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RESUM  

El projecte tracta sobre un possible model d’aerogenerador vertical que pot 
arribar a compatir amb els actuals aerogeneradors d’eix horitzontal.  

La principal finalitat del projecte és dimensionar i dissenyar l’innovador prototip, 
per tal de realitzar-ne el seu desenvolupament i caracteritzar-ne algunes de les 
seves principals parts. 

Per tal de dur a terme el seu disseny, s’han estudiat les característiques eòliques 
d’un possible emplaçament. S’han dissenyat diverses geometries, per tal 
d’obtenir-ne la més rendible i la més prometedora; un cop determinada, s’ha 
prosseguit a realitzar els càlculs de la torre de sustentació i les pales del mateix, 
així com la fonamentació, la selecció dels materials, els plànols, la possible 
obtenció d’energia del model, i finalment la viabilitat del prototip. 
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MOTIVACIÓ 

La motivació que m’ha dut a terme realitzar un nou disseny d’aerogenerador 
vertical és el fet que, després d'un estudi en profunditat de la situació eòlica 
actual, no ha estat massa utilitzat ni desenvolupat el marc dels aerogeneradors 
verticals. Per aquest motiu i pel gran conjunt d’avantatges que tenen aquests 
tipus d’aerogeneradors, s’ha decidit realitzar el desenvolupant d’un nou 
generador eòlic. Aquest serà dissenyat amb la finalitat de millorar àmpliament 
l'eficiència d’aquest tipus i alhora abaratir-ne el seu cost de producció, degut a la 
seva senzillesa. 

 

  





-9- 
 

CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Actualment, els parcs eòlics estan constituïts majoritàriament d'aerogeneradors 
d'eix horitzontal, els quals han estat modificats i redissenyats oferint rendiments 
considerables, deixant enrere els antics models d'eix vertical. 

 
No obstant, tot i que la implantació d'aerogeneradors d'eix horitzontal s'ha estès, 
a causa dels seus avantatges, els d'eix vertical poden anar guanyant terreny de 
nou i competir per un lloc reconegut al mercat eòlic si es redissenyen i s'exploten 
les seves qualitats. Aquesta possibilitat pot marcar un canvi de tendència al món 
de les màquines eòliques. 

 



Gerard Cortina Marín  

-10- 

 

CAPÍTOL 2: 

ANTECEDENTS 

HISTÒRICS 

 

Fins l’aparició de la màquina de vapor al segle XIX, l’única energia d’origen no 
animal per la realització de treball mecànic era la provinent de l’aigua i del 
vent. La primera i més immediata forma d’aprofitament de l’energia eòlica ha 
estat des dels temps més remots aplicada a la navegació; les primeres 
referències de la utilització d’embarcacions de vela són procedents d’Egipte i 
daten de IV o V mil·lennis abans de J.C. 

Els molins de vent ja existien antigament, llocs com Persia, Irak, Egipte i China 
disposaven de màquines eòliques molts segles abans de J.C. Es van utilitzar 
molins per regar les planures de mesopotàmia i per moldre el grà. Es tractava de 
màquines eòliques de rotor vertical, formades per varies pales de fusta o canya, 
el moviment de rotació de les quals era comunicat directament per un eix a les 
moles del molí. També a Xina hi ha referències de l’existència de molins de rotor 
vertical i pales construïdes a base de teles col·locades sobre una armadura de 
fusta, utilitzats pel bombeig d’aigua.  

Els molins de vent van arribar a Europa a l’Edat Mitjana, començant a expandir-
se per Grècia, Itàlia i França. Si l’origen de les màquines eòliques presenta 
notables incerteses, menys ho fa la seva expansió pel Mediterrani i per tot 
Europa. Segons alguns autors, a Europa es va desenvolupar la seva pròpia 
tecnologia clarament diferent de l’oriental, ja que es van imposar 
fundamentalment els molins d’eix horitzontal, quan els molins orientals 
eren d’eix vertical. 

Sigui quina sigui la implantació d’aquestes màquines als països europeus, podem 
trobar abundants exemples de la importància que els molins de vent van arribar 
a tenir en diverses aplicacions. Cal citar com a exemples importants els literaris 
molins castellans, utilitzats per poder moldre el gra, i els molins holandesos. 

Al segle XVI Holanda va perfeccionar el disseny dels molins i els va utilitzar pel 
drenatge de l’aigua. No obstant, no únicament utilitzaven els molins per tal de 
drenar aigua, sinó que també van ser utilitzats per extreure oli de les llavors i 
moldre el gra. 
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Figura 2.1

La importància que temps passats
fet que al segle XVIII, els holandesos t
20.000 milions de molins
molt important per les necessitats d’aquella època.

Al 1724 Leopold Jacob 
de pistó; al 1883 apareix el petit multipala ameri
Aquest molí, d’uns 3 metres de diàmetre utilitzat pel bombeig, ha estat el més 
venut de l’historia, arribant
quals, n’existeixen milers en funcionament. 
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Figura 2.1. Secció vertical d’un molí de vent 

temps passats va adquirir l’energia eòlica ens 
fet que al segle XVIII, els holandesos tinguessin instal·lats i en funcionament 

de molins, proporcionant una mitjana de 20kW cadascu
per les necessitats d’aquella època. 

 

Figura 2.2. Molí holandès 

Al 1724 Leopold Jacob va projectar un molí de vuit pales que movia
1883 apareix el petit multipala americà dissenyat per Steward Perry. 
, d’uns 3 metres de diàmetre utilitzat pel bombeig, ha estat el més 

de l’historia, arribant-se a fabricar més de sis milions d’unitats, de les 
milers en funcionament.  

Dimensionament, Disseny i Desenvolupament d’un Aerogenerador de Rotor Vertical 

 

va adquirir l’energia eòlica ens ho demostra el 
instal·lats i en funcionament 

W cadascun, energia 

de vuit pales que movia una bomba 
cà dissenyat per Steward Perry. 

, d’uns 3 metres de diàmetre utilitzat pel bombeig, ha estat el més 
is milions d’unitats, de les 
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Com antecedent dels actuals aerogeneradors, és necessari citar l’aerogenerador 
danès de Lacourt (1892), màquina capaç de desenvolupar entre 5 i 25kW. 

Fins aquest moment, les velocitats típiques que s’havien aconseguit amb els 
multipala eren de dos vegades la del vent, mentrestant els molins clàssics havien 
funcionat amb velocitats del mateix ordre de magnitud que la del vent. 

La teoria de l’aerodinàmica es desenvolupa durant les primeres dècades del segle 
XX, entenent així el comportament de les forces que actuen al voltant de les 
pales de les turbines. Els mateixos científics que la van desenvolupar per 
usos aeronàutics, Joukowski, Drzewiechy i Sabinin a Rússia; Prandtl i 
Betz a Alemanya; Constantin i Enfield a França, van establir els criteris 
bàsics que havien de complir les noves generacions de turbines eòliques.  

A l’any 1910 Dinamarca tenia instal·lada una potència eòlica de 200MW i més 
tard, als anys 20 es comencen a aplicar perfils aerodinàmics dissenyats pels 
avions. 

Al 1927, l’holandès A.J. Dekker construeix el primer rotor format per pales amb 
secció aerodinàmica, capaç d’arribar a velocitats d’estela, quatre o cinc vegades 
superiors a les del vent incident.  

Betz va demostrar al seu famós article "Die Windmuhlen im lichte neverer 
Forschung", (Berlín 1927), que el rendiment de les turbines augmentava 
amb la velocitat de rotació i que, en qualsevol cas, cap sistema eòlic 
podia superar el 60% de l’energia continguda pel vent. Per tant, els nous 
rotors havien de funcionar amb velocitats elevades de rotació per tal 
d’aconseguir rendiments més elevats. 

La teoria va demostrar també que, quan major era la velocitat de rotació menor 
importància tenia el numero de pales, per tant, les turbines modernes podien 
inclús ser construïdes amb una sola pala, sense disminuir-ne el rendiment 
significativament.  

Tot i els esforços realitzats per aconseguir una major eficiència, les dificultats 
d’emmagatzematge i la irregularitat dels vents, van ser els factors que van 
fer que les aplicacions basades en l’aprofitament del vent com a recurs energètic  
perdessin interès i importància. Així els combustibles fòssils, particularment el 
petroli, començaven a imposar-se com a principal font energètica. Sens dubte, 
aquest presentava un gran inconvenient al crear una dependència entre els 
països consumidors i els productors. 

Amb una forta expansió de l'electricitat com a sistema energètic universal, les 
turbines eòliques van continuar desenvolupant-se per dos camins diferents. 

1. D'una banda, cap al disseny, construcció i comercialització dels 
aerogeneradors de baixa potència, capaços de generar electricitat en 
àrees rurals més o menys aïllades, on encara no havien arribat les xarxes 
d’electrificació.  
 

2. Per altre banda, cap al disseny i construcció de grans plantes eòliques 
capaces de generar electricitat a gran escala. 

Durant aquest període van ser innombrables els treballs realitzats sobre plantes 
eòliques de gran potència a Europa i USA, centrant els programes eòlics el seu 



 Dimensionament, Disseny i Desenvolupament d’un Aerogenerador de Rotor Vertical 

-13- 

 

interès en aspectes diferents com, l'avaluació dels recursos disponibles, obtenció 
i tractament de dades meteorològiques, elaboració de mapes eòlics i localització 
d'emplaçaments, i el càlcul, disseny i construcció de plantes de gran potència, 
alhora que va intentar crear incentius que motivessin a la iniciativa privada a 
fabricar i comercialitzar petites turbines amb funcionament autònom, que 
permetessin cobrir les necessitats d'explotacions agrícoles o industrials situades 
a zones apartades.  

Una vegada finalitzada la Segona Guerra, i com a conseqüència del període 
d'escassesa que va seguir, els països europeus van elaborar programes nacionals 
per tal d'escollir els emplaçaments més adequats on haurien d'instal·lar-se les 
grans plantes eòliques que es projectaven.  

