tot 

cas, es pot concloure que el contingut de sofre és gairebé negligible.  

També s’especifica que segons (States 2002) el biocombustible de Jatropha, 
respecte el combustible dièsel convencional, disminueix el monòxid de carboni i 
les partícules en suspensió en un 50 %, mentre que disminueix en un 67 % els 
hidrocarburs no cremats i eliminar completament els sulfats. La única 
conseqüència negativa segons aquest anàlisi és un increment del 10 % en els òxids 
nitrosos. En la Figura 35 es presenten els canvis percentuals d’emissions del 

biocombustible de Jatropha respecte el dièsel convencional. 

 

 

Figura 35. Canvis percentuals d’emissions del biocombustible de Jatropha respecte al 

dièsel. Font: (States 2002) 

Segons (Hofmann et al. 2008) el biocombustible de Jatropha té unes emissions de 
C02 considerablement més baixes que el dièsel, degut principalment a l’absorció 
del C02 a través de la fotosíntesi durant l’època de creixement de l’arbre de 
Jatropha. Un cop més, les emissions de C02 són molt diverses en funció de l’article  
consultat; segons el document (Deng, Han, and Yin 2012) en l’etapa de combustió 
les emissions C02 del biocombustible són de 74,6 g C02/MJ, molt similars a les 
emissions del combustible dièsel de 74,7 g C02/MJ. Tot i això, aquest document 
també recalca que la disminució de C02 té lloc durant l’etapa de creixement de 
l’arbre. Segons el document (Ndong et al. 2009), la reducció d’emissions del 
biocombustible de Jatropha s’estima en un 72 %, en aquest estudi s’agafa com a 

referència aquesta dada.  

Des del punt de vista d’emissions de diòxid de carboni, els biocombustibles tenen 
un gran avantatge sobre la gasolina, dièsel i altres combustibles fòssils. Les 
matèries primes usades com a biocombustibles són part del cicle de carboni de la 
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terra. A diferència del petroli o el carbó, els biocombustibles no es desenterren del 
subsòl ni alliberen el carboni que porta milions d’anys emmagatzemat sota terra, 
que es converteix en diòxid de carboni a l’hora de cremar-se. En canvi, quan es 
cremen els biocombustibles, el diòxid de carboni que havien capturat durant el 
període de creixement, s’allibera a l’atmosfera. Per tant, els biocombustibles es 
situen dintre del cicle natural del carboni, en alguns casos s’ha arriba a dir que el 
balanç d’emissions de carboni dels biocombustibles és neutral (Morris, Mangold, 

and Friedman 2014). 

Segons el escenari òptim, el rati d’emissions de diòxid de carboni en funció de el 
MWh d’energia produïda és de 0,730 tC02/MWh. A partir d’aquest rati s’estimarà 
la disminució d’emissions de diòxid de carboni que s’aconsegueix gràcies a la 
incorporació dels generadors de biocombustible.  

Tota la producció elèctrica a partir dels generadors de biocombustible s’assumirà 
com generació neta d’emissions de diòxid de carboni i es calcularà l’estalvi 

equivalent a partir del rati d’emissions de diòxid de carboni.  

6.7.4. Corba de consum del biocombustible de Jatropha 

En la recerca de les propietats de consum del biocombustible de Jatropha s’han 
trobat evidències significatives que sostenen l’ús del biocombustible de Jatropha 
com una solució viable per a la substitució del dièsel. Malgrat això, els intents de 
modelar la corba de consum de l’oli de Jatropha no han tingut èxit degut a la falta 
d’informació sobre com determinar una corba de consum apropiada per aquest 
tipus de combustible. S’haurien de realitzar futurs anàlisis per incrementar la 
fiabilitat de l’estudi d’aquest tipus de combustible. El modelat d’una corba 
d’eficiència de combustible específica permetria obtindré resultats més precisos. 
S’ha observat que el contingut energètic de l’oli de Jatropha és inferior al del dièsel, 

per tant l’eficiència de la corba de consum hauria de ser inferior que la del dièsel. 

Per tant s’utilitzen els paràmetres per defecte de HOMER en les corbes d’eficiència 
de consum, amb la excepció del ‘‘pendent de combustible’’ (fuel slope) que seguint 
criteris personals es disminueix d’un 7 %, que és el mateix percentatge de 

disminució del contingut energètic de l’oli de Jatropha respecte el dièsel.  

6.7.5. Aspectes econòmics del biocombustible de Jatropha 

 

L’oli de Jatropha es considera com un alternativa renovable del dièsel convencional 
amb gran potencial, a més de contribuir al desenvolupament sostenible, a 
combatre la pobresa i a evitar la desertificació  mitjançant el seu cultiu i extracció 

d’oli.  

