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CAPÍTOL 1: 

PREVISIÓ DE LA 

DEMANDA ELÈCTRICA 

DE SAN CRISTÓBAL 

En aquest primer capítol de l’annex es desenvolupa la previsió de demanda 
elèctrica de San Cristóbal. En primer lloc, s’analitzen els diversos indicadors 
comentats en la memòria i s’introdueixen els diversos canvis tecnològics. 
Finalment, a partir de tots els criteris estudiats, s’estima la demanda elèctrica fins 
al 2020.   

1.1. Indicador econòmics 

1.1.1. Producte Interior brut 

El sector energètic representa un pilar molt important en tota economia i es 
considera un factor clau per el benestar de la societat. Un adequat plantejament 
del sector energètic es projectarà sempre tenint en compte una gestió eficient de 
l’energia i mirant d’aconseguir el impacte mínim i més sostenible per els 
ecosistemes. Per tant, és important considerar la previsió del sector energètic per 
tal de poder prendre decisions i per complir amb la demanda energètica de la 
població.  

En l’última dècada, el sector energètic equatorià ha registrat un important 
creixement degut principalment a l’expansió econòmica del país. La demanda 
energètica i el producte interior brut tenen una relació directa, quan l’economia 

s’expandeix, el consum d’electricitat també incrementa.  
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Segons el balanç nacional energètic del 2015, la generació d’electricitat nacional 

va augmentar de 14266 GWh al 2004 fins a 25144 GWh al 2014.  

El PIB de l’Equador va assolir el 2011 un creixement anual molt elevat del 7,9 % 
a causa del creixement de les inversions, de la producció interna i de les 
exportacions. Posteriorment, al 2012 i 2013, va registrar valors positius del 5,6% 
i 4,6% respectivament, valors que situaven Equador per sobre dels països en 
desenvolupament de l’Amèrica Llatina (Banco Mundial, 2016). A partir del 2014, 
el PIB té una tendència a la baixa com a conseqüència del menor creixement de 
les inversions i a la baixada del preu del petroli a nivell mundial. L’evolució del PIB 

es mostra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Evolució del PIB a Equador i a Amèrica Llatina entre el 2006 i el 2018. 

Elaboració pròpia 

1.1.2. Demanda elèctrica nacional i per càpita 

Per altra banda, pel que fa a la demanda història anual d’energia elèctrica al 
conjunt de l’Equador, la taxa de creixement mitjana anual entre el 2004 i 2014 va 

ser del 5,3 %, Figura 2 (Ing. David Delgado, 2015). 
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Figura 2. Evolució de la energia elèctrica generada entrega a Equador entre el 2004 i el 

2014. Elaboració pròpia 

La demanda elèctrica per càpita va créixer en un percentatge de creixement anual 
mitjà de 4,89% entre 2004 i 2014, Figura 3 (Ing. David Delgado, 2015). 

 

Figura 3. Evolució del consum elèctric per càpita a Equador entre 2004 i 2014. 

Elaboració pròpia 
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En les dues figures anteriors es pot observar que a voltants del 2009, es va produir 
un alentiment de la demanda elèctrica anual, només va créixer d’un 3 %, i una 
disminució en el indicador de consum elèctric per càpita, va disminuir 
negativament en un -0,32%. Aquest fet va ser causa de la crisis energètica que 

va patir Equador al 2009 degut al canvi climàtic. 

1.2. Indicadors demogràfics 

1.2.1. Evolució demogràfica  

Segons la tendència a la baixa del PIB equatorià durant els pròxims anys, es podria 
estimar que la demanda d’energia elèctrica també disminuirà i el creixement 
energètic s’alentirà. Tot i això, en la regió del cas d’estudi en qüestió, l’economia 
de les illes Galápagos està determinada principalment per la industria del turisme. 
El creixement poblacional a Galápagos s’ha incrementat exponencialment, a 
diferència del creixement poblacional en la resta del país continental. Per tant, 
degut a l’increment anual de visitants, la economia i la població de les Galápagos 
creix any rere any. En la Figura 4 es pot observar com la població de San Cristóbal 
creix a un ritme del 2,29 %, (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2010). 

 

Figura 4. Evolució de la població de San Cristóbal estimada fins al 2020. Elaboració 

pròpia 

1.2.2. Evolució turística  

El turisme a les illes Galápagos va experimentar un creixement molt ràpid a partir 
de la dècada dels 80, durant alguns anys el turisme va créixer en valors superiors 
al 40%, Figura 5. Pel que fa a la última dècada (2004-2014), el turisme estranger 
ha crescut amb valors superiors al 10 % fins al 2009, quan la crisis econòmica 
mundial va fer disminuir l’entrada de turistes en -10,83% respecte el 2008.  
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Posteriorment, amb la recuperació econòmica dels països més desenvolupats, el 
percentatge de turistes ha seguit creixent però a nivells més moderats amb una 
taxa mitjana de creixement del 7% des del 2010 (Lansdale et al., 2015). Aquest 
increment del turisme és molt important pels beneficis econòmics que suposa per 

les illes Galápagos, però també implica una major degradació ecològica.  

 

Figura 5. Evolució del nombre de turistes a les Illes Galápagos.  

La elevada immigració des del continent ha tingut com a resultat diversos efectes 

col·laterals, com per exemple una demanda incrementada dels serveis bàsics.  

Les Illes Galápagos són el principal destí turístic d’Equador. El turisme genera entre 
el 6 i el 7% del producte interior brut de l’Equador, per tant el turisme és el tercer 
sector econòmic més important del país, darrere del petroli i els plàtans. 

 

1.3. Indicadors energètics 

1.3.1. Demanda elèctrica local 

CITCEA UPC ha proporcionat en aquest treball les dades de demanda elèctrica de 
l’illa de San Cristóbal per als anys 2011 i 2012. En la Figura 6 es compara la 
demanda elèctrica anual durant tots els mesos de l’any. La demanda mitjana al 
2011 va ser de 31,3 MWh, respecte els 34,2 MWh de l’any 2012 que representa 
un creixement anual aproximat del 9 %.  

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
0

50

100

150

200

250

Temps [any]

N
o

m
b

re
 d

e
 t

u
ri

s
te

s
 [

e
n

 m
il
e
rs

]

 

 

Turistes internacionals

Turistes nacionals

Total de turistes



Edgar Vives i Serrano  

 - 12 - 

 

Figura 6. Comparació de l’evolució de la demanda elèctrica del 2011 i 2012 en kWh.  

Elaboració pròpia 

1.3.2. Demanda de combustible local 

Segons el Balanç energètic d’Equador 2015 (Ing. David Delgado, 2015), al 2014 
el consum anual de combustible derivats del petroli a les Illes Galápagos va assolir 
aproximadament 10,4 milions de galons de dièsel i 3,39 milions de galons de 
gasolina extra, Taula 1: 

 

Taula 1. Consum anual de combustibles fòssils a les Illes Galápagos, 2014. Font: (Ing. 

David Delgado, 2015) 

2014 Dièsel Gasolina extra 

Consum (galons) 10.364.592 3.389.652 

 

En la Figura 7 es pot observar com es va repartir el consum total de dièsel a l’illa 

de San Cristóbal durant el any 2008.  

El principal sector consumidor de combustible va ser el transport marítim, la 
creixent arribada de turistes i la necessitat d’utilitzar aquest tipus de transport per 
desplaçar-se està causant un ràpid augment del nombre de vaixells en totes les 
illes. La generació elèctrica també va suposar un quart de tot el combustible 
consumit, a l’any 2008 la gran majoria de generació elèctrica es realitzava 
únicament mitjançant generadors dièsel, per tant el consum de combustible era 

molt elevat.  

La gasolina extra s’utilitza principalment per els vehicles terrestres, en canvi el 

dièsel té més utilitats (8% destinat a gasolineres): 
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Figura 7. Repartiment del consum de combustible dièsel a les Illes Galápagos. 

Elaboració pròpia 

Tot i que durant els últims anys s’han implementat diverses tecnologies renovables 
en vàries illes, la demanda de combustible a San Cristóbal segueix creixent degut 

a l’augment de població i de turisme.  

1.4. Projecció de la demanda elèctrica  

1.4.1. Creació d’escenaris base 

Amb els diversos valors recopilats durant aquest breu anàlisis de la prospecció de 
creixement del conjunt del país i enfocada específicament per al cas d’estudi en 
qüestió, es pot preveure quina serà la direcció del creixement del sector elèctric 
de l’illa de San Cristóbal. Es realitzaran diversos escenaris per tal de poder estudiar 
totes les prospeccions possibles, un escenari més pessimista, un de conservador i 

un de més optimista. 

Per a l’escenari base es tindran en compte els indicadors demogràfics, ja que 

suposen el principal motiu de creixement energètic, Taula 2.  

 

Taula 2. 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. 
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Per estimar la demanda elèctrica entre l’any 2012 i l’any 2014 s’utilitzen els 
percentatges de creixement estimats en la Taula 3. A partir del 2015 es van 
començar a introduir mesures d’eficiència energètica a l’illa de San Cristóbal, per 
tant es proposen noves estimacions de demanda. A partir de l’any 2016 es suposa 
la implementació d’una primera tanda de vehicles elèctrics. En la següent taula 
X.X. s’exposen les dades demanda fins al 2014 mitjançant els percentatges de 

creixement dels escenaris base.  

 

Taula 3. Dades de demanda estimades fins a 2014 segons els escenaris base. 

Elaboració pròpia 

 
2011 2012 Escenaris 2013 2014 

 

kWh 

11.437.151,14 12.484.501,59 
2,29% 

(pessimista) 
12.770.396,7 13.062.838,8 

11.437.151,14 12.484.501,59 
5,74% 

(conservador) 
13.201.112 13.958.855,8 

11.437.151,14 12.484.501,59 
9,18% 

(optimista) 
13.630.578,8 14.881.866 

 

1.4.2. Mesures d’eficiència energètica 

Com a mesura principal d’eficiència energètica per a l’any 2015 es va realitzar la 
substitució de refrigeradors d’alt consum a l’illa de San Cristóbal. En la Figura 8 
extreta de (Kornbluth, Johnson, & Mccaffrey, 2009) es pot contemplar com al 2008 

els refrigeradors suposaven un 37 % del total de la demanda elèctrica de l’illa. 

 

Figura 8. Repartiment del consum elèctric a l’illa de San Cristóbal al 2008. Elaboració 

pròpia 

El Govern Nacional, a través del Ministeri d’Electricitat i Energies Renovables i les 
empreses elèctriques de distribució, va impulsar el Plan Renova Refrigeradora  
(Empresa Eléctrica Quito, 2015) que consisteix en un projecte innovador 
d’eficiència energètica que permet substituir els frigorífics ineficients de tecnologia 
antiquada amb un consum elevat. Es van substituir els refrigeradors que 

consumien més de 200 kWh o que tinguessin més de 10 anys de vida.  
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Segons (Ministerio de Industria y Productividad, 2014) els nous refrigeradors d’alta 
eficiència suposen un estalvi energètic del 25 % respecte als refrigeradors antics, 

això representa un estalvi del 9,25 % de la demanda elèctrica a nivell general.  

 

Per a la estimació de la demanda elèctrica del 2015, es suposarà que totes les llars 
i comerços de San Cristóbal es van acollir a aquest Pla de renovació tecnològica i 
van contribuir a disminuir la demanda elèctrica. Es considera que el 37 % que 
suposava al 2008 el percentatge de consum de refrigeradors a San Cristóbal es va 

conservar fins a la renovació tecnològica. 

En la Taula 4,es mostra la demanda elèctrica que representen els refrigeradors 

antics entre 2011 i 2014. 

 

Taula 4. Creixement de la demanda elèctrica dels refrigeradors antics segons escenaris 

base. Elaboració pròpia 

 
2011 2012 

Escenaris 

/any 
2013 2014 

 

kWh/any 

11.437.151,14 
12.484.501,5

9 
2,29%  12.770.396,7 13.062.838,8 

11.437.151,14 
12.484.501,5

9 
5,74%  13.201.112 13.958.855,8 

11.437.151,14 
12.484.501,5

9 

9,18% 

 
13.630.578,8 14.881.866 

Consum 

Frigorífics 
antics 

kWh/any 

(37 %) 

4.231.745,92 

 

4.619.265,59 

 
2,29%  

4.725.046,78 

 

4.833.250,36 

 

4.231.745,92 

 

4.619.265,59 

 
5,74% 

4.884.411,44 

 

5.164.776,65 

 

4.231.745,92 

 

4.619.265,59 

 

9,18% 

 

5.043.314,16 

 

5.506.290,42 

 

 

Els nous refrigeradors suposen un estalvi del 25 % per a l’any 2015, a partir del 
2016 el consum seguirà creixent en funció dels escenaris de creixement base, 

Taula 5. 

 

Taula 5. Creixement de la demanda elèctrica dels nous refrigeradors eficients. 

Elaboració pròpia 

 

 

 

 

            2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Consum 

Frigorífic
s nous 

(kWh) 

Esc

1 

Esc
2 

Esc

3 

3.735.619 3.821.165 3.908.670 3.998.178 4.089.736 
4.183.39

1 

4.170.041 4.409.401 4.662.501 4.930.128 5.213.118 
5.512.35

0 

4.635.195 5.060.706 5.525.279 6.032.499 6.586.283 
7.190.90

4 
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En la Taula 6 es mostra la demanda elèctrica estimada fins a l’any 2020 tenint en 

compte la mesura d’eficiència energètica.  

 

Taula 6. Creixement de la demanda elèctrica total amb la mesura d’eficiència 

energètica. Elaboració pròpia 

 

Escenaris 

/any 
2015 2016 2017 2018 2019 

kWh 

/any 

2,29% 12.153.665 12.506.122 12.868.799 13.241.994 13.626.012 

5,74% 13.468.900 14.242.015 15.059.506 15.923.922 16.837.955 

9,18% 

 
14.777.693 16.134.285 17.615.412 19.232.507 20.998.052 

 

1.4.3. Canvi tecnològic a vehicles elèctrics 

Per aconseguir que les Illes Galápagos estiguin totalment deslliurades dels 
combustibles fòssils el canvi a energies renovables és un gran pas per part del 
govern equatorià. Tot i això, el sector del transport terrestre representa un alt 
percentatge de consum de combustibles fòssils, per tant es preveu necessària  la 
implementació d’un canvi en el model de transport terrestre al conjunt de les 
Galápagos. Aquest estudi es centrarà principalment en les conseqüències de 
demanda energètica que comportaria el canvi a vehicles elèctrics d’una part del 

transport terrestre de l’illa.  

Els vehicles elèctrics, a diferència dels vehicles de combustió interna que 
constitueixen una amenaça pel medi de l’illa a causa de les emissions de C02, 
registren uns grans avantatges respecte els vehicles de combustió interna degut 
a les seves elevades eficiències energètiques. Segons l’article (Bargalló, Llaverías, 
& Martín, 2012), els vehicles elèctrics tenen un rendiment global superior als 
vehicles de combustió interna de l’ordre d’entre 7,7 i 13,8 punts de percentatge 

més elevat, a més de protegir el medi ambient d’emissions contaminants. 