El segon període de desenvolupament de l'energia eòlica, va començar als anys 
cinquanta fins a mitjans dels seixanta quan, una vegada restablerta l'economia 
internacional, va acabar perdent interès al no existir preus competitius amb els 
preus dels combustibles fòssils.  

A partir d’aquest període, van seguir preus del petroli alts que van durar fins 
l’any 1986, fet que va començar a afavorir el desenvolupament dels 
aerogeneradors eòlics com a font d'energia alternativa, renovable i no 
contaminant, capaç de produir electricitat a preus competitius. Llavors, les 
xarxes d’electrificació començaven a ser extenses, així cobrint la major part de 
les zones rurals, fet que va disminuir els avantatges dels aerogeneradors de 
baixa potència, utilitzats en zones aïllades.  

El període va acabar amb un gran nombre d'instal·lacions experimentals, 
construïdes d'una forma dispersa a diferents països, sense massa connexió entre 
si. Únicament a França, Dinamarca i Anglaterra es van portar a terme programes 
de certa importància. El nombre d'aerogeneradors instal·lats a finals de 1991 era 
superior als 21.000, segons dades de l'Agència Internacional de l'Energia, amb 
un total 2.200MW instal·lats, equivalent a dues centrals nuclears de gran 
potència.  

A finals de 1991 la potència d'origen eòlic instal·lada a la xarxa elèctrica danesa 
ascendia a 410MW amb una producció d'energia equivalent al 2,3% del consum 
del país. A Alemanya la potència instal·lada era de 100MW i estava previst 
arribar als 250MW en breu termini. Holanda comptava amb 80MW de potència 
instal·lada i 100 més en construcció. Espanya tenia en fase de realització 
diversos projectes que completarien els 50MW cap a finals de 1992.  

El Pla d'Energies Renovables, dintre del Pla Energètic Nacional 1992-2000, va 
arribar als 100MW a finals de l’any 1995, encara que les previsions actuals 
sobrepassen àmpliament aquestes xifres.  

Quant al tipus de màquines de major interès, els resultats obtinguts de les 
nombroses experiències realitzades va permetre concretar dos models:  

1. Les turbines d'eix horitzontal de dos o tres pales.  
2. En menor mesura, les turbines Darrieux d'eix vertical.  
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Figura 2.3. Turbines d’eix horitzontal 

La grandària mitja de les màquines instal·lades fins a 1990 va ser dels 100kW, 
encara que s'observava una clara tendència ascendent. Als últims 10 anys, els 
petits aerogeneradors van augmentar a poc a poc les seves potències, alhora 
que milloraven la seva fiabilitat i reduïen els seus costos.  

Les potències mitges dels aerogeneradors instal·lats entre 1990 i 1991 era de 
l’ordre de 225kW.  

Aquests últims anys s'han pogut construir aerogeneradors amb potències majors, 
desenvolupats per les grans companyies de la indústria aeronàutica, que 
augmenten la fiabilitat de les màquines i redueixen els seus costos, convergint 
cap una nova generació d'aerogeneradors de 500kW a 1,2MW, fet que demostra 
l'alt grau de maduresa per aquesta tecnologia.  

La rendibilitat dels aerogeneradors eòlics implica intentar disminuir costos, tant 
en la seva instal·lació inicial, com en les despeses de manteniment, intentant que 
la vida útil de la instal·lació sigui superior al període d'amortització. 
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CAPÍTOL 3: 

DESCRIPCIÓ I 

AVANTATGES 

3.1. Descripció general del model 
Consisteix en el disseny d’un aerogenerador d’eix vertical, però amb absència 
d’un llarg eix de transmissió com tenen la resta d’aerogeneradors verticals. És el 
mateix rotor el qual proporciona el moviment a un tren d’engranatges que va 
connectat directament a la caixa multiplicadora i aquesta garanteix el moviment 
de rotació al generador elèctric, encarregat de transformar l’energia mecànica en 
energia elèctrica. 

Les pales, que van unides al rotor són perfils alars, descrits més endavant amb 
més detall, els quals tenen la funció de proporcionar la força de rotació. 

3.2. Perquè un disseny d’aerogenerador d’eix 
vertical 

3.2.1. Avantatges: Eix vertical respecte els d’eix horitzontal 

1. Absència de sistema d’orientació 

Una de les grans millores que es pot aconseguir amb aerogeneradors d'eix 
vertical és que aquests no requereixen cap sistema d'orientació sofisticat, 
cosa que permet utilitzar la força directa del vent sense deixar de funcionar fins i 
tot quan hi ha canvis sobtats de la seva direcció. Això fa innecessaris elements 
que requereixen manteniment i futures reparacions a curt o llarg plaç. 

 

2. Variabilitat de dissenys 

El disseny de la màquina d'eix vertical requereix un compromís entre oferir la 
màxima resistència al vent i presentar una estructura estable. L'avaluació 
d'aquest equilibri permet idear diferents dissenys i configuracions depenent de 
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les necessitats i de l'emplaçament obtenint, en cada cas, la major resistència 
possible pel intradós de la pala i mínima per l'extradós. 

 

3. Major coeficient de potència 

Un altre gran avantatge és que aquest tipus de mecanismes permeten obtenir un 
major coeficient de potència, molt proper al límit teòric de Betz, ja que 
aconsegueix aprofitar directament la força del vent gràcies a la mínima 
resistència de tornada de les pales. D'aquesta manera s'obté una conversió 
d'energia cinètica en energia mecànica més eficient. 

 

4. Millores que afecten al disseny, al funcionament i al cost: 

 
A més d'aquestes dues grans diferències entre els aerogeneradors d'eix vertical 
respecte dels d'eix horitzontal, és possible enumerar un conjunt de millores que 
afecten al disseny, al funcionament i al cost, i que cal tenir en compte per tal de 
seleccionar un o altre tipus de màquina: 

 

a) La totalitat de la superfície de les pales suporta més uniformement 
la força del impacte del vent. Això provoca que la flexió sigui menor, 
fent-les més resistents i prolongant d'aquesta manera el temps de servei. 
Pel mateix motiu, no es necessiten materials d'aliatges especials per a 
construir-les, ja que les pales no pateixen grans esforços de torsió, 
disminuint d'aquesta manera el cost de fabricació i producció 
considerablement. 

b) Els dissenys verticals són més senzills, ja que l'estudi aerodinàmic no 
és un problema complex, tot i que, com tot mecanisme, ha de complir uns 
requisits mínims per poder aconseguir un funcionament correcte. Amb el 
disseny d'aerogeneradors s'ha de tenir en compte que a major altura, 
major velocitat del vent i major potencial eòlic, per tant, hauríem de 
determinar una disposició òptima de les pales. 

c) La corba de potència d'un aerogenerador d'eix horitzontal sol iniciar-se a 
velocitats del vent pròximes a 5m/s, arribant al màxim a uns 15m/s, on 
s'estabilitza o on comença a descendir lleugerament fins a la velocitat de 
25m/s aproximadament. Aconseguida aquesta velocitat, la màquina s’ha 
de desconnectar, ja que no pot suportar velocitats superiors. Aquestes 
condicions contrasten amb la corba de potència de l’aerogenerador 
d'eix vertical, que s'inicia amb velocitats del vent inferiors i 
augmenta exponencialment, aprofitant velocitats superiors i més 
energètiques. 

d) El sistema de captació d’eix vertical permet que el vent origini el moviment 
de gir que es produeix mitjançant únicament una sola força anomenada 
d'arrossegament, en canvi en els d'eix horitzontal actuen dues forces: 
arrossegament i ascensional. En aquest cas, el disseny ha d'aconseguir 
que la força ascensional sigui màxima, i reduir al màxim la força 
d'arrossegament, ja que, si no és així, l'aerogenerador es desestabilitza. Al 
no existir aquest efecte desestabilitzador al sistema d'eix vertical, 
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no requereix una torre de sustentació amb necessitats especials de 
càrrega, cosa que permet que els elements amb necessitat de 
manteniment puguin ser col·locats a nivell de terra, reduint d'aquesta 
manera el cost de la torre i del seu manteniment. 

e) L'aerogenerador vertical pot beneficiar-se de les irregularitats del 
terreny que incrementen la velocitat del vent i que poden generar 
turbulències (per exemple els efectes que es produeixen a les vessants 
de les muntanyes). Seria impensable situar un aerogenerador d'eix 
horitzontal en un marc turbulent, per la seva configuració i les condicions 
que necessita per un òptim funcionament. Gràcies a aquesta diferència, 
petits prototips d'aerogeneradors d'eix horitzontal poden arribar a ser 
viables situats als terrats dels edificis, cobertes de vaixells, valls abruptes 
o autopistes (on el pas dels vehicles ocasiona variacions en la velocitat del 
vent que podrien ser aprofitades pels generadors). 

f) També es pot considerar la col·locació d'un elevat nombre 
d'aerogeneradors d'eix vertical a grans extensions mar endins, on es 
produiria un impacte ambiental i visual mínim. Així podent dissenyar 
prototips de reduïdes dimensions, ja que els coeficients d'orografia serien 
mínims pel fet de tenir les estructures envoltades d'aigua, amb friccions al 
vent molt menors que si estiguessin col·locades sobre terra ferma. 

 
 
Resumint, els aerogeneradors d'eix verticals poden oferir avantatges i tenir 
qualitats que poden fer-los més competitius que els generadors d'eix horitzontal: 
senzillesa del disseny, menor cost, possibilitat de diferents tipus d'emplaçament 
sense tenir problemes amb els vents elevats i turbulents, major rendiment... Per 
tal d’aconseguir una bona màquina es poden dissenyar nous prototips o 
redissenyar els ja existents, optimitzant per casos particulars i obtenint òptims 
rendiments i elevades potències. En un parc eòlic constituït d’aerogeneradors 
d'eix vertical no serà necessària la construcció de grans i costoses màquines, ja 
que es podrà dissenyar considerant la col·locació de moltes d'elles, de reduïdes 
dimensions i més econòmiques. 