En un estudi de viabilitat econòmica de l’oli de Jatropha com a biocombustible  
(Cynthia and Teong 2011) es va estimar que a Ghana, a l’any 2010, el cost del 

biocombustible de l’oli de Jatropha era de 0,99 $/litre.  

En el estudi de substitució de biocombustibles a Galápagos (Hofmann et al. 2008) 
s’estimen els següents preus en funció de l’empresa subministradora i del serveis 

inclosos, Taula 40: 
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Taula 40. Cost del biocombustible Jatropha segons l’empresa distribuïdora. Font: 

(Hofmann et al. 2008) 

Biocombustible d’Oli de Jatropha 

Empresa Biocombustible Envasos 

o en 

tancs 

Transport 

fins al 

port de 

Guayaquil 

Transport 

fins a l’illa 

de 

Floreana 

Preu 

per 

litre 

($) 

Preu per 

tonelada 

($) 

RAFEKOLKA Oli de Jatropha Si Si No 0.73 800 

PROYCOMTEC Oli de Jatropha Si 
- 

Si 1.39 1528 

 

En el preu de l’empresa RAFEKOLKA s’hauria d’afegir el cost de transport fins a la 
illa de les Galápagos de Floreana que s’estima en 0,235 $/litre, que en total 

suposaria un cost de 0,965 $/litre. 

En definitiva, el preu del biocombustible varia en funció de l’empresa i dels serveis 
aportats, durant la recerca d’informació d’aquest treball no s’han trobat dades 
específiques sobre la regulació econòmica d’aquest biocombustible a Equador. Per 
tant, en aquest estudi s’utilitzarà el cost de l’empresa RAFEKOLKA ja que 
s’aproxima al cost trobat en l’estudi de viabilitat  econòmica de l’oli de Jatropha 

com a biocombustible.  

Pel que fa als aspectes econòmics del generador, s’utilitzaran els mateixos costos 
dels generadors dièsel, ja que el nou generador MAN de biocombustible segueix 
sent un generador dièsel tot i què està adaptat per admetre olis vegetals com a 

combustibles. 

6.7.6. Anàlisi i resultats del sistema 

La configuració del sistema és idèntica a la del escenari òptim pel que fa a les 
tecnologies renovables, en canvi per a la generació mitjançant combustible, es 
considera només el generador Stanford com a font de generació dièsel i les 
següents combinacions de generació de biocombustible. L’objectiu principal 
consisteix en reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A continuació en 
la Taula 41, Taula 42 i Taula 43 es mostren els paràmetres més rellevants dels 

resultats de HOMER de cada combinació proposada.  
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Taula 41. Combinació 1 de generadors de biocombustible. Elaboració pròpia 

Combinació 1 Gen. Bio 1 Gen. Bio 2 Gen. Stanford (dièsel) 
Capacitat (Kw) 

675 675 1000 

Hores de funcionament (h) 
656 2.852 4.253 

Cost de l’energia del 

sistema ($/kWh) 
0,176 

Producció  elèctrica 

(kWh/any) 161.946 796.324 3.000.348 

Consum de combustible 

(L/any) 
73.076 339.160 817.866 

Emissions de C02 (kg/any) 
33.102 162.769 2.190.254 

* Per a les emissions de C02 dels generadors de biocombustible es considera la 

reducció del 72 % comentada en el apartat 6.6.3.  

 

Taula 42. Combinació 2 de generadors de biocombustible. Elaboració pròpia 

Combinació 2 Gen. Bio 1 Gen. Bio 2 Gen. Stanford (dièsel) 
Capacitat (Kw) 

809 809 1000 

Hores de funcionament (h) 
520 2.852 4.252 

Cost de l’energia del 

sistema ($/kWh) 
0,181 

Producció  elèctrica 

(kWh/any) 
124.943 886.003 2.947.246 

Consum de combustible 

(L/any) 62.703 390.585 803.854 

Emissions de C02 (kg/any) 
25.538 181.099 2.151.490 

* Per a les emissions de C02 dels generadors de biocombustible es considera la 

reducció del 72 % comentada en el apartat 6.6.3.  

 

Taula 43. Combinació 3 de generadors de biocombustible. Elaboració pròpia 

Combinació 3 Gen. Bio 1 
Gen. Stanford 

(dièsel) 

Capacitat (Kw) 1.330 809 

Hores de funcionament (h) 2.848 4.231 

Cost de l’energia del sistema ($/kWh) 0,192 

Producció  elèctrica (kWh/any) 1.248.637 2.709.888 

Consum de combustible (L/any) 593.340 741.111 

Emissions de C02 (kg/any) 255.221 1.978.218 

* Per a les emissions de C02 dels generadors de biocombustible es considera la 

reducció del 72 % comentada en el apartat 6.6.3.  
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En la Taula 44 es comparen les emissions del escenari òptim damb les emissions 
de la combinació de generació amb biocombustibles amb més reducció, que 

correspon a la combinació 3.   

