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RESUM 

L’objectiu d’aquest projecte, és desenvolupar un model de simulació per a analitzar el 

comportament de diferents opcions de sistemes autònoms d’electrificació per a països en 

desenvolupament. Per una banda, les possibles tecnologies d’estudi són tres: eòlica, solar 

i híbrida. Aquestes s’han escollit per ser les més esteses en l’actualitat, donat el seu baix 

cost, disponibilitat de recurs a nombrosos indrets i sostenibilitat. Per altra banda, les 

possibles configuracions d’electrificació són dos: sistemes individuals o microxarxes. La 

tendència actual són els sistemes individuals, però degut a que els equips de generació 

s’instal·len en el punt de consum, la demanda dels usuaris es limita al recurs d’aquell 

punt. Com a alternativa, es proposa considerar la segona opció, ja que s’ha demostrat que 

redueix el cost inicial usant equips de generació majors proporcionalment més barats. 

La validació del model es realitza analitzant diferents projectes reals ja implantats a la 

serra Andina de Perú. A partir d’aquests resultats, es generen noves opcions 

d’electrificació que permeten estudiar la influència de la variabilitat de la generació en el 

dimensionament dels sistemes. Tanmateix, l‘anàlisi d’aquestes noves opcions permet 

determinar la millor tecnologia i disposició.  

Es comprova que la tecnologia òptima d’electrificació en disposició individual depèn del 

recurs de la zona. En la comunitat d’estudi, ha resultat ser la tecnologia solar, donada la 

baixa presència del vent.  

En disposició en microxarxa, l’augment de la demanda de sistema permet la utilització 

d’equips de generació majors, el que com es demostra, aporten millors resultats 

d’eficiència en el cas eòlic i híbrid. D’altra banda, s’ha confirmat que l’alternança en la 

demanda dels usuaris connectats a la microxarxa fa reduir la demanda total del sistema 

respecte la demanda teòrica, permetent una disminució en la generació requerida i alhora, 

de la capacitat d’emmagatzematge.  Per totes aquestes raons, es demostra que les 

microxarxes resulten més eficients i econòmiques que els sistemes individuals. 

Finalment, en aquesta última disposició, es conclou que la tecnologia híbrida resulta ser la 

millor tecnologia d’electrificació, ja que combina el baix cost de la generació eòlica amb 

l’estabilitat de la solar, que li permet reduir la capacitat d’emmagatzematge.  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’evolució social, cultural i econòmica de la humanitat està fortament lligada amb la 

disponibilitat d’energia. En l’actualitat l’energia elèctrica ha demostrat ser fonamental pel 

desenvolupament i per a poder tenir un nivell de vida just. Malauradament, s’estima que la 

quarta part de la població mundial, 1.600 milions, no disposa d’electricitat per a dur a 

terme les seves activitats, i el 85% es concentra en zones rurals.  

En aquestes zones, les fonts d’energia tradicionals com el carbó, el petroli o l’energia 

hidràulica no representen una possible solució donat el seu alt preu, la falta de 

disponibilitat de recurs, dificultat de conversió en energia, contaminació... Contràriament 

les energies eòlica, solar i híbrida reuneixen una sèrie de característiques que les fan 

idònies per a la obtenció d’electricitat en aquestes zones: disponibilitat de recurs, la seva 

conversió es pot realitzar amb aparells més econòmics, el seu cost és molt baix (inversió 

i manteniment), generació sostenible i respectuosa amb el medi ambient... 

En aquest projecte es desenvolupa un model de simulació per a analitzar diferents 

opcions de sistemes autònoms d’electrificació rural per a països en desenvolupament 

usant aquestes tecnologies. La tendència d’electrificació actual és la instal·lació de petits 

equips  de generació en el mateix punt de consum, limitant així la demanda dels usuaris al 

recurs del seu habitatge. Com a alternativa es proposa que el model també consideri els 

sistemes de microxarxes ja que s’ha demostrat que redueixen el cost inicial i permeten 

augmentar la generació.  

Soluciones Prácticas – ITDG és un organisme de cooperació tècnica internacional que 

contribueix al desenvolupament sostenible de la població amb menys recursos. Juntament 

amb Enginyeries Sense Fronteres, han realitzat diversos projectes com el de l’estudi 

d’accés a l’energia a algunes comunitats de la regió de Cajamarca, a la Serra Andina de 

Perú. En concret, ha dut a terme diferents tasques a Campo Alegre, una petita comunitat 

per sobre dels 3.700 m.s.n.m. amb 20 famílies. Com a punt de partida en aquest projecte, 

s’ha realitzat un estudi preliminar del comportament dels recursos eòlic, solar i híbrid, pel 

que s’ha recorregut als registres reals de generació eòlica i solar d’aquesta comunitat 

proporcionats per aquest organisme. D’aquesta manera, s’han caracteritzat les tres 

tecnologies d’estudi en un punt de la comunitat. 
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Tot i que el recurs solar dins de la comunitat és constant, donada la diferent topografia del 

terreny, els recursos eòlic i híbrid no són els mateixos. Per a poder extreure conclusions 

generals de la comunitat, s’han definit tres punts d’estudi amb molt, mig i poc vent. Les 

dades d’aquests tres punts s’han obtingut mitjançant el programa WASP, un software que 

realitza prediccions del recurs eòlic a partir dels registres de vent de qualsevol punt de la 

zona, el mapa topogràfic, i la corba de potència de l’aerogenerador que s’hi instal·li. 

Paral·lelament s’han representat els models d’anàlisis en el programa Witness, un 

software de simulació capaç d’introduir aleatorietat a les dades d’entrada. A partir dels 

resultats del primer estudi, es realitzen les validacions dels models.  

A continuació, es proposen possibles combinacions futures de les tecnologies en 

disposició individual per a simular-les en els models i concloure amb la tecnologia òptima. 

Finalment es comparen aquests resultats amb els de les microxarxes obtinguts en les 

simulacions, per a determinar-ne la millor opció. 
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2. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES AUTÒNOMS 

D’ELECTRIFICACIÓ RURAL  

En aquest capítol es presenten els sistemes autònoms d’electrificació rural usats en 

l’actualitat en països en desenvolupament. Primerament s’enumeren i expliquen les fonts 

d’energia més utilitzades en aquests sistemes, per a continuació determinar-ne 

raonadament les estudiades en aquest projecte. Seguidament es defineixen les seves 

possibles configuracions: sistemes aïllats o microxarxes. Finalment s’exposen les 

característiques del comportament de la generació i la demanda d’aquests sistemes que 

fan necessari un acurat anàlisi per al seu disseny.   

 

2.1. Electrificació rural en països en desenvolupament 

Avui en dia hi ha moltes comunitats rurals dels països en desenvolupament que no estan 

connectades a la xarxa de subministrament general del seu país donada la seva 

separació geogràfica als nuclis urbans. Conseqüentment es veuen obligades a satisfer les 

seves necessitats energètiques amb l’ús de fonts d’energia consumibles com veles, 

querosè, piles, bateries...que resulten cares, ineficients, contaminants i inclús perilloses 

per a la salut. Per a substituir aquests mètodes deficients es presenta l’electrificació rural, 

un sistema d’abastiment d’energia elèctrica produïda en la mateixa comunitat i gestionada 

pels propis consumidors. Amb aquesta solució la demanda d’energia es pot incrementar 

progressivament amb l’adquisició d’aparells elèctrics que permeten millorar les condicions 

de vida de la població en aspectes tan importants com la salut, educació, comunicació, 

accés a la informació... 

Les fonts d’energia usades actualment en l’electrificació rural són l’hidràulica, el grup 

diesel, l’eòlica, la solar i l’híbrida. A continuació es mostra el raonament seguit per a 

l’elecció de les fonts estudiades en aquest projecte. 

Tot i que la tecnologia hidràulica presenta molts avantatges com el de ser un recurs 

inesgotable, de generació constant, no contaminant i amb uns costos d’explotació baixos, 
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té un gran inconvenient que impossibilita la seva implantació a tots els indrets: 

disponibilitat d’un riu de cabdal considerable proper a la comunitat.  

Els grups diesel aprofiten l’energia química del diesel mitjançant la seva combustió. El seu 

elevat cost d’adquisició, necessitat d’obtenció d’un recurs no disponible en la comunitat o 

la contaminació que genera són alguns dels inconvenients que el fan constituir una mala 

opció. 

L’energia eòlica i l’energia solar en canvi presenten molts avantatges en comú com ara 

que són renovables, netedat, la seva producció no requereix grans instal·lacions, 

disponibilitat de recurs local...que fan que el seu ús sigui possible a molts més indrets que 

les solucions anteriors i per tant resultin les escollides en aquest projecte.    

No obstant aquestes tecnologies també coincideixen en un gran inconvenient: 

intermitència de generació, que serà tractada més endavant.  

 

2.1.1 Tecnologia eòlica 

Són instal·lacions que transformen l’energia cinètica del vent en energia elèctrica apte pel 

consum. Els seus components principals són:  

1. Aerogenerador: Transforma l’energia cinètica del vent en energia elèctrica. 

2. Regulador elèctric: A través seu circula el corrent generat per l’aerogenerador i 

que es dirigeix a la bateria. La seva funció és transformar el corrent altern en 

continu i protegir la bateria de sobrecàrregues i descàrregues excessives. 

3. Bateria: Emmagatzema l’energia elèctrica produïda per l’aerogenerador i que no 

es consumeix en el mateix moment. 

4. Inversor: Transforma el corrent continu en altern. 

5. Mesurador: Limita en consum d’energia de l’usuari per a protegir la instal·lació. 
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El següent esquema conté el flux d’energia a través d’aquests components (Figura 2.1): 

AEROGENERADOR REGULADOR BATERIES INVERSOR MESURADOR USUARI

PÈRDUES             
BATERIES

PÈRDUES 
INVERSOR  

Figura 2.1 Esquema del flux d’energia d’un sistema eòlic 

 

Els contactes entre elements (representats amb fletxes) són conductors.  

 

2.1.2 Tecnologia solar 

Són instal·lacions que transformen la radiació dels rajos solars en energia elèctrica apte 

pel consum. Els seus components principals són: 

1. Panell fotovoltaic: Genera electricitat a partir de la radiació solar. 

2. Regulador solar: Protegeix les bateries de sobrecàrregues i descàrregues 

profundes. També gradua la tensió del sistema. 

La seva esquematització és la mateixa que la del sistema eòlic ja que la resta de 

components són els mateixos. 

 

2.1.3 Tecnologia híbrida (eòlica-solar) 

Són instal·lacions que combinen la tecnologia eòlica i solar per a aconseguir energia 

elèctrica apte pel seu consum. La conversió energètica segueix el mateix procés que en el 

cas anterior, però l’energia generada té dos orígens: l’aerogenerador i la placa solar. Per 

tant, els seus components són els mateixos. La fiabilitat d’aquests sistemes és major que 

la de les tecnologies anteriors, ja que els dies en què bufa poc vent, la presència del sol 

contraresta la generació i viceversa.  
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2.2. Configuració dels sistemes autònoms d’electrificació 

rural 

2.2.1 Sistemes individuals 

Són sistemes en els que cada usuari disposa del seu propi sistema de generació i 

emmagatzematge. La seva estructura és la mateixa en les tres tecnologies d’estudi, amb 

la única diferència dels aparells de generació: l’energia eòlica produeix electricitat a través 

d’un aerogeneradors, la solar a través de plaques fotovoltaiques i la híbrida els combina. A 

continuació es mostra en la Figura 2.2 la fotografia d’un d’aquests sistemes amb 

tecnologia solar: 

 

 
Figura 2.2 Fotografia d’un sistema solar individual 

 

Actualment aquest sistema s’ha implementat en moltes zones, demostrant la seva 

eficiència, però el fet de que la generació es realitzi en el mateix punt de consum fa que 

l’usuari vegi limitada la seva oferta d’energia al recurs del seu habitatge.  
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2.2.2 Microxarxes 

Les instal·lacions autònomes centralitzades multiusuari, també anomenades microxarxes 

són plantes de generació elèctrica basades en una o diverses fonts d’energia renovables 

que alimenten a diversos usuaris  través d’una xarxa de distribució, com es mostra en la 

Figura 2.3: 

 

Figura 2.3 Esquema d’una microxarxa amb generació eòlica 

A diferència dels sistemes anteriors, la generació de les microxarxes es realitza en el punt 

de la comunitat amb més recurs, augmentant així la oferta dels consumidors. També 

presenta altres avantatges tècnic-econòmics com el factor d’escala, l’optimització del 

dimensionament de la instal·lació i la fàcil integració de petita indústria i serveis comunals 

(enllumenat públic, sanitat, educació...). A nivell de gestió, cada habitatge està dotat d’un 

dispensador-contador d’energia que limita l’energia diària disponible.  

 

2.3.  Característiques de la generació i la demanda 

La generació d’energia elèctrica depèn del recurs energètic del punt on es generi, entenent 

aquest com la quantitat d’energia que existeix en un punt o superfície. Com ja s’ha 

comentat, les energies eòlica i solar estudiades en aquest projecte, són intermitents. La 

seva variabilitat pot ser segons el temps, superfície i zona terrestre.  