 
Finalment, per què no pensar en una futura fusió de les dues energies 
renovables més importants: la solar i l'eòlica? Parcs que permetin un 
aprofitament de les dues fonts d'energia, obtenint el màxim rendiment de 
cadascuna d'elles, així podent convertir-se en centres altament competitius dins 
del mercat energètic. 

El camí fins arribar a sistemes més òptims de producció d'energia neta és llarg, 
però passa per avaluar els mètodes utilitzats fins ara, renovar, investigar i 
dissenyar nous prototips que permetin arribar a una gran optimització de les 
estructures, millorant el seu rendiment, disminuint-ne el seu cost i el seu 
impacte ambiental. Sistemes que revolucionin la producció d’energia i, 
conseqüentment, el món. 
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CAPÍTOL 4: FONTS 

EÒLIQUES 

4.1. Circulació General 
El vent és considerat com tota massa d'aire que estigui en moviment, la qual 
sorgeix com a conseqüència del desigual escalfament de la superfície terrestre. El 
vent, és la font de l'energia eòlica, o més ben dit, és l'energia mecànica que, en 
forma d'energia cinètica, transporta l'aire en moviment. 

La Terra rep diàriament una gran quantitat d'energia procedent del Sol. A llocs 
favorables pot arribar a ser de l'ordre de 2000 kW/m2 anuals; el 2% d'aquesta es 
transforma en energia eòlica capaç de proporcionar una potència del ordre  de 
1017 kW. 

 

Figura 4.1. Irradiància solar 

A la figura superior podem observar un gràfic que ens mostra les corbes de la 
irradiància solar: 

a) Sobre una superfície horitzontal. (corba A) 

b) Absorbida per la Terra. (corba B) 

c) Radiada a l’espai exterior. (corba C) 

 

La Terra, funciona com una gran màquina tèrmica que transforma part del calor 
solar en energia cinètica del vent. Aquesta energia eòlica, té com avantatges el 
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fet de ser inesgotable, gratuïta i neta amb el medi ambient. Tot i això, també 
té inconvenients, com el fet de ser dispersa i aleatòria.  

Sota l’acció de la pressió, l’aire de l’atmosfera es desplaça d’un lloc a un altre a 
diferents velocitats, donant lloc al vent. El gradient de velocitats és major, quan 
major sigui la diferència de pressions i el seu moviment ve influenciat pel gir de 
la Terra. 

Las principals causes de l’origen del vent són: 

1. La radiació solar, que es més important a l’Equador que als Pols. 

2. La rotació de la Terra, que provoca desviacions cap a la dreta a 
l’hemisferi nord i cap a l’esquerra a l’hemisferi sud. 

3. Les pertorbacions atmosfèriques. 

 

El moviment de la Terra es regeix per la següent relació entre acceleracions 

 a(absoluta) = a(relativa) + a(arrossegament) + a(coriolis)  (Eq.4.1) 

Aquesta equació aplicada al moviment de l’aire y simplificada adequadament 
proporciona la següent equació vectorial: 

 

2·( ^ )
dx p

w r
dt

ψ
ρ

∇
= − −∇ −

  (Eq.4.2) 

On:  

p, és la pressió.  

ρ, és la densitat de l’aire. 

w, és la velocitat angular de la Terra. 

r, és el vector de posició de las partícules. 

ψ∇  , és l’acceleració d’origen gravitatori. 

Aquesta equació vectorial dona lloca a les equacions diferencials (Navier i 
Stokes) que regeixen el moviment de l’aire sobre la Terra, de la forma següent: 
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Aquelles zones on la radiació solar és més intensa, com a l’equador, el globus 
terrestre acumula calor principalment als oceans, calor que, pel contrari, es perd 
als Pols; sens dubte, ni l’Equador ni els Pols venen a ser, per terme mig, els llocs 
més calents, o més fets respectivament, de la superfície terrestre. 

 

Figura 4.2. Circulació general de l’aire en superfície 

 

Figura 4.3. Circulació general de l’aire en superfície 

Un exemple de la circulació general dels vents, que a més afecta a Espanya per 
la seva influencia amb les illes Canàries, són els vents alisis. A l’escalfar-se 
l’aire a l’Equador ascendeix i és substituït per l’aire més pròxim als Pols, formant-
se l’anomenada circulació de Hadley, que es fa inestable a uns 30º de latitud i 
origina uns vents generals que afecte les illes Canàries. Aquest flux no es 
projecta directament sobre els Pols degut a la força de Coriolis que apareix com 
a conseqüència del moviment de rotació de la Terra, que modifica el seu curs; 
aquesta força depèn de la velocitat i de la rotació de la Terra, pel que les  
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masses d’aire calent es desplacen per aquesta circumstancia a l’Est; la circulació 
general és semblant i simètrica a cadascun dels dos hemisferis, anant d’oest a 
est al hemisferi Nord, veure figura 4.3. 

L’eix principal d’aquesta circulació és una corrent en forma de raig que es 
produeix per sobre dels 10.000metres a una pressió de 300mb; es tracta d’un 
vent de l’oest que, a l’hemisferi nord, es troba cap al paral·lel 45º, sent la seva 
velocitat mitja de 200km/h, però pot arribar a sobrepassar els 500km/h. Al llarg 
de l’eix del raig circulen altres corrents d’aire a velocitats diferents. 

El desplaçament de les masses d’aire s’efectua des de les zones en les que la 
pressió de l’atmosfera i, per tant la del aire, és més elevada (anticiclons), fins les 
zones de pressió més baixa (depressions o ciclons), per l’acceleració de Coriolis. 
Les depressions i els anticiclons estan representats a les cares meteorològiques 
pel traçat de les isòbares. 

La circulació general a la superfície depèn del repartiment mig de les pressions al 
llarg d’un quart de meridià terrestre. Per l’hemisferi nord existeix un centre 
anticiclònic al Pol, un eix de depressió cap als 60ºN, un eix anticiclònic fins als 
30ºN, conegut com a cinturó subtropical, i una banda de depressió fins 
l’Equador. El vent perfila o contorneja els anticiclons en el sentit de les agulles 
del rellotge, dirigint-se cap les depressions, i les contorneja en sentit contrari. 

Un esquema de vents generals és el seguen: 

• Entre 90°N y 60°N, aire àrtic (molt fred) (Circulació de Rossby). 

• Entre 60°N y 40°N, aire polar (fred). 

• Entre 40°N y 5°N, aire tropical (tebi). 

• Entre 5°N y 5°S, aire equatorial (càlid). 

Al límit d’aquestes diferents masses d’aire existeixen zones conflictives o zones 
frontals; així es pot dir que: 

• Entre l’aire àrtic i l’aire polar existeix el front àrtic. 

• Entre l’aire polar i l’aire tropical, existeix el front polar. 

• Entre l’aire tropical i l’aire equatorial, existeix la zona de convergència 
intertropical, en la que bufen vents regulars (alisios) del Nord-est, 
contornejant l’anticicló de les Azores, (Corrent de Hadley). 

Les diferents masses d'aire, així com els eixos de depressió (60°) i anticiclònics 
(30°), es desplacen segons les estacions en el sentit del moviment aparent del 
Sol; a l'hemisferi Nord existeix, al hivern, una translació general cap al Nord, i a 
l'estiu cap al Sud. A l'hemisferi Sud succeeix al revés; aquests vents es 
denominen monsons.  

No obstant això, les condicions generals dels vents són modificades localment 
per temporals i gradients de temperatura originats pels desiguals escalfaments 
de superfícies de la terra i l’aigua o per diversos accidents orogràfics; es pot 
considerar que els vents vénen dirigits per determinats centres d'acció de 
l'atmosfera, sent més freqüent que el seu desplaçament sigui en sentit 
horitzontal.  
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L'atmosfera no és homogènia, estant fraccionada per un nombre bastant gran de 
masses d'aire més o menys calentes; la transició entre dues masses d'aire pot 
ser lenta i contínua o, per contra, brusca, constituint llavors una superfície frontal 
que forma un cert pendent en la qual l'aire calent, més lleuger, està per sobre de 
l'aire fred. La projecció sobre el sòl d'una superfície frontal es denomina front; 
un exemple típic ho constituïx, en l'hemisferi Nord, el front polar atlàntic, que 
representa la zona de separació entre l'aire polar dirigit per la depressió 
d'Islàndia i l'aire tropical conduït per l’anticicló de les Azores.  

Els fronts no són estacionaris perquè l'aire fred tendeix a descendir cap a 
l'Equador, mentre que l'aire calent tendeix a remuntar cap al Pol, originant-se en 
un punt, una ondulació que es desenvolupa i accentua, al mateix temps que és 
capturada pels corrents d'aire de l'Oest, acompanyada d'una depressió mòbil.  

Quan l'aire calent remunta es crea un front càlid; quan l'aire fred descendeix es 
crea un front fred. El conjunt front càlid, front fred, constituïx una pertorbació. 

 

Figura 4.4. Circulació del vent d’altes a baixes pressions 

En la figura 4.4 podem observar com el vent bufa de les altes a les baixes 
pressions. 

a) Alta pressió al mar d’Alboran i baixa pressió al Golf de Cadis. 

Vent de llevant amb efecte d’embut al mar d’Alboran i difluència al Golf de 
Cadis. 

b) Alta al Golf de Cadis i baixa al mar d’Alboran. Vent de ponent. 

Entrada oberta al Golf de Cadis, confluència al Estret i efecte embut al mar 
d’Alboran. 

En la figura 4.5 podem observar l’esquema Sinòptic per vents de Llevant  

 

Figura 4.5. Línies de circulació per vents de Llevant 
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a) Component E-NE. Anticicló sobre Espanya i Portugal. Baixes pressions a 
Marroc i Canàries. (Situació amb zeta AZB). 

b) Component E. Anticicló amb eix horitzontal sobre el Golf de Biscaia i 
meitat nord d’Espanya. Baixes pressions sobre Marroc. 

c) Component E. Altes pressions sobre el Nord d’Espanya, Balears i 
Mediterrani accidental; baixes entre Canàries i el Golf de Cadis. (Situació 
en essa BSA). 