 

Taula 44. Comparació dels resultats d’emissions de gasos del escenari òptim i de la 

combinació 3 de biocombustibles. Elaboració pròpia 

Emissions Escenari òptim 
Escenari amb 
biocombustible 

(3) 

Percentatge de 
reducció  

Diòxid de carboni 

(kg/any) 
2.875.353 2.233.439 - 22,32 % 

Monòxid de carboni 

(kg/any) 
7.097,40 6.745,60 - 4,96 % 

Hidrocarburs sense 

cremar 

(kg/any) 

786,17 674,58 - 14,2 % 

Material particulat 

(kg/any) 
535,03 508,51 - 4,96 % 

Diòxid de sofre 

(kg/any) 
5.774,20 5.322,60 - 7,82 % 

Òxids de nitrogen 

(kg/any) 
63.331,0 80.840,0 + 27 % 

 

6.7.7. Discussió 

Els resultats d’aquest nou anàlisi de la xarxa que també contempla la incorporació 
de generadors de biocombustible de Jatropha Curcas mostren uns percentatges de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que es poden considerar 
positius. En termes econòmic suposa una inversió força elevada degut a la compra 
de nous generadors, tot i això considerant el factor mediambiental com el més 
important, la inversió és rentable ja que permet disminuir els gasos perjudicials 
per al medi ambient. Tanmateix, s’han trobat diverses limitacions a l’hora de 
construir el model de generador de biocombustible de Jatropha degut a la falta 
d’informació, com per exemple: els costos del generador, la corba d’eficiència del 
biocombustible i emissions precises de gasos. En futurs treballs s’hauria de 
realitzar un anàlisi més exhaustiu de l’estat de l’art d’aquest tipus de 

biocombustible.  
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CAPÍTOL 7: 

FLUX DE CÀRREGA DE 

LA XARXA AMB 

MATPOWER 

En aquest capítol s’explica breument el funcionament del programa MATPOWER, 
complement del software MATLAB® que s’utilitza per resoldre fluxos de càrrega i 
problemes d’òptims fluxos de càrrega. Es tracta d’una eina de simulació per a 
investigadors i educadors, dissenyat per assolir el millor resultat possible, 
mantenint sempre un codi simple d’entendre i de modificar. MATPOWER va ser 
desenvolupat a la Universitat de Cornell en el centre de recerca PSERC (Power 
Systems Engineering Research Center) (Zimmerman and Murillo 2015). En el cas 
d’estudi d’aquest treball s’analitzaran les 24 hores del dia amb la demanda màxima 
de l’any 2015 i amb la implementació de les noves fonts de generació introduïdes 
en el capítol anterior pel cas de la xarxa híbrida eòlica, solar, dièsel i amb sistema 
d’emmagatzematge. Les dades de demanda i generació horàries s’extreuen dels 

resultats de HOMER.  
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7.1. Plantejament del flux de càrrega 

En aquest estudi es pretén modelitzar la xarxa troncal de l’illa de San Cristóbal, 

composta per 14 nodes i 13 branques.  

La funcionalitat principal de MATPOWER consisteix en resoldre fluxos de càrrega i 
a optimitzar els fluxos de càrrega. Per poder resoldre els fluxos de potència s’han 
de realitzar una sèrie de passos previs que consisteixen en introduir totes les dades 

d’entrada que permetin definir tots els paràmetres del sistema de potència.  

Un cop introduïts tots els paràmetres requerits per MATPOWER, es pot procedir a 
resoldre el sistema introduint la funció de simulació requerida per a cada tipus 
d’estudi, les funcions de simulació més importants són runpf i runopf.  

Els resultats de la simulació es mostren en la pantalla de MATLAB, on es recull un 
resum del sistema que inclou dades dels nodes (voltatge, angle, generació i 
càrrega total per a cada node) i dades de les branques (fluxos i pèrdues en cada 

branca). 

7.1.1. Tipus de nodes  

Els nusos d’una xarxa elèctrica es classifiquen segons tres tipologies (Sumper 
2015): 

- Node de consum (PQ): són aquells que tenen un consum conegut de 

potencia activa i reactiva, i una potencia de generació nul·la activa i reactiva. 

- Node de generació (PV): són aquells que tenen un consum conegut de 

potencia activa i una generació coneguda de potencia activa. El mòdul de la 

tensió també és conegut. 