La variabilitat temporal és funció de l’estació de l’any, del dia i de la hora en que es trobi.  
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La variabilitat superficial del recurs eòlic és de dos tipus: horitzontal i vertical. La primera 

reflexa que dos punts d’una mateixa comunitat poden tenir un recurs eòlic molt diferent 

degut a la topografia del terreny. La segona descriu que aquest recurs canvia en funció de 

l’alçada. El recurs solar d’una mateixa comunitat en canvi, es pot considerar pràcticament 

constant.  

Finalment l’efecte combinat del desigual escalfament de la Terra i les forces de 

centrífugues i de Coriolis, provoquen la variabilitat de la zona terrestre en els dos recursos. 

Degut a tots aquests efectes, per a poder implementar aquestes energies es requereix un 

estudi intensiu del seu recurs en la zona. En aquest estudi, s’ha d’identificar el mes més 

crític, amb menys recurs energètic, i dimensionar el sistema perquè subministri l’energia 

requerida durant aquest mes, garantint d’aquesta manera que seguirà sent factible la resta 

de mesos. 

L’altre factor que s’ha de considerar a l’hora de dimensionar aquests sistemes és la 

demanda que requeriran, entenent aquesta com les necessitats energètiques dels usuaris 

o dels punts de consum. Com la generació, la demanda és variable segons el temps, però 

 en aquest cas la variabilitat pot ser horària, segons la hora del dia en què es trobi, diària, 

segons si el dia és feiner o festiu i anual, segons l’estació de l’any.  

La finalitat a la que es destina la demanda també fa que es comporti amb un perfil i una 

quantitat molt diferent: no tenen la mateixa demanda una família amb quatre membres que 

una parella jove, o una escola, centre de salut...En aquest projecte s’estudia l’aplicació 

domèstica de l’electrificació rural, per tant es redueix la última variabilitat tot i que no 

l’eximeix del seu anàlisi.     

Per a compensar les diferencies entre la generació i la demanda, aquests sistemes es 

doten d’un sistema d’acumulació d’energia basat en bateries.  

En conseqüència, l’electrificació de les zones rurals requereix un anàlisi acurat dels 

factors esmentats en aquest apartat que permeti un dimensionament òptim del sistema 

per a resultar eficient energètica i econòmicament.  
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3. ANÀLISI DE LES DADES DE PARTIDA 

En aquest capítol es determinen les dades de partida que s’han pres en les simulacions 

del següent capítol consistent en situacions actuals. Es diferencia entre dades de 

demanda i generació.  

Primerament s’exposen les dades disponibles i el seu anàlisi. També s’explica la 

conseqüent aleatorietat afegida per a representar el més fidelment possible la realitat i 

disposar de moltes dades en les experimentacions.  

Per a complementar les explicacions amb els gràfics i les dades més adequades, s’ha 

recorregut al programa Minitab. Es tracta d’un software dissenyat per a executar funcions i 

gràfics estadístics acurats que permeten una fàcil i ràpida interpretació de les dades. 

 

3.1. Estudi de la demanda 

3.1.1 Anàlisi de les dades disponibles 

Es disposa de dades del consum horari enregistrat a quatre cases de la comunitat el mes 

de setembre del 2009 proporcionades pels autors de diferents projectes d’Enginyeria 

Sense Fronteres i ITDG realitats a la zona. L’energia s’ha calculat a partir de la diferència 

de potencial i intensitat que entrava a cada casa. Actualment aquestes cases es 

proveeixen d’energia a través d’un aerogenerador de 100W i una placa solar de 50W. 

S’han creuat aquestes dades amb les de la generació produïda per aquests aparells 

durant el mateix mes per a cada casa. En el següent gràfic (Figura 3.1) es mostra 

aquesta comparació per a la casa 1 d’estudi: 
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Figura 3.1 Gràfic amb les energies diàries enregistrades a la casa 1 d’estudi al setembre 

 

Es comprova que en tots els casos la generació ha estat superior, per tant el consum es 
considera demanda. 

La demanda mitjana diària d’energia al setembre de les quatre cases ha estat de 

178Wh/dia, 45Wh/dia, 141Wh/dia i 143Wh/dia respectivament. S’ha realitzat un anàlisi 

exploratori de les dades per a determinar-ne les diferencies dels perfils. S’observa que les 

famílies, coincideixen en algunes pautes segons la franja horària en què es trobin. Això es 

deu a que els seus hàbits són semblants pel fet de pertànyer a la mateixa comunitat. El 

següent gràfic (Figura 3.2) conté les demanades mitjanes horàries dels quatre 

consumidors durant aquest mes: 

 

 
Figura 3.2 Gràfic amb la demanda mitjana horària dels quatre usuaris al setembre 



Modelització i simulació de sistemes d’electrificació aïllats  Pág. 17 

 

S’aixequen sobre les 5h, excepte una família que ja està activa perquè deu tenir una feina 

nocturna que comença a les 3h. Fins les 18h els consumidors 2 i 3 no estan a casa 

perquè no consumeixen, mentre que els altres dos si. A partir de llavors, el consum es 

dispara fins les 19h, quan tota la família es troba a casa. Finalment tots coincideixen en un 

descens de la demanda perquè se’n van a dormir. 

Per tal de representar tots els possibles comportaments dels usuaris, s’han establert tres 

franges del dia per a diferenciar-ne el comportament: de 0h. a 7h., de 7h. a 16h. i de 16h. a 

24h.. D’aquesta manera s’han determinat tres consumidors-tipus (CT) formats per les 

dades dels consumidors reals en funció de la franja del dia. En la següent taula (Taula 3.1) 

es mostra el perfil d’aquests consumdors-tipus: 

 

CONSUMIDOR  -

TIPUS 
0h-7h 

CONSUM 

[Wh] 
7h-16h 

CONSUM 

[Wh] 
16h-24h 

CONSUM 

[Wh] 

CONSUM 

DIARI [Wh] 

CT1 C1 i C4 13,1 C1 i C4 59,7 C4 79,90 152,7 

CT2 C2 5,5 C2 i C3 10,0 C1, C2, C3 95,30 110,8 

CT3 C3 35,6 C2 i C3 9,9 C1, C2, C3 94,30 139,8 

Taula 3.1 Taula amb la demanda mitjana dels tres consumidors-tipus i els consumidors reals que 

els formen 

 

Per exemple, les dades del consumidor-tipus1 (CT1) estan formades per les dades dels 

consumidors 1 i 4 de 0h a 16h i per les del consumidor 4 de 16h a 24h.  Així es disposa de 

més dades que permeten fer una simulació més completa. 

S’ha considerat que la demanda real de 45Wh/dia d’un dels usuaris és exageradament 

baixa en comparació a les altres tres. Per això les demandes mitjanes dels consumidors-

tipus s’han establert coherentment amb les de la resta d’usuaris, i les conclusions que 

s’extreguin li seran igualment aplicables. 

Segons el diagnòstic socioeconòmic de la comunitat [INTERMEDIATE TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT GROUP,1998,pg.18] s’estima que un usuari té un consum actual 

d’energia en artefactes de 106Wh/dia i que es manté constant al llarg de l’any, per tant, les 

dades queden validades. 
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3.1.2 Aleatorietat introduïda en les experimentacions 

A continuació es mostra el diagrama de caixa de l’energia demanada a la casa 1 d’estudi 

durant els 30 dies del mes de setembre (Figura 3.3):  
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Figura 3.3 Diagrama de caixa de l’energia horària demanada a la casa 1 al setembre 

 

Els diagrames de caixa presenten informació sobre la dispersió i tendència de les dades 

així com els valors atípics, que són dades apartades de la mostra representatius d’errors 

de mesura o situacions excepcionals. Estan composats per un rectangle (caixa) i dos 

segments derivats dels seus costats superior i inferior (bigotis). Aquesta representació 

permet identificar fàcilment la mediana que divideix el nombre de les dades en dos parts 

iguals (segment horitzontal dins del rectangle). Entre aquest valor i els altres segments 

horitzontals (primer i tercer quartil), es troben el 25% de les dades respectivament. Entre 

aquests quartils i el final dels bigotis (límit superior i inferior) es troben respectivament el 

25% de les dades restants. Finalment els valors atípics es mostren amb asteriscs(*) o 

punts(.) segons si estan menys o més del conjunt de dades per tant, en algun cas el 

nombre de dades de la caixa i el bigoti pot variar. 

S’ha detectat que el comportament de la demanda de cada consumidor-tipus és variable 

horàriament, però dins de cada hora del dia es comporta de forma semblant. Per tant, les 

dades de demanda de les simulacions correspondran a valors de l’hora que s’estigui 
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simulant però dies triats aleatòriament. Dins de cada hora simulada es farà la lectura de 

valors segons d’interval de simulació definit en el capítol següent on s’expliquen els 

models. No hi ha cap dia festiu en les dades de monitoratge, així que la barreja de 

demanda entre dies serà correcte. 

 

3.2.  Estudi de la generació 

3.2.1 Anàlisi de les dades disponibles  

Les dades de generació que es requereixen en les simulacions corresponen a l’energia 

que s’ha generat en la comunitat cada hora durant el més amb menys recurs energètic, ja 

que si es garanteix el subministrament per aquest mes, també es garantirà per la resta de 

l’any. Tenint en compte que el clima característic de la zona durant tot l‘any és fred amb 

forces precipitacions de gener a abril i amb baixa incidència solar de novembre a març, es 

diferencia entre el tipus de generació eòlica i solar. 

 

3.2.1.1 Eòlica 

Es disposa de l’energia horària generada a l’aerogenerador de 100W (ITPE-100) instal·lat 

a una casa de la comunitat pels mesos de febrer a setembre excepte agost, 

proporcionades pels autors de diferents projectes d’Enginyeria Sense Fronteres i ITDG 

realitats a la zona  A continuació s’exposen els valors estadístics d’aquestes energies 

diàries (Taula 3.2) i un gràfic amb la generació mensual (Figura 3.4): 

MES N 
MITJANA  

[Wh/dia] 

DESV. EST. 

[Wh/dia] 

MÍNIM             

[Wh/dia] 

MEDIANA   

[Wh/dia] 

MÀXIM           

[Wh/dia] 

FEBRER 26 74,7 70,2 12,2 34,0 190,3 

MARÇ 26 102,6 75,9 13,1 103,4 332,1 

ABRIL 27 146,7 100,2 27,9 124,2 400,4 

MAIG 27 107,8 107,4 12,0 63,5 447,3 

JUNY 27 201,0 159,0 10,4 182,9 568,3 

JULIOL 25 157,3 136,2 0,8 124,1 490,7 

SETEMBRE 28 190,2 160,4 3,6 57,3 624,8 

Taula 3.2 Valors estadístics de la generació diària de l’aerogenerador de 100W instal·lat a la casa 1 

d’estudi 
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Figura 3.4 Gràfic amb l'energia mensual generada per l'aerogenerador de 100W a la casa 1 d’estudi 

 

En la Taula 3.2, s’observa que la seva mitjana diària és la menor de tots els mesos, i en la 

Figura 3.4 s’observa clarament que el febrer és el mes amb menys energia generada total 

i per tant, es pren com a més d’estudi.  

A més de les dades d’energia enregistrada, la comunitat té instal·lat un anemòmetre que 

anota la velocitat del vent [m/s] mesurada cada 10 minuts. Aquestes mesures es poden 

transformar a energia [Wh] mitjançant la corba de potència de l’aerogenerador que es 

vulgui analitzar, però s’ha comprovat que els resultats difereixen notablement dels 

anteriors. Això és degut a que la transformació de velocitat a potencia es fa mitjançant una 

equació on la velocitat està elevada al cub, que fa que petites inexactituds de mesura 

afectin significativament als resultats. Per tant les dades de generació que es prenen per a 

les experimentacions són les de l’energia enregistrada a la casa, atribuint-ne la fiabilitat a 

que està calculada a partir de la diferencia de potencial i la intensitat, dos magnituds 

fàcilment mesurables. Com ja s’ha explicat, l’energia consumida que s’ha pres també s’ha 

calculat d’aquesta manera, així que en el cas que hi hagués alguna imperfecció en les 

mesures, es veuria compensada. 

Per a poder extreure conclusions vàlides per a tota la comunitat es consideren 

necessàries les dades d’almenys tres punts de la comunitat; amb poc, mig i alt vent. No 

obstant, tan sols es disposa de registres d’energia generada en una casa de a comunitat. 

Per a solucionar-ho s’ha recorregut al programa WASP. Aquest software és capaç de 
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determinar l’energia generada en cada punt de la comunitat a partir de les dades 

topogràfiques d’aquesta (obtingudes d’estudis anteriors), les dades de vent enregistrades 

en l’anemòmetre (cal indicar-li on es troba l’anemòmetre) i la corba de potencia de 

l’aerogenerador (obtinguda a partir de la fitxa tècnica de l’aerogenerador d’estudi, l’ITPE-

100W). A continuació es mostra el mapa de la mitjana de la velocitat del vent de la 

comunitat pel mes de febrer (Figura 3.5):  

 

 
Figura 3.5 Mapa de vent de la comunitat al febrer 

Les dades obtingudes amb el programa difereixen notablement de les dades disponibles. 