 

En la figura 4.6 podem observar l’esquema sinòptic per vents de Ponent. 

 

 

Figura 4.6. Línies de circulació per vents de ponent 

a) Component W-NW. En forma de V amb altura, creuant sobre la península. 

b) Component W. Profunda borrasca tancada a tots els nivells sobre el Golf 
de Biscaia amb marcats gradients de pressió amb superfície. 

c) Component W-SW. Baixa pressió passant des del Golf de Cadis fins a les 
Balears. Apareix en forma de U. 

Si centrem la mirada més a prop nostre, a Catalunya ens trobem amb uns punts 
geogràfics determinats on obtenim més incidència dels vents que en altres parts, 
això ho podem veure representat en la següent imatge. 

 

Figura 4.7. Mapa eòlic de Catalunya 



Gerard Cortina Marín  

-24- 

 

Amb el color vermell estan representades les situacions on el vent incideix amb 
més força, i amb color groc on incideix amb una força menor. 

4.2. Tipus de vents 
El coneixement dels vents generals no és suficient per una correcta utilització i 
ubicació de les màquines accionades pel vent, ja que existeixen factors que 
modifiquen el règim general i que han de ser coneguts i tinguts en compte a 
l'hora de realitzar un projecte d'aquest tipus.  

Existeix un axioma (Bjerknes) que indica el moviment o sentit de gir del vent, 
quan el gradient de pressió i el gradient de temperatura tenen diferent 
direcció, es produeix una circulació d'aire que segueix el camí més curt 
des del gradient de pressió al de temperatura.  

En general, els desplaçaments verticals de l'aire són petits en relació als 
desplaçaments horitzontals, pel que es pot considerar que la direcció del 
desplaçament del vent és sensiblement horitzontal i es determina i refereix 
mitjançant l'angle que conforma respecte una direcció fixa, que és la del Nord 
geogràfic.  

Tant els vents generals, com els sinòptics, estan lligats a la circulació 
atmosfèrica i mantenen les mateixes característiques sobre grans extensions de 
terreny. El vent sinòptic bufa pràcticament en l'horitzontal, el que permet 
esquematitzar el seu moviment per un vector orientat en el sentit cap al qual 
bufa i l'origen del qual està situat en el lloc d'observació.  

Els vents regionals estan regits també per desplaçaments a escala sinòptica de 
les masses d'aire, (que és més precisa que la circulació general de Hadley). Les 
seves característiques vénen determinades en funció de situacions 
meteorològiques donades i molt precises, com són la configuració isobàrica i 
posició dels fronts, tenint en compte també per qualsevol lloc, tant les condicions 
geogràfiques regionals, com les locals (relleus, costes...). 

La direcció del vent a nivell del sòl, amidada generalment a alguns metres sobre 
el mateix, està fortament influenciada per la situació topogràfica del lloc 
considerat. La freqüència de les direccions no és sempre una característica 
general d'acord amb la situació isobàrica mitjana, com pot ser la posició 
respectiva mitjana dels anticiclons i de les depressions en el transcurs dels anys; 
els vents particulars i locals són la prova. 

4.2.1. Brises  

És el moviment de l'aire terra-mar en les costes, o terra-aigua als llacs durant el 
dia i la nit, figures 4.8, 4.10; al peu de les muntanyes l'aire s'escalfa durant el 
dia i va cap a les altures, mentre que a la nit l'aire fred, més pesat, baixa cap a 
les valls, figura 4.9.  

Els moviments característics de l'aire (terra-mar) a les costes o (terra-aigua) als 
llacs durant el dia i la nit donen lloc a les brises. El vent diürn o brisa marina, és 
a causa d’un descens cap a la terra del gradient de pressió baromètrica, com a 
conseqüència de l'escalfament diürn de la capa inferior de l'aire que està en 
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contacte amb el terra; com que la superfície del mar adjacent no s'escalfa amb 
tanta intensitat, roman relativament més freda. 

 

Figura 4.8. Esquema d’un vent particular terra-mar i a l’inrevés 
(brisa) 

 

Figura 4.9. Vents particulars i locals (Vents de valls i muntanyes) 

 

Figura 4.10. Vents particulars i locals (Brisa de mar) 

Les condicions locals influeixen considerablement al potencial eòlic d'una zona i 
pot succeir que dos llocs molt pròxims tinguin una gran diferència de condicions 
eòliques. Les valls i les zones entre dues muntanyes afecten enormement al citat 
potencial a l'augmentar considerablement l'acció del vent, que varia notablement 
amb l'altura.  
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4.2.2. Vents catabàtics i anabàtics  

 

Figura 4.11. Vent catabàtic 

El vent catabàtic, figura 4.11, és el produït pel descens d'aire fred des de regions 
elevades o regions més baixes, en forma de brises, a través de vessants i valls.  

Aquest tipus de vent presenta poca relació amb les isòbares, ja que ve regit 
principalment per la direcció de les valls a través dels quals descendeix. El vent 
anabàtic és el que presenta una component vertical ascendent, sent el terme 
oposat a catabàtic.  

4.2.3. Föhn  

El föhn és un vent fort, sec i càlid, que es produeix en ocasions al vessant de 
sotavent (contrària a la qual bufa el vent) dels sistemes muntanyencs, figura 
4.12; un föhn fort es presenta precedit per un sistema de baixes pressions que 
avança ocasionant forts vents a la troposfera mitja i alta. Quan aquest sistema 
s'acosta a una muntanya, l'aire puja pel vessant de barlovent, refredant-se per 
sota de la temperatura de condensació, formant núvols que es mantenen 
adossats als cims de les muntanyes, que provoquen precipitacions, pel que el 
contingut d'humitat de l'aire baixa i així l'aire que descendeix per sotavent és 
sec, escalfant-se en el descens a raó de 10°C per km.  

 

Figura 4.12. Efecte föhn 

La forma del relleu de la superfície de la terra també modifica la velocitat del 
vent per on passa el corrent. Superfícies de pendents suaus i nues d'obstacles 
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són els millors llocs de potencial eòlic, ja que es van ajuntant les línies de corrent 
del fluid i fan que la seva velocitat augmenti, figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Influència d’obstacles topogràfics sobre la velocitat del 
vent  

 

4.2.4. Velocitat i direcció del vent  

El vent ve definit per dos paràmetres essencials que són, la seva direcció i la 
seva velocitat. La direcció del vent i la seva valoració al llarg del temps 
condueixen a l'execució de l’anomenada rosa dels vents, figura 4.14.  

La velocitat mitja del vent varia entre 3 i 7m/s, segons diverses situacions 
meteorològiques; és elevada en les costes, més de 6m/s, així com en algunes 
valls més o menys estrets. En altres regions és, en general, de 3 a 4m/s, sent 
bastant més elevada en les muntanyes, depenent de l'altitud i de la topografia. 
La velocitat mitja del vent és més feble durant la nit, variant molt poc, augmenta 
a partir de la sortida del Sol i arriba a un màxim entre les 12 i 16 hores solars.  

 

Figura 4.14. Rosa dels vents, per un flux a una vall, a una plana i per 
sobre de les elevacions extremes d’una vall 

Per realitzar la mesura de les velocitats del vent s'utilitzen els anemòmetres; 
existeixen molt diversos tipus d'aquests aparells, en principi es poden classificar 
amb anemòmetres de rotació i anemòmetres de pressió.  

L’anemòmetre de rotació més característic és el de Papillon, que és un molí d'eix 
vertical amb cassoletes en forma de semiesfera o el d'aletes obliqües de 
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J.Richard. L’anemòmetre de pressió es basa amb el mètode del tub de Pitot. La 
direcció del vent es comprova mitjançant un panell, mentre que la velocitat es 
mesura amb un anemòmetre. Segons sigui la velocitat es poden considerar tres 
tipus de definicions:  

1. Vent instantani: es mesura la velocitat del vent en un instant 
determinat.  

2. Vent mig aeronàutic: es mesura la velocitat mitja durant 2 minuts. 

3. Vent mig meteorològic: es mesura la velocitat mitja durant 10 minuts. 

 

Figura 4.15. Anemòmetres 

Cal distingir també entre cop de vent i ràfegues. Una ràfega és un augment 
brutal i de curta durada de la velocitat del vent, propi de tempestes i borrasques. 
El cop de vent afecta a la velocitat mitja del vent, quan sobrepassa els 62km/h, 
i és un senyal d'advertiment, sobretot per la navegació marítima. Un cop de vent 
es correspon amb una velocitat mitja del vent compresa entre 75 i 88km/h. Les 
fonts eòliques més interessants es troben a les costes marines i en determinats 
passos entre muntanyes; existeixen zones en les quals es pot disposar de més 
de 3.000 kWh/m2 any, i a unes altres pot ser que no s'arribi als 200 kWh/m2 
any. 
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CAPÍTOL 5:

L’AEROGENERADOR

Per tal de dur a terme el pro
terreny on situarem el nostre aerogenerador, ja que cadascun dels generadors 
esta dissenyat en funció

Figura 5.1

La situació de l’aerogenerador serà entre 
Colera ja que són uns dels municipis de l’Alt Empordà autoritzats 
administrativament pel mapa de Recursos Eòlics de Catalunya com a 
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CAPÍTOL 5: SITUACIÓ 

GEOGRÀFICA DE 

L’AEROGENERADOR

Per tal de dur a terme el projecte, cal que tinguem present les peculiaritats del 
terreny on situarem el nostre aerogenerador, ja que cadascun dels generadors 

ó de les característiques de l’emplaçament.