- Node de referència (Slack): es tracta d’un únic nus que té un consum 

conegut de potencia activa i se li assigna un angle de tensió que s’agafa 
com a referència (angle = 0).  

7.1.2. Procediment per resoldre un flux de càrrega en xarxes elèctriques 

La resolució d’un flux de càrrega en una xarxa elèctrica es pot realitzar mitjançant 

el següent procediment (Sumper 2015): 

1. Classificació del nodes de la xarxa (Slack, PV, PQ) 

2. Càlcul de la matriu d’admitàncies 

3. Càlcul de les tensions en tots els nodes de la xarxa 
4. Càlcul del flux de potencia en cada component de la xarxa 
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7.2. Control i operació del sistema 

El modelat del control i operació del sistema no entra dins dels objectius del treball, 

tanmateix s’especificaran les assumpcions escollides.  

Es fixa la central de generació dièsel com a node Slack ja que és la font de 
generació que té més capacitat de fluctuar la generació elèctrica segons els ordres 
dels controladors de la xarxa. Per mantenir la tensió de la xarxa en els períodes 
on la generació de potència activa de la central dièsel no és necessària, els 
generadors dièsel injectaran la potència reactiva que sigui necessària per mantenir 
l’estabilitat de la xarxa. Es suposa que els generadors dièsel tenen la capacitat 

balancejar els desajustos del sistema.  

En futurs estudis, es podria considerar un model de node Slack distribuït tal i com 
proposa l’article (Moses and Odero 2012). L’increment de penetració de generació 
distribuïda en les xarxes elèctriques està comportant un canvi en els anàlisis 
tradicionals de fluxos de càrregues que segons l’article no són pràctics per aquest 
tipus de sistema distribuït. En els fluxos de càrrega tradicionals amb un únic node 
Slack, un generador, generalment controlable com una central tèrmica, s’escull 
per ser la referència de l’angle de fase del voltatge i s’encarrega de balancejar els 
desajustos de potència degut a les pèrdues de potència real. En canvi, en sistemes 
distribuïts es pot considerar un node Slack distribuït per millorar els problemes 

d’estabilitat.  

7.3. Modelat dels elements de la xarxa 

7.3.1. Branques 

Les branques de la xarxa inclouen les línies de transmissió, els transformadors i 
els canviadors de fase. Aquests es modelen seguint el estàndard del model π d’una 
línia de transmissió amb un transformador en sèrie a l’inici de la línia, tal i com es 

mostra en la Figura 36, (Zimmerman and Murillo 2015). 

 

Tant en les línies de transmissió com els transformadors es defineixen utilitzant 
els paràmetres r, x i b (resistència, reactància i susceptància), els valors han 
d’estar en pu. A continuació en la Taula 45 es mostra informació detallada per a 
cada tipus de branca, abans però en la següent taula es mostren les dades 

d’entrada a introduir per a les branques:  

 

Figura 36. Modelització d’una branca a 

MATPOWER. 
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Taula 45. Dades d’entrada a MATPOWER de les branques de la xarxa. 

Dades d’entrada Descripció 
Fbus Bus del qual surt la línia 

Tbus Bus al qual entra la línia 
r Resistència (pu) 

x Reactància (pu) 
b Susceptància (pu) 

rateA Ràtio a llarg termini (MVA) 
rateB Ràtio a curt termini (MVA) 

rateC Ràtio d’emergència (MVA) 

ratio 
Ràtio de transformació 

Ràtio = 0 (en línies) 
Angle Angle de fase del transformador 

Status Estat de la branca 

 

7.3.2. Línies 

Les línies es presenten mitjançant el model equivalent π d’una línia curta (l<80 
km), Figura 37. En línies amb longituds menors a 80 km es pot prescindir del 
efecte de la capacitat i considerar només l’efecte dels seus paràmetres resistius i 
inductius en una impedància de valor igual a la impedància total de la línia  
(Zimmerman and Murillo 2015). 

 

Figura 37. Modelització d’una línia de transmissió.  

7.3.3. Transformadors  

Els transformadors es modelen mitjançant un esquema equivalent simplificat on 
es representen amb una impedància equivalent, formada per la part inductiva i la 

part resistiva, Figura 38 (Zimmerman and Murillo 2015). 

  

Figura 38. Modelització d’un transformador.  
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7.3.4. Nodes 

En la matriu dels nodes es defineixen els nodes de consum, de generació i el node 

de referència o Slack, Taula 46 (Zimmerman and Murillo 2015). 

 

Taula 46. Dades d’entrada a MATPOWER dels nodes de la xarxa. 