Els aspectes d’eficiència energètica, reducció d’emissions contaminants i protecció 
del medi ambient fan dels vehicles elèctrics una solució idònia per contribuir al 
objectiu de cero combustibles fòssils. En aquest estudi es consideraran únicament 
als vehicles destinats al sector de taxis, que a l’any 2009 representaven un 15,7 
% del total dels automòbils de l’illa. Tot i que representen menys del 20% del parc 
vehicular motoritzat de l’illa, els taxis són el mitjà de desplaçament més utilitzat 
després de la mobilitat a peu, segons (DPNG, CGREG, FCD, & GC, 2012), el 60% 
de la població de San Cristóbal agafa un taxi més d’un cop per setmana. A més, 
amb la creixent arribada de turistes, el sector taxi tendirà a créixer, per tant és 
una bona opció començar el canvi de model de vehicles terrestres amb aquest 
sector del parc automòbil de l’illa. Per tal d’incentivar el canvi vehicular, el govern 
equatorià hauria d’impulsar subvencions per tal d’atreure l’interès dels taxistes en 

realitzar aquest canvi.  

A continuació, es realitzaran una sèrie de passos per trobar finalment la demanda 

elèctrica que suposaria la nova flota de vehicles elèctrics. 

En primer lloc, es realitzarà un recompte del nombre de vehicles de San Cristóbal 
i s’estimaran les dades de les quals no es té cap informació mitjançant els escenaris 
creats. 
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En segon lloc, es realitzarà un anàlisis del consum de combustibles dels vehicles 

de combustió interna, l’estudi es centrarà en els taxis.  

En tercer lloc, s’escollirà un model  vehicle de referencia per tal de poder calcular 

l’eficiència energètica dels vehicles. 

En quart lloc, s’escollirà un model de vehicle elèctric per tal de calcular l’energia 
elèctrica que seria necessària per satisfer la demanda que suposaria la nova flota 

de vehicles elèctrics. 

Finalment, mitjançant els escenaris creats i l’increment de flota elèctrica, 
s’estimarà la demanda elèctrica que suposarien els vehicles elèctrics en un futur 
proper.  

- 1r Recompte de vehicles a San Cristóbal 
 
Fins a 1998 hi havien registrats 194 vehicles a San Cristóbal, entre 1999 i 2006 el 
nombre de vehicles va augmentar en 439 unitats, en total al 2006 es van censar 
633 vehicles, que representen aproximadament el 31 % del total del arxipèlag 

(FCD, PNG, & INGALA, 2007). 

Fins a 2009 s’han trobat dades censades per el municipi de San Cristóbal del 
nombre de vehicles de l’illa, a partir del 2010 s’estimen les dades a partir dels 
escenaris de creixement base exposats en el apartat 1.4.1. d’aquest capítol, Taula 

7. 

 

Taula 7. Evolució del nombre de vehicles a l’illa de San Cristóbal. Elaboració pròpia 

 
Total de vehicles (San 

Cristóbal) 

 Escenari 

1 

Escenari 

2 

Escenari 

3 

1998 194 194 194 

1999 203 203 203 

2000 231 231 231 

2001 269 269 269 

2002 335 335 335 

2003 399 399 399 

2004 460 460 460 

2005 520 520 520 

2006 633 633 633 

2007 655 655 655 

2008 677 677 677 

2009 699 699 699 

2010 715 739 763 

2011 731 781 833 

2012 748 826 910 

2013 765 874 993 

2014 783 924 1084 

2015 801 977 1184 

2016 819 1033 1293 

2017 838 1092 1411 

2018 857 1155 1541 

2019 877 1221 1682 

2020 897 1291 1837 
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L’objectiu proposat consisteix en què tots els taxis que s’incorporin a partir de 
2016 hagin de ser vehicles elèctrics. Pel que fa a la resta, s’hauran d’anar renovant 
anualment en funció de les subvencions del govern. En la Taula 8 es mostra 
l’evolució dels taxis a San Cristóbal.  

Taula 8. Evolució del nombre de taxis a l’illa de San Cristóbal. Elaboració pròpia 

 Nombre de taxis a San 

Cristóbal 

 Escenari 

1 

Escenari 

2 

Escenari 

3 

1998 

SENSE DADES 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 110 110 110 

2010 113 116 120 

2011 115 123 131 

2012 118 130 143 

2013 120 137 156 

2014 123 145 171 

2015 126 154 186 

2016 129 163 203 

2017 132 172 222 

2018 135 182 242 

2019 138 192 265 

2020 141 203 289 

 

Per a tots els escenaris (pessimista, conservador i optimista) l’objectiu és 

aconseguir un canvi tecnològic del 100 % de taxis elèctrics al 2020. 

 

- 2n Anàlisi del consum de combustible dels taxis  
 
Tot seguit, es realitza un anàlisis del consum de combustibles dels taxis a l’illa de 

San Cristóbal 

En  referència al document (FCD, PNG, & Galápagos, 2010) es diu que a partir del 
resultats d’unes enquestes i de les dades de Petroecuador (empresa 
subministradora de combustibles fòssils a les Galápagos) s’estima que cada taxi 

consumeix una mitjana de vuit galons diaris de combustible.  

‘‘A partir de los resultados de las encuestas y de los datos de Petroecuador, se 
estima que cada taxi consume en promedio ocho galones diarios’’ (2920 

galoness al año por cada taxi). 
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En la Taula 9 s’indica l’evolució del nombre de taxis i dels seus consums en funció 

de cada escenari proposat, des de l’any 2009 fins a l’any 2020.  

Taula 9. Evolució del consum de taxis de San Cristóbal en funció del escenari base. 

Elaboració pròpia 

 Nombre de taxis a San Cristóbal  Consum taxis  San Cristóbal (Galons) 

 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

1998 

SENSE DADES SENSE DADES 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 110 110 110 321200 321200 321200 

2010 113 116 120 328555 339621 350686 

2011 115 123 131 336079 359098 382879 

2012 118 130 143 343776 379692 418027 

2013 120 137 156 351648 401468 456402 

2014 123 145 171 359701 424492 498300 

2015 126 154 186 367938 448836 544044 

2016 129 163 203 376364 474577 593987 

2017 132 172 222 384982 501794 648515 

2018 135 182 242 393799 530572 708049 

2019 138 192 265 402817 561000 773048 

2020 141 203 289 412041 593174 844014 

 

- 3r Elecció del vehicle de combustió interna de referència  
 
En tercer lloc, s’escull un model de vehicle de combustió interna per tal de calcular 

l’energia elèctrica el kilòmetres totals que poden recórrer els taxis en un any.  

Com a vehicle de 4 rodes, s’escull com a model de referencia un Chevrolet LUV-D-
MAX, vehicle pick-up que va ser el més venut a Equador durant la primera dècada 

del segle XXI, les seves propietats principals s’exposen en la Taula 10. 

 

Taula 10. Propietats tècniques del vehicle Chevrolet Luv-D-Max. 

 

 

Capacitat 

dipòsit (galons) 

Consum 
(galons/100 

km) 
Combustible 

Chevrolet Luv-D-

Max 
20,07 2,38 gal/100 km Diesel o Gasolina 
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A continuació, amb dades de l’any 2014, es calculen els kilòmetres totals que pot 
recórrer cada taxi i el total de taxis. Aquestes dades s’utilitzaran posteriorment per 
trobar l’energia elèctrica que necessitarien els vehicles elèctric per recórrer els 
mateixos kilòmetres.  

 

- Taxi individual 
 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 (1) 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 =
2920 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠 · 100 𝑘𝑚

2,38 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠
=  122.689 𝑘𝑚 

- Total Taxis 
 
Escenari pessimista  

  
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 =
359701 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠 · 100 𝑘𝑚

2,38 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠
=  15.113.487,39 𝑘𝑚 

 

Escenari conservador 
 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 =
424492 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠 · 100 𝑘𝑚

2,38 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠
=  17.835.798,32 𝑘𝑚 

Escenari optimista 
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 =
498300 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠 · 100 𝑘𝑚

2,38 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠
=  20.936.974,79 𝑘𝑚 

 

- 4r Elecció del vehicle elèctric de referència 
 
En quart lloc, s’escull un vehicle elèctric de referència per calcular l’energia 
elèctrica que seria necessària per satisfer la demanda que suposaria la nova flota 

de vehicles elèctrics. 

S’escull el model elèctric NISSAN e-NV200, Taula 11. 

 

Taula 11. Propietats tècniques del vehicle elèctric Nissan e-NV200. 

 

 
Consum Autonomia 

NISSAN e-NV200 0,165 kWh/km 163 km 

 

 

 



 Estudi de viabilitat d’una microxarxa a les Illes Galápagos 

 - 21 - 

Per tant, l’energia elèctrica necessària que consumirien els vehicles elèctrics per 

poder realitzar tots els kilòmetres possibles seria de: 

 

- Taxi individual 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑎𝑥𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑎𝑥𝑖_𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 · 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 (2) 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑎𝑥𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 0,165
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
· 122.689 𝑘𝑚 = 𝟐𝟎.𝟐𝟒𝟑,𝟕 𝒌𝑾𝒉 

- Total Taxis 
 
Energia elèctrica mínima 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠_𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑠 · 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 0,165
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
· 15.113.487,39 𝑘𝑚 = 𝟐. 𝟒𝟗𝟑.𝟕𝟐𝟓,𝟒𝟐 𝒌𝑾𝒉 

 

Escenari elèctrica màxima 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 = 0,165
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
· 20.936.974,79 𝑘𝑚

= 𝟑.𝟒𝟓𝟒.𝟔𝟎𝟎,𝟖𝟒 𝒌𝑾𝒉 

Els valors anteriors corresponen a la mínima i màxima energia elèctrica requerida 
pel total de taxis de l’illa de San Cristóbal durant el 2014.Evidentment l’objectiu 
del canvi tecnològic a vehicles elèctrics no s’acomplirà en un any, any rere any fins 
als objectius marcats, s’aniran incorporant flotes de vehicles elèctrics que aniran 

substituint els existents, tal i com es mostra en la Taula 12: 

 

Taula 12. Nombre anual de vehicles elèctrics incorporats per substituir els vehicles de 

combustió interna. Elaboració pròpia 

Objectiu Vehicle Elèctric (VE) per a cada escenari 

Esc. Pessimista Esc. Conservador Esc. Optimista 
100 % VE al 2020 100 % VE al 2020 100 % VE al 2020 

Flota VCI 
(2016) 

129 163 203 

2016 25 VE 30 VE 40 VE 
2017 25 VE 30 VE 40 VE 

2018 25 VE 30 VE 40 VE 
2019 25 VE 30 VE 40 VE 

2020 29 VE 43 VE 43 VE 

 

 

- 5è Estimació de la nova demanda elèctrica 
 

En la Taula 13, es mostra la demanda elèctrica anual resultant dels vehicles 

elèctrics incorporats per substituir els taxis de combustió interna.  
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Taula 13. Demanda elèctrica anual dels vehicles elèctrics incorporats per substituir els 

vehicles de combustió interna. Elaboració pròpia 

Objectiu Vehicle Elèctric (VE) per a cada escenari 
Esc. Pessimista Esc. Conservador Esc. Optimista 

100 % VE al 2020 100 % VE al 2020 100 % VE al 2020 
Flota VCI 

(2016) 
129 163 203 

2016 
506.092,5 

kWh (nova) 
607.311 kWh (nova) 809.748 kWh (nova) 

2017 

506.092,5 

kWh (nova) 
607.311 kWh (nova) 809.748 kWh (nova) 

1.012.185 

kWh 

(acumulada) 

1.214.622 kWh 

(acumulada) 

1.619.496 kWh 

(acumulada) 

2018 

506.092,5 

kWh (nova) 
607.311 kWh (nova) 809.748 kWh (nova) 

1.518.277,5 

kWh 

(acumulada) 

1.821.933 kWh 

(acumulada) 

2.429.244 kWh 

(acumulada) 

2019 

506.092,5 

kWh (nova) 
607.311 kWh (nova) 809.748 kWh (nova) 

2.024.370 

kWh 

(acumulada) 

2.429.244 kWh 

(acumulada) 

3.238.992 kWh 

(acumulada) 

2020 

587.067,3 

kWh (nova) 
870.479,1 kWh (nova) 870.479,1 kWh (nova) 

2.611.437,3 

kWh 

(acumulada) 

3.299.723,1 kWh 

(acumulada) 

4.109.471,1 kWh 

(acumulada) 

 

Com s’ha comentat anteriorment a part de la renovació dels taxis de combustió 
interna antics per els nous taxis elèctrics, també s’estima que el nombre de taxis 
a l’illa de San Cristóbal incrementi any rere any. A partir del 2016, només es 
podran incorporar nous taxis que siguin vehicles elèctrics, en la següent taula es 
resumeixen els nous vehicles elèctrics que s’estimen que s’incorporaran a la flota 

de taxis de San Cristóbal, Taula 14: 

Taula 14. Increment anuals de nous vehicles elèctrics a San Cristóbal 

  Esc. Pessimista   Esc. Conservador Esc. Optimista 

2016-2017 3 VE 9 VE 19 VE 

2017-2018 3 VE 10 VE 20 VE 

2018-2019 3 VE 10 VE 23 VE 

2019-2020 3 VE 11 VE 24 VE 

 

En la següent Taula 15 es mostra la demanda elèctrica anual resultant dels nous 

taxis elèctrics. 

Taula 15. Demanda elèctrica anual dels nous vehicles elèctrics. 

                   Esc. 

Pessimista 
Esc. Conservador Esc. Optimista 

2016-2017 60.731,1 kWh 182.193,3 kWh 384.630,3  kWh 

2017-2018 
60.731,1 kWh 

(nova) 
202.437 kWh (nova) 404.874 kWh (nova) 
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121.462,2 

kWh 

(acumulada) 

384.630,3 kWh 

(acumulada) 

789.504,3 kWh 

(acumulada) 

2018-2019 

60.731,1 kWh 

(nova) 
202.437 kWh (nova) 465.605,1 kWh 

182.193,3 

kWh 

(acumulada) 

587.067,3 kWh 

(acumulada) 

1.255.109,4 kWh 

(acumulada) 

2019-2020 

60.731,1 kWh 

(nova) 
222.680,7 kWh (nova) 485.848,8 kWh (nova) 

242.924,4 

kWh 

(acumulada) 

809.748 kWh (acumulada) 
1.740.958,2 kWh 

(acumulada) 

 

En la Taula 16, es mostra la demanda elèctrica anual de la suma de tots els taxis 
elèctrics, tant els substituïts dels vehicles de combustió interna com els nous 
incorporats.  

Taula 16. Demanda elèctrica anual del total de vehicles elèctrics. Elaboració pròpia 

Esc. Pessimista Esc. Conservador Esc. Optimista 

100 % VE al 2020 100 % VE al 2020 100 % VE al 2020 
2016 506.092,5 

kWh 

607311 kWh 809748 kWh 

2017 1.072.916,1 

kWh 

1.396.815,3 kWh 2.004.126,3 kWh 

2018 1.639.739,7 

kWh 

2.206.563,3 kWh 3.218.748,3 kWh 

2019 2.085.101,1 

kWh 

3.016.311,3 kWh 4.494.101,4 kWh 

2020 2.672.168,4 

kWh 

4.109.471,1 kWh 5.850.429,3 kWh 

 

Finalment, 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 Taula 17. 

Taula 17. 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 





 - 25 - 

CAPÍTOL 2: 

POTENCIAL I 

DISPONIBILITAT DELS 

RECURSOS 

RENOVABLES A SAN 

CRISTÓBAL 

En el segon capítol dels annexos es realitza el anàlisis del potencial i disponibilitat 
dels recursos renovables a l’illa de San Cristóbal amb la finalitat de trobar quines 
són les tecnologies més adequades per integrar a la xarxa de l’illa. Es realitza un 
estudi de les principals energies renovables. 
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2.1. Potencial de l’energia solar fotovoltaica  

La tecnologia solar fotovoltaica ha evolucionat en els darrers anys tant en eficiència 
com en disminució de cost, convertint-se en una opció molt útil per a qualsevol 
sistema de generació; les plaques funcionen fins i tot en dies ennuvolats d’hivern, 
encara que la seva producció és més alta quan la irradiància rebuda és més 
elevada.  