 

Figura 5.1. Mapa de Recursos Eòlics de Catalunya

La situació de l’aerogenerador serà entre el terme municipal de 
Colera ja que són uns dels municipis de l’Alt Empordà autoritzats 
administrativament pel mapa de Recursos Eòlics de Catalunya com a 
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SITUACIÓ 

GEOGRÀFICA DE 

L’AEROGENERADOR 

jecte, cal que tinguem present les peculiaritats del 
terreny on situarem el nostre aerogenerador, ja que cadascun dels generadors 

les característiques de l’emplaçament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os Eòlics de Catalunya 

el terme municipal de Portbou i el de 
Colera ja que són uns dels municipis de l’Alt Empordà autoritzats 
administrativament pel mapa de Recursos Eòlics de Catalunya com a 



Gerard Cortina Marín 

 

emplaçament de futurs
Portbou com Colera són uns dels municipis escollits per la implantació d’un futur 
parc eòlic. 

El fet de portar a terme la 
pertànyer a cap parc natural.

Figura 5.2

En les següents figures podem observar 
escollit.  
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emplaçament de futurs parcs eòlics. A la figura 5.1 podem comprovar
Colera són uns dels municipis escollits per la implantació d’un futur 

El fet de portar a terme la implantació d’un parc eòlic a un territori requereix
pertànyer a cap parc natural.  

Figura 5.2. Mapa de parcs naturals de Catalunya

En les següents figures podem observar els mapes geogràfics 

Figura 5.3. Mapa geogràfic 

 

comprovar que tant 
Colera són uns dels municipis escollits per la implantació d’un futur 

eòlic a un territori requereix no 

 

Mapa de parcs naturals de Catalunya 

els mapes geogràfics de l’emplaçament 
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Figura 5.4. Ampliació del mapa geogràfic anterior 

 

El prototip d’aerogenerador que dissenyarem podrà anar situat als diferents 
puigs que podem observar a la imatge següent, Puig Pelat (314m d’altitud), Puig 
del Falcó (372m d’altitud) o Puig del Claper (232m d’altitud). 

 

 

Figura 5.5. Possibles emplaçaments de l’aerogenerador 
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Figura 5.6. Possibles emplaçaments de l’aerogenerador 
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CAPÍTOL 6: ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA 

6.1. Situació de l’estació meteorològica 
 

Per poder realitzar l’estudi dels vents, ens basarem amb una única estació 
meteorològica situada al terme municipal de Portbou amb coordenades 
geogràfiques explicites a la taula 6.1. Tot i això per assegurar la correcció de les 
dades obtingudes contrarestarem els resultats amb les dades del atles eòlic de 
Catalunya (resultats del 2n any), pertinents a una estació meteorològica situada 
al Puig del Claper.  

 

Figura 6.1. Imatge de l’estació meteorològica 
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Figura 6.2. Situació de l’estació meteorològica “Punt taronja”  

 

 

 

Figura 6.3. Ampliació de la situació de l’estació meteorològica  
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6.2. Característiques de l’estació 
La informació obtinguda de l’estació meteorològica ha estat obtinguda gràcies a 
la pàgina web http://www.meteo.cat. Aquesta també ens oferia les 
característiques de la pròpia estació, que són les següents: 

Taula 6.1. Característiques de l’estació meteorològica 

Estació meteorològica de Portbou 

Municipi: Portbou 

Comarca: Alt Empordà 

X UTM (m): 513767 

Y UTM (m): 4698310 

Longitud (º): 3º 10’ 2,57809’’ 

Latitud (º): 42º 26’ 13,15922’’ 

Variables: Velocitat del vent a 10m (m/s) 

Direcció del vent a 10m (graus) 

Temperatura (ºC) 

Humitat relativa (%) 

Pressió atmosfèrica (hPa) 

Precipitació (mm) 

Irradiància solar global (W/m2) 

Data inici: 07/02/1998 

Tipus dada de període: Semi-horària 
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CAPÍTOL 7: 

TRACTAMENT DE 

DADES 

7.1. Tractament de dades: Estació de Portbou 
Per tal de realitzar el tractament de les dades obtingudes a través de l’estació 
meteorològica hem utilitzat el programari Excel, amb el qual hem obtingut els 
resultats desitjats per tal de calcular amb posterioritat el nostre aerogenerador.  

Primer de tot, introduïm les dades desitjades, les quals, per tal d’obtenir uns 
bons resultats finals ens vam decantar per introduir-hi els 10 primers dies de 
cada més, amb una durada total d’un any. Aquest conjunt de valors s’han 
obtingut des del mes de setembre del 2009 fins a l’agost de l’any 2010. 

Un cop introduïdes totes les dades al programari Excel, ens hem centrat amb la 
velocitat del vent i la seva direcció. Aquests són els valors mitjans tant de 
velocitat com direcció del vent durant un període de 30 minuts. Per tant, 
cadascun dels dies tenia un total de 48 valors. 

7.1.1. Càlcul del valor mig mensual de la velocitat del vent 

El nostre objectiu és obtenir el valor mig mensual de la velocitat del vent, un cop 
realitzat aquest càlcul obtenim la taula de resultats i gràfic següent: 

Taula 7.1. Valors de velocitat mitja mensual 

ANY MES Vvm (m/s) ANY MES Vvm (m/s) 

2009 Setembre 4,50 2010 Març 9,35 

2009 Octubre 4,90 2010 Abril 6,40 

2009 Novembre 7,40 2010 Maig 8,25 

2009 Desembre 6,15 2010 Juny 7,25 

2010 Gener 8,05 2010 Juliol 4,50 

2010 Febrer 8,40 2010 Agost 6,10 

On Vvm és la velocitat del vent mitjana amb m/s. 



 Dimensionament, Disseny i Desenvolupament d’un Aerogenerador de Rotor Vertical 

-37- 

 

 

Figura 7.1. Corba de velocitat mitja mensual 

Finalment, calculem el valor mig anual obtenint així que la velocitat mitjana 
resultant és de 6,83m/s. 

7.1.2. Càlcul de la direcció predominant del vent 

La posterior operació a realitzar amb el conjunt de valors ha consistit en obtenir 
la direcció predominant del vent durant el període analitzat. Per tal de poder-ho 
determinar s’ha comptabilitzat el nombre d’hores en que el vent tenia una 
determinada direcció. D’aquesta manera s’ha establert una taula on podem 
observar el nombre d’hores de vent en una determinada direcció, expressada 
amb graus. Seguidament podrem observar-ne els valors mes rellevants. 

Taula 7.2. Nombre d’hores de vent per una determinada direcció 

Dvm 
(graus) 

Temps 
(h/any) 

Dvm 

(graus) 
Temps 

(h/any) 

0 56,0 21 26,0 

1 54,5 22 28,5 

2 60,0 23 41,5 

3 57,5 24 31,5 

4 50,0 25 31,0 

5 51,0 26 24,0 

6 54,0 27 21,5 

7 58,0 28 20,5 

8 58,5 29 11,5 

9 68,5 348 13,5 

10 71,5 349 19,0 

11 83,5 350 21,0 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

V
V

m
 (

m
/s

)

Corba de velocitat mitjana mensual



Gerard Cortina Marín  

-38- 

 

12 75,5 351 19,0 

13 64,0 352 24,5 

14 45,0 353 28,5 

15 26,5 354 34,5 

16 24,0 355 42,0 

17 20,0 356 57,5 

18 21,0 357 61,5 

19 31,0 358 56,0 

20 22,0 359 57,0 

 

On Dvm és la direcció del vent mitjana amb graus. 

Seguidament, hem establert una sèrie d’intervals pels diferents punts cardinals, 
de tal manera que, dels 365º que tenim per tal d’expressar les diferents 
direccionalitats del vent, s’han realitzat intervals de graus de la següent manera: 

Taula 7.3. Intervals preestablerts per cada punt cardinal 

Punt Cardinal Interval Punt Cardinal Interval 

Nord [338,23) Sud [158,203) 

Nord – Est [23,68) Sud - Oest [203,248) 

Est [68,113) Oest [248,293) 

Sud – Est [113,158) Nord - Oest [293,338) 

Realitzant aquests intervals referits a cadascun dels punts cardinals, s’ha pogut 
comptabilitzar el nombre d’hores totals per a cadascun dels punts cardinals 
quedant així la següent taula: 

Taula 7.4.  Valors en hores i tant per cent d’incidència del vent per un 
determinat punt cardinal 

Direcció Hores % 

N 1615,5 56,09 

NE 270,0 9,38 

E 38,0 1,32 

SE 91,5 3,18 

S 362,5 12,59 

SW 346,5 12,03 

W 38,0 1,32 

NW 96,5 3,35 

Calmes 21,5 0,75 
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On “Calmes” signifiquen les hores en que no hi ha presencia de vent. 

Un cop determinat el nombre d’hores, cal representar el tant per cent respecte el 
total d’hores de mesura les quals són 2880h. 

Finalment realitzem la rosa dels vents del nostre indret: 

 

Figura 7.2. Rosa dels vents amb tant per cent 

Podem observar clarament que el vent que presencia el nostre indret és de 
component nord, també anomenat vent de tramuntana. 

7.2. Tractament de dades: Estació Puig del Claper 
Per tal de comprovar el conjunt de dades obtingudes a través de l’estació 
meteorològica de Portbou, comparem els resultats amb els valors de l’estació 
meteorològica Puig del Claper, valors recollits pel atles eòlic de Catalunya 
(resultats del 2n any). 

Aquest atles ens ofereix els resultats obtinguts, però de tota manera prosseguim 
a calcular-ho de nou. 