Dades d’entrada Descripció 
Bus_i Número de node 

Bus_type 
Tipus de node (1 = PQ, 2 = PV, 3 = 

Slack, 4 = aïllat) 

Pd Demanda de potència real 
Qd Demanda de potència reactiva 

Gs Conductància de shunt 
Bs Susceptància de shunt 

Bus_area Àrea en la que es troba el node 
Vm Voltatge (pu) 

Va Angle de voltatge (graus) 
baseKV Voltatge de base 

Zone Zona en la que es troba el node 
Vmax Màxim voltatge (pu) 

Vmin Mínim voltatge (pu) 

 

7.3.5. Generadors 

En aquesta secció s’inclouen tots aquells busos on hi hagi generació. Un generador 

es modela com una injecció de potència complexa a un bus específic, com es 

mostra en la fórmula següent de la potència aparent per a un generador i 

(Zimmerman and Murillo 2015): 

𝑠𝑔
𝑖 = 𝑝𝑔

𝑖 + 𝑗 · 𝑞𝑔
𝑖  

 
(3) 

Les dades s’introdueixen en MW (P) i en MVAr (Q), la resta d’unitats estan en pu. 

En la Taula 47 s’indiquen les diferents dades d’entrada de la matriu de 
generadors. 

Taula 47. Dades d’entrada a MATPOWER dels generadors de la xarxa. 

Dades d’entrada Descripció 
Bus de generació Número de node 

Pg Potència de sortida real (MW) 
Qg Potència de sortida reactiva (MVAr) 

Qmax Màxima potència reactiva generada 
Qmin Mínima potència reactiva generada 

Vg Voltatge en pu 
Mbase Potència aparent base (MVA) 

Status Funcionament de la màquina 
Pmax Potència real màxima 

Pmin Potència real mínima 
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7.3.6. Eina d’anàlisi del flux de càrrega: MATPOWER 

Per dur a terme l’anàlisi del flux de càrrega MATPOWER disposa de cinc mètodes 
de resolució diferents. Els mètodes de resolució són Newton Raphson, BX fast-
decoupled, Gauss-Seidel, XB fastdecoupled i DC power flow (Zimmerman and 

Murillo 2015).  

El mètode predeterminat i que s’utilitza en aquest cas d’estudi és el de Newton 
Raphson. Per utilitzar qualsevol dels altres mètodes és necessari que l’opció 

PF_ALG sigui escrita explícitament. 

7.4. Descripció dels elements de la xarxa 

necessaris per realitzar el flux de càrrega 

En la Figura 39 es mostra la xarxa d’estudi de San Cristóbal de la qual es realitzarà 

el anàlisi de flux de càrrega per un dia sencer.  

Figura 39. Xarxa d’estudi de San Cristóbal Eòlica-Solar-Dièsel amb sistema 

d’emmagatzematge. Elaboració pròpia 

En el Capítol 5.1 dels Annexos es  descriuen els diferents elements de la xarxa 
necessaris per realitzar el flux de càrrega (propietats elèctriques de les línies 
elèctriques i dels transformadors) i es desenvolupen els càlculs per a la 
determinació de les seccions dels conductors, a partir dels mètodes presentats en 

el manual de (Prysmian 2013) 
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7.5. Objectius del flux de càrrega amb 

MATPOWER 

Els objectius principals d’aquest flux de càrrega es llisten tot seguit: 

- Simular el flux de càrrega de la xarxa en els 24 períodes.  

- Calcular tots els corrents de les branques en els 24 períodes. 

- Calcular les tensions dels busos en els 24 períodes. 

- Mostrar els resultats de corrents i tensions en boxplots.  
- Mostrar la potencia activa consumida.  

7.6. Dades d’entrada a MATPOWER 

Les dades d’entrada a MATPOWER es poden veure a l’apartat 5.2 dels Annexos 
que representen les dades dels busos, les dades dels generadors i les dades de les 
branques. En el apartat 5.3. dels Annexos es mostra el codi de programació 
complet necessari per simular el flux de càrrega de 24 hores. Per simular un flux 
de càrrega diari ha sigut necessari realitzar un script per calcular el flux de carrega 

iteratiu de 24 hores. 

S’ha decidit seleccionar el bus dels generadors dièsel com a bus Slack. El bus Slack 
actua com a fasor de referència per a tots els fasors calculats, la seva magnitud 
està restringida, en canvi la potència de generació en aquest bus és lliure de 
prendre el valor necessari per tal d’anivellar les necessitats del sistema degudes a 
les pèrdues de potència activa i reactiva. El bus Slack seleccionat ha de tenir una 
font de potència activa i reactiva, ja que la potència injectada en aquest bus ha de 

variar lliurement per ajustar els dèficits del sistema.  