Les illes de l’oceà Pacífic disposen d’un abundant recurs solar. La radiació solar es 
pot utilitzar tan per generar electricitat a través de les plaques fotovoltaiques com 
per escalfar aigua mitjançant els plaques solars. Durant les últimes dues dècades, 
els sistemes fotovoltaics han esdevingut la tecnologia renovables més adoptada 
en zones remotes del Pacífic. Els sistemes fotovoltaics transformen la llum solar 
en electricitat a través de les cel·les solars. A San Cristóbal en condicions 
meteorològiques mitjanes, un panell solar pot generar de mitjana aproximadament 
durant 6 hores la potència pic de sortida.  

Amb els avenços tecnològics i l’augment dels nivells de comercialització, el cost 
dels sistemes fotovoltaics ha disminuït dràsticament durant els últims anys. 
Segons l’article (Woodruff, 2007)el cost dels mòduls solars, en una mitjana de pic-
Watt (Wp), van disminuir dels 100$ al 1970 fins a menys de 5 $ al 2006, i 
s’esperava que la tendència segueixi tendint a disminuir en un futur proper. A més, 
els costos d’operació i manteniment són molt baixos i suposen de mitjana un 1 % 
del capital total d’inversió. 

Un dels factors més importants a l’hora d’estimar un rendiment econòmic viable 
d’una instal·lació fotovoltaica és la disponibilitat d’energia solar en la zona d’estudi 
que es pot transformar en electricitat. Per tant, es requereix precisar de dades de 
irradiació solar per poder realitzar un estudi de viabilitat de l’operació d’un sistema 
d’energia solar. La irradiació solar es defineix com la quantitat d’energia que capta 
una unitat d’àrea durant un cert interval de temps, expressat en Wh/m2 (Angelis-
Dimakis et al., 2011). A continuació es realitza un anàlisis del recurs solar 
disponible a San Cristóbal. 

Per realitzar una estimació del recurs solar disponible en un indret existeixen 
diverses estratègies (Angelis-Dimakis et al., 2011). La primera estratègia 
consisteix en recollir dades in situ, aquest mètode és el que permet obtenir dades 
més precises. La segona estratègia consisteix en obtenir les dades que recullen les 
estacions meteorològiques repartides arreu del món i dels satèl·lits. En aquest 
estudi, es realitzarà el segon mètode ja que no es disposen els recursos per obtenir 
dades in situ. 

En primer lloc es va decidir consultar el atles de radiació solar d’Equador, tot i què 
es va descobrir que les dades aportades per aquest atles eren molt generals i no 
hi havia informació concreta sobre les Illes Galápagos. Aleshores, per obtenir el 
any meteorològic típic (Typical Meteorological Year, TMY) es consultaran les dades 
aportades per la base de dades de Homer Energy i les dades de Meteonorm. Un 
cop analitzades les dues bases de dades es procedirà a estimar el recurs solar 
disponible a l’illa de San Cristóbal. 
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Meteonorm 

El software Meteonorm és un programa de referència mundial com a base de dades 
de recursos meteorològics. Aquest programa dóna accés a catàlegs de dades 
meteorològiques per aplicacions solars i disseny de sistemes solar en qualsevol 
part del món. Meteonorm recull la informació a partir de més de 8300 estacions 
meteorològiques distribuïdes en tot el món. A més, disposa d’un gran nombre de 
models computacionals per estimar el recurs solar en qualsevol indret del planeta. 
En cas de escollir un indret amb baixa densitat d’estacions meteorològiques, 
Meteonorm utilitza les bases de dades procedents de imatges de satèl·lits. En la 
següent Figura 9 els punts verds representen algunes de les diferents estacions 

meteorològiques de les quals Meteonorm recull les dades: 

Com es pot observar en la zona d’Amèrica del Sud i del Pacífic hi ha una densitat 
baixa d’estacions, per tant en aquesta zona les bases de dades dels satèl·lits donen 
suport a les dades de les estacions.  

A continuació es presenten les dades obtingudes amb Meteonorm per a l’illa de 
San Cristóbal. En la Figura 10 es pot observar la radiació mensual a l’illa de San 
Cristóbal que anualment és de 2152 kWh/m2  i en la Figura 11 es pot veure la 
duració de la radiació solar mitjana mensual que aproximadament ronda les 8 
hores diàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de les diferents estacions 

meteorològiques de Meteonorm. Font: (Meteonorm, 
2016) 
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Figura 10. Radiació mensual mitjana a l’illa de San Cristóbal. Font: (Meteonorm, 2016) 

 

Figura 11. Durac ió de la radiació solar mensual mitjana a l’illa de San Cristóbal. Font: 

(Meteonorm, 2016) 
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En la Taula 18 es resumeixen les dades d’irradiància global horitzontal en l’illa: 

Taula 18. Dades d’irradiància global horitzontal a l’illa San Cristóbal. Font: (Meteonorm, 

2016) 

 
Gh 

(kWh/m2) 
Gh 

(kWh/m2/dia) 
Ta 
ºC 

Gener 185 5,97 25,4 

Febrer 184 6,57 25,4 

Març 223 7,19 25,6 

Abril 193 6,43 25,5 

Maig 173 5,58 24,9 

Juny 165 5,5 23,7 

Juliol 160 5,16 23,4 

Agost 168 5,42 23,2 

Setembre 174 5,8 23,1 

Octubre 188 6,06 23,4 

Novembre 158 5,26 23,8 

Desembre 180 5,81 24,7 

Anual 2152 59 24,3 

*Gh: Irradiació global horitzontal 
*Ta: Temperatura del aire 

 

Base de dades de Homer Energy 

Homer Energy té una base de dades incorporada per introduir els recursos 
meteorològics. La base de dades és de la ‘‘NASA Surface meteorology and Solar 
Energy data base’’ i recull informació sobre la radiació global horitzontal que es va 
mesurar mensualment durant un període de 22 anys (Juliol 1983 – Juny 2005). 

Les dades mensuals mitjanes de la radiació diària són les següents, Taula 19: 

Taula 19. Dades mensuals de radiació mitjana a San Cristóbal. Font: (Homer Energy, 

2016) 

 
Gh 

(kWh/m2/dia) 
Gh 

(kWh/m2) 
Gener 6,3 189 

Febrer 6,67 187 

Març 6,78 210 

Abril 6,5 195 

Maig 6,14 190 

Juny 5,6 168 

Juliol 5,43 168 

Agost 5,67 176 

Setembre 6,04 181 

Octubre 6,15 191 

Novembre 6 180 

Desembre 5,97 185 

Anual 6,1 2220 

 

En la Figura 12 es pot observar la radiació mitjana diària per a cada mes a l’illa 
de San Cristóbal que és de 6,1 kWh/m2 .  
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Any meteorològic típic 

L’any meteorològic típic es defineix com el conjunt de valors mitjans de tots els 
anys dels quals es disposi dades meteorològiques, d’aquesta manera es 
representen els valors típics i possibles per al cas d’estudi.  

A continuació, en la Taula 20 es procedeix a comparar les dades provinents 
d’ambdues bases de dades: 

Taula 20. Comparació de les dades d’irradiació global en funció de la base de dades.  

 Irradiació global horitzontal  kWh/m2/dia 

Meteonorm v7 NASA Surface 
meteorology 

Gener 5,97 6,3 

Febrer 6,57 6,67 

Març 7,19 6,78 

Abril 6,43 6,5 

Maig 5,58 6,14 

Juny 5,5 5,6 

Juliol 5,16 5,43 

Agost 5,42 5,67 

Setembre 5,8 6,04 

Octubre 6,06 6,15 

Novembre 5,26 6 

Desembre 5,81 5,97 

Anual 5,9 6,1 

 

La diferència entre les dues dades mitjanes anuals és aproximadament del 3 %, 
per tant les dues bases de dades tenen dades força similars. S’optarà per escollir 
les dades més conservadores per evitar la sobreestimació de generació 
fotovoltaica, per tant s’escull com any meteorològic típic el corresponent a les 

dades de (Meteonorm, 2016).  

Segons els resultats obtinguts de radiació solar, l’illa de San Cristóbal disposa d’un 
recurs solar ideal i regular durant tot l’any per implementar una instal·lació 
fotovoltaica, per tant es considerarà en un dels escenaris la implementació d’una 

central fotovoltaica.  

 

Figura 12. Radiació diària mitjana per a cada mes a l’illa de San Cristóbal. Font: 

(Homer Energy, 2016) 
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2.2. Potencial de l’energia eòlica 

Actualment la utilització dels recurs eòlic per a la generació elèctrica està 
extensament estesa arreu del món i cada any s’incrementa la capacitat nominal 
amb la instal·lació de nous parcs eòlics. La producció d’energia eòlica depèn del 
escalfament de la superfície terrestre per acció de la radiació solar, que provoca 
els vents. En les zones equatorials es produeix una gran absorció de radiació solar, 
en comparació amb les zones polars (Angelis-Dimakis et al., 2011). L’èxit de 
l’actual instal·lació eòlica de San Cristóbal confirma aquest fet. A continuació es 

realitza un anàlisi del potencial de l’energia eòlica en aquesta illa.  

En la pàgina web de l’empresa que operar el parc eòlic de San Cristóbal EOLICSA 
S.A., es recullen les dades mitjanes de velocitat de vent mensuals des del principi 
de l’operació fins al Setembre de 2015. Els valors horaris s’han obtingut mitjançant 
Homer Energy, un cop introduïts els valors mensuals al software, Homer és capaç 
de retornar les dades horàries per tot l’any, per tant es disposa de 8760 registres 
de velocitat del vent. A continuació en la Figura 13 es presenta un histograma de 

la freqüència relativa dels registres de velocitat del vent del 2014. 

Figura 13. Histograma de la freqüència relativa del vent a San Cristóbal, any 2014. 

Per avaluar el potencial del vent com a font d’energia, un dels mètodes estadístics 
més utilitzats consisteix en la funció de densitats de probabilitat de Weibull 
(Villarrubia, 2007), que permet modelar la distribució de la velocitat del vent 
durant un cert període de temps, en principi un any (2014). La velocitat del vent 
varia constantment, per tant per poder preveure la producció de les turbines 
eòliques és necessari realitzar aquesta aproximació per conèixer la distribució del 
vent.  
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A continuació es presenta la funció de densitats de probabilitat de Weibull: 

 

𝑃(𝑣) = 
𝑘

𝑐
· (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

· 𝑒−(
𝑣
𝑐

)
𝑘

 

 

(3) 

On: 

𝑘: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝑐: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 (
𝑚

𝑠
) 

𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡 (
𝑚

𝑠
) 

𝑃(𝑣): 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 

Tot seguit es procedirà a buscar els valors dels paràmetres que conformen la funció 
de distribució de Weibull mitjançant la formulació matemàtica proposada per 

l’article (Bhattacharya & Bhattacharjee, 2010). 

La funció de Weibull es caracteritza per dos paràmetres, el factor de forma k i el 

factor d’escala c. La funció de distribució cumulativa es considera com: 

 

𝐹(𝑣) =  1 − 𝑒
[−(

𝑣
𝑐

)
𝑘

]
 

 

 

(4) 

Si s’aïlla l’exponencial ens queda: 

1 − 𝐹(𝑣) =   𝑒
[−(

𝑣
𝑐

)
𝑘

]
 

Si es canvia el signe de l’índex de l’exponencial: 

1

1 − 𝐹(𝑣)
=   𝑒

[(
𝑣
𝑐

)
𝑘

]
 

Si a la anterior expressió s’aplica dos cops el logaritme neperià s’obté: 

ln ln (
1

1 − 𝐹(𝑣)
) =  𝑘 · ln 𝑣 − 𝑘 · ln 𝑐  

L’equació anterior es pot escriure de la següent forma: 

𝑌 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏 

On: 

𝑌 = ln ln (
1

1 − 𝐹(𝑣)
) 

𝑎 = 𝑘 
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𝑥 = ln 𝑣 

𝑏 = −𝑘 · ln 𝑐 

Per tant els paràmetres k i c es troben a partir de: 

𝑘 = 𝑎 

𝑐 = 𝑒−(
𝑏
𝑎

)
 

 

Un cop aïllats aquests paràmetres necessaris per definir la funció de distribució de 
Weibull, el denominat mètode dels mínims quadrats permet determinar els 
paràmetres de Weibull i la distribució de velocitats amb una bona aproximació 

(Villarrubia, 2007). 

A partir de les dades de la velocitat mitjana mensual obtingudes de l’empresa 
encarrega del parc eòlic de San Cristóbal per a l’any 2014, s’han introduït a Homer 
Energy i un cop realitzada una simulació, el programa permet obtenir els valors 
horaris mitjos de la velocitat del vent durant tot l’any. A partir d’aquests valors i 
amb el procediment seguit en el llibre de (Villarrubia, 2007) es calculen els 
paràmetres necessaris per trobar A i B de l’equació 5 i 6. Les expressions 
utilitzades per calcular els coeficients de la recta de regressió lineal són: 

 

𝐴 =
∑ 𝑓𝑖 · 𝑥𝑖 · 𝑦𝑖 − (∑𝑓𝑖 · 𝑥𝑖) · (∑𝑓𝑖 · 𝑦𝑖) ·

∑ 𝑓𝑖 · 𝑥𝑖
2 − (∑𝑓𝑖 · 𝑥𝑖)

2
 

 

(5) 

𝐵 = ∑𝑓𝑖 · 𝑦𝑖 − 𝐴 · ∑ 𝑓𝑖 · 𝑥𝑖 

 

(6) 

El procediment de dades mitjançant les velocitats de vent de San Cristóbal durant 
el 2014 dóna com a resultats els següents valors, Taula 21: 

Taula 21. Valors obtinguts dels paràmetres de la funció de Weibull. 

Paràmetres Valors 
A 1,989 

B -3,765 

k 1,989 

c 6,638 

 

La funció de densitats de probabilitat de Weibull en aquest estudi vindria donada 
per: 

𝑃(𝑣) = 
1,989

6,638
· (

𝑣

6,638
)

0,989

· 𝑒
−(

𝑣
6,638

)
1,989
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La funció de Weibull trobada es mostra gràficament en la Figura 14. 

 

Figura 14. Funció de probabilitat de distribució de Weibull. 

 

2.3. Potencial de l’energia biomassa i 

biocombustibles 

La biomassa es defineix com un material biodegradable que pot utilitzar-se com a 
combustible per generar energia a través d’un procés de combustió, pot tractar-
se de residus orgànics provinents de l’agricultura (residus de cultius i animals), del 
bosc (fusta, pinyons,...) o dels éssers vius (fems i altres tipus de residus 
biodegradables). Es tracta d’una generació d’energia sostenible de baix cost que 
permet mitigar el canvi climàtic, impulsar l’economia en zones remotes o rurals i 
incrementar la seguretat energètica d’una zona. El potencial d’ús de l’energia de 
biomassa depèn principalment de la quantitat de recursos disponibles 

(Wikipedia®, 2016a).  

El potencial de biomassa provinent de l’agricultura es pot estimar en base a les 
àrees de zones de cultiu. Tot i això, quasi la meitat de residus de cultius que 
s’exploten no tenen aplicacions energètiques, a més les màquines recol·lectores 
no són capaces de recollir tots els residus útils i es deixen en el sòl un 40-50 % 
dels residus biodegradables (Wikipedia®, 2016a). Per tant els recursos de 
biomassa tindrien que ser recollits manualment i posteriorment transportats a la 
central de conversió. A San Cristóbal els cultius que predominen en les àrees 
d’explotació agrícoles són les fruites (taronges, pinyes, papayas, plàtans, 

llimones,...), les hortalisses i el cafè (Wikipedia®, 2016b). 
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Es pot concloure que la falta de recursos amb potencial de biomassa resulta en la 

inviabilitat d’incorporar aquest tipus d’energia renovable a l’illa.  