7.2.1. Càlcul del valor mig mensual de la velocitat del vent 

Taula 7.5. Valors de velocitat mitja mensual 

ANY Mes de l'any VVm(m/s) ANY Mes de l'any VVm(m/s) 

1986 Setembre 6,5 1985 Març 9,6 

1986 Octubre 9,1 1985 Abril 8,9 

1986 Novembre 8,8 1985 Maig 5,6 

1985 Desembre 9,3 1985 Juny 8,4 

1985 Gener 9,2 1985 Juliol 6,3 

1985 Febrer 9,5 1985 Agost 9,1 
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Figura 7.3. Corba de velocitat mitja mensual 

 

7.2.2. Càlcul de la direcció predominant del vent 

Taula 7.6.  Valors en hores i tant per cent d’incidència del vent per un 
determinat punt cardinal 

Direcció Hores % 

N 1945 25,5 

NE 1201 15,7 

E 486 6,4 

SE 401 5,2 

S 274 3,6 

SW 439 5,7 

W 384 5,0 

NW 915 12,0 

Calmes 1594 20,9 

 

0

2

4

6

8

10

12
V

V
m

(m
/s

)

VVm(m/s)



 Dimensionament, Disseny i Desenvolupament d’un Aerogenerador de Rotor Vertical 

-41- 

 

 

Figura 7.4. Rosa dels vents amb tant per cent 

 

Podem observar que tot i haver varis quilòmetres de distància entre estacions 
meteorològiques i anys de diferencia entre unes i altres mesures, els resultats 
són molt semblants. 

Per tant, podem concloure que els valors obtinguts de l’estació de Portbou són 
correctes i els resultats obtinguts també. De tota manera, ens referirem sempre 
als valors més actuals, per tant als primerament calculats. 

 

7.3. Model estadístic de distribució de la 
velocitat del vent 

 
Per tal de realitzar una correcta avaluació de les condicions del vent del nostre 
emplaçament, tot i l’estudi anemomètric de la zona que compren tots els 
registres de paràmetres característics del vent, cal aplicar tècniques 
estadístiques que permetin obtenir una visió quantitativa i qualitativa de la 
capacitat energètica del indret. 
 
En aquest cas, com ja s’ha comentat anteriorment, es faran servir les mesures 
anemomètriques facilitades per l’estació meteorològica situada a Portbou amb la 
finalitat de conèixer els paràmetres característics del vent en aquesta regió. 
 
Les expressions analítiques més utilitzades per disposar d’una similitud amb les 
distribucions reals mesurades són les corresponents al model de distribució de 
Weibull. Aquest dóna una bona representació de la variació horària de la 
velocitat mitja del vent durant el temps escollit. 
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7.3.1. Distribució de Weibull 

 

Per tal d’obtenir la predicció de la variació de la velocitat mitja del vent durant un 
llarg període de temps s’utilitzen les següents funcions: 

 

1. La funció de distribució acumulada o corba de duració del vent 
F(V), la qual ens mostra la probabilitat que la velocitat del vent V sigui 
menor o igual que un valor límit V’ durant el període considerat: 

 ( ) ( ')F V P V V= ≤  (Eq.7.1) 

2. I la funció de densitat de probabilitat, la qual representa la corba de 
distribució de freqüències: 

 

( )
( )

( )

dF V
f V

d V
=  (Eq.7.2) 

Com que F(V) i f(V) són funcions de probabilitat: 

 
0

( )· 1f V dV

∞

=∫  (Eq.7.3) 

Com que la variació de la velocitat mitja anual és difícil de predir, les variacions 
de la velocitat del vent poden ser caracteritzades en termes de distribució de 
probabilitat.  

 

El model de distribució de Weibull dóna una bona representació de la variació 
horària de la velocitat mitja del vent durant el període desitjat. Per tant, sabent 
que: 

 

La funció de distribució acumulada de Weibull és: 

 ( ) 1

k
V

CF V e

 − 
 = −  (Eq.7.4) 

I la funció de densitat de probabilitat de Weibull és: 

 

( )
1

( )
( ) · ·

kk
V
C

dF V k V
f V e

dV C C

−
− = =  

   (Eq.7.5) 

Podem realitzar les operacions per tal de determinar, tal i com hem esmentat, 
una visió gràfica de la velocitat anual mitja del vent. 
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En les dues equacions de Weibull apareixen dos paràmetres, que són el factor 
d’escala C (m/s) i el factor de forma k (adimensional), els quals obtindrem del 
atles eòlic de Catalunya, ja que aquests paràmetres s’obtenen a partir de 
mesures experimentals del vent. 

El paràmetre d’escala C indica com de ventós és, en terme promig, 
l’emplaçament. El paràmetre de forma k indica com de punxeguda és la 
distribució de velocitats, és a dir, un valor elevat de k, com ara 2,5 ó 3, indica 
una zona on la variació horària de la mitja de la velocitat respecte a la mitja 
anual és petita, i la distribució serà molt punxeguda. Valors petits de k, per 
exemple 1,5 ó 1,2, indica una major variabilitat respecte a la mitja anual. Per 
k=2, la distribució es coneix com a distribució de Rayleigh, aproximació que 
s’usa quan no es disposen de gaires dades del vent. 

Amb l’ajuda del programari Excel hem substituït els valors de velocitat mitja 
del vent (V) des de 0m/s fins a 40m/s, i els paràmetres:  

 

Factor d’escala � C=7,037m/s  

Factor de forma � k=1,178  

 

A la funció de densitat de probabilitat de Weibull obtenint així una sèrie de 
valors. 

Aquest procediment l’hem realitzat per les dues estacions meteorològiques, ja 
que obtindrem en els dos casos el mateix resultat al aplicar el mateix factor 
d’escala i de forma, així obtenint el següent gràfic: 

 

Figura 7.5. Distribució de Weibull aplicada als valors dels dos 
observatoris 

Seguidament hem volgut comparar la distribució de Weibull amb les dues corbes 
reals de cadascun dels observatoris obtenint així: 
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Figura 7.6. Distribució de Weibull aplicada als valors de l’estació de 
Puig del Claper 

 

 

Figura 7.7. Distribució de Weibull aplicada als valors de l’estació de 
Portbou 

Podem observar que als dos casos obtenim vents forts, és a dir aproximadament 
de 5 i 6m/s de forma habitual. 
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CAPÍTOL 8:LLEI 

EXPONENCIAL DE 

HELLMANN  

Per tal de conèixer la velocitat del vent a l’alçada del rotor del nostre 
aerogenerador cal saber que la velocitat del vent varia amb l'altura, per tant cal 
aplicar una equació que ens aproxima al resultat esperat. Aquesta equació és de 
tipus estadístic, i és coneguda com a llei exponencial de Hellmann.  

Seguidament podem observar l’expressió, que és de la forma:  

 10 ( )
10

h

h
v v α=  (Eq.8.1)  

En la qual vh és la velocitat del vent a l'altura h, v10 és la velocitat del vent a 
10metres d'altura i α és l'exponent de Hellmann que varia amb la rugositat del 
terreny, i els valors del qual vénen indicats en la taula 8.1. En la figura 8.1, 
s'indiquen les variacions de la velocitat del vent amb l'altura segons la llei 
exponencial de Hellmann.  

Taula 8.1. Valors de l’exponent de de Hellmann en funció de la 
rugositat del terreny 

Llocs plans amb herba o gel α = 0.08 – 0.12 

Llocs plants (mar, costa) α = 0.14 

Terrenys poc accidentats α = 0.13 – 0.16 

Zones rústiques α =0.2 

Terrenys accidentats o boscos α =0.2 – 0.26 

Terrenys molt accidentats i ciutats α = 0.25 – 0.4 



Gerard Cortina Marín  

-46- 

 

En el nostre cas escollim un exponent de Hellmann de 0,2 ja que el nostre 
emplaçament és una zona rústica poc accidentada i amb absència de boscos al 
voltant. 

A través del programari Excel i operant amb l’equació 8.3, introduint com a 
velocitat als 10m d’alçada les diferents velocitats mesurades a l’estació 
meteorològica de Portbou, obtenim així un conjunt de valors de velocitats a 
diferents alçades proposades, les quals podem observar a la següent taula.  

A la mateixa taula podrem observar-hi la velocitat mitjana obtinguda, un cop 
modificada per l’altura.  

L’objectiu d’introduir l’alçada com una variable ens servirà per tal de determinar 
una altura optima de construcció de la torre de l’aerogenerador. 

En la taula següent podem observar les relacions de velocitats depenent de les 
diferents alçades: 

Taula 8.2. Valors obtinguts a través de l’expressió de Hellmann 

h (m) Vh (m/s) 

20 7,58 

30 8,22 

40 8,71 

50 9,11 

60 9,44 

70 9,74 

Observant la taula de valors de variació del vent, escollim que la torre del nostre 
aerogenerador serà d’uns 30m d’alçada amb una prolongació de les pales de 
30m més, per tant l’alçada total de l’aerogenerador serà de 60m. Com que la 
velocitat al punt més baix de la pala, és a dir a 30m d’alçada, és menor que la 
velocitat al punt més alt, és a dir 60m, (Veure plànol número 1) suposem una 
velocitat mitja a la pala de 9,11m/s, equivalent a una alçada de 50m. 
L’emplaçament de l’aerogenerador, al tractar-se d’una zona rustica poc 
accidentada, obté un exponent de Hellman petit, i per tant tenim una menor 
variació de la velocitat en funció de l’alçada de la torre. 

 

Figura 8.1. Variació de la velocitat del vent amb l’altura, llei 
exponencial de Hellman 
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Degut al fet que les màquines eòliques arrenquen per a una determinada 
velocitat del vent, al mateix temps que proporcionen la màxima potència per a 
unes velocitats iguals o superiors a una donada vnominal, és natural que les dades 
a utilitzar siguin les corbes de durada de velocitat que es poden convertir en 
corbes energètiques utilitzant en l'eix d'ordenades quantitats, N = k·v3, que 
proporcionen la potència disponible del vent per cada velocitat. 

 

La corba de durada de la velocitat tendeix a aplanar-se quan augmenta el 
temps durant el qual el vent persisteix a una certa velocitat.  