7.7. Resultats i discussió  

En primer lloc, s’ha executat el script que permet simular el flux de càrrega de la 

xarxa en els 24 períodes del dia amb demanda màxima de l’any 2015. A 

continuació en la Taula 48, Taula 49 i Taula 50 s’exposen els resultats del flux 

de càrrega per a període 14, el de més demanda.   

Periode 14 

MATPOWER Version 5.1, 20-Mar-2015 -- AC Power Flow (Newton) 

Newton's method power flow converged in 3 iterations. 

Converged in 0.01 seconds 
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Taula 48. Resum del sistema del flux de càrrega a MATPOWER al període 14. 

How many? How much? P (MW) Q (MVAr) 

Busos 14 
Capacitat total de 

Generació 
500.0 -500.0 a 500 

Generadors 5 On-line Capacitat 500.0 -500.0 a 500 

Càrregues 4 Generació (actual) 5.3 2.8 

Fixes 4 Càrrega 5.0 2.4 

Diferibles 0 Fixe 5.0 2.4 

Shunts 0 Diferible 0 0 

Branques 13 Shunt (inj) 0 0 

Trafos 5 Pèrdues 0.37 0.35 

Àrees 1 
Branques 

carregant-se 
0 0 

 

 Mínim Màxim 

Magnitud Voltatge 0.962 p.u. @ bus 5 1.001 p.u. @ bus 8 

Angle Voltatge -0.17 deg @ bus 5 5.81 deg @ bus 7 

Pèrdues P activa - 0.20 MW @ línia 9-2 

Pèrdues P reactiva - 0.21 MVAr @ línia 9-2 

 

 

Taula 49. Resum del busos del flux de càrrega a MATPOWER al període 14. 

Resultats dels Busos en el Període 14 

Bus Voltatge Generació Càrrega 

- Mag(pu) Ang(rad) P(MW) Q(MVAr) P(MW) Q(MVAr) 

1 (Slack) 1.000 0.000 -0.07 3.57 - - 

2 0.998 0.002 - - - - 

3 0.999 0.030 - - - - 

4 0.968 -0.143 - - 0.97 0.47 

5 0.962 -0.173 - - 1.27 0.62 

6 0.990 -0.040 - - 0.26 0.12 

7 1.000 5.814 2.40 -2.12 - - 

8 1.001 5.755 - - - - 

9 0.998 5.186 - - - - 
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10 1.000 0.630 2.13 -1.44 - - 

11 1.001 0.577 - - - - 

12 1.000 3.097 0.88 -0.77 - - 

13 1.000 3.076 - - - - 

14 1.000 -0.031 0.00 3.51 2.48 1.20 

Total 5.34 2.76 4.97 2.41 

 

 

Taula 50. Resum de les branques del flux de càrrega a MATPOWER al període 14. 

Resultats a les Branques en el període 14 

Branca Des de ... a 

... 

Des de Bus A Bus Pèrdues 

(I^2*Z) 

- Bus Bus P(MW) Q(MVAr) P(MW) Q(MVAr) P(MW) Q(MVAr) 

1 1 2 -0.07 3.57 0.07 -3.57 0.000 0.01 

2 2 3 -0.47 -0.03 0.47 0.03 0.000 0.00 

3 14 3 -2.48 2.31 2.48 -2.31 0.000 0.00 

4 2 4 0.99 0.48 -0.97 -0.47 0.029 0.02 

5 2 5 1.32 0.64 -1.27 -0.62 0.047 0.03 

6 2 6 0.26 0.13 -0.26 -0.12 0.002 0.00 

7 7 8 2.40 -2.12 -2.40 2.12 0.000 0.00 

8 8 9 2.40 -2.12 -2.37 2.14 0.029 0.02 

9 9 2 2.37 -2.14 -2.17 2.34 0.201 0.21 

10 10 11 2.13 -1.44 -2.13 1.45 0.000 0.00 

11 11 3 2.13 -1.45 -2.11 1.46 0.017 0.02 

12 12 13 0.88 -0.77 -0.88 0.77 0.000 0.00 

13 13 3 0.88 -0.77 -0.84 0.81 0.043 0.04 

Total 0.369 0.35 
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Al executar el script de MATPOWER s’obtenen diversos paràmetres associats a cada 
bus i a cada branca. Entre els paràmetres dels busos destaquen la magnitud del 
voltatge (V), l’angle del voltatge (deg), la potència activa (MW) i la potència 
reactiva (MVAr). Entre els paràmetres de les branques destaquen les potències 

injectades en cada bus i les pèrdues de potència activa i reactiva de cada branca.  