Pel que fa als biocombustibles el programa d’energies renovables per les 
Galápagos va realitzar un estudi de viabilitat de la substitució de combustibles 
fòssils per biocombustibles en la generació d’energia elèctrica a l’illa Floreana 
(Hofmann, Andrade, Gruber, Portilla, & Heinemann, 2008). En aquest projecte on 
col·laboren el Servei Social i Tècnic de Cooperació DED (Deutscher 
Entwicklungsdienst) i amb suport tècnic de la companyia VWP (Vereinigte 
Werkstätten für Pflanzenöltecnhologie), especialitzada en la adaptació de motors 
dièsel a biocombustibles, es va promoure un estudi d’utilització d’olis vegetals purs 
per a la generació d’electricitat a Floreana, utilitzant aquesta illa com a model de 
base per a replicar l’experiència a la resta de les illes Galápagos.  

Els resultats del projecte van demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental 
de la utilització d’olis vegetals purs de pinyons produïts en la província de Manabí, 
situada en la part continental de l’Equador i que presenta problemes de 
desertificació i pobresa. Un dels avantatges d’aquest projecte consisteix en l’ajuda 
mútua per a les dues regions que comportaria la implementació d’aquest tipus de 
generació. Per a Manabí suposaria un incentiu econòmic i per Galápagos suposaria 
disminuir el consum de combustibles fòssils que perillen el fràgil ecosistema del 

arxipèlag.  

L’oli vegetal de pinyó s’obté d’un arbust típic de zones àrides (pinyó, Jatropha 
Curcas) que tradicionalment s’ha utilitzat per combatre els processos d’erosió i 
desertificació que afecten a la província de Manabí. L’oli que s’extreu de la planta 
té unes característiques molt similars al dièsel i requereix d’un procés tecnològic 
senzill per poder ser utilitzat com a font d’energia en motors de combustió interna. 
La cadena de producció del oli, cultiu, recol·lecció, extracció i processament , es 
pot considerar com una activitat econòmica molt positiva per als agricultors de 
Manabí. L’oli vegetal no representa un perill mediambiental en cas d’un vessament, 
per tant es pot transportat sense problemes. En la Figura 15 es pot observar la 
ideal complementació entre les dos províncies, que permetrà afavorir el combat 

contra la erosió i sequera de Manabí i incrementar les energies netes a Galápagos. 

Figura 15. Impacte de la implementació de biocombustibles a Manabí i a 

Galápagos. Font: (Hofmann et al., 2008) 
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Aquest projecte forma part de la iniciativa ‘‘Cero Combustibles Fósiles para 
Galápagos’’ impulsada i finançada pel Ministeri d’Electricitat i Energia Renovable. 
Un cop s’executi el projecte s’aconseguirà eradicar el consum de combustibles 
fòssils en la generació elèctrica de Floreana, que representa més del 90 % de la 
demanda total de l’illa. Per estalviar els costos de transport, el projecte també 
considera la possibilitat de producció d’oli vegetal de pinyó a l’illa Floreana. En la 
Taula 22 es comptabilitza la disponibilitat de pinyons a Manabí en 2008 i en la 

Taula 23 la demanda estimada d’oli de Jatropha Curcas: 

 

Taula 22. Disponibilitat de pinyons de Jatropha Curcasa Manabí, Ecuador. Font: 

(ERGAL, 2016) 

Zona Àrida Seca 
Semi 

Humida 
Total 

Llavors/any 

(Tones) 
662 2.584 14.628 17.874 

Oli/any 

(Tones) 
199 775 4.388 5.362 

 

Taula 23. Demanda estimada d’oli vegetal de Jatropha Curcas i de llavors en les 

principals illes de les Galápagos. Font: (ERGAL, 2016) 

Illa Oli vegetal (gal/any) Semilles (Ton/any) 
Santa Cruz 780.000 10.156 

San Cristóbal 300.000 3.906 

Isabela 160.000 2.083 

Floreana 11.000 143 

Total 1.253.015 16.289 

 

Com es pot observar en la Taula 22 i Taula 23, la demanda projectada d’oli de 
pinyó de les Illes Galápagos pot ser subministrada amb la quantitat actual existent 
en la província de Manabí. En cas de que la demanda creixés més del espera’t, 

s’hauria d’incrementar el cultiu de pinyons per satisfer la demanda.  

2.4. Potencial de l’energia mareomotriu i de les 

onades 

El potencial de l’energia de les onades en tot el món s’estima que té un ordre de 
magnitud similar al consum mundial elèctric. Tot i la gran potencialitat del mar, 
aquest sector d’energia renovable no està tan desenvolupat com el sector eòlic i 
solar i per tant les seves tecnologies no estan tan extensament comercialitzades, 
més aviat en procés de recerca i investigació. Un dels principals desavantatges de 
l’energia mareomotriu i de les onades consisteix en que les dimensions de les 
instal·lacions en la costa i en el mar són molt grans, per tant causen un gran 
impacte sobre el terreny, a més poden interrompre el flux de la marea de la costa 
i per tant el moviment dels nutrients, organismes i peixos de la zona (Angelis-

Dimakis et al., 2011).  

Les Illes Galápagos tenen una reserva marina amb una extensió de 133 mil 
kilòmetres quadrats, es tracta d’una de les 10 reserves marines més grans del 
món. L’àrea marina protegida compren 40 milles, des de la línia base que la 
conformen les costes de les illes, cap a aigües interiors (Wikipedia®, 2015). 
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Els ecosistemes de Galápagos no poden sobreviure sense la protecció del medi 
marí i costaner. Moltes espècies natives i endèmiques depenen totalment del mar 

i dels processos evolutius i ecològics que hi tenen lloc.  

Per tant, a causa de la legislació de les Illes Galápagos que protegeix des del 1998 
el espai marí i costaner mitjançant la Llei Orgànica de Règim Especial per a la 
Conservació i Desenvolupament Sostenible de Galápagos (LOREG), no es 
considerarà viable la implementació d’una central mareomotriu o undimotriu ja 

que per legislació està prohibit (Gobierno Ecuador, n.d.). 

2.5. Potencial de l’energia geotèrmica 

L’energia geotèrmica és l’energia en forma de calor que es pot aprofitar i extreure 
de l’interior de l’escorça terrestre. Aquest tipus d’energia està disponible durant 
tot el dia i totes les èpoques de l’any. L’energia geotèrmica, en forma de vapor i 
d’aigua calenta, ha estat utilitzada des de fa dècades per generar electricitat, per 
escalfar aigua i per altres processos industrials. A l’any 2000, es van identificar 

recursos geotèrmics en 80 països (Angelis-Dimakis et al., 2011). 

L’energia geotèrmica pot ser utilitzada directament i té una gran varietat 
d’aplicacions. Pel que fa a la generació d’electricitat es requereixen altes 
temperatures (100 – 150ºC), això implica la perforació i el bombeig d’aigües 

profundes que estiguin a aquestes temperatures.  

Per analitzar el potencial de l’energia geotèrmica, en primer lloc és necessari 
realitzar un programa d’exploració de la zona per esbrinar si l’àrea conté recursos 
geotèrmics. S’utilitzen diverses tècniques d’exploració per localitzar les àrees amb 
més potencial. La inspecció de la zona permet recol·lectar dades de temperatures, 
volum dels dipòsits, permeabilitat de les diferents profunditats i saber si els pous 
produiran vapor o només aigua calenta. Desafortunadament, la prospecció de 
potencial geotèrmic implica la perforació de la superfície, aquest tipus d’exploració 

té uns costos elevats.  

En la localitat de San Cristóbal del arxipèlag de les Illes Galápagos es desconeix si 
existeix algun dipòsit amb potencial d’energia geotèrmica. No hi ha constància de 
que s’hagin realitzat prospeccions a l’illa per identificar la disponibilitat d’aquest 
recurs.  
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En la Figura 16 es pot observar les localitats existents amb instal·lacions 
geotèrmiques de producció elèctrica, com es pot observar de moment a Equador 

no s’ha desenvolupat aquest tipus de tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Instal·lacions geotèrmiques existents al món, any 2015. Font: (Bertani, 

2015) 
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CAPÍTOL 3: 

ANÀLISI TÈCNIC I 

ECONÒMIC DE LA 

XARXA HÍBRIDA PER A 

L’ANY 2012 

L’objectiu d’aquest estudi consisteix en analitzar quina era la situació de la xarxa 
híbrida de San Cristóbal a l’any 2012 per tal de poder veure quines millores va 
comportar la implementació del parc eòlic respecte a la disminució de la 
dependència de l’illa en l’import de combustibles fòssils i al minvament de les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle.  
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3.1. Components de la xarxa per a l’any 2012 

Els components principals de la xarxa aïllada de San Cristóbal són els generadors 
dièsel i les turbines eòliques.  En la Figura 17 es mostra la pantalla de Homer on 
s’escullen els components del sistema i es seleccionen les càrregues. En aquest 

cas base, només es considera una càrrega general i cap càrrega diferible.  

Figura 17. Components de la xarxa actual a HOMER. 

3.2. Perfil de càrrega 

El perfil de càrrega es defineix com els requeriments d’energia necessaris per 
subministrar energia elèctrica als consumidors durant un període de temps. És 
necessari determinar el perfil de càrrega del sistema per tal  de decidir quin tipus 
de sistema híbrid convé per proveir l’energia necessària.  

El perfil de càrrega pot variar cada hora, dia, setmana, mes, estació o any. Un dels 
avantatges d’un sistema híbrid consisteix en la flexibilitat de generació que 
posseeix a causa dels diferents tipus de generació elèctrica. Per perfils de demanda 
on la càrrega varia ràpidament al llarg del dia, és important considerar la 
implementació d’un sistema d’emmagatzematge de bateries. A més, en el cas 
d’haver-hi pics de demanda, les bateries poden subministrar ràpidament energia 
en el cas de que la producció renovable no sigui suficient per suplir tota la 
demanda. En cas contrari, quan la producció d’energia és excedent, les bateries 
poden emmagatzemar energia elèctrica per utilitzar-la a posteriori, en cas de 

necessitat.  

En el cas de que la càrrega de les bateries disminuís per sota dels valors mínims 
de subministrament, els generadors dièsel començarien a operar. Tanmateix, San 

Cristóbal no disposa actualment de sistemes d’emmagatzematge.  

En aquest estudi s’analitza el perfil de càrrega de l’any 2012, ja que són les últimes 
dades disponibles de la demanda elèctrica de San Cristóbal a les quals CITCEA-
UPC ha pogut accedir. La demanda mitjana diària d’energia elèctrica a San 
Cristóbal al 2012 va ser de 31,92 MWh/dia. A continuació en la Figura 18 es 

mostra el perfil de càrrega generat per Homer Energy.  
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Figura 18. Perfil de càrrega de San Cristóbal a HOMER, any 2012. 

En el perfil de càrrega generat per HOMER es pot observar com les demandes més 
baixes del dia tenen lloc durant la matinada, sempre inferiors a 1000 kW. A partir 
de les 6 del matí, la demanda comença a créixer fins a les 12 del migdia. A partir 
de les 12 es manté constant fins a les 5 de la tarda, aproximadament en 1500 kW. 
Els pics de càrrega diaris tenen lloc a partir de les 18, quan el pic màxim assoleix 

uns 1800 kW de demanda.  

A mesura que es fa de nit, la càrrega va disminuint.  En la Figura 19, es pot 
descobrir la demanda elèctrica anual durant el 2012, els mesos amb més demanda 
van ser entre el mes de març i el mes de juny i els mesos amb menys demanda 

van tenir lloc entre el setembre i el novembre.   

 

 

 Figura 19. Demanda elèctrica de San Cristóbal, any 2012. 
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3.3. Dades del recurs eòlic 

Les dades del recurs eòlic s’han extret de les bases de dades de l’empresa EOLICSA 
(Vintimilla, 2013), propietària del parc eòlic de San Cristóbal, Taula 24.  

Taula 24. Dades de la velocitat del vent a San Cristóbal l’any 2012. Font: (Vintimilla, 

2013) 

Velocitat del vent (m/s) Any 2012 

Mes Mitjana Màxim 

Gener 4,7 12,0 

Febrer 3,8 15,2 

Març 5,5 13,8 

Abril 4,6 16,2 

Maig 6,1 12,9 

Juny 7,0 14,1 

Juliol 7,3 14,1 

Agost 8,6 16,6 

Setembre 7,9 13,9 

Octubre 7,4 16,4 

Novembre 6,9 13,2 

Desembre 7,2 13,6 

Mitjana total 6,4  

 

Es pot observar com la velocitat mitjana mensual del vent és més elevada de Juny 
a Desembre, fet que coincideix amb l’època húmida de l’illa. El mes amb més 
densitat de vent va ser l’Agost, el més amb menys densitat de vent va ser el febrer. 
La mitjana anual va ser de 6,4 m/s.  
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3.4. Aspectes tècnics i econòmics dels 
components de la xarxa 

Els aspectes tècnics i econòmics de tots els components de la xarxa per a l’any 
2012 es presenten en el capítol 5 de la memòria.  

3.5. Resultats i discussió  

3.5.1. Escenari només dièsel 

En primer lloc, es realitza un anàlisis tècnic i econòmic hipotètic considerant només 
l’existència dels generadors dièsel per subministrar tota la demanda e l’illa. 
D’aquesta manera es podrà estimar la quantitat de consum de combustible que es 
va reduir mitjançant la introducció de les turbines eòliques a l’illa. Com s’ha 
comentat anteriorment, la central tèrmica de San Cristóbal consta de 6 
generadors, tot i això a l’any 2012 un d’ells estava fora de servei i un altre s’utilitza 
només en cas d’emergència, Figura 20. Es considerarà que no va ser necessari 
utilitzar el generador d’emergència i els generadors operatius van cobrir tota la 
demanda durant tot l’any. Els resultats més òptims de HOMER per al escenari 

només dièsel es mostren en la  Figura 21.   

Figura 20. Configuració de la xarxa del escenari només dièsel. 

Resultats dièsel amb subsidi 

Figura 21. Resultats més òptims de HOMER, escenari només dièsel.  

Segons els resultats d’aquest cas de simulació, el cost de generació d’energia 
elèctrica (COE) és de 0,121 US$/kWh. Els generadors CAT 1 i CAT 4 van operar 
durant 7.156 i 5.877 hores respectivament i els generadors CAT 2 i CAT 3 van 
operar intermitentment durant 3.857 i 1.163 hores respectivament. Durant tota la 
operació de l’any 2012 es van utilitzar 3.327.738,0 litres de dièsel.  
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El total d’energia elèctrica generada va ser de 11.650.768 kWh que es va repartir 
entre els generadors amb un 52,34 % del total generat mitjançant el generador 
3516 (CAT 4) i un 29,30 %, 14,62 % i 3,74 % respectivament generats pels 
generadors CAT 1, 2 i 3 (DITA 3512). 

Com la estratègia d’operació escollida a Homer és la ‘‘load following strategy’’ 
(estratègia de seguiment de la càrrega), els generadors produeixen només 
l’energia necessària per cobrir la demanda en qualsevol moment, per tant el excés 

d’electricitat produït és nul. 

La contribució mensual de cada generador i altres detalls es mostren en la Figura 
22. 

Figura 22. Resultats de generació elèctrica per al escenari només dièsel.  