Segons el primer, l’energia generada en la casa de la que es disposa de dades (marcada 

en blau) és de 241Wh/dia mentre que segons les dades reals és de 74Wh/dia. No 

obstant, el programa és capaç d’identificar les zones amb menys, mig i molt vent 

marcades en rosa, taronja i vermell respectivament. Per tant, aplicant un factor corrector a 

les dades disponibles, es poden estimar els valors reals d’aquests punts. En la següent 

taula (Taula 3.3) es mostren les dades geogràfiques d’aquests punts així com l’energia 

generada obtingudes en el programa. La última columna conté el factor corrector que s’ha 

d’aplicar a les dades disponibles en cada cas: 

 



Pág. 22  Modelització i simulació de sistemes d’electrificació aïllats 

 

CASA  Site x [m]   Site y [m]   Alçada [m]  
Egen 

[KWh/any] 

Egen 

[Wh/dia] 

Factor 

corrector 

1 Abel Marín Ríos 812546 9211112 3.861 88,0 241,1 - 

2 Emilio Huamán    812490 9211241 3.870 210,7 577,2 2,4 

8 Gregorio Huaccha  810396 9209613 3.896 32,7 89,5 0,4 

11 Leoncio Marín  811422 9209248 3.950 134,7 368,9 1,5 

Taula 3.3 Taula amb les dades obtingudes en el programa WASP de les cases amb menys, mig i 

alt vent 

Amb aquesta classificació, hi ha 14 famílies a la comunitat que reben un vent igual o 

inferior al considerat com a vent mig i 7 famílies que reben un vent superior. 

 

3.2.1.2 Solar 

En la casa amb dades d’energia eòlica enregistrades anterior, els autors anteriors també 

han enregistrat l’energia que ha generat una placa instal·lada de 50W cada hora. Com en 

el cas eòlic, a continuació es presenten els valors estadístics de la generació diària (Taula 

3.4) i el gràfic amb la generació mensual (Figura 3.6): 

 

MES N 
MITJANA 

[Wh/dia] 

DESV.EST. 

[Wh/dia] 

MÍNIM 

[Wh/dia] 

MEDIANA 

[Wh/dia] 

MÀXIM 

[Wh/dia] 

FEBRER 26 121,2 28,2 87,9 124,0 156,0 

MARÇ 26 160,1 24,6 74,4 160,5 229,7 

ABRIL 27 167,6 46,2 62,2 169,3 254,5 

MAIG 27 182,0 42,0 101,8 180,3 259,1 

JUNY 27 189,7 60,2 84,5 188,9 315,6 

JULIOL 25 233,5 58,5 120,5 233,3 342,2 

SETEMBRE 28 213,4 68,8 83,6 209,9 343,5 

Taula 3.4 Valors estadístics de la generació diària de la placa solar de 50W instal·lada a la casa 1 

d’estudi 
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Figura 3.6 Gràfic amb l'energia mensual generada per la placa de 50W a la casa 1 d’estudi 

 

Com en el cas anterior, en la Taula 3.4 s’observa clarament que al febrer l’energia solar 

mitjana és la menor. En la Figura 3.6 també es comprova aquesta inferioritat, ja que la 

generació solar produïda aquest mes és amb diferència la menor, per tant, se’n prendran 

les dades per a les simulacions. 

 

3.2.1.3 Híbrid 

En les simulacions de sistemes híbrids de generació eòlica i solar, les dades de partida 

seran la combinació de les dades anteriors. 

 

3.2.2 Aleatorietat introduïda en les experimentacions 

S’ha comprovat que el comportament de l’energia generada pel vent i el sol varia entre 

dies consecutius. En les Figures 3.7 i 3.8 es poden observar aquestes variacions: 
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Figura 3.7 Gràfic amb l’energia eòlica generada durant diversos dies de febrer a la casa 1 d’estudi. 

 
Figura 3.8 Gràfic amb l'energia solar generada durant diversos dies de febrer a la casa 1 d’estudi 

 

Seguint aquest comportament, la variabilitat introduïda en les simulacions consisteix en 

què a cada dia de simulació es prenen les dades de generació d’un dia sencer triat 

aleatòriament. 

També s’ha comprovat que els dies que fa molt sol fa poc vent i a la inversa com 

s’aprecia en el gràfic següent que conté les generacions d’un dia qualsevol de febrer: 
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Figura 3.9 Energies generades el 2 de febrer a la casa 1 d’estudi 

 

Conseqüentment en les simulacions híbrides es prenen les dades de generació eòlica i 

solar dels mateixos dies, tot i que seran igualment triats aleatòriament.  

Pel que fa la distribució horària, no segueix clarament cap llei representable amb el 

programa Witness. Per tant s’ha decidit que a cada interval de simulació, la generació variï 

segons una llei normal N(energia generada durant l’hora; 0,2* energia generada durant 

l’hora) ja que és la llei més comú en la natura i que més se li assembla. 
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4. MODELS D’ANÀLISI 

En aquest capítol s’explica la modelització en el programa Witness amb el que es 

realitzen les simulacions, dels sistemes autònoms d’electrificació estudiats en aquest 

projecte.  

Considerant les diferències entre components i els resultats de les simulacions que es 

desitja analitzar, s’han dissenyat tres models de simulació en funció del tipus de 

tecnologia (eòlica i solar o híbrida) i del nombre d’usuaris (individual o microxarxa).  

 

4.1  Sistema amb un tipus de generació i un consumidor 

4.1.1 Descripció del sistema 

Dins d’aquest grup s’inclouen els sistemes eòlics i solars d’un sol consumidor. Com ja 

s’ha explicat en el capítol 2, la seva configuració és la mateixa, a excepció dels aparells de 

generació (aerogeneradors en la tecnologia eòlica i plaques fotovoltaiques en la solar). 

 

4.1.2 Modelització  

A l’hora de fer simulacions del comportament d’aquesta disposició, només s’han de 

modelitzar els components que influeixin en el valor del flux d’energia des de que es 

genera fins que es consumeix. Amb aquestes simplificacions, l’esquema a modelitzar és 

el següent: 
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AEROGENERADOR BATERIES INVERSOR USUARI

PÈRDUES 
BATERIES

PÈRDUES 
INVERSOR  

Figura 4.1 Esquema simplificat del flux d'energia modelitzat en les simulacions 

Les pèrdues en els conductors, només s’han de tenir en compte en els sistemes en què 

l’energia generada no es consumeixi en el mateix punt que es genera (més d’un usuari). 

Les especificacions dels aparells són les dels utilitzats actualment en la zona. 

La representació d’aquest model en el Witness, a partir d’ara model 1 (M1), és com 

segueix: 

 

 
Figura 4.2 Imatge del model 1 (M1) del Witness 

 

Com s’ha explicat en el capítol anterior, l’aleatorietat introduïda a les dades de generació 

consisteix en què el Witness tria un dia aleatori del mes i en pren les dades durant un dia 

sencer de simulació.  
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S’ha definit l’interval de simulació en 15 minuts, que és el temps que passa entre cada 

actualització de les dades. A cada interval s’aplica variabilitat de la llei normal explicada a 

la generació. 

En el mateix interval, es calcula el 85% d’aquesta energia i s’envia a la bateria, 

modelitzada com un tanc capaç d’acumular-la. Aquesta quantitat d’energia és la que 

podrà ser aprofitada considerant el rendiment de la bateria (85%). La seva capacitat té en 

compte el factor de descàrrega. El 15% restant d’aquesta energia generada es perd.  

En les situacions en què la bateria està plena i es genera energia, aquesta també es perd, 

acumulant-se en un altre tanc per a poder quantificar-la. 

També a cada interval, l’usuari té la demanda del consumidor-tipus que es simuli 

corresponent a l’hora que s’està simulant, però d’un dia triat aleatòriament. Abans de que 

l’usuari rebi aquesta energia, ha de passar per l’inversor que té un rendiment del 85%. Això 

implica que l’usuari només rebrà la seva demanda si la bateria conté aquesta quantitat 

més la que es perdrà a l’inversor. En cas contrari, no s’envia energia. 

Les pèrdues del regulador són menyspreables. 

 

4.2 Sistemes híbrids amb un consumidor 

4.2.1 Descripció del sistema 

Dins d’aquest grup s’inclouen els sistemes híbrids d’un sol consumidor. Com ja s’ha 

explicat en el capítol 2, combina els aparells de generació dels sistemes anteriors, pe que 

la seva configuració és la mateixa, però l’energia generada té dos orígens (aerogenerador i 

placa fotovoltaica). 

 

4.2.2 Modelització  

El funcionament d’aquest model és idèntic a l’anterior amb la única diferència de que s’ha 

afegit un tanc al inici del procés per a emmagatzemar l’energia generada que sobra. S’ha 
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distingit segons la seva procedència com es veu en la següent imatge extreta del Witness 

(Figura 4.3):  

 

 
Figura 4.3 Imatge del model 2 (M2) del Witness 

 

El fluid que prové de l’aerogenerador s’ha representat en color verd i el que prové de les 

plaques solars en rosa.  

Les dades de demanda segueixen el mateix procediment que en el cas anterior. 

Les dades de generació solar i eòlica que composen la generació d’aquest model 

corresponen sempre al mateix dia. 
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4.3 Microxarxes 

4.3.1 Descripció del sistema 

Aquest mètode consisteix en una petita planta de generació elèctrica basada en una o 

diverses fonts d’energia, que en aquest projecte són l’eòlica, la solar o l’híbrida que 

alimenten a diversos usuaris a través d’una xarxa de distribució. El flux d’energia des de 

que es genera fins que es consumeix, travessa els mateixos components que els altres 

sistemes. El seu esquema simplificat a modelitzar és el següent (Figura 4.4): 

USUARI 1

USUARI 2

USUARI 3
PÈRDUES 
BATERIES

PÈRDUES 
INVERSOR

GENERACIÓ 
EÒLICA

GENERACIÓ 
SOLAR

GENERACIÓ 
HÍBRIDA

BATERIES INVERSORS

 
Figura 4.4 Esquema del flux d'energia d'una microxarxa amb generació híbrida 

 

4.3.2 Modelització  

Hi ha una diferència en la caracterització d’aquest model en el Witness respecte als 

anteriors: es disposa de tants tancs de consum i de pèrdues a l’inversor com usuaris 

connectats a la microxarxa per a modelitzar-ne les pèrdues. El flux d’energia des de la 

generació fins al consum experimenta les mateixes pèrdues en el sistema de bateries que 

en els casos anteriors. En la següent imatge extreta del Witness (Figura 4.5), es pot veure 

la representació d’aquest model 3 (M3): 
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Figura 4.5 Imatge Model 3 (M3) del Witness 

Per a representar el més fidelment la realitat, cada usuari té una demanda diferent, 

corresponent a la d’un dels tres consumidors-tipus. Com en els models anteriors, el 

Witness assigna la demanda de l’hora que s’està simulant però d’un dia triat aleatòriament 

a cada interval.  

La generació també s’assigna com en els casos anteriors. 

S’ha considerat que la dispersió de les cases de la comunitat és prou petita com per a no 

considerar les pèrdues als conductors.  
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5. EXPERIMENTACIÓ I ANÀLISIS DELS 

RESULTATS DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

En aquest capítol s’analitzen els resultats obtinguts en les simulacions de situacions 

actuals. L’objectiu d’aquest anàlisi és validar el funcionament dels models i extreure’n 

conclusions útils per a fer combinacions òptimes entre generació i consumidors en els 

següents capítols amb situacions futures. Els principals resultats a considerar són: 

• % d’energia demanada no satisfeta: És la relació entre l’energia que no s’ha 

pogut consumir tot i demanar-la i l’energia que s’ha volgut consumir. 

Representa en tant per cent, l’energia que ha faltat durant el mes de simulació. 

• % de temps amb demanda no satisfeta: És la relació entre les hores en què 

no s’ha pogut consumir el demanat i les hores totals de simulació. Representa 

en tant per cent, el temps que s’ha estat sense el consum desitjat durant el 

mes de simulació. 

 

5.1. Definició dels experiments 

Per a representar fidelment la realitat, s’han tingut en compte totes les possibles 

situacions actuals,  resultats de la combinació entre demanda i generació de les dades 

reals. Les hipòtesis considerades han estat: 

- Tres escenaris en funció de la demanda: un per a cada consumidor-tipus.  

- Set escenaris en funció de la generació: eòlica (poc, mig o molt vent) , solar i 

híbrida (amb poc, mig o molt vent).  

- Els equips de generació consisteixen en un aerogenerador de 100W pels casos 

eòlics, una placa fotovoltaica de 50W en el cas de la solar i la combinació 

d’aquests en les situacions híbrides. 
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- Cada situació disposa d’una sola bateria de capacitat 100Ah. La bateria es 

considera  al 50% de la seva capacitat en el moment d’inici de la simulació. 