En segon lloc, un dels objectius del flux de càrrega és de calcular les tensions en 
els busos durant les 24 hores. En els fluxos de càrrega amb el mètode de Newton-
Raphson, la magnitud del voltatge del node Slack es fixa a 1.0 pu i la variació límit 
de voltatge és de ±5 %. Per tant, les magnituds de voltatge segures en els busos 
del sistema tenen que estar entre els valors de 0.95 pu i 1.05 pu (Swe, Swe, and 
Lin 2011). Els busos del sistema amb magnituds de voltatge que difereixen 
d’aquest rang de valors es consideraran com a punts dèbils del sistema. En la 
Figura 40 es presenten els valors de tensió en pu per a cada bus del sistema en 

forma de boxplot.  

 

Figura 40. Boxplot de tensions en els busos de la xarxa en pu. 

Es pot observar com les tensions de tots els busos compleixen amb els requisits 
d’estabilitat del sistema, ja que no hi ha cap que difereixi del rang de valors de 
tensió que es considera com a segur pel sistema. Un dels requisits bàsics pel bon 
funcionament d’un sistema elèctric és la estabilitat del voltatge. Els voltatges 
desitjats es poden obtenir directament controlant el voltatge o també controlant 
la potència reactiva en el sistema. La inestabilitat del voltatge pot comportar un 
increment de la demanda o un canvi en les condicions d’operació del sistema. En 
la xarxa analitzada en aquest flux de càrrega no hi ha problemes d’inestabilitat del 

sistema.  

En tercer lloc, el següent objectiu del flux de càrrega consistia en calcular els 
corrents de les branques del sistema i mostrar els resultats en forma de boxplot. 
En la Figura 41, es mostren els valors d’intensitat en amperes en funció de cada 
bus de la xarxa. Es pot observar com els valors de la intensitat són més elevats 
en les branques de generació (1,7,8,9,10,11,12 i 13) que en les branques de 
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consum (4, 5 i 6), conseqüència de que la potència en les línies de generació és 

més elevada que la potència de les línies de consum.  

 

Figura 41. Boxplot de corrents de les branques de la xarxa en A. 

Finalment, amb el mateix script també s’ha calculat la potència activa total del 
sistema per a cada període del dia, que es mostra en la Figura 42. Es pot observar 
com els pics de potència activa tenen lloc en els períodes de més demanda, entre 
les 10 i 20h. També es pot apreciar un pic de demanda a les 2 del matí que es deu 
a una elevada generació eòlica degut a l’augment de la velocitat del vent, aquest 

energia produïda s’emmagatzema a les bateries.  

 

Figura 42. Potència activa de la xarxa per a cada hora del dia amb demanda màxima.  
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En la Figura 43 es pot observa la potència injectada (quan és positiva) i 
emmagatzemada (quan és negativa) de la bateria. Quan té lloc pic de potència 
activa que s’ha observat en la Figura 42 a les 2 del matí es pot observar com una 
part d’aquesta potència generada per les turbines eòliques excedeix la demanda 
de consum i s’emmagatzema a les bateries. Pel que fa a la resta de la jornada, 
entre les 10 i les 18h, les bateries només emmagatzemen energia degut a l’elevada 
producció de les energies renovables, especialment de les centrals solars. 
Posteriorment, quan ja es comença a fer de nit i la generació renovable decau, les 
bateries injecten a la xarxa l’energia elèctrica necessària per satisfer una part de 
la demanda.  

 

Figura 43. Potència activa injectada/emmagatzemada per les bateries durant el dia de 

major demanda.  
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CAPÍTOL 8: 

CONCLUSIONS 

En aquest estudi s’ha investigat el rendiment tècnic i la viabilitat econòmica d’una 
microxarxa de gran escala a l’illa de San Cristóbal. El principal objectiu que s’havia 
proposat i s’ha executat en aquest treball consistia en optimitzar el consum de 
combustible i disminuir les emissions de gasos amb efecte hivernacle mitjançant 
la implementació d’una nova configuració amb elevada penetració d’energies 
renovables. Per arribar a tal objectiu, en primer lloc s’ha profunditzat en la situació 
actual del sector energètic de San Cristóbal per poder estimar la demanda en els 
propers anys mitjançant diversos escenaris proposats amb criteris personals. A 
continuació, un cop analitzades les energies renovables més viables per a la 
generació elèctrica de l’illa s’han estudiat diverses configuracions mitjançant el 
software HOMER ENERGY per poder trobar quin sistema era el més òptim tan a 

nivell econòmic com a nivell mediambiental.  