 

 

En la Taula 25 s’exposa el consum total de combustible: 

Taula 25. Resultats del consum total de combustible per a l’escenari de la xarxa només 

dièsel, any 2012. 

Quantitat Valor Unitats 
Combustible total 

consumit 
3.327.738,0 L/any 

Combustible mitjà per 
dia 

9.118,13 L/dia 

Combustible mitjà per 
hora 

379,82 L/hora 
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En la Figura 23 s’exposa el consum de combustible en funció de l’hora i del dia 
de l’any, com es pot observar els majors consums tenen lloc a partir de les 18 de 

la tarda. 

Figura 23. Consum de combustible diari durant l’any 2012. 

Pel que fa als costos del sistema, els costos de combustibles són els predominants 
amb una inversió de 14.171.197 US$. Els segueixen els costos de reemplaçament  
i els costos d’O&M amb 6.815.578 i 1.488.694 US$ respectivament. Com es pot 
observar el consum de combustible dièsel té un impacte molt elevat sobre el cost 
de generació elèctrica. Aquest elevat cost està relacionat amb la ubicació remota 
de l’illa, fet que comporta que el subministrament de combustible i tasques de 
manteniment tinguin un cost elevat. El cost total del sistema durant els 25 anys 

és de 22.181.248 US$.  

Pel que fa al factor ambiental en relació a les emissions, s’ha obtingut els següents 

valors, Taula 26: 

Taula 26. Resultats de les emissions de gasos contaminants per a l’escenari de la xarxa 

només dièsel, any 2012. 

Quantitat Valor Unitats 

Diòxid de carboni 8.763.030,0 Kg/yr 
Monòxid de carboni 21.630,0 Kg/yr 

Hidrocarburs sense 
cremar 

2.396,0 Kg/yr 

Material particulat 1.603,6 Kg/yr 

Diòxid de sofre 17.598,0 Kg/yr 
Òxids de nitrogen 193.009,0 Kg/yr 

 

Els costos associats a les emissions atmosfèriques no s’han tingut en compte 
perquè actualment no existeix cap penalització econòmica per instal·lacions amb 
altes emissions, però la tendència mundial actual consisteix en penalitzar aquest 
tipus de emissions, per tant és important aconseguir l’objectiu de disminuir les 
emissions de gasos contaminants, no només per les possibles penalitzacions 
futures sinó també per conservar el medi ambient de les Galápagos.  

Resultats amb dièsel sense subsidi 

Els únics resultats que difereixen respecte al escenari dièsel amb subsidi són els 
resultats econòmics que s’exposen en la Taula 27: 
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Taula 27. Resultats econòmics per a l’escenari de la xarxa només dièsel, any 2012.  

Costos dels paràmetres econòmics 
Costos d’inversió 0 $ 

Costos de 
reemplaçament 

6.815.578 $ 

Costos d’operació 1.488.694 $ 

Costos de combustible 36.267.764 $ 
Rescat -294.233 $ 

Total CAN 44.277.796 $ 
CNE 0,2410 $ 

 

Com es pot observar tan el CNE com el CAN gairebé es dupliquen, degut al 
increment del preu del combustible. Aquest seria el cost real de producció 
d’energia en el cas de que el govern no subvencionés el combustible. 

3.5.2. Escenari xarxa híbrida actual 

En el segon cas d’estudi del escenari actual s’analitzarà per a l’any 2012 el 
comportament i els costos associats de la instal·lació que opera actualment a l’illa 
de San Cristóbal, la xarxa híbrida de generadors dièsel juntament amb el parc 
eòlic. Els tres aerogeneradors de 800 kW s’afegeixen a l’escenari anterior, Figura 
24. Mitjançant l’estudi del escenari 2, es podrà estimar quina quantitat de 
combustible es va reduir mitjançant la implementació de la central eòlica a l’illa de 
San Cristóbal. Els resultats més òptims de HOMER per al escenari híbrid del any 

2012 es mostren en la Figura 25. 

Figura 24. Configuració de la xarxa del escenari eòlic i dièsel.  

Resultats amb subsidi del dièsel 

Figura 25. Escenaris més òptims de HOMER, escenari eòlic i dièsel.  
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Segons els resultats d’aquest cas de simulació, el cost de generació d’energia 
elèctrica (COE) és de 0,105 US$/kWh, ha disminuït de 0,16 US$/kWh respecte al 
escenari de només dièsel. Els generadors CAT 1 i CAT 4 operen durant 4.117 i 
7.137 hores respectivament i els generadors CAT 2 i CAT 3 van operar 
intermitentment durant 3.059 i 0 hores respectivament, per tant es pot 
desconnectar el generador CAT 3. La simulació mostra que la incorporació de les 
turbines eòliques ha comportat la disminució  del consum de dièsel al 2012 en un 
percentatge aproximat del 37 %, amb una disminució de 1.230.023,98 litres de 
dièsel per any. El total d’energia elèctrica generada va ser de 13.349.964 kWh que 
es va repartir entre les turbines eòliques que van produir 6.004.209 kWh, que 
representa un 44,98 % del total, i els generadors amb un 43,39 % del total generat 
mitjançant el generador 3516 (CAT 4) i un 5,25 %, 6,38 % i 0% respectivament 
generats pels generadors CAT 1, 2 i 3 (DITA 3512).Les turbines eòliques tenen 
una capacitat per produir 21.024.000 kWh/any (=2.400kW x 8.760hores), però 
tenen un factor de capacitat del 28,56%. Aquest fet es deu a la descoordinació 
entre la producció d’energia eòlica i la demanda elèctrica. La inexistència de 
sistemes d’emmagatzematge suposa que es generi un excés d’electricitat de 
1.699.180 kWh/any que es desaprofita, representa un 12,7 % de l’energia 
generada. La penetració de l’energia eòlica en el sistema és d’ aproximadament 
un 37 %.  

En la Taula 28 s’exposa el consum total de combustible: 

 

Taula 28. Consum de combustible per a l’escenari de la xarxa híbrida actual, any 2012.  

Quantitat 
Valor (Cas 

només dièsel) 
Valor (Cas 

dièsel+eòlica) 
Estalvi de 

combustible 

Combustible total 
consumit (L/any) 

3.327.738,0 2.097.714 1.230.024 

Combustible mitjà 
per dia 
(L/dia) 

9.118,13 5.747,82 3.370,31 

Combustible mitjà 
per hora 
(L/hora) 

379,82 239,49 140,33 

 

La implementació del parc eòlic ha suposat un estalvi de combustible molt elevat, 
fet que és molt positiu. Tanmateix si l’operació de les unitats de generació fos més 

eficient, l’estalvi podria ser encara més elevat.  

Pel que fa als costos del sistema, els costos de combustibles segueixen sent els 
predominants però han disminuït considerablement i suposen una inversió de 
8.933.127,0 US$. Els segueixen els costos de reemplaçament  i els costos d’O&M 
amb 6.183.083 i 4.548.570 US$ respectivament. Els costos d’O&M han augmentat 
considerablement degut a l’alt cost de mantenir i operar el parc eòlic. El cost total 
del sistema durant els 25 anys és de 19.347.044,0 US$. Això suposa un estalvi  

2.834.204 $ en comparació amb el cas només dièsel. 

Pel que fa al factor ambiental en relació a les emissions, s’ha obtingut els 
següents valors, Taula 29: 
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Taula 29. Resultats de les emissions de gasos contaminants per a l’escenari de la xarxa 

híbrida actual, any 2012. 

Quantitat Valor Unitats 
Diòxid de carboni 5.341.374,0 Kg/yr 

Monòxid de carboni 13.184,0 Kg/yr 
Hidrocarburs sense 

cremar 
1.460,4 Kg/yr 

Material particulat 993,90 Kg/yr 
Diòxid de sofre 10.726,0 Kg/yr 

Òxids de nitrogen 117.646,0 Kg/yr 

 

Les emissions han disminuït considerablement respecte al escenari només dièsel, 
el diòxid de carboni ha minvat fins a un 40 %, el monòxid de carboni ho ha fet un 
38 % i els hidrocarburs, material particulat, diòxid de sofre i òxids de nitrogen han 
baixat un 9 %, 38 %, 39 % i 39 % respectivament. L’alt recurs eòlic d’aquest any 
va comportar un augment en la generació dièsel que, conseqüentment va fer que 

es disminuïssin les emissions d’efecte hivernacle. 

 

Resultats sense subsidi del dièsel 

En la Taula 30 s’exposa els resultats econòmics amb el preu del dièsel sense 
subsidi: 

Taula 30. 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 

6.182.571 $ 

Costos d’operació 4.548.570 $ 
Costos de combustible 22.862.364 $ 

Rescat -317.746 $ 
Total CAN 33.275.762 $ 

CNE 0,181 $ 
 

Comparativa entre els dos escenaris 

En aquesta primera comparació del panorama actual s’analitzen els costos del 
sistema híbrid actual i els costos que suposaria tenir únicament generadors dièsel 
per generar energia elèctrica. En les gràfiques s’anomena com a cas base el 

escenari només dièsel i com a sistema actual el escenari present a San Cristóbal. 

En la Figura 26 es compara el flux d’efectiu acumulat durant la vida útil de cada 
escenari, en el cas on hi ha subsidi del combustible. Es pot observar que els costos 
comencen a 0 degut a que no hi ha costos d’inversió, totes les unitats de generació 
són existents i es considera que els costos d’inversió ja s’han cobert completament. 
El sistema actual híbrid és més econòmic que el sistema només dièsel, mitjançant 
la integració del parc eòlic s’estalvien 3.770.113 $ en total, majoritàriament per 

l’estalvi en combustible.  
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Figura 26. Comparació dels fluxos de caixa acumulats dels escenaris Eòlic -Dièsel i 

només Dièsel amb subsidi del dièsel. Elaboració pròpia 

En el escenari on el preu del combustible no gaudeix de subsidi, la diferència entre 
els dos casos és més amplia i l’estalvi puja fins a 11.631.670 $ en la totalitat del 
projecte, Figura 27. 

 

Figura 27. Comparació dels fluxos de caixa acumulats dels escenaris Eòlic -Dièsel i 

només Dièsel sense subsidi del dièsel. Elaboració pròpia 
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CAPÍTOL 4: 

NOU ESCENARI 

ENERGÈTIC 

MITJANÇANT DADES 

DE REFERÈNCIA 

 

4.1. Caracterització del perfil de càrrega elèctrica 

A continuació s’explica el procediment seguit per trobar les corbes de duració de 
demanda a l’illa de San Cristóbal per a l’any 2012 i 2015.  

Corba de duració de demanda del 2012 

A partir de les dades de demanda elèctrica de les 8760 hores de l’any 2012 a San 
Cristóbal es fa el recompte de totes les demandes (freqüència de la demanda) en 
intervals de 200 kW, per exemple durant 176 hores de l’any la demanda va ser 
d’entre 600 i 800 kW. Posteriorment, es calcula la freqüència relativa de cada 
interval de demanda per conèixer la proporció de cada demanda en funció del total 
d’hores.  

Finalment es sumen tots els valors inferiors o iguals al valor considerat en cada 
cas per saber la freqüència acumulada dels rangs de demanda i com la CDD és 
decreixent a una unitat se li resta el valor de la freqüència acumulada.  
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Els valors F’ es multipliquen pel nombre total d’hores per trobar el nombre d’hores 
totals de cada interval de demandes, Taula 31.  

Taula 31. Taula resum dels paràmetres necessaris per calcular la corba de duració de la 

demanda, 2012. 

Demanda (Kw) 
Freqüència de 

la demanda 
(hores, ni) 

Freqüència 
relativa 

(Fi=ni/N) 

Freqüència 
acumulada 

"menor o igual 
que (Fi)" 

Freqüència 
relativa (major 

que) F'=(1-fi) 

Nombre de 
hores (major 
que) (Fi) (kW 

x hr) 

0 - 200 0 0 0 1 8760 

200 - 400 0 0 0 1 8760 
400 - 600 1 0,00011416 0,00011416 0,99988584 8759 

600 - 800 176 0,02009132 0,02020548 0,97979452 8583 
800 - 1000 1427 0,16289954 0,18310502 0,81689498 7156 

1000 - 1200 1896 0,21643836 0,39954338 0,60045662 5260 

1200 - 1400 1677 0,19143836 0,59098174 0,40901826 3583 
1400 - 1600 1520 0,17351598 0,76449772 0,23550228 2063 

1600 - 1800 1233 0,14075342 0,90525114 0,09474886 830 
1800 - 2000 681 0,07773973 0,98299087 0,01700913 149 

2000 - 2200 148 0,01689498 0,99988584 0,00011416 1 
2200 - 2400 1 0,00011416 1 0 0 

Total hores (N) 8760     

 

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 duració 

de demanda del 2015, Taula 32. 

 

Taula 32. Taula resum dels paràmetres necessaris per calcular la corba de duració de 

la demanda, 2012. 

Demanda 
(Kw) 

Freqüència de 
la demanda 

(hores, ni) 

Freqüència 
relativa 

(Fi=ni/N) 

Freqüència 
acumulada 

"menor o igual 

que (Fi)" 

Freqüència 
relativa (major 

que) F'=(1-fi) 

Nombre de 
hores (major 

que) (Fi) (kW x 

hr) 

200 0 0 0 1 8760 

400 0 0 0 1 8760 
600 0 0 0 1 8760 

800 5 0.00057078 0.00057078 0.99942922 8755 

1000 582 0.06643836 0.06700913 0.93299087 8173 
1200 1384 0.15799087 0.225 0.775 6789 

1400 1667 0.1902968 0.4152968 0.5847032 5122 
1600 1361 0.1553653 0.5706621 0.4293379 3761 

1800 1384 0.15799087 0.72865297 0.27134703 2377 
2000 1182 0.13493151 0.86358447 0.13641553 1195 

2200 782 0.08926941 0.95285388 0.04714612 413 

2400 359 0.04098174 0.99383562 0.00616438 54 
2600 53 0.00605023 0.99988584 0.00011416 1 

2800 1 0.00011416 1 0 0 
Total hores 8760     
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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, Valdma, Keel, & 
Tammoja, 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 elèctric 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 28. 

 

Figura 28. Corba de duració de la demanda elèctrica vs. Corbes de generació elèctrica 

per a l’any 2012. 

El àrea d’aquestes corbes permet obtenir la quantitat de kWh consumits i generats 
durant tot l’any. Per trobar el àrea inferior d’una corba es realitza una integral 
numèrica des del punt inicial fins el punt final: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 =  ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 

 

(7) 

Com es desconeix la funció 𝑓(𝑥), és necessari aproximar la integral  mitjançant el 
mètode trapezial. Aquest mètode és una forma de calcular el àrea de funcions que 
no es poden avaluar analíticament, es tracta d’un mètode fàcil d’implementar, 
acurat i robust. L’idea principal consisteix en dividir la funció en diversos trapezis 
i calcular les seves àrees. 
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El càlcul de l’àrea trapezial és realitzar amb la fórmula 8. El àrea total és la suma 
de tots els trapezis que aproximen la funció. Els resultats de les àrees s’exposen 
en la Taula 33. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = (𝑥2 − 𝑥1) ·
(𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2))

2
 (8) 

Taula 33. Resultats de generació i demanda a partir de la corba de duració de 

demanda, 2012. 

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.  

4.2. Nou escenari energètic mitjançant dades de 

referència 

4.2.1. Implementació d’una central fotovoltaica  

A l’hora de dimensionar la instal·lació fotovoltaica es tindrà en compte l’estudi 
realitzat per el Dr. Nelson Gallo Velasco, preparat per a GALAPAGOSPOWER S.A., 
al gener del 2012, on es realitza un estudi d’impacte ambiental d’una instal·lació 
solar fotovoltaica a San Cristóbal de 500 kW (Gallo Velasco, 2012). 