La velocitat mitja del vent és de la forma:   

 

8760

0

1
·

8760
v v tδ= ∫  (Eq.8.2) 

 

La intensitat energètica del vent, ve definida com la relació entre la potència i 
la superfície frontal (àrea d’escombrada), és proporcional a la cub de la velocitat, 
de la forma següent:  

 

3 3

10 10

10

·( ) ·( )
10

vent h
h

N vh
I I I

A v

α= = =
 (Eq.8.3) 

Per una màquina eòlica, es poden considerar tres velocitats del vent 
característiques de la mateixa.  

 

• La velocitat de connexió vconex, és aquella velocitat del vent per sobre de 
la qual es genera energia. Per sota d'aquesta velocitat, tota l'energia 
extreta del vent es gastaria en pèrdues i no hauria generació d'energia. 

 

• La velocitat nominal vnom, és aquella velocitat del vent on la màquina 
eòlica arriba a la seva potència nominal. Per sobre d'aquesta velocitat la 
potència extreta del vent es pot mantenir constant.  

 

• La velocitat de desconnexió vemb, és aquella velocitat del vent per sobre 
de la qual la màquina eòlica deixa de generar, els sistemes de seguretat 
comencen a actuar frenant la màquina, desconnectant-se de la xarxa a la 
qual alimenta. 
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CAPÍTOL 9:MODEL 

TEÒRIC DE BETZ  

El model teòric de Betz, suposa que l’energia eòlica es pot recuperar i 
transformar mitjançant un aerogenerador. De tal manera que les pales d’aquest, 
es situa dins d’un corrent d’aire de velocitat v

�

 que, aigües avall, posseeix una 
certa velocitat 2v

�

 i per tant no nul·la. Fet que ens permet assegurar que no és 
possible la transformació i recuperació de tota l'energia del vent en una altra 
forma d'energia, en el nostre cas en energia mecànica. 

Per tant, suposarem que aigües amunt de les pales, l'aire que circula pel tub de 
corrent indicat en la figura 9.1, posseeix una velocitat 1v

�

a la secció transversal 
fictícia A1, que és la velocitat del vent sense pertorbar, mentre que la velocitat 2v

�

 
es correspon amb una altra secció transversal fictícia A2, aigües avall de la zona 
on es troben les pales. 

 

 

Figura 9.1. Model de Betz 

 

La secció transversal batuda pel pla que conté les pales, seria un disc imaginari 
de secció A, sent v

�

 la velocitat útil del vent en aquest pla. 

Suposaríem les pales com un disc de diàmetre d que capta l'energia de l'aire en 
moviment que arriba a ell. Si el disc fos capaç de captar tota l'energia cinètica 
del vent, aigües avall del mateix, l'aire estaria en repòs i, per tant, la velocitat 
aigües avall seria, v2 = 0. 
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Suposant que la despesa màssica G d'aire que circula pel tub és constant, es pot 
posar, 

 1 1 2 2· · · · · ·G A v A v A vρ ρ ρ= = =
 (Eq.9.1) 

La variació de l'energia cinètica del vent en la unitat de temps és de la forma: 

 

2 2 2 2

1 2 1 2 1 2

· ·
·( ) ·( )

2 2
cinètica c c

G A v
E E E v v v v

ρ
∆ = − = − = −

 (Eq.9.2) 

La força F exercida pel vent en la unitat de temps, ∆t=1, sobre l'àrea fictícia A 
escombrada per les pales, és igual a la variació de la quantitat de moviment de 
l'aire que la travessa; el treball generat per aquesta força F per unitat de temps, 
és la potència útil Nútil de la forma: 

 

2

1 2 1 2

·
· · · ·( ) · · ·( )útil

G v
N F v F A v v v A v v v

t
ρ ρ

∆
= = = = − = −

∆  (Eq.9.3) 

Que és igual a la variació d'energia cinètica de l'aire:  

 

2 2 2 1 2
1 2 1 2

· ·
· · ·( ) ·( )

2 2
útil

v vA v
N A v v v v v v

ρ
ρ

+
= − = − ⇒ =

 (Eq.9.4) 

 

3
2 2 21 2 1
1 2

· ·( ) · ·
·( ) ·(1 )(1 )

4 4
útil

A v v A v
N v v b b

ρ ρ+
= − ⇒ + −

 (Eq.9.5) 

El màxim valor de Nútil s'obté fent, dNútil/db=0, resultant: 

 
2(1 ) (1 )( 2 ) 0 ; (1 )(1 3 ) 0b b b b b− + + − = + − =  (Eq.9.6) 

Les solucions de la qual són: 

1b=− , que no compleix amb la condició, 0<b<1 

2
1 2

1

1
; 3

3

v
b v v

v
= = =

 

Que permet trobar la potència màxima subministrada pel rotor, de valor: 

 

3 3
31 1
1

· · 8· · ·1 1
·(1 )(1 ) 0,3629 ·

4 3 9 27
útil màx

Av A v
N A v

ρ ρ
= + − = =

 (Eq.9.7)
 

L’equació anterior es coneix com equació de Betz, on la densitat mitja de l'aire, 
ρ=1,225kg/m3. Així es dedueix que la potència màxima teòrica és 
proporcional al diàmetre (D) de l'hèlix i al cub de la velocitat nominal del vent 
(v1). 

Com que la potència del vent aigües amunt de l'hèlix, ve donada per l'expressió: 
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3
31
1

· ·
0,6125 ·

2
disponible vent

Av
N Av

ρ
= =

 (Eq.9.8)
 

El rendiment màxim aerodinàmic, serà: 

 

1

16
0,595 59,5%

27

útil màxima

màxima

vent

N

N
η = = = =

 (Eq.9.9) 

Que és el límit teòric o coeficient de Betz, resultat que cap màquina eòlica, per 
molt sofisticada que sigui, pot superar. 

 

Consideracions que no hem tingut en compte: 

L'equació de Betz proporciona el límit superior de les possibilitats d'un 
aerogenerador, però en si és poc exacte, doncs no té en compte un conjunt de 
consideracions, aquestes són: 

1. La resistència aerodinàmica de les pales. 

2. La pèrdua d'energia generat pel moviment de rotació. 

3. La compressibilitat del fluid. 

4. La interferència de les pales. 

El rendiment real dependrà sempre del tipus de rotor, pel que multiplicant 
l'expressió anterior de la potència màxima teòrica per un coeficient del 
rendiment, que comprengui els factors anteriors no considerats. 

A més a més, caldrà tenir en compte el rendiment dels diversos mecanismes que 
componen el generador, pel que considerarem els següents valors aproximats 
pels diferents components: 

• Rendiment de Betz: 59,3%.  

• Rendiment de les pales: 85%.  

• Rendiment del multiplicador: 98%.  

• Rendiment de l’alternador: 95%. 

• Rendiment del transformador: 98%. 

Suposant aquests valors, la multiplicació d’aquests ens resultaria el rendiment 
global de l’aerogenerador, que seria de l’ordre del 46%. 
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CAPÍTOL 10: ENERGIA 

ÚTIL DEL VENT I 

CORBA DE POTÈNCIA 

10.1. Energia útil del vent 
Si suposem una corrent d’aire de densitat ρ, i velocitat v, com s’indica a la figura 
10.1, la potència eòlica disponible que creua una superfície A i realitza un 
recorregut L en un temps t, ve donada per l’expressió següent:  

 

2

2 3
3

·
· ·2 ·( · · · ) ·

2· 2

cinètica
vent

mv
E v A v

N v t A k v
t t t

ρ
ρ= = = = =  (Eq.10.1) 

On: 

ρ, és la densitat de l’aire. 

v, és la velocitat del vent. 

A, és la secció d’àrea, explicat a continuació. 

Per un aerogenerador d’eix horitzontal i diàmetre d’hèlix D, la secció A és:  

 

2·

4

D
A

π
=  (Eq.10.2) 
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Figura 10.1. Àrea A que realitza el rotor de diàmetre D 

Per tant, la potència del vent la calcularem de la següent manera: 

En el cas d’un aerogenerador d’eix horitzontal: 

 

2 3· · ·

8
vent

D v
N

π ρ
=  (Eq.10.3) 

Pel nostre aerogenerador, en canvi, cal que tinguem pressent que l’energia del 
vent que aprofita és la que avarca l’àrea de la rotació de les pales, és a dir, com 
que totes ajuden a promoure el moviment de les mateixes, l’àrea a aplicar a la 
formula de la potencia del vent és la que veiem representada a continuació:  

 

Figura 10.2. Àrea A que realitza el rotor de diàmetre D 

Per tant, sabent que el diàmetre màxim de la pala és de 25m des del centre de 
rotació del rotor fins a la part més externa i que la seva altura és de 30m, 
obtenim un valor de b=50m i h=30m segons la figura 10.2. 

 
250 · 30 1500A m m m= =

 (Eq.10.4) 
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La velocitat del vent varia respecte el temps i per tant, la seva potència N també 
variarà. Es pot conservar el valor mig de les dues, per exemple al llarg d’un any, 
obtenint així:  

 

31
· · ·

2
vent anual anualN A vρ=

 (Eq.10.5) 

S’obté que la potència mecànica disponible del flux d’aire és proporcional al cub 
de la velocitat del vent, a l’àrea exposada als corrents d’aire i a la densitat de la 
zona d’estudi. Una manera de caracteritzar el potencial eòlic d’aquesta zona és 
coneixent la potència mitjana anual per unitat d’àrea: 

 

31
· ·

2
vent anual anualN vρ=

 (Eq.10.6)
 

La densitat de l’aire calculada a l’annex B, pel nostre cas d’estudi és 
ρ=1,223kg/m3  i es pren el rang de valors de la velocitat del vent al llarg de l’any 
a la localitat de Portbou, es pot determinar la potència eòlica disponible: 

 

3
21

·1,223· 177,522 /
2

vent anual anualN v W m= =
 (Eq.10.7)

 

Per tal de poder calcular la potència disponible del flux d’aire anual, s’ha aplicat 
l’equació 10.5 per cadascuna de les velocitats mitjanes diàries, de tal manera 
que hem obtingut el mateix nombre de valors que de velocitats diàries a l’alçada 
de 50m. Un cop obtinguts el conjunt de valors, s’ha prosseguit a calcular-ne la 
mitjana, així obtenint els 177,522W/m2. 