- Al tractar-se de sistemes individuals, els models de simulació són el Model 1 (un 

usuari amb un tipus de generació) i el Model 2 (un usuari amb generació híbrida). 

- El nombre d’observacions a realitzar ha de ser suficient per a permetre la 

influència en els resultats de totes les variables aleatòries que presenta el model. 

Per això s’han pres sis llavors o rèpliques que corresponen al primer nombre que 

prenen les variables aleatòries. Cadascuna d’aquestes rèpliques consisteix en la 

simulació de 30 dies de funcionament. Al finalitzar cada experimentació, es 

disposarà de 180 dies simulats. Es tracta d’observacions independents, el 

resultat de les quals s’analitza per a caracteritzar el comportament general del 

sistema.  

- Com a mesures representatives s’han enregistrat els valors de la generació, 

demanda, consum, diferència (demanda-consum) i estat de la bateria a cada 

hora. D’aquesta manera s’ha pogut seguir l’evolució del sistema i detectar quan i 

perquè l’usuari no rep l’energia que desitja. 

 

5.2. Resultats i anàlisi de la demanda 

Per a verificar que l’aleatorietat introduïda en les simulacions ha estat coherent amb el 

comportament real dels consumidors-tipus, s’han comparat les dades de demanda real 

amb les dades obtingudes en les simulacions. En la Figura 5.1 es mostren els diagrames 

de caixa de la demanda horària real de cadascun dels consumidors-tipus i al seu costat la 

obtinguda en les simulacions: 
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a) Diagrama de caixa de la demanda horària 
real de CT1 

b) Diagrama de caixa de la demanda horària de 
CT1 els 180 dies de simulació 
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c) Diagrama de caixa de la demanda horària 
real de CT2 

d) Diagrama de caixa de la demanda horària de 
CT2 els 180 dies de simulació 
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e) Diagrama de caixa de la demanda horària 
real de CT3 

f) Diagrama de caixa de la demanda horària de 
CT3 els 180 dies de simulació 
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Figura 5.1 Diagrames de caixa de les demandes horàries de cada CT de les dades reals i dels 180 

dies de simulació 



Pág. 36  Modelització i simulació de sistemes d’electrificació aïllats 

 

Clarament s’observa que el comportament dels consumidors-tipus en les simulacions 

(Figures 5.1.b, 5.1.d i 5.1.f) s’ha distribuït de la mateixa manera que les dades reals 

corresponents (Figures 5.1.a, 5.1.c i 5.1.e).  A més com que en les experimentacions 

s’han simulat un total de 180 dies, el nombre de valors anòmals s’ha reduït. 

Conseqüentment, la demanda diària de les simulacions ha estat molt semblant a la de les 

dades reals com es mostra en la següent taula: 

 

 MITJANA [Wh/dia] DESV.EST.[Wh/dia] 

 REAL SIMULACIÓ REAL SIMULACIÓ 

CT1 152,7 161,6 49,8 49,1 

CT2 110,8 102,1 23,5 21,7 

CT3 139,8 135,1 21,7 23,5 

Taula 5.1 Taula amb la mitjana i desviació estàndard de la demanda real i de la simulació de cada 

CT 

 

El consumidor-tipus amb una mitjana més diferent és el CT2 amb tant sols un 7,8%. Per 

tant, es valida l’aleatorietat introduïda en les simulacions i el nombre de dies simulats. A 

continuació es pot observar la demanda diària de la simulació de cada CT ordenada de 

manera creixent (Figures 5.2.a, 5.2.c i 5.2.e) i el corresponent diagrama de caixa (Figures 

5.2.b, 5.2. d i 5.2.f): 
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a) Gràfic de la demanda diària del CT1 dels 180 dies 
de simulació 

b) Diagrama de caixa de la 
demanda diària de CT1 dels 

180 dies de simulació 
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c) Gràfic de la demanda diària del CT2 dels 180 dies 
de simulació 

d) Diagrama de caixa de la 
demanda diària de CT2 dels 

180 dies de simulació 
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e) Gràfic de la demanda diària del CT3 dels 180 dies 
de simulació 

f) Diagrama de caixa de la 
demanda diària de CT3 dels 

180 dies de simulació 
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Figura 5.2 Gràfics i diagrames de caixa de la demanda de cada CT dels 180 dies de simulació 
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Les dades han estat centrades i estables, i per tant de nou es comprova que han estat 

representatives del comportament real. 

 

5.3. Resultats i anàlisi de la generació 

En el capítol d’anàlisi de les dades de partida, s’ha determinat que el comportament de 

l’energia generada pel vent i el sol varia entre dies consecutius. En la Figura 5.3 es 

mostren les generacions eòlica en el punt de poc vent i solar enregistrades en les 

simulacions de diversos dies consecutius triats aleatòriament: 

 

a) Gràfic de l’energia eòlica generada de quatre dies 

consecutius en la simulació en el punt de poc vent 

b) Gràfic de l’energia solar generada de quatre dies 

consecutius en la simulació 

  

Figura 5.3 Gràfics amb energies eòlica i solar generades durant varis dies consecutius 

 

En la Figura 5.3.a s’observa que el dia 1 hi ha hagut tres pics de generació eòlica a les 

9h., a les 13h. i a les 16h., mentre que al dia següent la generació ha estat molt major i 

constant. Els altres dies també han tingut una generació diferent. La generació solar 

també ha estat variable com s’observa en la Figura 5.3.b. Conseqüentment, la generació 

híbrida que és la combinació d’aquestes dues, també és variable. Per tant, es comprova 

que l’aleatorietat del programa en la tria dels dies de generació és correcte. 
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Les dades de vent en els punts de mig vent i molt vent són proporcionals a les del punt de 

poc vent així que amb la validació de les dades d’un d’ells, les de la resta queden 

comprovades. 

El comportament diari de l’energia generada és funció del tipus de tecnologia, pel que el 

seu anàlisi es fa per separat.   

 

5.3.1 Generació eòlica 

Primerament s’ha comprovat que la llei normal introduïda en les simulacions hagi estat 

coherent amb el perfil real de la generació. Per això s’han comparat el diagrama de caixa 

de les dades reals (Figura 5.4.a ) amb el de les dades de la simulació (Figura 5.4.b): 

 

a) Diagrama de caixa de l’energia generada horària 

amb les dades reals en el punt de poc vent 

b) Diagrama de caixa de l’energia generada horària 

obtinguda en les simulacions en el punt de poc vent 
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Figura 5.4 Diagrames de caixa de la generació real i de la simulació en el punt de poc vent 

 

Com s’observa, la distribució ha estat la mateixa, per tant es valida l’aleatorietat introduïda 

en les simulacions. 

Per a observar el comportament d’aquesta generació, en la Figura 5.5 s’ha representat la 

generació diària de les simulacions ordenada creixentment i el diagrama de caixa 

corresponent: 
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a) Gràfic de la generació diària al punt de poc vent dels 180 dies de 

simulació 

b) Diagrama de caixa de la generació 

diària al punt de poc vent dels 180 dies 

de simulació 

  
Figura 5.5 Gràfics i diagrames de caixa de la generació dels 180 dies de simulació 

En la Figura 5.5.a s’observa que la generació eòlica ha estat molt inestable, amb un valor 

mínim de 3,3Wh/dia i un màxim de 47,5Wh/dia per a una mitjana de 21,8Wh/dia. En la 

figura 5.5.b s’aprecia molt bé que més del 50% dels dies ha bufat un vent molt per sota de 

la mitjana. En la resta de dies la generació ha estat molt més dispersa entre 28,9Wh/dia i 

el màxim de 47,5Wh/dia. Com s’ha explicat en el capítol 2, això prova que a l’hora 

d’avaluar el recurs eòlic d’una zona, la seva mitjana no sigui representativa del seu 

comportament, sinó que cal fer-ne un estudi acurat com el d’aquest projecte per a tenir en 

compte la variabilitat temporal.  

 

5.3.2 Generació solar 

Com en el cas anterior, s’han comparat el diagrama de caixa de les dades reals amb el de 

les dades de la simulació per a validar la llei normal introduïda en les simulacions. La 

Figura 5.6.a conté el diagrama de caixa de l’energia sola generada real i la Figura 5.6.b 

conté l’energia obtinguda en les simulacions: 
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a) Diagrama de caixa de l’energia generada solar 

horària amb les dades reals 

b) Diagrama de caixa de l’energia generada solar 

horària amb les dades obtingudes en la simulació 
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Figura 5.6 Diagrames de caixa de la generació real i de la simulació solar 

 

En aquest cas també queda comprovada l’aleatorietat de les simulacions. També 

s’observa en els dos diagrames de la Figura 5,6,  el comportament d’aquesta generació 

és molt definit: entre les 0h. i les 5h. i entre les 19h. i les 22h., mai hi ha energia generada 

degut a l’absència de sol. A les hores centrals del dia, es segueix una corba ascendent 

fins al màxim que depèn del dia i descendent a mesura que es pon el sol. A les 22h. i 23h. 

algun dia hi ha hagut generació, però són clarament valors atípics. Donat que aquesta 

pauta es segueix cada dia, la generació solar diària ha estat estable com s’observa a 

continuació (Figura 5.7.):  

a) Gràfic de la generació solar diària dels 180 dies de 

simulació 

b) Diagrama de caixa de la generació 

solar diària obtinguda en les simulacions 

  
Figura 5.7 Gràfics i diagrames de caixa de la generació dels 180 dies de simulació 
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En ambdues Figures s’observa que la generació diària ha estat variable entre uns 

60Wh/dia i uns 118Wh/dia, un interval estret per a una mitjana de 90Wh/dia, per tant el 

seu comportament és molt més estable que el de la generació eòlica. 

 

5.3.3 Generació híbrida 

Amb la validació de les dades de simulació de les generacions eòlica i solar, les de la 
generació híbrida queden validades ja que estan composades per aquestes dues.  

Referent al seu comportament, com s’ha explicat en el capítol 3, els dies que fa poc vent, 

hi ha molt sol i viceversa. Això implica que la generació híbrida que és la suma de les 

anteriors, ha de ser més estable i continua que la generació eòlica ja que compensa la 

falta de vent amb sol. A continuació es mostra la Figura 5.8 que conté els diagrames de 

caixa de la generació híbrida de poc vent de les simulacions juntament amb els diagrames 

de caixa de les generacions que el formen: 
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a) Diagrama de caixa de la generació híbrida de poc vent horària 

obtinguda en les simulacions 

 

b) Diagrama de caixa de la generació eòlica horària del punt de poc 

vent obtinguda en les simulacions 

 

C) Diagrama de caixa de la generació eòlica horària del punt de poc 

vent dels 180 dies de simulació 

 

Figura 5.8 Diagrames de caixa de les generacions horàries dels 180 dies de simulació 
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S’observa que fins les 6h els valors dels tres casos són propers a zero sense dispersió. 

Llavors, quan surt el sol, com que la generació eòlica és gairebé nul·la tots els dies, la 

generació híbrida es correspon amb la solar i per tant, també la seva dispersió. A partir de 

les 10h que el vent comença a bufar, la generació híbrida és el resultat de la combinació 

de les dues generacions. A les 18h. el sol es pon i el vent ja no bufa, el que provoca que la 

generació híbrida disminueixi fins a valors mínims.  

Per a comparar com han afectat les diferències de distribucions de les generacions eòlica 

i solar a les combinacions híbrides, es mostra la Figura 5.9 que conté el diagrama de 

caixa de la generació de cada tecnologia, i la Taula 5.2 que en conté els valors estadístics: 

 
Figura 5.9 Diagrama de caixa de les generacions de cada tecnologia obtingudes en les simulacions  

 

 EÒLICA SOLAR HÍBRIDA 

 
MITJANA 
[Wh/dia] 

DESV.EST. 
[Wh/dia] 

MITJANA 
[Wh/dia] 

DESV.EST. 
[Wh/dia] 

MITJANA 
[Wh/dia] 

DESV.EST. 
[Wh/dia] 

POC VENT 21,8 14,1 91,6 17,4 114,9 15,4 

MIG VENT 90,2 58,1 91,6 17,4 185,8 54,5 

MOLT VENT 141,5 91,1 91,6 17,4 239 89,1 

Taula 5.2 Taula amb els valors estadístics de les generacions de cada tecnologia obtingudes en les 

simulacions  
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En la Taula 5.2 s’observa que la mitjana de generació híbrida és aproximadament la suma 

de les mitjanes de les generacions que la formen, però la seva dispersió es troba entre les 

dispersions d’aquestes. En el cas d’híbrida amb poc vent que és clarament la més estable 

de les híbrides, la seva desviació estàndard (desv. est.=15,4Wh/dia) és una mica superior 

a la de poc vent (desv. est.=14,1Wh/dia) degut a la dispersió suaument major de la solar 

(desv. est.=17,4 Wh/dia). En canvi les híbrides amb mig vent (desv. est.=54,5 Wh/dia) i 

molt vent (desv. est.=89,1 Wh/dia) no són de lluny tant estables donada la inestabilitat de 

la generació eòlica, però si que són més estables que aquesta generació individual 

donada la major estabilitat de la solar. 