El projecte solar fotovoltaic per a l’illa de San Cristóbal de la província de Galápagos 
es desenvoluparà per la companyia GALAPAGOSPOWER S.A., filial de la companyia 
Gigawatt Global, sobre la base del Acord d’Intenció, Compromís i Cooperació que 
es va subscriure el 20 de desembre de 2010 amb el govern municipal de San 
Cristóbal, mitjançant el qual la companyia es va comprometre a executar en l’illa 
de San Cristóbal el sistema referit per a la generació d’electricitat mitjançant un 
recurs net i renovable amb la finalitat de contribuir al pla d’eliminació de 
combustibles fòssils en el arxipèlag. La inversió del projecte serà assumida 
íntegrament pel grup.  

4.2.2. Ubicació i potència nominal de la instal·lació fotovoltaica 

Un dels paràmetres que s’ha de tenir en consideració per el disseny de la central 
fotovoltaica consisteix en saber la potencia de la càrrega que s’integrarà a la xarxa. 
Un altre paràmetre important, per el cas d’un espai protegit com són les Illes 
Galápagos, és triar una localització viable per la construcció de la central ja que a 
San Cristóbal un 85 % del territori està protegit. En aquest cas, a causa de la 
impossibilitat de realitzar un estudi físicament sobre el terreny per poder 
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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, Figura 29, 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. 

Per la elecció de la ubicació s’ha utilitzat les referències del projecte (Gallo Velasco, 
2012) i pel que fa a la potència a instal·lar s’agafarà com a referència el valor 
establert en aquest projecte 

4.2.3. Característiques tècniques de la instal·lació 

En aquest treball no s’entrarà en profunditat en analitzar tots els aspectes 
tecnològics que comporta el dimensionament d’un parc fotovoltaic. Els components 
principals d’una central fotovoltaica s’exposen en la Figura 30. 

Figura 29. Fotografia de la deixalleria abandonada de San Cristóbal, 

localitat  escollida per a la central fotovoltaica. Font: (Gallo Velasco, 2012) 

Figura 30. Components principals d’una central 

fotovoltaica. Font: (Gallo Velasco, 2012) 
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Com es pot observar en la Figura 30, una central fotovoltaica no està composta 
només de mòduls fotovoltaics, també s’inclouen altres elements indispensables per 
permetre que l’energia generada es transmeti a la xarxa elèctrica. Els inversors es 
necessiten per convertir el corrent continu generat en corrent altern de la xarxa. 
També és necessari disposar d’una aplicació SCADA per tal de controlar, supervisar 
i adquirir les dades de producció. Posteriorment un transformador s’encarrega 
d’elevar la tensió de la electricitat generada a la central per poder anivellar-la amb 
el voltatge de la xarxa (13,2 Kv). Finalment, en un dimensionat complet també es 
requereix conèixer la longitud i secció de tots els cables necessaris per connectar 
tots els equipaments de la central.  

Per tant, en aquest projecte no s’inclourà el dimensionat del sistema de distribució 
ni el dimensionat del sistema de protecció i mesura ni del sistema de captació, ja 
que el principal objectiu consisteix en avaluar el comportament del nou sistema 
híbrid amb major penetració renovable que l’actual. 

A continuació es presenta el esquema de la central fotovoltaica projectada per 
l’empresa GIGAWATT GLOBAL en la Figura 31. 

Figura 31. Esquema de la central fotovoltaica 

projectada per GIGAWATT GLOBAL. Font: (Gallo Velasco, 

2012) 
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Els panells solars fotovoltaics es muntaran sobre estructures d’acer fixades al 
terreny en un determinat angle, per garantir una òptima utilització del recurs solar. 
Per aquest projecte s’ha preseleccionat un mòdul de capacitat nominal de 250 Wp. 
Es disposarà de 2000 panells connectats en una combinació sèrie-paral·lel per 
assolir el voltatge nominal dels inversors i la potencia nominal total de 500 kWp. 

4.2.4. Criteris seguits alhora d’escollir els mòduls fotovoltaics 

Els darrers anys els sistemes de captació fotovoltaics han evolucionat 
constantment amb la aparició de noves tecnologies, actualment la majoria de 
cèl·lules fotovoltaiques produïdes són  de silici ja sigui cristal·lins o de capa fina. 

De panells cristal·lins hi ha dos tipus, els monocristal·lins i els policristal·lins, es 
diferencien en la puresa del silici. Els panells monocristal·lins tenen la eficiència de 
conversió més alta de tots els panells solars comercialitzats, entre 20-24 %. Això 
significa que fins a un 24% de l’energia solar absorbida es converteix en 
electricitat. Els policristal·lins tenen unes propietats similars als anteriors 
comentats, però operen en un rang d’eficiència entre el 15-19% (Aguilar, 2015). 

Els panells de capa fina es diferencien dels cristal·lins perquè disposen d’una capa 
molt fina de material semiconductor. Els cristal·lins per exemple tenen unes capes 
de silici d’una amplitud aproximada entre 200-300µm. En canvi els de capa fina 
l’amplitud de les capes de silici és de l’ordre d’1 µm. Aquest fet comporta que els 
raigs de Sol amb longituds d’ona més grans que la secció transversal del 
semiconductor, no puguin ser absorbits. L’eficiència de les plaques de capa fina és 
de l’ordre de 8-14% (Aguilar, 2015).  

Per al vigent projecte s’escolliran cèl·lules fotovoltaiques de tecnologia de silici 
cristal·lina al ser la seva potència per unitat de superfície superior  a la de les 
cèl·lules de capa fina, dins del grups de les cèl·lules de silici cristal·lí s’escollirà 
entre silici monocristal·lí i silici policristal·lí. 

En la instal·lació a estudi s’ha determinat que es vol instal·lar una capacitat de 500 
kW i el principal objectiu és mantenir la rendibilitat a llarg termini. Per tant per a 
la elecció del mòdul fotovoltaic s’escollirà un mòdul amb tecnologia 
monocristal·lina, els quals permeten optimitzar l’eficiència i la rendibilitat a llarg 
termini i tenen un cost reduït. 

4.2.5. Elecció del mòdul fotovoltaic 

S’ha escollit la empresa Solaria com a empresa distribuïdora dels mòduls 
fotovoltaics, i s’utilitzaran concretament els models de la seva sèrie S6M-2G  de 
250 Wp. 

Les característiques elèctriques i físiques del mòdul es mostren en el capítol 6 dels 
annexos d’aquest treball.  

4.2.6. Aspectes econòmics del nou sistema híbrid 

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 
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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 generac ió 
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. El cicle de vida de la instal·lació 
fotovoltaica es considerarà de 25 anys. Els paràmetres econòmics dels mòduls 
fotovoltaics es resumeixen en la Taula 34. 

 

Taula 34. Paràmetres econòmics d’entrada a HOMER dels mòduls fotovoltaics.  

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 

 

4.2.7. Paràmetres fotovoltaics a HOMER ENERGY 

Pel que fa la inclinació de la instal·lació, al tractar-se d’una zona localitzada en la 
línia imaginària del equador, el azimut òptim seria de 0 graus. Amb la finalitat de 
millorar l’operació i manteniment dels mòduls fotovoltaics, aquests s’inclinaran 10 
graus. Tot i que aquesta inclinació no sigui la més òptima, es tracta de la mínima 
inclinació per a què els panells no acumulin brutícia. D’aquesta manera també 
s’afavoreix que es puguin netejar mitjançant la pluja i que es redueixi la adherència 
de pols, fet que comportaria la disminució de la eficiència dels mòduls fotovoltaics. 

4.2.8. Resum dels paràmetres del cas d’estudi 

 

Els paràmetres d’entrada del escenari de la xarxa solar, eòlica i dièsel s’exposen 
en la Taula 35. 
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Taula 35. Resum dels paràmetres d’entrada a HOMER per a l’escenari de la xarxa 

híbrida solar-eòlica-dièsel, any 2015. 

Paràmetres de 
control 

Vida útil del projecte 
(anys) 

25 

Taxa de descompte (%) 8,20 

Taxa esperada d’inflació 
(%) 

3,60 

Preu de dièsel considerat 
subvencionat (US$/L) 

0,27 

Control del sistema Minimització del 
combustible 

Reserves operatives Percentatge de la 
càrrega: 10 % 

Percentatge de la 
potència de sortida 
solar: 50 % 

Percentatge de la 
potència de sortida 
eòlica:  

Falta de capacitat màxima 
anual (%) 

 

Fracció renovable mínima 
(%) 

 

0 

 

 

0 

Turbines eòliques Capacitats dels 
aerogeneradors 
considerades (Kw) 

0, 800, 1600, 2400 

Cost de les turbines 
eòliques 
(US$/aerogenerador) 

0 (ja existents) 

Cost del reemplaçament de 
les turbines eòliques 
(US$/aerogenerador) 

2.406.152 

Cost d’operació i 
manteniment 
(US$/aerogenerador/any) 

68.747 

 

 

Vida útil de les turbines 
(anys) 

25 

Mòduls fotovoltaics 

 

Capacitat del parc 
fotovoltai (Kw) 

500 

Cost d’inversió (US$/Kw) 2.000 
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Cost de reemplaçament 
(US$/Kw) 

2.000 

Cost d’operació i 
manteniment 
(US$/kW/any)  

40 

Vida útil de la instal·lació 
(anys) 

25 

Factor de reducció (%) 80 

Inclinació dels panells (º) 10 

Azimut dels panells (º) 0 

Generadors dièsel 

 

Generador CAT 1 (Kw) 

Generador CAT 2 (Kw) 

Generador CAT 3 (Kw) 

Generador CAT 4 (Kw) 

Generador Stanford (Kw) 

0 i 650 

0 i 650 

0 i 650 

0 i 1100 

0 i 1000 

Vida útil en hores 
d’operació (hores) 

30.000 

Mínima càrrega (%) 25 

Cost d’inversió (US$/Kw) 0 (instal·lació existent) 

Cost de reemplaçament 
CAT 1,2 i 3 (US$) 

747.500 

Cost de reemplaçament 
CAT 4 (US$) 

1.265.000 

Cost de reemplaçament 
Standford (US$) 

 

Cost d’operació i 
manteniment CAT 1,2 i 3 
(US$/hores) 

4,267 

Cost d’operació i 
manteniment CAT 4 
(US$/hores) 

7,220 

Cost d’operació i 
manteniment Standford 
(US$/hores) 
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4.3. Resultats i discussió del escenari referenciat  

Cas base de referència: Xarxa híbrida eòlica-solar-dièsel 
sense emmagatzematge  

En el cas base d’estudi del escenari actual s’analitza per a l’any 2015 el 
comportament i els costos associats de la instal·lació híbrida projectada a l’illa de 
San Cristóbal, la xarxa híbrida conforma els generadors dièsel juntament amb el 
parc eòlic i una instal·lació fotovoltaica. Una instal·lació de 500 kW s’afegeix a 
l’escenari actual de l’illa. Mitjançant l’estudi d’aquest escenari, es podrà estimar 
quins efectes té sobre el sistema la implementació d’una instal·lació fotovoltaica 

de 500 kW.  

La Taula 36 mostra les característiques del sistema eòlic, solar i dièsel escollit 
segons els criteris de HOMER com el més òptim. La incorporació de la instal·lació 
fotovoltaica permet augmentar la fracció d’energies renovables fins un 35 %, això 
comporta un estalvi de combustible de 171.567,5 litres per any i una disminució 
d’emissions de C02 d’aproximadament 452 tones per any, respecte a la 
configuració híbrida actual. El cost de produir energia elèctrica (CNE) és gairebé 
igual a l’actual, només puja 1 cèntim de dollar per kWh.  

 

Taula 36. Resultats de HOMER per a l’escenari de la xarxa híbrida solar-eòlica-dièsel, 

cas de referència. 

 

Sistema Solar-Eòlic-Dièsel òptim 2015 

Capacitat instal·lada Valor unitat 
Generadors dièsel 4.050 kW 

Turbines eòliques 2.400 kW 
Instal·lació fotovoltaica 500 kW 

Costos dels paràmetres 
Costos d’inversió 1.000.000,0 $ 

Costos de 
reemplaçament 

7.852.284,0 $ 

Costos d’operació 5.169.419,0 $ 

Costos de combustible 10.331.461,0 $ 
Rescat -1.010.603,0 $ 

Total CAN 23.342,562,0 $ 
CNE 0,1099 $/kWh 

 Resultats energètics 
Producció Gen. Dièsel 8.759.327 kWh/any 

% del total 60,01  
Producció Eòlica 5.036.081 kWh/any 

% del total 34,5  
Producció Fotovoltaica 802.809 kWh/any 

% del total 5,50  
Excés d’Electricitat 1.132.620,0 kWh/any 

% 7,8  
Consum de dièsel 2.426.075,10 L/any 

Emissions de C02 6.388.657,0 Kg/any 
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Diferències respecte 
sistema eòlic-dièsel 

PV-Wind-Dièsel        Wind-Dièsel 

% Fracció Renovable 40 34,91 
Consum de combustible 

l/any 
2.426.075,10 2.597.642,60 

Fracció renovable % 35  30  
Emissions de C02 kg/any 6.388.657,0 6.840.448 

CNE $/kWh 0,1099 0,1088 

 

Comparativa entre els dos escenaris 

En aquesta primera comparació del panorama actual s’analitzen els costos del 
sistema híbrid eòlic, solar i dièsel i els costos de la configuració híbrida actual. En 
les gràfiques s’anomena com a cas base el escenari eòlic més dièsel i com a 

sistema actual el nou escenari energètic que també inclou energia solar.  

En primer lloc es comparen les dues configuracions en el escenari on el dièsel 
gaudeix de subsidi. Posteriorment es comparen en el cas on el dièsel no està 

subsidiat.  

En la Figura 32 es compara el flux d’efectiu acumulat durant la vida útil de cada 
escenari, en el cas on hi ha subsidi del combustible. Es pot observar que els costos 
comencen a -1.000.000 $ degut als costos d’inversió del parc solar, en canvi en el 
cas base totes les unitats de generació són existents i els costos d’inversió ja s’han 
cobert completament. El nou sistema híbrid que inclou la central fotovoltaica és 
més econòmic que el sistema híbrid actual, mitjançant la integració dels mòduls 
fotovoltaics s’estalvien 412.998 $ en total, majoritàriament per l’estalvi en 
combustible. La diferència no es gaire gran però pel fet de disminuir el impacte 

negatiu de generació convencional la inversió ja surt rentable.  

 

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

i Eòlic-Dièsel amb subsidi del dièsel. Elaboració pròpia 

0 5 10 15 20 25
-25

-20

-15

-10

-5

0

Temps [anys]

F
lu

x
 e

fe
c
ti

u
 a

c
u

m
u

la
t 

[e
n

 m
il
io

n
s
 d

e
 $

]

 

 

Flux de caixa acumulat Sistema PV-Eòl-Diè (referència)

Flux de caixa acumulat Sistema Eòl-Diè



 Estudi de viabilitat d’una microxarxa a les Illes Galápagos 

 - 63 - 

En la Taula 37 s’exposa els resultats econòmics amb el preu del dièsel sense 
subsidi: 

Taula 37. Resultats econòmics sense el subsidi de dièsel per a l’escenari de la 

xarxa híbrida solar-eòlica-dièsel, cas de referència. 

Costos dels paràmetres econòmics 
Costos d’inversió 1.000.000,0 $ 

Costos de 
reemplaçament 

7.852.284,0 $ 

Costos d’operació 5.169.419,0 $ 

Costos de combustible 26.440.886,0 $ 
Rescat -1.010.603,0 $ 

Total CAN 39.451.984,0 $ 
CNE 0,1858 $ 

 

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  908.185$ en la totalitat del projecte, 
Figura 33.  