El baix cost del combustible dièsel a les Illes Galápagos degut al elevat subsidi del 
govern Equatorià ha perjudicat diverses configuracions d’energies renovables 
perquè en alguns casos la inversió es recuperava però no sortia rentable ja que 
els guanys eren mínims. Tot i això, com s’ha comentat al llarg del treball, el factor 
mediambiental suposava un criteri més important que el factor econòmic, ja que 
l’idea principal consistia en protegir el fràgil i únic ecosistema de les Illes 
Galápagos, que meravella a tot el planeta. Tanmateix, totes les configuracions 
proposades suposaven un estalvi econòmic molt elevat per al govern equatorià 
degut a què, quan el preu del dièsel es mostrava sense subsidi, la inversió de les 
tecnologies renovables es recuperava i els guanys s’incrementaven. Finalment, 
després de combinar les tecnologies eòlica, solar, dièsel com a suport i un sistema 
d’emmagatzematge de bateries, s’ha aconseguit assolir un percentatge del 71 % 
d’energies renovables que suposa un èxit tan a nivell mediambiental com a nivell 
econòmic, amb una reducció del consum del combustible del 55 % i un estalvi 

econòmic de 2.464.141$ al final del projecte. 

En el darrer escenari energètic també s’ha considerat la substitució dels 
generadors dièsel per generadors de biocombustible de Jatropha. S’ha pogut 
comprovar com les emissions de gasos disminuïen de forma important, tot i què 
la falta d’informació específica no ha permès aprofundir més.  
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Finalment, s’ha desenvolupat un flux de càrrega mitjançant l’eina MATPOWER, un 
complement del software MATLAB®. S’ha realitzat un anàlisi del flux de càrrega 
per al dia de més demanda de l’any amb la finalitat de comprovar l’òptim 
funcionament de la nova configuració òptima de la xarxa trobada en l’avaluació 
tècnica-econòmica realitzada amb HOMER. Els resultats obtinguts han sigut 
favorables ja que la estabilitat de la xarxa no s’ha vist afectada. Les diverses 
energies renovables es complementen durant tots els períodes i en els casos on  
cap d’elles produeix energia, les bateries s’encarreguen d’injectar energia a la 

xarxa.  

Les sensacions obtingudes a través dels resultats d’aquest treball són molt 
satisfactòries. Els resultats han demostrat que la nova configuració de la 
microxarxa híbrida és una solució eficient i sostenible per a l’ecosistema de l’illa. 
La mateixa metodologia es podria aplicar per a les altres illes de les Galápagos. En 
futurs treballs es considera la possibilitat de complimentar aquest treball 

mitjançant el desenvolupament de la part de control de la microxarxa.  
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CAPÍTOL 9: 

PRESSUPOST 

 

L’objectiu d’aquest capítol consisteix en presentar el pressupost  de realitzac ió del 
projecte.  Al tractar-se d’un projecte de simulació  el  cost vindrà associat  a 
material informàtic, als softwares pertinents i al treball desenvolupat per 
l’enginyer.  Així doncs el  pressupost es reparteix entre els costos informàtics i els 
costos de recerca.  

9.1. Pressupost dels recursos informàtics 

La taula següent mostra el pressupost dels recursos informàtics: 

 

Concepte Preu per Unitat Unitats Total 

Portàtil HP 
Pavilion i5 

649 € 1 649 € 

Llicència 
HOMER ENERGY 

PRO® (6 
mesos) 

150 € 1 150 € 

Llicència 
Educativa 
MATLAB® 

500 € 1 500 € 

Total   1.299 € 
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9.2. Pressupost del treball de recerca 

La taula següent mostra el pressupost del treball de recerca: 

 

Concepte Preu per Hora Hores Total 

Determinació 
dels objectius 

25 € 20 500 € 

Documentació 
del treball 

25 € 180 4.500 € 

Anàlisi de la 
normativa 

25 € 20 500 € 

Creació dels 
escenaris i 
simulacions 

25 € 100 2.500 € 

Anàlisi dels 
resultats 

25 € 40 1.000 € 

Redacció del 
projecte 

25 € 240 6.000 € 

Costos 
d’impremta  

- - 100 € 

Total - 600 15.100 € 

 

9.3. Total pressupost 

La taula següent mostra el pressupost total del treball:  

 

Concepte Total Brut I.V.A. 21 % 
Total 

Pressupost 
Pressupost dels 

recursos informàtics 
1.299 € 272,79 € 1.571,79 € 

Pressupost del treball 
de recerca 

15.100 € 3.171 € 18.271 € 

Total 16.399 € 3.443,79 € 19.842,79 € 

 

 

D’acord amb el contingut desglossat en la taula anterior, el pressupost d’execució 
del treball, amb l’IVA del 21 % inclòs, puja a la quantitat de dinou mil vuit cents 
quaranta-dos euros amb setanta-nou cèntims (19.842,79 €).  

 

Data: Dimecres, 8 de Juny de 2016 

Vigència: 6 mesos 

 

Firma:  

  Edgar Vives i Serrano 
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