La generació solar i l’eòlica de mig vent, tenen mitjanes molt semblants (mitjanasol=91,6 i 

mitjanamigvent=90,2) però la primera té una desviació estàndard menor, concretament del 

70%, amb el que s’assegura que la solar és molt més estable. 

D’aquesta manera es comprova que la generació híbrida en els punts de mig i molt vent 

compensen la inestabilitat de la generació eòlica amb la de la solar, però en el cas de molt 

vent, la primera li aporta valors més alts de generació. La generació híbrida de poc vent és 

la més estable de les híbrides, i la seva mitjana és major que les eòliques i solar 

individuals.  

 

5.4. Anàlisi dels resultats de la situació actual 

La Taula 5.3 següent conté els indicadors d’estudi dels resultats de les simulacions per a 

cada combinació de generació i demanda. També conté l’energia generada mesual que 

s’ha pogut aprofitar degut als rendiments de la bateria i de l’inversor, i l’energia demanada 

mensual: 
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% D'ENERGIA NO 

SATISFETA 

% DE TEMPS AMB 
ENERGIA NO 
SATISFETA 

  

ENERGIA 
MENSUAL 

GENERADA 
APROFITABLE 

[Wh] 

CT1 CT2 CT3 CT1 CT2 CT3 

ENERGIA MENSUAL 
DEMANADA [Wh] 

 4.846 3.049 4.222 4.846 3.049 4.222 

EÒLICA POC VENT  655 77 63 73 57 50 58 

 MIG VENT  2.706 35 4 26 24 3 21 

 MOLT VENT 4.244 9 0 3 5 0 3 

SOLAR  2.749 33 2 24 26 1 20 

HÍBRID POC VENT  3.447 20 0 7 17 0 7 

 MIG VENT  5.574 0 0 0 0 0 0 

 MOLT VENT 7.170 0 0 0 0 0 0 

Taula 5.3 Taula amb els indicadors  i les energies generades i demanades mensuals  resultat de la 

mitjana dels 180 dies de simulació 

 

Com es pot observar en la Taula 5.3, en les dues primeres files corresponents als punts 

de poc i mig vent, la mitjana de l’oferta d’energia és molt inferior a la de la demanda. Els 

indicadors mostren que en aquests punts la instal·lació de la tecnologia eòlica per sí sola 

no és viable ja que els usuaris no veuran satisfetes en tot moment les seves necessitats. 

Aquests punts corresponen al 70% de les cases de la comunitat. 

En canvi el 30% restant rep un vent superior al considerat com a mig. Per a poder 

beneficiar-se de la tecnologia eòlica haurien de tenir un perfil com el del CT2 

La combinació de l’usuari CT3 amb la generació eòlica en el punt de molt vent, té la 

peculiaritat de tot i tenir una mitjana de generació superior a la mitjana de demanda, no 

sempre la veu satisfeta. Això es deu al petit marge entre elles (un 0,5%) i a la dispersió 

d’aquest tipus de generació que com s’ha comentat és molt gran (desv. est. = 

91,1Wh/dia). A continuació es mostra la Figura 5.10 que conté el diagrama de caixa de la 
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generació i la demanda per a cadascuna de les set llavors que s’han usat per a estudiar 

aquest cas en concret. En la Taula 5.4 es mostren els valors estadístics durant els 30 

dies de simulació de cadascuna d’aquestes llavors: 

 
Figura 5.10 Diagrama de caixa de l’energia diària generada i demanada pel CT3 en el punt de molt 

vent dels 30 dies de simulació de cada llavor 

 

LLAVOR 
MITJANA 

GENERACIÓ 
[Wh/dia] 

DESV.EST. 
GENERACIÓ 

[Wh/dia] 

MITJANA 
DEMANDA 
[Wh/dia] 

DESV.EST. 
DEMANDA 
[Wh/dia] 

1 139,1 92,6 136,9 25,6 

2 137,0 84,8 138,1 22,8 

7 149,0 90,6 139,8 31,6 

13 151,9 84,8 141,2 21,0 

20 131,0 96,3 146,3 22,8 

4 120,5 95,0 145,1 19,7 

6 159,4 96,2 134,2 20,1 

Taula 5.4 Taula de la mitjana d’energia generada i demanada dels 30 dies de simulació de cada 

llavor 

Com es pot observar, en la Taula 5.4, les mitjanes de generació i de demanda són 

properes en tots els casos, i en algun cas, inclús la generació és superior. No obstant, 

aquesta última té una desviació estàndard sempre molt major, que s’aprecia clarament en 

les alçades de les caixes de la Figura 5.10. Gràcies a la simulació amb varies llavors 
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s’han pogut representar les dues possibles situacions amb aquestes energies (Figura 

5.11): 

 

a) Energia generada i demanada diàries i energia a la bateria al final de cada 

dia de simulació per a la llavor 1 

 

b) Energies generada i demanada diàries i energia a la bateria al final de cada 

dia de simulació per a la llavor 20 

 

Figura 5.11 Gràfics amb la generació, demanda i estat de la bateria al final del dia de dues llavors 

amb la combinació CT3 i vent alt 

En la Figura 5.11.a s’observa que hi ha hagut un màxim de tres dies consecutius amb 

demanda superior a la generació i han estat posteriors a diversos dies amb la situació 
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contraria, el que ha permès que la bateria no s’hagi descarregat del tot, sinó que entre les 

14h i les 16h del dia 10 hagi arribat a omplir-se. En la Figura 5.11.b en canvi, passen 10 

dies seguits fins que la generació no és superior a la demanda. Això ha provocat que al 

sisè dia la bateria s’hagi descarregat provocant insatisfacció en la demanda. Amb aquesta 

combinació de CT i generació es comprova que una mitjana de generació superior a la 

mitjana de demanda no és garantia de subministrament tot el temps a causa de la major 

dispersió de la generació. 

Referent a la tecnologia solar, no és viable per a cap dels usuaris, ja que la mitjana de 

generació és inferior a les mitjanes de tots els consumidors.   

Finalment els indicadors mostren que les situacions híbrides de mig i molt vent són una 

bona aposta pels tres consumidors ja que la oferta és suficientment superior a la 

demanda com perquè la inestabilitat de la generació eòlica no influeixi en la manca 

d’energia.  

Tenint en compte tots aquests resultats, es conclou que el 30% de la comunitat que rep 

un vent superior al definit com a mig, ha d’apostar per generació híbrida. El 70% restant si 

tenen un perfil de demanda com el del CT2 també han d’apostar per generació híbrida 

però si el perfil és superior, hauran de buscar una alternativa de generació a les 

proposades.  

 

5.5.  Conclusions de la situació actual 

1- Es comprova que l’aleatorietat introduïda a la demanda en les simulacions és 

coherent amb el comportament real dels consumidors-tipus, pel que es valida 

l’aleatorietat introduïda i el nombre de dies simulats. 

2- Es verifica que l’aleatorietat del programa en la tria dels dies de generació és 

correcte ja que la generació és variable entre dies consecutius. 

3- Mitjançant la comparació del diagrama de caixa de les dades reals i les de 

simulació, s’ha comprovat que la llei normal introduïda a la generació ha estat 

coherent amb el seu perfil real en les tres tecnologies. 
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4- El comportament de la generació depèn del seu origen:  

- Eòlica: molt dispersa i la majoria de valors estan sota la mitjana. La 

dispersió de les dades augmenta a mesura que el vent augmenta 

d’intensitat.  

- Solar: més concentrada i la majoria de dies ha fet un sol superior a la 

mitjana. La distribució horària té una forma molt definida en funció de si és 

de dia o de nit. 

- Híbrida: més estable i continua que una de les generacions que la formen 

ja que compensa la falta de vent amb sol. 

- La dispersió de les generacions segueix aquest ordre creixent: poc vent, 

híbrid poc vent, solar, híbrid mig vent, mig vent, híbrid molt vent i molt vent. 

5- En els casos en què la mitjana de la generació sigui major que la mitjana de 

demanda, s’ha de comprovar que aquest marge és suficient com per a poder 

satisfer tota la demanda mitjançant l’anàlisi de cada llavor de simulació (cas CT3 

molt vent). 

6- En aquesta comunitat real les solucions de subministrament individual es 

divideixen en funció del recurs eòlic de l’usuari:  

- El 70% dels consumidors, és a dir 14 famílies, reben un vent igual o inferior 

al considerat com a vent mig. S’ha comprovat que amb un perfil de 

demanda com el CT1 o CT3 (162Wh/dia i 140Wh/dia aproximadament) 

que com s’ha explicat és una demanda amb la que es poden realitzar les 

mínimes tasques energètiques diàries, cap de les solucions proposades 

els ofereix  el subministrament desitjat en tot moment. D’altra banda si el 

seu perfil de demanda fos com el del CT2 (101Wh/dia aproximadament) 

que correspon a una família amb demandes energètiques inferiors a les 

considerades mínimes, la única solució amb subministrament en tot 

moment és tecnologia híbrida.  

- El 30% restant de la comunitat, 7 famílies, que reben un vent superior al 

mig han d’apostar per la tecnologia híbrida. 
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7- Tot i la baixa demanda dels usuaris, tan sols el 30% poden aconseguir satisfer les 

seves necessitats amb les solucions actuals. Això indica que el recurs eòlic i solar 

de la zona aprofitat amb els aparells proposats no resulta una bona solució; cal 

buscar alternatives de subministrament mitjançant la substitució dels aparells per 

altres de major potència o combinant-los per a formar microxarxes. 
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6. RESULTATS I ANÀLISI DE SITUACIONS 

TEÒRIQUES DE SISTEMES INDIVIDUALS 

En aquest capítol es presenten els resultats de les simulacions realitzades a diverses 

combinacions de generació i demanda teòriques de sistemes individuals, juntament amb 

el seu anàlisi per a determinar quina de les tecnologies és la més adequada per aquesta 

comunitat considerant el rendiment energètic del sistema i el seu cost. S’incideix 

especialment en l’efecte de la dispersió pel dimensionament dels equips ja que en el 

capítol anterior no s’hi ha aprofundit degut a la superioritat de la demanda respecte la 

generació. 

En primer lloc es determinen els valors teòrics de la demanda d’un usuari i de la generació 

de la comunitat que s’utilitzaran en les simulacions. Seguidament es defineixen els 

experiments realitzats per a poder comparar l’eficiència i cost dels aparells i concloure 

amb la millor opció per a aquesta comunitat. Finalment s’enumeren les conclusions 

extretes. 

 

6.1. Determinació de la demanda teòrica 

Segons l’estudi socioeconòmic de la comunitat de Campo Alegre realitzat per 

[INTERMEDIATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP, 1998, pg.19] que estudia la 

implementació d’un sistema híbrid eòlic-fotovoltaic: 

“Se estima que con el proyecto, la demanda de energía por familia será de 450 Wh/dia...” 

Tenint en compte que la intenció d’aquest anàlisis és extreure conclusions de sistemes 

d’electrificació teòrics, és a dir, viables en un futur proper en aquesta comunitat, es pren la 

dada de 450Wh/dia de demanda per a tots els usuaris. Les dades de demanda que es 

prenen en les simulacions són les dels consumidors-tipus del capítol anterior modificades 

proporcionalment perquè la demanda mitjana diària correspongui a la esmentada, 

entenent que el perfil de consum d’un usuari no varia, ja que es correspon amb els seus 

hàbits, però sí la magnitud degut a l’adquisició d’aparells. 
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6.2. Determinació de la generació teòrica 

Les dades de generació diària de l’aerogenerador de 100W que es prenen com a input en 

les simulacions d’aquest capítol, corresponen a les del punt de molt vent, ja que en el 

capítol d’anàlisi de la situació actual, s’ha demostrat que els altres punts de la comunitat 

no són viables per a instal·lar aquest aparell. La generació mitjana d’aquest aerogenerador 

obtinguda en les simulacions anteriors s’utilitza com a dada de referència per a determinar 

les combinacions a analitzar en aquest capítol.  

La definició de la mitjana de generació teòrica d’un aerogenerador de 500W s’ha fet 

mitjançant les dades de velocitat de vent enregistrades cada deu minuts en la comunitat 

durant el mes d’estudi. Primerament s’han transformat aquestes dades en energia a 

través de la corba de potència teòrica d’aquest aerogenerador i seguidament s’ha realitzat 

un anàlisis exploratori per a eliminar-ne els valors atípics. Finalment se n’ha calculat la 

mitjana diària. Seguidament es mostren la distribució de l’energia generada per aquest 

aerogenerador amb les dades reals (Figura 6.1.a) i després d’eliminar les anomalies 

(Figura 6.1.b) de mes d’estudi, febrer: 

 

a) Diagrama de caixa de la generació diària real de 

l’aerogenerador de 500W al mes de febrer 

b) Diagrama de caixa de la generació diària de 

l’aerogenerador de 500W al mes de febrer 

sense anomalies 
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Figura 6.1 Diagrames de caixa de la generació real i usada en les simulacions de l'aerogenerador de 

500W al febrer 

 



Modelització i simulació de sistemes d’electrificació aïllats  Pág. 55 

 

Aquestes dades corresponen al punt de la comunitat on hi ha situat l’anemòmetre que 

segons el programa WASP rep un vent de 2,72 m/s que és superior al 55% de la 

comunitat. 