 

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

i Eòlic-Dièsel sense subsidi del dièsel. Elaboració pròpia  

Es pot comprovar en aquest nou escenari energètic com la incorporació de la 
instal·lació fotovoltaica de 500 Kw no suposa un gran impacte en el factor 
econòmic, l’estalvi no es gaire gran però pel fet de disminuir el impacte negatiu de 
generació convencional la inversió ja surt rentable. Tanmateix per poder complir 
amb els objectius del programa Cero Combustibles para Galápagos es considera 
insuficient aquesta mesura, per aquest motiu en el següent apartat es portarà a 

terme un cas didàctic on es proposaran solucions més eficaces. 
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CAPÍTOL 5: 

FLUX DE CÀRREGA 

5.1. Càlcul i de la secció de les línies de 
transmissió 

5.1.1. Línies de transmissió  

L/T Parc eòlic – Subestació  

Una línia de transmissió de 13,2 Kv, Figura 34,transporta la energia des del parc 
eòlic fins a la subestació de la central de generació dièsel, des d’on es distribueix 
l’electricitat als usuaris de l’illa. La línia de transmissió està constituïda per un tram 
inicial subterrani de 3 km, com a mesura de protecció per l’avifauna de la zona, i 
posteriorment per un tram aeri de 9 km de longitud. Els suports de la línia són de 
formigó i els conductors utilitzats són del tipus ACSR. La línia de transmissió és 
paral·lela a la carretera que hi ha des del parc eòlic fins a la central de generació 
dièsel (Vintimilla, 2013).  

Figura 34. Longitud entre el parc eòlic i la subestació de San Cristóbal. Font: (Google 

Earth, 2016)   
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No hi ha informació existent sobre els tipus de conductors, per tant a l’hora 
d’escollir els tipus de conductors es seguiran criteris personals, tenint en compte 
en tot moment la normativa equatoriana. Es selecciona un conductor del tipus 
ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) degut a la seva alta resistència a la 
tensió, baix pes, alta capacitat de corrent, llarga vida i baix manteniment.  

L/T Parc fotovoltaic – Subestació 

Una línia de transmissió aèria ACSR de 13,2 Kv amb una longitud d’1,2 km, Figura 
35, transporta l’energia des de la nova central fotovoltaica fins a la subestació de 
la central de generació dièsel, des d’on es distribueix l’electricitat als usuaris de 
l’illa. 

Figura 35. Longitud entre la central fotovoltaica i la subestació de San Cristóbal. Font: 

(Google Earth, 2016)    

L/T Swimsol – Subestació 

Una línia de transmissió aèria ACSR de 13,2 Kv amb una longitud de 14,5 km, 
Figura 36, transporta la energia des de la central Swimsol fins a la subestació de 
la central de generació dièsel, des d’on es distribueix l’electricitat als usuaris de 
l’illa. 

 

Figura 36. Longitud entre la instal·lació Swimsol i la subestació de San Cristóbal. Font: 

(Google Earth, 2016)   
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5.1.2. Línies de distribució 

El sistema de distribució de l’illa està format per tres alimentadors primaris amb 
una longitud total de 17,72 km, la longitud de cada alimentador es presenta en la 
Taula 38. Els alimentador primaris són del tipus radial i aeri, suportats en pals de 
formigó armat, amb estructures del tipus triangulars fixades mitjançant aïlladors 
de porcellana sobre creuetes metàl·liques 

Taula 38. Característiques tècniques dels alimentadors primaris de San Cristóbal. 

Font:(Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2015)  

Any Subestació Alimentador 
Primari 

Codi 
Alimentador 
Primari 

Voltatge 
(kV) 

Longitud 
Ramal 
Trifàsic 
(km) 

2016 San 
Cristóbal 

Puerto 
Baquerizo 

SCB101 13,2 5,87 

2016 San 
Cristóbal 

Puerto 
Baquerizo 

SCB102 13,2 5,34 

2016 San 
Cristóbal 

Zona Alta SCB103 13,2 6,51 

 

Els alimentadors primaris en subdivideixen en altres xarxes secundàries però en 
aquest estudi només es centra en la xarxa principal.  

Abans de decidir la secció adequada de tot els conductors, a continuació en el 
següent apartat es realitzarà un repàs de la normativa elèctrica equatoriana en 
aquest sector.  

5.1.3. Normativa equatoriana per a sistemes de distribució 

El INEN, servei equatorià de normalització, és l’encarregat de la normalització 
tècnica, de la verificació del compliment de les Normes Tècniques Equatorianes 
NTE INEN, del desenvolupament dels sistemes de qualitat, entre altres.  

En el INEN figura el Codi Elèctric Nacional o Codi de Pràctica Equatoriana CPE INEN 
019 però la seva adquisició està bloquejada. Tot i això, el Codi Elèctric Nacional es 
fonamenta principalment en el National Electrical Code – NEC dels Estats Units 
d’Amèrica. Aquest codi és la base de tots els codis elèctrics dels Estats Units i de 
molts països sud-americans com Veneçuela, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Panamà, 
Puerto Rico i Equador (Politécnica & Ejército, 2010)  

A nivell local, les empreses distribuïdores d’energia elèctrica, com per exemple 
l’Empresa Eléctrica Quito (EEQ S.A.), una de les més importants, tenen com a 
referència el Codi Elèctric Nacional, normes establertes per la pròpia empresa 
elèctrica i normes establertes per entitats internacionals com ANSI, ASA, EEI,... 
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5.1.4. Conductors per a línies aèries  

Durant la realització d’aquest treball no s’ha pogut accedir a la normativa de 
sistemes de distribució de l’empresa elèctrica de la zona territorial de les 
Galápagos (Elecgalápagos), per tant s’ha decidit aferrar-se a la normativa de 
l’empresa elèctrica més important d’Equador, Empresa Eléctrica Quito S.A.  

En la taula 2 del apartat A-12 de (Sosa, Maldonado, & Otorongo, 1997) s’exposen 
els calibres màxims i mínims per a conductors de ASC i ACSR per instal·lacions 
aèries. A continuació en la Taula 39 es mostren els calibres màxims i mínims.  

Taula 39. Calibres màxims i mínims per a conductors ASC i ACSR de mitjana tensió. 

Font: (Sosa et al., 1997) 

 

ASC  ACSR  

mm2 
AWG o 
MCM 

mm2 
AWG o 
MCM 

22,8 i 13,2 
kV 

Màxim 177,35 350 198,3 336,4 

Mínim 33,61 2 39,22 2 

6,3 kV 
Màxim 177,35 350 198,3 336,4 

Mínim 33,61 2 39,22 2 

Xarxa 
secundària 

Màxim 107,22 4 / 0 - - 

Mínim 53,49 1 / 0 -  

Enllumenat 
públic 

 21,16 4 -  - 

 

Per tant en les línies de transmissió aèries de 13,2 kV els conductors d’alumini 
reforçats amb acer (ASCR) tindran una secció mínima de 2 AWG, o bé 39,22 mm2. 

5.1.5. Conductors per a línies subterrànies 

En la taula 2 del apartat A-12 de (Sosa et al., 1997), s’exposen els calibres màxims 
i mínims per a conductors de Cu i Al per a instal·lacions subterrànies. A continuació 
en la Taula 40Taula 39 es mostren els calibres màxims i mínims. 

Taula 40. Calibres màxims i mínims per a conductors de Cu i Al d’instal·lacions 

subterrànies. Font: (Sosa et al., 1997) 

Tipus de xarxa Condició 
Coure Alumini 

AWG o MCM AWG o MCM 

Xarxa primària 
fins a 22,8 kV 

Mínim 4/0 (107 mm2) 350 (177 mm2) 
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5.1.6. Càlcul de la secció de les línies de transmissió 

Per a la determinació de la secció dels conductors es pot recórrer als següents 

mètodes (Prysmian, 2013): 

1) Intensitat màxim admissible en el cable en servei permanent (Intensitat 
nominal). 

2) Caiguda de tensió 
 

És important tenir en consideració els diferents coeficients de correcció que poden 
afectar a la capacitat del corrent, a continuació s’exposen els principals: 

- Coeficient de temperatura ambient  
- Coeficient d’agrupació de cables aeris 
- Coeficient del sol 
- Coeficient de cables enterrats  
- Coeficient d’agrupació cables enterrat  

 

Coeficient de temperatura ambient (Kt) 

Els cables instal·lats a l’aire en una temperatura d’ambient diferent a 40ºC, Taula 

41. 

Taula 41. Coeficients de temperatura per a cables aeris de mitjana tensió. 

Font:(Prysmian, 2013) 

15ºC 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC 55ºC 60ºC 
1,22 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,84 0,77 

 

A San Cristóbal la temperatura mitjana anual és de 24,1ºC, per tant s’aplicarà un 

coeficient de temperatura de 1,14.  

 

Coeficient d’agrupació de cables aeris 

Els cables trifàsics o ternes de cables unipolars estesos sobre suports, amb 

separació de cables igual a d, Taula 42. 

Taula 42. Coeficient d’agrupació per a cables aeris de mitjana tensió. Font: (Prysmian, 

2013) 

Número de cables (factors de correcció) 
1 2 3 6 9 

1 0,93 0,90 0,87 0,86 

S’aplicarà un coeficient d’agrupació de cables aeris de 0,90 

Figura 37. Separació de longitud d 

entre cables. Font: (Prysmian, 2013) 
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Cables exposats al sol 

El coeficient de correcció que s’aplica a un cable exposat al sol és molt variable. 

Es recomana aplicar un coeficient de 0,90. 

 

Cables directament enterrats en rasa a diferents profunditats 

Els coeficients de correcció de les intensitats admissibles dels cables en funció de 

la profunditat d’enterrament són els següents, Taula 43: 

Taula 43. Coeficient de cables directament enterrats en rasa a diferents profunditats. 

Font:(Prysmian, 2013) 

Profunditat 
d’enterrament 

70 cm 100 cm 120 cm 150 cm 200 cm 

Coeficient de 
correcció 

1,03 1,00 0,98 0,96 0,94 

 

La profunditat d’enterrament de la línia subterrània és d’un metre, per tant s’aplica 
un coeficient de correcció 1. 

Coeficient d’agrupació de cables subterranis 

No s’aplica cap coeficient ja que només hi ha un cable subterrani.  

1er Criteri: Intensitat màxima admissible  

En primer lloc per poder trobar la secció del conductor més adequada es procedeix 
a calcular-la mitjançant el càlcul de la intensitat màxima que circula per cada línia, 
es considera un factor de potència del 0,90.   

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

√3 · 𝑈 · cos𝜑
 (9) 

Un cop calculada la corrent nominal i conegudes les condicions de la instal·lació es 
determina mitjançant la taula de capacitat de càrrega del tipus de cable 
seleccionat. Aquestes taules permeten escollir la secció dels conductors en funció 
de la corrent màxima admissible per al valor nominal de la tensió de servei, el 
catàleg del fabricant proporciona la intensitat màxima per a cada calibre de 
conductor (Nexans, 2016). 

Abans de seleccionar la secció en el catàleg es calcula la intensitat màxima que 
circula pels conductors aplicant els coeficients de correcció mitjançant la següent 
fórmula: 

𝐼′𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑡 · 𝐾𝑎 · 𝐾𝑠
 (10) 

Les intensitats màximes admissibles de les línies es mostren en la Taula 44: 

Taula 44. Intensitats màximes admissibles en cada línia de transmissió de la xarxa. 

Elaboració pròpia 

Tipus de línea Intensitat màxima (A) 
L/T Parc Eòlic – Subestació (aèria) 126,3 

L/T Subterrània  116,6 
L/T Central Fotovoltaica – Subestació 157,9 

L/T Swimsol – Subestació 52,6 
L/D Alimentador 1 54,5 
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L/D Alimentador 2 74,3 
L/D Alimentador 3 20,1 

 

2n Criteri: Caiguda de tensió 

Per al càlcul de la caiguda de tensió en una línia de mitjana tensió s’utilitza la 
següent fórmula: 

∆𝑈 =  √3 · 𝑙 · 𝐼 · (𝑅 · cos𝜑 + 𝑋 · sin 𝜑) (11) 

On: 

∆𝑈: caiguda de tensió en V. 

𝑙: longitud de la línia en km. 

𝐼: intensitat del corrent que circula la línia en A. 

𝑅: resistència del conductor en Ω/km (valors reflectits en el catàlegs dels 
fabricants).  

𝑋: reactància del conductor en Ω/km (valors reflectits en el catàlegs dels 
fabricants).  

Les caigudes de tensió percentuals es mostren en la Taula 45: 

Taula 45. Caiguda de tensió en cada línia de transmissió. Elaboració pròpia 

Tipus de línea Caiguda de tensió (%) 

L/T Parc Eòlic – Subestació (aèria) 3,73 
L/T Subterrània  1,15 

L/T Central Fotovoltaica – Subestació 1,68 
L/T Swimsol – Subestació 0,68 

L/D Alimentador 1 0,45 
L/D Alimentador 2 0,56 

L/D Alimentador 3 0,19 

 

 

Cables seleccionats 

A continuació s’enuncien les propietats físiques i elèctriques dels cables de les línies 
de la xarxa. 

L/T subterrània 

Els cables seleccionats per la línea subterrània de 13,2 kV són de PRYSMIAN i 
s’anomenen cables RETENAX (Prysmian, 2014). Aquests cables són aptes per a ús 
enterrat amb protecció d’armadures metàl·liques robustes. A partir del càlculs s’ha 
determinat una intensitat màxima de 116,6 A, que correspondria a una secció 
mínima de 150 mm2, segons el catàleg. Tot i això, la normativa equatoriana 
estableix una secció mínima de 350 AWG per a cables subterranis, per tant la 
secció escollida és de 185 mm2, segons el catàleg. Les propietats elèctriques del 
conductor seleccionat es mostren en la Taula 46. 
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Taula 46. Propietats elèctriques del conductor d’alumini RETENAX. Font: (Prysmian, 

2014) 

Conductor Alumini RETENAX de 13,2 kV a 90 ºC 

Secció transversal 
conductor 

R a 90ºC 
(ohm/km) 

L 
(ohm/km) 

Imax 
(A) 

 (mm2) 
185 0,210 0,0946 328 

 

Al catàleg la resistència està tabulada per una temperatura de 90 ºC, per tant s’ha 
de calcular el valor correcte de resistència corresponent a la temperatura real del 
conductor. Mitjançant l’equació 12 es calcula la temperatura del conductor en 
règim permanent: 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) · (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)2 (12) 

On: 

𝑇𝑖: Temperatura del conductor en règim permanent (ºC). 

𝑇𝑎𝑚𝑏: Temperatura ambient de la instal·lació (25ºC). 

𝑇𝑠: Temperatura màxima que pot suportar el conductor (105 ºC per al cable 
d’alumini escollit). 

𝐼: Intensitat que recórrer el conductor (116,6 A). 

𝐼𝑚𝑎𝑥: Intensitat màxima admissible que pot recórrer el conductor en les condicions 
del cable triat (Secció de 185 mm2, Imax és de 328 A). 

Un cop es determina la temperatura del conductor en règim permanent ja es pot 
procedir a trobar la resistència corresponent a la 𝑇𝑖 amb l’equació 13. 

𝑅 𝑇𝑖 = 𝑅90 · (1 + 𝛼 · (𝑇𝑖 − 90)) (13) 

On: 

𝑅 𝑇: Valor de la resistència del conductor en Ω/km a la temperatura T. 

𝑅90: Valor de la resistència del conductor a 90ºC, tabulat en el catàleg, per a una 
secció de 185 mm2 correspon a una resistència de 0,210 Ω/km. 

𝛼: coeficient de variació de resistència específica per temperatura del conductor 
en ºC-1(0,00403 pel Al). 

En la Taula 47 s’exposa la nova dada de resistència juntament amb la resta de 
propietats: 
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Taula 47. Propietats elèctriques del conductor d’alumini RETENAX a la temperatura 

ambient.  

Conductor Alumini RETENAX de 13,2 kV a la Tambient 

Secció transversal 
conductor 

R (ohm/km) L 
(ohm/km) 

Imax 
(A) 

 (mm2) 
185 0,1646 0,0946 328 

 

L/T aèria  

Els cables seleccionats per la xarxa aèria de 13,2 Kv són de (Nexans, 2016). Els 
càlculs d’intensitats de les línies han mostrat que hi ha diferents nivells d’intensitat 
en funció de cada línia.  

Les normes equatorianes estableixen un calibre mínim de 2 AWG (Sosa et al., 
1997) i per criteris d’operació i de confiabilitat del sistema s’ha decidit triar  
conductors del calibre 1/0 AWG per a la xarxa de distribució dels alimentadors i 
conductors del calibre 4/0 AWG per a totes les línies que provenen de fonts de 
generació. D’aquesta manera s’augmenta la resistència d’aïllament i mecànica de 
la línia que resulta en l’augment de la seva vida. Un altre dels beneficis del 
sobredimensionat és assegurar la capacitat dels conductors per a futurs escenaris 
que tinguessin més capacitat que el escenari de referència òptim trobat. En la 
Taula 48 s’exposen les propietats principals dels conductors ACSR: 

Taula 48. Propietats elèctriques dels conductors ACSR dels cables aeris. Font: (Nexans, 

2016) 

Conductor Alumini Acer Reforçat (ACSR) de 13,2 kV 

Secció transversal 
conductor 

R (ohm/km) 
L 

(ohm/km) 

Imax 

(A) 
(AWG) (mm2) 

1/0       62,5 0,709 0,4186 240 

4/0      125,1 0,38 0,3925 370 

 

5.1.7. Transformadors 

Els transformadors principals existents a l’illa de San Cristóbal que es contemplen 

en aquest anàlisi es presenten en la següent Taula 49: 
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Taula 49. Característiques tècniques dels transformadors principals de la xarxa de San 

Cristóbal. Font: (Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2015) 

Empresa Nom 
Voltatge 
Primari 

(Kv) 

Voltatge 
secundari 

(Kv) 

Potencia 
Transformació 

(MVA) 

Eolicsa Parc eòlic 1 13,2 3 

E.E. 
Galápagos 

Central 
dièsel 

0,48 13,2 5 

 

Degut a la incorporació de noves unitats de generació, s’han implementat nous 
transformadors que es presenten a continuació, Taula 50: 

 

Taula 50. Característiques tècniques dels nous transformadors de la xarxa de San 

Cristóbal. Elaboració pròpia 

Empresa Nom 
Voltatge 
Primari 
(Kv) 

Voltatge 
secundari 

(Kv) 

Potencia 
Transformació 

(MVA) 

E.E. 
Galápagos 

Parc 
fotovoltaic 

6,5 13,2 3 

E.E. 
Galápagos 

Swimsol 6,5 13,2 1 

E.E. 
Galápagos 

Bateries 0,48 13,2 12,5 

 

El desconeixement de les propietats elèctriques dels transformadors i la falta 
d’informació en el Codi Elèctric Equatorià dificulta la tasca d’escollir amb precisió 
la impedància estimada dels transformadors. Com s’ha comentat anteriorment, el 
Codi Elèctric Nacional , juntament amb els codis elèctrics de diversos països 
llatinoamericans, està basat en el National Electrical Code. El Codi Elèctric de Mèxic 
és de lliure accés i en la especificació CFE K0000-13 (Miranda, 2006) s’han trobat 
els valors d’impedància requerits per a transformadors, que s’exposen en la Taula 

51: 

Taula 51. Impedàncies dels transformadors. Font: (Miranda, 2006) 

Tensió nominal debanat primari 
(Kv) 

Impedància (%) 

34,5 i inferiors 7,5 

69 8,5 
115 9 

138 9,5 

 

Com tots els transformadors de la xarxa tenen una tensió nominal inferior a 34,5 

kV s’assumirà un valor d’impedància del 7,5 %.  
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5.2. Dades d’entrada flux de càrrega 

En la Taula 52, Taula 53 i Taula 54 s’exposen les dades d’entrada del script de 
MATPOWER.  

Taula 52. Dades d’entrada a MATPOWER dels busos de la xarxa de San Cristóbal.  

Dades dels busos de la xarxa de San Cristóbal 

Bus 
Typ
e 

Pd Qd 
G
s 

B
s 

Are
a 

V
m 

V
a 

  1 3 0 0 0 0 1 1 0 

2 1 0 0 0 0 1 1 0 

3 1 0 0 0 0 1 1 0 

4 1 Demanda_activa(t,4) Demanda_reactiva(t,4) 0 0 1 1 0 

5 1 Demanda_activa(t,5) Demanda_reactiva(t,5) 0 0 1 1 0 

6 1 Demanda_activa(t,6) Demanda_reactiva(t,6) 0 0 1 1 0 

7 2 0 0 0 0 1 1 0 

8 1 0 0 0 0 1 1 0 

9 1 0 0 0 0 1 1 0 

10 2 0 0 0 0 1 1 0 

11 1 0 0 0 0 1 1 0 

12 2 0 0 0 0 1 1 0 

13 1 0 0 0 0 1 1 0 

14 2 
Demanda_activa(t,14

) 

Demanda_reactiva(t,1

4) 
0 0 1 1 0 

 

BasekV Zone Vmax Vmin 

0.48 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

13.2 1 1.1 0.9 

0.48 1 1.1 0.9 

0,48 1 1.1 0.9 
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Taula 53. Dades d’entrada a MATPOWER dels generadors de la xarxa de San Cristóbal.  

Dades dels generadors de la xarxa de San Cristóbal 

Bus 

No. 
Pg Qg 

Qma

x 

Qmi

n 

V

g 

mBas

e 

Statu

s 

Pm

ax 

Pmi

n 

1 
Gen_activa(t,1

) 
Gen_reactiva(t,1) 100 -100 1 100 1 100 0 

10 
Gen_activa(t,2

) 
Gen_reactiva(t,2) 100 -100 1 100 1 100 0 

12 
Gen_activa(t,3

) 
Gen_reactiva(t,3) 100 -100 1 100 1 100 0 

7 
Gen_activa(t,4

) 
Gen_reactiva(t,4) 100 -100 1 100 1 100 0 

14 
Gen_activa(t,5

) 
Gen_reactiva(t,5) 100 -100 1 100 1 100 0 

 

Taula 54. Dades d’entrada a MATPOWER de les línies de la xarxa de San Cristóbal. 

Dades de les línies de la xarxa de San Cristóbal 

Fbus Tbus R X B RateA RateB RateC Ratio Angle Status 

1 2 0 0,04304 0 150 150 150 0 0 1 

2 3 0,10905 0,11263 0 150 150 150 0 0 1 

2 4 2,38856 1,41023 0 150 150 150 0 0 1 

2 5 2,17290 1,28290 0 150 150 150 0 0 1 

2 6 2,64899 1,56399 0 150 150 150 0 0 1 

7 8 0 0,04304 0 150 150 150 0 0 1 

8 9 0,28340 0,16288 0 150 150 150 0 0 1 

9 2 1,96281 2,02738 0 150 150 150 0 0 1 

10 11 0 0,04304 0 150 150 150 0 0 1 

11 3 0,26171 0,27032 0 150 150 150 0 0 1 

12 13 0 0,04304 0 150 150 150 0 0 1 

13 3 3,16231 3,26633 0 150 150 150 0 0 1 

14 3 0 0,04304 0 150 150 150 0 0 1 
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5.3. Script de Matlab pel flux de càrrega 

5.3.1. Script per executar el flux de càrrega 

 

function mpc = flux_carrega_TFG 

  

%% System MVA base 

mpc.baseMVA = 100; 

  

%% Càlcul de la demanda en busos per hores 

load('temps'); 

  

%% Carreguem les dades de demanda des de l'excel 

demanda = xlsread('dades per flux de potencia.xlsx','Demanda','B3:O26'); % 

kW 

demanda_activa = demanda/1000; % MW 

  

% Calculem la potència reactiva 

iter_calcul_reactiva = 14; 

FP = 0.9;  

phi = acos(FP); 

for m = 1:1:24 

    for n = 1:1:iter_calcul_reactiva 

        demanda_reactiva(m,n) = demanda_activa(m,n)*tan(phi); % MVAr 

    end 

end 

  

%% Carreguem les dades de generació  

generacio_activa = xlsread('dades per flux de 

potencia.xlsx','Generació','B7:F30');% kW 

generacio_reactiva = xlsread('dades per flux de 

potencia.xlsx','Generació','H7:L30');% kW 

Gen_activa = generacio_activa/1000; 

Gen_reactiva = generacio_reactiva/1000; 

  

%% bus data 

% bus_i   type   Pd  Qd  Gs  Bs  area    Vm  Va  baseKV  zone    Vmax 

% Vmin 

mpc.bus = [ 

    1   3   0   0   0   0   1   1   0   0.48    1   1.1 0.9; 

    2   1   0   0   0   0   1   1   0   13.2    1   1.1 0.9; 
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    3   1   0   0   0   0   1   1   0   13.2    1   1.1 0.9; 

    4   1   demanda_activa(t,4) demanda_reactiva(t,4)   0   0   1   1   0   

13.2    1   1.1 0.9; 

    5   1   demanda_activa(t,5) demanda_reactiva(t,5)   0   0   1   1   0   

13.2    1   1.1 0.9; 

    6   1   demanda_activa(t,6) demanda_reactiva(t,6)   0   0   1   1   0   

13.2    1   1.1 0.9; 

    7   2   0   0   0   0   1   1   0   1   1   1.1 0.9;  %Voltatge real o 

voltatge base? 

    8   1   0   0   0   0   1   1   0   13.2    1   1.1 0.9; 

    9   1   0   0   0   0   1   1   0   13.2    1   1.1 0.9; 

    10  2   0   0   0   0   1   1   0   6.5 1   1.1 0.9; 

    11  1   0   0   0   0   1   1   0   13.2    1   1.1 0.9; 

    12  2   0   0   0   0   1   1   0   6.5 1   1.1 0.9; 

    13  1   0   0   0   0   1   1   0   13.2    1   1.1 0.9; 

    14  2   demanda_activa(t,14)    demanda_reactiva(t,14)  0   0   1   1   0   

0.48    1   1.1 0.9; 

 ]; 

  

%% generator data 

% bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mBase status Pmax Pmin 

mpc.gen = [ 

 1  Gen_activa(t,1) Gen_reactiva(t,1)   100 -100    1   100 1   100 0; 

 10 Gen_activa(t,2) Gen_reactiva(t,2)   100 -100    1   100 1   100 0; 

 12 Gen_activa(t,3) Gen_reactiva(t,3)   100 -100    1   100 1   100 0; 

 7  Gen_activa(t,4) Gen_reactiva(t,4)   100 -100    1   100 1   100 0; 

 14 Gen_activa(t,5) Gen_reactiva(t,5)   100 -100    1   100 1   100 0; 

]; 

  

%% branch data 

load('resistencia'); 

load('reactancia'); 

% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status angmin angmax 

mpc.branch = [ 

    1   2   r(1)    x(1)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    2   3   r(2)    x(2)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    14  3   r(3)    x(3)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    2   4   r(4)    x(4)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    2   5   r(5)    x(5)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    2   6   r(6)    x(6)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    7   8   r(7)    x(7)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    8   9   r(8)    x(8)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    9   2   r(9)    x(9)    0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 
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    10  11  r(10)   x(10)   0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    11  3   r(11)   x(11)   0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    12  13  r(12)   x(12)   0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

    13  3   r(13)   x(13)   0   150 150 150 0   0   1   -360    360; 

]; 

end 

5.3.2. Script per executar el flux de càrrega de 24 hores 

 

clear all; clc; close all 

%% Bucle per calcular el flux de càrrega per a cada hora 

V_b = xlsread('dades per flux de potencia.xlsx','Branches','L2:L14'); 

I_b = xlsread('dades per flux de potencia.xlsx','Branches','J2:J14'); 

% Comanda per no mostrar els resultats al Command Window (MATpower options) 

% mpopt = mpoption('out.all',2); 

tmax=24; 

for t=1:1:tmax 

    save('temps','t') 

    disp(['Periode ',num2str(t)])  % Mostra el període en què ens trobem en 

    %cada iteració 

    mpc=loadcase('flux_carrega_TFG'); 

    resultats{t}=runpf(mpc); %mpopt 

% Matriu de voltatges en els busos 

    voltatge{t} = resultats{t}.bus(:,8); % [pu] 

% Calcular corrents en les branques 

[Ybus,Yf,Yt] = makeYbus(mpc); 

for n = 1:1:14 

    volt(n) = (resultats{t}.bus(n,8));% pu 

    angle(n) = (resultats{t}.bus(n,9))*(pi/180);  %rad 

    v(n) = (volt(n)*cos(angle(n)) + j*volt(n)*sin(angle(n)));  % V 

end 

[intensitat{t}]=max(Yf*transpose(v), Yt*transpose(v)); % pu 

% Matriu d'intensitats en les branques 

for i=1:length(intensitat) 

    vector=intensitat{i}; 

        for j=1:length(vector) 

            matriu_intensitat(i,j)=vector(j); 

        end 

end 

matriu_intensitat = abs(matriu_intensitat); 

% Matriu de voltatges en els busos 
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for i=1:length(voltatge) 

    vector=voltatge{i}; 

        for j=1:length(vector) 

            matriu_voltatge(i,j)=vector(j); 

        end 

end 

end 

figure(1); 

 boxplot(matriu_voltatge);ylabel('Voltatge 

[pu]','fontsize',11,'fontweight','b');xlabel('Nº 

busos','fontsize',11,'fontweight','b') 

 figure (2) 

boxplot(matriu_intensitat); title('Intensitat [pu]'); ylabel('I(pu)'); 

xlabel('Nº busos') 

% Intensitat en Ampères 

for i = 1:length(intensitat) 

   for j = 1:13 

   intensitat_real(i,j) = matriu_intensitat(i,j)*I_b(j,1); % [A] se  

   end 

end 

figure(3); 

boxplot(intensitat_real); 

ylabel('Intensitat[A]','fontsize',11,'fontweight','b'); xlabel('Nº 

branca','fontsize',11,'fontweight','b') 

 

% Potència activa injectada a xarxa [MW] 

for i = 1:length(intensitat) 

    for j = 1:13 

        P_act(i,j) = resultats{i}.branch(j,14); 

    end 

end 

% Potència injectada total i potència perduda total per hores 

for i = 1:length(intensitat) 

    for j = 1:13 

          P_act_total(i) = sum(P_act(i,:)); 

 

temps = 1:24; 

figure(4); plot(temps,P_act_total); ylabel('Potència activa total 

[MW]','fontsize',11,'fontweight','b'); xlabel('t 

[hores]','fontsize',11,'fontweight','b'); 
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CAPÍTOL 6: 

FITXES TÈCNIQUES 

 

6.1. Fitxa tècnica aerogenerador MADE AE59 

6.2. Fitxa tècnica Solaria S6M-2G 250Wp 

6.3. Fitxa tècnica EnerStore 50 Flow Battery 
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