La generació solar és proporcional a la potència útil de la placa fotovoltaica, per tant per a 

determinar la mitjana de generació teòrica de les plaques de 75W i 100W s’ha partit de la 

mitjana de la placa de 50W i s’ha corregit proporcionalment. El mateix s’ha fet amb els 

inputs de les simulacions. 

 

6.3. Definició dels experiments 

La Taula 6.1 següent mostra les energies generades mitjanes de cadascun dels aparells  

d’estudi en els punts esmentats anteriorment, juntament amb el seu cost sense bateries 

ni inversors:  

 

 AEROGENERADOR PLAQUES SOLARS 

 100W 500W 50W 75W 100W 

GENERACIÓ [Wh/dia] 141 771 92 138 184 

COST [€] 983 2.425 480 617 761 

Taula 6.1 Taula amb la generació i el cost dels aerogeneradors i plaques fotovoltaiques d’estudi 

 

Com es pot observar, la instal·lació de l’aerogenerador de 100W en el punt de més vent 

de la comunitat produiria 141Wh/dia amb un cost de 983€, mentre que si s’instal·lessin 

plaques solars de 100W produirien 184Wh/dia amb un cost de 761€. Per tant, es 

comprova que en aquesta comunitat degut a la baixa incidència del vent és preferible que 

les instal·lacions individuals es dotin amb plaques solars de 100W (ja que són les mes 

econòmiques de les tres) que amb diversos aerogeneradors de 100W perquè produeixen 

més energia a un cost menor. Per a demostrar-ho, en la primera experimentació s’ha 

determinat mitjançant simulacions, el nombre mínim de bateries i d’aerogeneradors 
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d’aquest tipus que es requeririen per a satisfer la demanda teòrica d’un usuari i se n’ha 

calculat el cost. De la mateixa manera, s’ha determinat el nombre de bateries i de plaques 

solars de 100W que es requereixen per a satisfer la mateixa demanda i se n’ha calculat el 

cost.  També s’ha determinat la velocitat mitjana mínima que hi hauria d’haver a la 

comunitat perquè la tecnologia eòlica resultés més avantatjosa que la solar. 

La generació de l’aerogenerador de 500W és molt superior a la demanda d’un usuari 

teòric, pel que no es té en compte per a aquesta finalitat. 

D’altra banda  a la taula s’observa que aquest últim aerogenerador produeix energia a un 

preu inferior que les plaques solars: per a aconseguir els 771Wh/dia que genera 

l’aerogenerador amb plaques de 100W calen 3.189€ (sense tenir en compte les bateries i 

inversors), mentre que amb l’aerogenerador costa 2.425€. A la vista d’aquestes dades, la 

tecnologia eòlica és preferible a la solar, però de nou, donada la gran inestabilitat del vent 

que s’ha detectat en el capítol anterior, en la segona experimentació es determinarà si les 

plaques solars són més efectives energèticament. 

Si aquesta última experimentació determina que la tecnologia solar és més eficient que la 

eòlica, la tecnologia híbrida podrà ser considerada en el següent capítol de microxarxes ja 

que la demanda es veurà incrementada. 

El nombre de rèpliques de les simulacions ha estat 6 com en el capítol anterior. A cada 

rèplica s’han simulat 30 dies. Els resultats que s’analitzen són valors mitjans d’aquestes 

rèpliques.   

El model utilitzat ha estat el Model 1 ( un usuari amb un tipus de generació).  

A diferència de les simulacions anteriors, la capacitat del sistema de bateries s’ha 

determinat en funció dels requeriments del sistema. 
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6.4.  Anàlisi dels resultats 

6.4.1 Comparació de l’aerogenerador de 100W amb la placa 

solar de 100W 

Els resultats de les experimentacions de les dues tecnologies disposades individualment 

per a cobrir la demanda teòrica d’un usuari han estat els de la Taula 6.2 següent:  

 

 APARELLS BATERIES COST [€] 

EÒLICA 4 AERO. 100W 3 4.725 

SOLAR 3 PLAQUES 100W 1 2.547 

Taula 6.2 Taula amb els aparells de generació i bateries que ha requerit cada tecnologia per a cobrir 

la demanda teòrica d’un usuari i el seu cost 

 

El cost del sistema eòlic és 1,86 vegades major que el del solar. Aquesta diferència és 

deguda en part al requeriment de més aparells de generació i en part al major nombre de 

bateries. Això es deu al comportament de la seva generació. En la següent Figura 6.3 

s’observen les generacions de les dues tecnologies i la demanda obtingudes en les 

simulacions:  

 
Figura 6.2 Gràfic amb la generació i demanda de la tecnologia eòlica i solar i la demanda en les 

simulacions 
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Com es va detectar en el capítol anterior, la generació solar té un comportament molt més 

estable que la generació eòlica. Aquest comportament provoca que la capacitat de la 

bateria no hagi de ser tant gran ja que el flux d’energia és més constant. En el gràfic 

següent (Figura 6.4) s’ha representat l’evolució del sistema de bateries d’un dia de la 

simulació:  

 

 
Figura 6.3 Gràfic amb l’estat de càrrega del sistema de bateries en les tecnologies eòlica i solar 

d’un dia qualsevol 

 

S’aprecia que en el cas solar la càrrega de les bateries és més constant i el marge entre 

el màxim i el mínim que s’ha enregistrat en les bateries ha estat de 826Wh, pel que s’ha 

requerit una bateria. En el cas eòlic, aquesta diferència ha estat de 2.647Wh, per tant h 

requerit tres bateries.  

D’aquesta manera es comprova que en aquesta comunitat la tecnologia solar és més 

adequada que la eòlica amb aerogeneradors de 100W per a satisfer la demanda d’un 

usuari teòric en disposició individual ja que donada l’estabilitat de l’energia que genera, es 

pot aprofitar millor i a un cost menor.  

La tecnologia híbrida en sistemes individuals no té sentit perquè la component eòlica 

hauria de fer-se amb aquests aerogeneradors que no aporten cap benefici. 
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A continuació s’ha determinat la velocitat mitjana mínima que hi hauria d’haver a la 

comunitat perquè la tecnologia eòlica resultés profitosa.  

El cost d’un aerogenerador de 100W invertit en una placa de 100W produiria una energia 

de 223Wh/dia. Però com s’ha demostrat, la gran dispersió del vent fa que el marge entre 

aquesta energia generada i la demanda hagi de ser major que en el cas de la generació 

solar per a no enregistrar falta d’energia. Seguidament s’exposa la metodologia seguida: 

1. Determinació de la demanda màxima a la que pot subministrar la placa solar de 

100W produint 223Wh/dia sense enregistrar falta d’energia. 

2. Determinació de l’energia que ha de generar l’aerogenerador de 100W per tal de 

cobrir la demanda del punt 1. 

3. Conversió de l’energia generada en el punt 2 en velocitat mitjana. 

 

Els resultats han estat els següents: 

 

PAS TECNOLOGIA INPUT OUTPUT 

1 SOLAR GENERACIÓ = 223Wh/dia DEMANDA NECESSÀRIA=203Wh/dia 

2 EÒLICA DEMANDA = 203Wh/dia GENERACIÓ NECESSÀRIA= 237Wh/dia 

3 EÒLICA GENERACIÓ = 237Wh/dia velocitat  vent=4,05m/s 

Taula 6.3 Taula amb els passos seguits en a la determinació de la velocitat mitjana mínima que hi 

hauria d’haver a la comunitat el mes de febrer per a produir millors resultats que la placa solar 

 

Finalment es conclou que la velocitat mitjana que hauria de tenir el vent en aquesta 

comunitat perquè la tecnologia eòlica resultés més avantatjosa energètica i 

econòmicament és de 4,01 m/s, que equival al doble de la situació actual. 
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6.4.2 Comparació de l’aerogenerador de 100W amb la placa 

solar de 100W 

Per a poder comparar l’eficiència d’aquests dos aparells i decidir si les plaques solars 

s’han de considerar en el següent capítol, s’ha determinat mitjançant les simulacions quin 

dels dos satisfà una demanda-tipus major per a una mateixa generació. Donat que la 

generació solar és proporcional a la superfície de captació, les seves dades s’han adaptat 

proporcionalment per a simular un sistema solar amb la mateixa energia que 

l’aerogenerador, com es mostra en la següent Taula 6.4: 

 

 APARELL GENERACIÓ [Wh/dia] 

EÒLICA 1 AEROG. 500W 771 

SOLAR 4,2 PLAQUES 100W 771 

Taula 6.4 Taula amb els aparells i la generació de les opcions eòlica i solar per a la comparació de 

l’eficiència de l’aerogenerador de 500W i la placa solar de 100W 

 

Els resultats de les simulacions han estat els continguts en la Taula 6.5 següent: 

 

 AERO.500W PLACA 100W 

GENERACIÓ [Wh/dia] 771 771 

DEMANDA MÀXIMA [Wh/dia] 583 673 

GEN / DEM 1,32 1,15 

Nº BATERIES 3 2 

Taula 6.5 Taula amb els resultats de les simulacions per a la comparació de l’eficiència de 

l’aerogenerador de 500W i la placa solar de 100W 

 

S’observa que el sistema solar és capaç de satisfer una demanda major, concretament 

amb una relació entre generació i demanda mitjanes de 1,15 respecte l’1,32 de l’eòlica. La 
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causa d’aquest fet torna a ser la seva major estabilitat. En el següent gràfic (Figura 6.5) es 

pot observar el comportament de la generació de cada tecnologia i la demanda d’un dia 

triat aleatòriament:  

 

 
Figura 6.4 Gràfic amb la generació i la demanda de les simulacions de cada sistema per a la 

comparació de l’eficiència de l’aerogenerador de 500W i la placa solar de 100W 

 

S’observa la gran inestabilitat de la generació eòlica respecte la solar. Aquesta diferència 

de comportament també es reflecteix en el nombre de bateries requerides: tres en el cas 

eòlic i dos en l’eòlic. A continuació es mostra el gràfic amb l’evolució del sistema de 

bateries durant un dia triat aleatòriament en cada tecnologia (Figura 6.6): 

 
Figura 6.5 Gràfic amb l’estat de càrrega del sistema de bateries en les tecnologies eòlica i solar 

d’un dia qualsevol 
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El marge entre el màxim i el mínim de càrrega de la bateria en el cas eòlic ha estat de 

major que en el cas solar. Aquesta situació es repeteix al llarg del mes provocant que la 

tecnologia eòlica hagi enregistrat una diferència entre capacitat màxima i mínima de 

2.174Wh, pel que es requereixen tres bateries. Aquesta diferència en el cas solar ha estat 

de 1.812Wh, el que corresponen a dos bateries. 

D’aquesta manera es comprova que el sistema solar tot i ser més car que l’eòlic, és més 

eficient donada la seva major estabilitat. Aquesta estabilitat provoca que requereixi un 

menor nombre de bateries i per tant, faci reduir el cost del sistema. Conseqüentment la 

opció híbrida s’ha de considerar en sistemes que requereixin una energia superior a la 

d’un usuari (microxarxes) perquè podrà aprofitar la gran generació a un baix cost de la 

eòlica i l’estabilitat proporcionada per la solar que faria reduir el nombre de bateries 

necessàries i per tant el cost total de la instal·lació.      

6.5. Conclusions de les situacions teòriques 

1- La baixa incidència del vent en aquesta comunitat fa que l’energia obtinguda amb 

una placa solar de 100W sigui major que la obtinguda amb un aerogenerador de 

100W inclús en els punts de més vent (generació eòlica= 141Wh/dia i generació 

solar= 184Wh/dia).  

2- Mitjançant simulacions aleatòries s’ha demostrat que per a satisfer la demanda 

teòrica d’un usuari en disposició individual, la tecnologia eòlica requereix el doble 

de bateries per a compensar la seva inestabilitat. 

3- Considerant el punt 1 i 2 i que el cost de les plaques solars és inferior al de 

l’aerogenerador de 100W, es conclou que en aquesta comunitat, un usuari amb 

demanda teòrica en disposició individual ha d’apostar per la tecnologia solar. 

L’aerogenerador de 500W no es considera una bona opció per a aquesta finalitat 

donada la seva superioritat en generació. 

4- Mitjançant simulacions aleatòries s’ha determinat que per a què la tecnologia eòlica 

aprofitada amb un aerogenerador de 100W resultés adequada en aquesta 

comunitat, el vent hauria de bufar amb el doble d’intensitat. 
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5- Es comprova que el sistema solar tot i ser més car que l’eòlic, és més eficient 

donada la seva major estabilitat. Aquesta estabilitat provoca que requereixi un 

menor nombre de bateries i per tant, faci reduir el cost del sistema 

6- Considerant els punt anterior, en el següent apartat on s’estudien les microxarxes i 

la demanda és suficientment gran com per a requerir l’aerogenerador de 500W, la 

tecnologia híbrida es tindrà en compte ja que podrà combinar la gran generació a 

baix cost d’aquest aparell amb la gran estabilitat aportada per les plaques solars 

que li permetrà un estalvi en bateries amb el conseqüent estalvi econòmic. 
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7. MICROXARXES  

En els apartats anteriors s’ha comprovat la viabilitat de diversos sistemes d’electrificació 

mitjançant petits aerogeneradors i plaques fotovoltaiques instal·lats a cada punt de 

consum per a cobrir les necessitats energètiques dels usuaris. Actualment existeix una 

alternativa d’electrificació: les microxarxes. En aquest apartat es realitzen diverses 

simulacions de les tecnologies estudiades alimentant microxarxes amb l’objectiu de 

comprovar si presenten avantatges respecte els sistemes individuals. També es 

comprovarà si un augment en la microxarxa suposa una disminució en el seu preu i 

finalment es conclourà amb la tecnologia més profitosa en aquesta configuració.  

 

7.1. Definició dels experiments 

Les microxarxes que s’estudien en aquest capítol són una ampliació de la generació i el 

nombre d’usuaris de les combinacions estudiades en el capítol anterior. Tenint en compte 

les conclusions obtingudes, els sistemes que s’han analitzat han seguit els següents 

criteris: 

- Com en les simulacions anteriors, hi ha sis llavors de simulació per a cada 

sistema amb 30 dies cadascuna. Els resultats que s’analitzin seran el resultat de 

la mitjana d’aquestes sis rèpliques. Per a cada tecnologia, s’han usat les mateixes 

llavors per tal de simular el comportament dels mateixos dies. 

- En les combinacions que utilitzen energia solar, la transformació d’energia es farà 

a través de plaques de 100W donada la seva major potència per un lleuger 

augment de preu respecte les plaques menors.  

- En les combinacions que utilitzen l’energia eòlica, la transformació d’energia es fa 

a través dels aerogeneradors de 500W perquè com s’ha demostrat en el capítol 

anterior, són més eficients i econòmics que els de 100W.   

La primera experimentació consisteix en la comparació dels resultats obtinguts en les 

simulacions d’un sistema individual amb les d’una microxarxa amb 7 usuaris. Es distingeix 
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entre generació eòlica i solar. Les conclusions d’aquesta experimentació seran 

extensibles a la tecnologia híbrida ja que està formada per aquestes tecnologies.  

L’experimentació següent està destinada a determinar si un augment en la dimensió de la 

microxarxa suposa algun avantatge. Per això es comparen els resultats de les 

simulacions de microxarxes amb 7 usuaris i 14 usuaris.  

Finalment per a concloure amb la millor tecnologia (eòlica, solar o híbrida) disposada en 

microxarxa, s’ha determinat mitjançant simulacions, la configuració més econòmica de 

cadascuna que satisfà la demanda de 14 usuaris per a comparar-ne el cost. 

 

7.2. Anàlisi dels resultats 

7.2.1 Estudi 1: Comparació de sistemes individuals amb 

microxarxes 

Primerament s’ha recuperat l’experimentació del capítol anterior on es determinava la 

demanda màxima que pot suportar un aerogenerador de 500W en disposició individual. La 

següent Taula 7.1 en conté els resultats: 

 

DISPOSICIÓ 
Nº 

USUARIS 
GENERACIÓ (G) 

[Wh/dia] 

DEMANDA 
MÀXIMA (DMAX) 

[Wh/dia] 

Nº 
BATERIES 

G/DMAX 

INDIVIDUAL  1 771 583 3 1,32 

Taula 7.1 Taula amb la demanda màxima que pot suportar un l’aerogenerador de 500W en 

disposició individual sense enregistrar falta d’energia resultat de les simulacions 

 

La demanda màxima que pot tenir l’usuari és de 583 Wh/dia el que representa una 

superioritat de la generació respecte la demanda de l’1,32. Referent a l’emmagatzematge, 

el nombre mínim de bateries per a garantir aquests resultats és de 3.  
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Seguidament s’ha simulat la microxarxa multiplicant tots els components de la disposició 

individual per 7:  

- La generació la produeixen 7 aerogeneradors de 500 W. 

- Hi ha 7 usuaris amb el perfil de l’usuari anterior i la mateixa demanda mitjana de 

583Wh/dia. 

- L’emmagatzematge d’energia es fa en 21 bateries. 

Els resultats mostren que el sistema esta sobre dimensionat, ja que l’energia 

emmagatzemada total és creixent cada dia. En la Figura 7.1 següent s’observa l’estat de 

carrega del sistema de bateries durant uns dies triats aleatòriament: 

 

 
Figura 7.1 Gràfic amb l’estat de carrega del sistema de bateries durant uns dies triats aleatòriament 

 

La causa d’aquest fet és que en les microxarxes la demanda d’energia correspon a les 

necessitats de diversos usuaris que no tenen la mateixa demanda a cada instant, el que 

provoca que la demanda total instantània no sigui proporcional a la demanda teòrica del 

nombre d’usuaris connectats, sinó menor. En la següent Figura 7.2 es mostra la demanda 

mitjana del mes de simulació de l’usuari en la disposició individual i la de tres dels 7 

usuaris de la microxarxa: 
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Figura 7.2 Gràfic amb les demandes dels usuaris dels dos sistemes 

 

S’observa clarament la diferència en el comportament de la demanda entre l’usuari del 

sistema individual i els usuaris de la microxarxa. 

En la següent Figura 7.3 s’ha representat la demanda mitjana que ha tingut l’usuari del 

sistema individual i la demanda mitjana unitària dels usuaris de la microxarxa, calculada 

com la demanda total de la microxarxa dividida entre 7: 

 
Figura 7.3 Gràfic amb les demandes mitjanes dels usuaris dels dos sistemes 
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S’observa que la demanda unitària de la microxarxa ha estat clarament inferior que la de 

l’usuari individual. Degut a aquest comportament, les microxarxes poden ser 

dimensionades amb un marge menor entre generació i demanda mitjana que el teòric. Per 

a demostrar-ho s’ha simulat la microxarxa anterior mantenint la generació però 

augmentant la demanda dels usuaris fins arribar al valor màxim que compleix que no 

s’enregistra falta d’energia. La Taula 7.2 següent en conté els resultats: 

 

DISPOSICIÓ 
Nº 

USUARIS 
GENERACIÓ 

[Wh/dia] 

DEMANDA 
MÀXIMA 
[Wh/dia] 

DEMANDA 
MÀXIMA USUARI 

[Wh/dia] 

Nº 
BATERIES 

EG/ 
EDMAX 

MICROXARXA  7 5397 4409 630 12 1,22 

Taula 7.2 Taula amb els resultats de les simulacions de la microxarxa amb demanda màxima 

 

Cada usuari de la microxarxa pot augmentar la seva demanda fins a 630Wh/dia el que 

representa un 8,1% més que amb la disposició individual. El marge entre la generació i la 

demanda total es pot reduir com ho reflexa l’indicador EG/EDMAX que ha passat d’1,32 a 

1,22. Però aquesta reducció no només té avantatges energètics sinó que també en el cost 

del sistema. A continuació es mostra la Taula 7.3 amb el cost de les dues composicions 

anteriors, el cost del Wh demanat i la inversió que suposaria per a cada usuari: 

 

DISPOSICIÓ 
Nº 

USUARIS 
Nº 

BATERIES 
COST [€] €/EDMAX 

INVERSIÓ 
USUARI [€] 

INDIVIDUAL  1 3 3.218 5,52 3.218 

MICROXARXA 7 12 20.142 4,56 2.877 

Taula 7.3 Taula amb els costos del sistema individual i de la microxarxa amb 7 usuaris amb 

tecnologia eòlica 

 

Si l’usuari d’aquesta comunitat estigués connectat a una microxarxa amb sis usuaris més, 

s’estalviaria 341€ d’inversió inicial, ja que el cost del Wh demanat es veuria reduït en un 

9,2%.  
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També s’ha realitzat aquesta experimentació amb la tecnologia solar, i els resultats han 

estat els continguts en la Taula 7.4 següent: 

 

DISPOSICIÓ 
Nº 

USUARIS 
GENERACIÓ 

[Wh/dia] 

DEMANDA 
MÀXIMA 
[Wh/dia] 

DEMANDA 
MÀXIMA 
USUARI 
[Wh/dia] 

Nº 
BATERIES 

EG / 
EDMAX 

COST 
[€] 

€ / 
EDMAX 

INVERSIÓ 
USUARI 

[€] 

INDIVIDUAL  1 552 457 457 2 1,21 2.814 6,16 2.814 

MICROXARXA  7 3864 3250 464 6 1,19 
17.57

6 
5,41 2.511 

Taula 7.4 Taula amb els resultats de les simulacions de la tecnologia solar en disposició individual i 

en microxarxa amb 7 usuaris 

 

Un usuari en disposició individual per a satisfer una demanda superior als 450Wh/dia 

teòrics requereix 3 plaques solars de 100W. Amb aquesta generació pot augmentar la 

seva demanda fins a un màxim de 457Wh/dia, el que representa una relació EG/EDMÀX 

de 1,21. Requereix un mínim de 2 bateries que fa que la inversió de l’usuari sigui de 

3878€, amb un cost per Wh demanat de 8,49€. En canvi si aquest usuari compartís una 

microxarxa amb 6 consumidors més, podria arribar a demanar una mitjana de 464Wh/dia 

i s’estalviaria 418€ en la inversió ja que el cost per Wh demanat es reduiria un 12%. 

D’aquesta manera queda demostrat que les microxarxes són més eficients 

energèticament que els sistemes individuals ja que donada l’alternança de demanda entre 

els seus usuaris, el seu dimensionament es veu reduït, el que es tradueix en un estalvi 

econòmic considerable. Cal tenir en compte però, que a l’hora de fer el dimensionament 

dels sistemes no s’ha de treballar amb valors de demanda màxima ja que s’ha de 

considerar un marge de seguretat, però en aquesta experimentació ha estat útil com a 

criteri comparatiu. 
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7.2.2 Estudi 2: Comparació de microxarxes de diferent 

dimensió 

Per a determinar si un augment en la dimensió de la microxarxa implica una reducció en 

el seu preu s’ha determinat el cost que tindria una microxarxa eòlica abastint a 7 usuaris i 

el que tindria una microxarxa amb la mateixa tecnologia però abastint a 14 usuaris. S’ha 

experimentat amb la tecnologia eòlica. Mitjançant les simulacions, s’han obtingut els 

resultats següents (Taula 7.5):  

 

MICROXARXA APARELLS QUANTITAT COST [€] COST 
TOTAL [€] 

COST 
USUARI [€] 

PREU Wh 
DEMANAT [€] 

EÒLICA 7 
USUARIS 

AEROGENERADORS 5 2.425 12.125 1.732  

BATERIES I INVERSOR 9 265 2.385 341  

SISTEMA   14.510 2.072 4,64 

EÒLICA 14 
USUARIS 

AEROGENERADORS 9 2.425 21.825 1.558  

BATERIES I INVERSOR 15 265 3.975 284  

SISTEMA   25.800 1.843 4,09 

Taula 7.5 Taula amb els resultats de les simulacions de la tecnologia eòlica amb microxarxes de 7 i 

4 usuaris 

 

Els 7 usuaris de la primera microxarxa han requerit 5 aerogeneradors i 9 bateries per a 

satisfer les seves necessitats. Però al connectar el doble d’usuaris a la microxarxa, s’ha 

determinat que no es requereixen el doble d’aerogeneradors ni de bateries, sinó menys. 

La causa d’aquest fet torna a ser la no simultaneïtat de demanda entre els usuaris, que 

provoca que la demanda unitària de la microxarxa de major dimensió sigui sempre menor. 

En la següent Figura 7.4 s’ha representat la demanda unitària del dia que s’ha enregistrat 

la demanda màxima de tot el mes de simulació de cadascuna de les microxarxes. S’ha 

calculat com la demanda total de la microxarxa dividida entre el nombre d’usuaris: 
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Figura 7.4 Gràfic amb la demanda unitària del dia amb demanda màxima de cada sistema 

S’aprecia clarament que la demanda unitària màxima de la microxarxa més petita és 

major.  

A continuació es mostra la Figura 7.5 amb l’evolució de l’energia emmagatzemada en les 

bateries de la microxarxa de 14 usuaris i la de la microxarxa de 7 usuaris multiplicada per 

2:  

 

Figura 7.5 Gràfic amb l’evolució de l’energia emmagatzemada en les bateries de la microxarxa de 14 

usuaris i la de la microxarxa de 7 usuaris multiplicada per 2 

 

La distància entre el màxim i el mínim d’energia en les bateries de la microxarxa de 7 

usuaris és 19.004Wh mentre que en la microxarxa major ha estat de 16.910Wh, el que 

provoca que el nombre de bateries requerides en la microxarxa més gran s’hagi reduït 

respecte la microxarxa menor. 
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En l’apartat anterior s’ha comprovat que l’alternança en la demanda té el mateix efecte en 

la tecnologia solar, per tant, un augment en la dimensió de la microxarxa l’afecta de la 

mateixa manera. Igualment per a la tecnologia híbrida.  

D’aquesta manera es conclou que contra major sigui la microxarxa, major serà l’efecte de 

l’alternança de la demanda dels usuaris, i per tant major serà l’estalvi. 

 

7.2.3 Estudi 3: Determinació de la millor  tecnologia en 

microxarxa 

Per a precisar quina és la millor tecnologia disposada en microxarxa, s’han determinat 

mitjançant simulacions, les combinacions d’aparells i bateries més econòmiques capaces 

de satisfer a 14 usuaris. A continuació s’exposen aquests resultats amb els 

corresponents costos en la Taula 7.6:  

 

MICROXARXA APARELLS QUANTITAT COST [€] 
COST 
TOTAL 

[€] 

COST 
USUARI 

[€] 

PREU Wh 
DEMANAT 

[€] 

EÒLICA 14 
USUARIS 

AEROGENERADORS 9 2.425 21.825 1.558  

BATERIES I INVERSORS 15 265 3.975 284  

SISTEMA   25.800 1.843 4,09 

SOLAR 14 
USUARIS 

PLAQUES SOLARS 35 761 26.635 1.903  

BATERIES I INVERSORS 13 265 3.445 246  

SISTEMA   30.080 2.149 4,78 

HÍBRIDA 14 
USUARIS 

AEROGENERADORS 8 2.425 19.400 1.386  

PLAQUES SOLARS 2 761 1.522 109  

BATERIES I INVERSORS 14 265 3.710 265  

SISTEMA   24.632 1.759 3,91 

Figura 7.6 Taula amb els resultats de les simulacions de les tres tecnologies e microxarxa de 14 

usuaris 



Pág. 74  Modelització i simulació de sistemes d’electrificació aïllats 

 

La tecnologia eòlica, ha resultat més econòmica que la solar ja que els seus aparells de 

generació són més barats: la suma d’aerogeneradors costa 21.825€, mentre que la suma 

de plaques solars 26.635€, el que representa un 22,1% més.  

D’altra banda, la tecnologia eòlica ha requerit més bateries, el que ha suposat una inversió 

en aquests aparells de 3.975€ respecte els 3.445€ de la solar, un 14% més. Això és degut 

al seu comportament, com es pot observar en la següent Figura 7.6 amb la generació 

mitjana de cadascuna:   

 
Figura 7.6 Gràfic amb les generació de la tecnologia eòlica i de la solar en les simulacions 

 

Clarament s’observa la major estabilitat de la generació solar, que com s’ha explicat en 

l’apartat anterior, té dues conseqüències: permet cobrir una mateixa demanda amb una 

generació menor (Energia eòlica generada = 6.983Wh/dia, Energia solar generada = 

6.389Wh/dia), i requereix menys bateries (15 en el cas eòlic i 13 en el solar). 

Per a aprofitar els avantatges d’aquestes tecnologies, existeix la tecnologia híbrida. 

Aquesta opció, ha aconseguit la major part de la generació amb aerogeneradors, que li 

han permès assolir grans quantitats d’energia a un cost baix (19.400€) i un nombre baix 

en bateries (i inversors), gràcies a l’estabilitat aportada per la tecnologia solar. A 

continuació es mostra la Figura 7.7 amb la representació de la generació híbrida mitjana i 

les generacions que l’han format: 
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Figura 7.7 Gràfic amb la generació de la tecnologia híbrida i de les components eòlica i solar en les 

simulacions 

Es comprova que la tecnologia híbrida es comporta com la tecnologia eòlica però amb 

major estabilitat degut a la component solar.   

A continuació es mostra l’efecte que ha tingut aquesta major estabilitat en el sistema en 

bateries de cada tecnologia: 

 
Figura 7.8 Gràfic amb l’evolució de l’energia del sistema de bateries de les tres tecnologies 

 

S’observa que el marge entre el mínim i el màxim de l’estat de càrrega de la tecnologia 

híbrida ha estat menor que el de la eòlica, per tant ha requerit menys bateries. 

D’aquesta manera, s’afirma que la millor tecnologia disposada en microxarxa és la híbrida 

ja que combina la gran generació eòlica a un preu baix, i l’estabilitat de la solar per a reduir 
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el nombre de bateries. En aquesta comunitat, la seva instal·lació en microxarxa amb 14 

usuaris representa un estalvi del 4% respecte la tecnologia eòlica i del 18% respecte la 

solar.  

 

7.3. Conclusions de les microxarxes 

1- S’ha comprovat que en les microxarxes, la demanda unitària dels usuaris es 

veu reduïda respecte la demanda d’un usuari en disposició individual. Això 

permet que el marge entre la generació i la demanda es redueixi i també ho 

faci el nombre de bateries, el que implica un estalvi en el cost. 

2- L’augment de la dimensió de la microxarxa significa l’augment en l’efecte 

que té alternança de la demanda de cada usuari en la demanda total del 

sistema, el que de nou es tradueix en un estalvi en el cost.  

3- La tecnologia híbrida en microxarxa ha demostrat ser la millor opció 

d’electrificació en microxarxa ja que combina la gran generació eòlica a baix 

cost, i l’estabilitat de la solar per a reduir el nombre de bateries, el que li 

garanteix el preu més baix. 

4- Per tots aquests motius, es demostra que la opció més eficient i econòmica 

d’electrificació rural és la microxarxa amb tecnologia híbrida. Si la dispersió 

dels habitants de la comunitat ho permet, aquesta opció és molt 

recomanable. No tant sols pels beneficis esmentats, sinó també i per altres 

beneficis importants com ara la disposició d’un subministrament d’energia 

elèctrica tècnicament equivalent al de la xarxa elèctrica,  una distribució justa 

entre els seus usuaris mitjançant dispensadors,   integració d’infraestructures 

i serveis d’interès per a la comunitat ( serveis col·lectius, turisme, enllumenat 

públic...). 
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8. ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL I 

SOCIOECONÒMIC 

En aquest capítol s’exposa l’impacte ambiental i socioeconòmic d’aquest projecte. 

 

8.1. Impacte ambiental 

8.1.1 Impacte ambiental ocasionat en l’elaboració del projecte 

L’elaboració d’aquest projecte s’ha desenvolupat en l’aula d’ordinadors del Departament 

d’Enginyeria Mecànica de l’ETSEIB. El suport emprat ha estat un ordinador HPCompaq 

IntelCore2 que ha consumit energia elèctrica. També s’ha requerit energia elèctrica per a 

la il·luminació de la sala i el funcionament d’una aparell calefactor. Ocasionalment s’han 

usat fulls de paper per a fer algunes anotacions i per a fer impressions.  

La utilització del programari Witness i WASP per a simular el comportament del recurs 

eòlic i solar del lloc d’estudi, suposa grans estalvis en l’afectació al medi ambient, ja que 

evita que el projecte s’hagi de realitzar en el mateix emplaçament i que s’hagin d’instal·lar 

molts aparells de mesura. Cal tenir en compte però que amb aquests suports s’obtenen 

solucions aproximades i que per a que la seva implementació sigui viable, caldrà verificar-

les amb aparells reals. 

 

8.1.2 Impacte ambiental ocasionat en la implementació del 

projecte 

Aquest estudi ha demostrat que la millor opció d’electrificació elèctrica en la comunitat 

estudiada es basa en microxarxes de generació híbrida . La seva implementació 

consisteix en la instal·lació dels següents components: 

- Aerogeneradors, plaques fotovoltaiques, reguladors i bateries en el punt de 

generació. 
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- Cablejat des del punt de generació a cada casa connectada a la microxarxa. 

- Un inversor i un mesurador a l’entrada del corrent a cada casa connectada a la 

microxarxa.  

 

Els components del primer punt tindrien un impacte visual important ja que haurien 

d’ocupar força superfície de terreny i alçada perquè per a un aprofitament òptim del vent 

els aerogeneradors s’han de situar a uns 10m. Aquests, juntament amb les plaques 

solars, requereixen un bloc de formigó enterrat a una profunditat aproximada d’un metre 

per assegurar-ne la fixació. Els reguladors i inversors han d’estar resguardats en una 

habitació que s’hauria de construir expressament. 

El cablejat ha d’estar cobert amb la protecció suficient per a garantir el seu aïllament. La 

seva instal·lació implica l’aixecament de la terra fins a una profunditat d’un metre però 

posteriorment la sorra es torna a col·locar. 

Finalment els components de les cases no suposarien cap impacte donades les seves 

reduïdes dimensions.  

Durant el funcionament del sistema com en totes les energies renovables, no es generen 

residus tret en cas d’averia.  

Els components amb una vida útil més curta són les bateries, entre 3 i 5 anys, per tant per 

a evitar l’afectació al medi, el seu rebuig s’haurà de realitzar en la deixalleria adequada. 

 

8.2. Impacte socioeconòmic 

Les fonts d’energia tradicionals de la comunitat es basen en piles, veles, grups 

electrògens...que resulten costosos, de potència insuficient per a la realització de totes les 

tasques quotidianes, perillosos (risc d’incendi) i perjudicials per a la salut (generació de 

fums). Amb la implementació d’aquest projecte, aquests aspectes negatius s’eliminen i se 

n’afegeixen de positius com l’estabilitat i despreocupació pel subministrament d’energia o 

l’augment de la capacitat de consum que suposaria l’augment d’activitats en la casa com 
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ara l’estudi dels nens per les nits, veure la televisió, la utilització de  màquines amb 

finalitats productives per a generar ingressos addicionals...  
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9. PRESSUPOST 

La valoració econòmica d’aquest projecte s’ha realitzat en el supòsit de que el seu autor 

pertany a una enginyeria a la que s’encarrega l’estudi. El seu pressupost de realització és 

el següent: 

 

PRESSUPOST 

PARTIDA CONCEPTE COST[€] 

COST DE PERSONAL 
Hores d'enginyeria                 

25€/hora * 840 hores 
21.000 

COST DEL HARDWARE 
Ordinador                        

1200€ * 15% d'ús 
180 

COST DEL SOFTWARE 
Amortització llicència WITNESS               

  4800€ * 10% d'ús 
480 

MATERIAL FUNGIBLE Electricitat, paper, tinta impressora… 120 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ  21.780 

5% d'imprevistos   1.089 

PRESSUPOST SENSE IVA   22.869 

16% d'IVA   3.659,04 

PRESSUPOST TOTAL   26.528,04 

Figura 1 Taula amb el pressupost d’aquest projecte 
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CONCLUSIONS 

En aquest projecte s’ha desenvolupat un model de simulació per a analitzar el 

comportament de diferents opcions d’electrificació. Per una banda, les possibles 

tecnologies d’ús són tres: eòlica, solar i híbrida. Per altra banda, les possibles 

configuracions d’electrificació són dos: sistemes individuals o microxarxes.  El model s’ha 

validat amb la comparació dels resultats del model amb els valors reals de varis sistemes 

individuals actualment instal·lats a la serra Andina de Perú.  

També s’ha analitzat el comportament de la generació de cadascuna de les tecnologies 

usades en el model per a determinar-ne la més avantatjosa.  

La tecnologia eòlica ha resultat ser la més inestable. La seva implementació en sistemes 

individuals es veu justificada en zones en què el recurs eòlic és major que el recurs solar 

ja que els aerogeneradors de 100W resulten més cars que els panells fotovoltaics.  

La tecnologia solar ha tingut el comportament més estable, donat que el seu recurs té una 

distribució molt definida: dia i nit. La seva estabilitat, fa que el sistema en que s’implementi 

requereixi menys bateries que les altres tecnologies. No obstant, els panells fotovoltaics 

són més cars que l’aerogenerador de 500W.  

L’ús de la tecnologia híbrida està justificat en zones amb alt recurs eòlic i grans demandes 

com és el cas de les microxarxes. S’ha demostrat que en aquests sistemes, aquesta 

tecnologia aprofita la gran generació a baix cost dels aerogeneradors de gran potencia 

amb l’estabilitat de la tecnologia solar que li permet estalviar costos en bateries.  

També s’ha comprovat que les microxarxes representen millores en l’eficiència i el cost 

dels sistemes individuals. La causa d’aquest fet és la no simultaneïtat de demanda dels 

usuaris connectats, que permet optimitzar la diferència entre generació i demanda i reduir 

la capacitat del sistema de bateries. Contra major sigui la seva dimensió, major és la no 

simultaneïtat de la demanda i per tant, majors en són els beneficis. Per això es recomana 

la seva implantació sempre que la dispersió dels usuaris ho permeti. 

El model de simulació i els anàlisis realitzats en aquest projecte pretenen ser una eina 

d’utilitat en el disseny de sistemes d’electrificació rurals que usin les tecnologies 

estudiades i contribuir en la reducció de la seva inversió inicial. 
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