Per tant, l’energia útil del vent que pot extreure l’aerogenerador sense tenir en 
compte el seu rendiment i amb una àrea de 1500m2 és: 

 

31
· · · 266282,39

2
vent anual anualN A v Wρ= =

 (Eq.10.8)
 

D’aquests conceptes s’obtenen les següents conseqüències: 

1. La Nvent varia fortament amb la velocitat v, sent precís fer les mesures 
de la velocitat al lloc exacte on es vulgui instal·lar l’aerogenerador. 

2. La Nvent varia amb la densitat de l’aire ρ, a causa de les variacions de 
pressió i temperatura, amb valors que poden oscil·lar d’un 10% a un 
15% al llarg de l’any. Per aquest motiu s’ha dut a terme una fulla Excel, 
on s’ha calculat la densitat del vent per cada mesura realitzada, el 
procediment està explicat a l’annex B. 
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10.2. Corba de potència  
Mitjançant les corbes de potència es podem arribar a conèixer quan una 
aeroturbina subministra energia. Quan el vent supera la velocitat mínima vconex la 
màquina comença a subministrar potència augmentant aquesta a mesura que 
augmenta la velocitat del vent, fins que aquest arriba a una velocitat vnom que es 
correspon amb la potència nominal del generador; per a velocitats superiors els 
sistemes de control mantenen constant la potència, evitant una sobrecàrrega en 
la turbina i en el generador. 

 

Tal i com hem descrit anteriorment, la potència del vent es descriu de la següent 
manera: 

 
31

· · ·
2

vent ventN A vρ=
 (Eq.10.9) 

Llavors cal deduir que l’expressió de la potència aprofitable per l’aerogenerador 
és la següent: 

 
31

· · · ·
2

p ventP C A vρ=
 (Eq.10.10) 

On cal introduir un paràmetre important, aquest és el coeficient de potència 
(Cp) que és un paràmetre particular de cada aerogenerador. Tal com hem 
comprovat a l’apartat X,  el seu màxim valor és conegut com a límit de Betz i és 
de 0,59. A la realitat, el coeficient de potència del generador és menor, ja que 
aquest depèn e les característiques del disseny del mateix. En la següent figura 
podrem observar quin és el coeficient de potència depenent del TSR i per 
diferents tipus d’aerogeneradors.  
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Figura 10.3. Coeficient de potència pels diferents tipus 
d’aerogeneradors 

10.3. Determinació del coeficient de potència 
La geometria del nostre prototip d’aerogenerador, té un funcionament molt 
similar al de una turbina Darrieus de pales planes i manté propietats d’un 
Savonius, ja que la forma de les pales és idèntica a la d’una turbina Darrieus, 
però tenen una cavitat interna buida, la qual te la funció d’impulsar la turbina 
com si fos un Savonius. 

 

Figura 10.4. Vista inomètrica del prototip en estudi 

 

Figura 10.5. Esquema del funcionament d’un Darrieus i un Savonius 

10.3.1. Determinació del coeficient de potència 

Cal que suposem també un coeficient de rendiment (Cr=Cp), aquest el definim 
entre els valors 0,3 i 0,4, per la similitud entre les turbines Darrieus i savonius, 
per tant escollim Cp=0,35.  
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10.3.2. Càlcul de la potència 

 

Per tant, sabent que:  

Cp=0,35  

A=b·h= 50·30=1500m2 

ρ=1,225 Kg/m3 

Cal que suposem una velocitat del vent òptima pel funcionament de la nostra 
turbina, aquesta suposarem que és aproximadament dels 20m/s. 

vvent=20m/s 

 

Calculem la potència amb l’ajuda de l’equació Eq.10.11: 

 

 
31

· · · ·
2

p ventP C A vρ=
 (Eq.10.11) 

 
31

0,35· ·1,225·1500·20 2572500
2

P W= =
 (Eq.10.12) 

 2572,5P kW=  (Eq.10.13) 

Seguidament, podem determinar la corba de potència del nostre aerogenerador, 
amb l’ajuda del programari Excel. D’aquesta manera obtenim per cadascuna de 
les velocitats del vent una potència determinada, per aquest cas, amb un 
coeficient de potència de 0,35. 

 

Cal donar especial importància a la potència generada per altes velocitats del 
vent, com pot ser la de 30m/s, quan segons el posterior càlcul de 
dimensionament de l’estructura s’ha determinat que serà la velocitat de 
desconnexió. Si tornem a recalcular la potència per aquesta velocitat obtenim: 

 
31

0,35· ·1,225·1500·30 8682,18
2

P kW= =
 (Eq.10.14) 

Seguidament, podem observar les gràfiques pertinents a la potencia de 
l’aerogenerador, tenint en compte el coeficient de potència de 0,35, en funció de 
la velocitat del vent a l’emplaçament de Portbou (gràfica 10.6).  
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Figura 10.6. Corba de potència del vent a l’emplaçament de Portbou 

 

S’ha realitzat alhora una altra corba de potència per altres possibles 
emplaçaments, amb velocitats majors i per tant més energètiques. Aquesta 
gràfica és la 10.7, la qual ens mostra la potència generada per velocitats de fins 
a 40m/s per l’aerogenerador dissenyat en el present projecte. 

 

Figura 10.7. Corba de potència del vent a altres emplaçaments 
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Les corbes que relacionen la velocitat del vent amb el nombre d'hores de 
funcionament de l’aerogenerador, indiquen el nombre d'hores a l'any que la 
velocitat del vent supera un cert nivell. A partir d'aquestes corbes, es pot obtenir 
la corba de potència disponible del vent, i la corba de potència elèctrica 
subministrada per l’aerogenerador. L'àrea tancada per aquesta última, 
proporciona l'energia elèctrica generada en un any, sent freqüent expressar 
aquestes potències i energies, per unitat de superfície escombrada pel rotor. 

 

Figura 10.8. Corba velocitat del vent-nombre d’hores que és present 
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CAPÍTOL 11: 

AERODINÀMICA DE LA 

PALA 

11.1. Conceptes generals de l’aerodinàmica: 
Per tal d’entrar en més detall alhora d’explicar el nostre perfil de les ales, cal que 
sapiguem que l’aerodinàmica és la ciència que estudia les accions que sorgeixen 
sobre un cos que es troba immers dins del corrent d’un fluid, o que el moviment 
d’aquest al voltant del cos que roman en repòs. 

Quan es considera un cos de forma arbitrària les accions que el fluid exerceix 
sobre aquest són una força i un moment resultant ambdós amb components 
segons les tres direccions espacials X Y i Z. Tot i això, l'anàlisi pot ser simplificat 
si considerem l’aerodinàmica d’aquells cossos que tenen una secció en un pla que 
conté el vector de la velocitat i aquesta secció es repeteix en la seva direcció 
perpendicular al esmentat pla, veure figura 11.1 i 11.2. 

 

Figura 11.1. Estudi de l’aerodinàmica d’un perfil  

 
Per tant, en aquest cas particular, el qual és en el que ens trobem alhora 
d’estudiar el perfil de l’ala, el flux es pot analitzar com si fos bidimensional 
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(Figura 11.2) i bidireccional. Per tant, la força resultant tindrà dos components 
contingudes al pla i el moment respecte d'un punt contingut al pla, causarà una 
component amb direcció perpendicular a aquest.  

 

Figura 11.2. Aerodinàmica d’un perfil bidimensional  

11.2. Forces i coeficients d’un perfil 
Un objecte situat al corrent d'aire presenta una resistència a l'avanç, deformant 
les fileres de fluids; això depèn de la forma de l'objecte i de la seva posició en 
relació amb la direcció del vent, figura 11.3.  

Quan estudiem els efectes de la resistència de l'aire sobre una placa plana, 
s'observa que la resultant (F) de les forces aplicades a la placa és un vector, el 
punt d’aplicació del qual, és el seu centre aerodinàmic, (centre de prensions), 
sent la seva direcció perpendicular a la placa, el sentit del vent, la seva intensitat 
proporcional a la superfície (A) exposada i al quadrat de la velocitat del vent 
(v), de la forma:  

 

2·
· ·

2
w

Av
F C ρ=  (Eq.11.1) 

On: 

Cw, és el coeficient de resistència o penetració.  

ρ, és la densitat de l'aire. 

A, és la superfície frontal, és a dir perpendicular a la direcció del vent, del perfil. 
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Figura 11.3. Perfil situat en una corrent d’aire 

Si l'angle α que forma el pla de la placa plana de la figura 11.4 amb la direcció 
del vent és gran, existeix una sobrepressió a la part davantera de la placa i una 
depressió a la seva part posterior de caràcter turbulent; si l'angle d'incidència α 
és petit, la sobrepressió apareix en la part inferior de la placa i la depressió per 
damunt, per tant apareix una força que tendeix a elevar-la, figura 11.5, 
coneguda com força de sustentació o d'elevació.  

 

Figura 11.4. Sobrepressió a la part davantera i depressió a la part 
posterior 

 

Figura 11.5. Sobrepressió a la part inferior i depressió a la part 
superior 
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Pels perfils plans fixes de longitud L paral·lels a la velocitat v del vent, el valor 
del número de Reynolds és: 

 

·vv L
Re

ν
=

  (Eq.11.2) 

 

· ·vv L
Re

ρ
µ

=  (Eq.11.3) 

On: 
ρ, és la densitat del fluid. 
vv, és la velocitat característica de l’aire. 
L, és la longitud del perfil. 
µ, és la viscositat dinàmica de l’aire. 
ν, és la viscositat cinemàtica de l’aire. 
 
En el nostre cas, el fluid de treball és l’aire, per tant, a la taula següent podem 
observar les viscositats de l’aire atmosfèric a diferents temperatures. 

Taula 11.1. Viscositat dinàmica i cinemàtica de l’aire atmosfèric 

Temperatura 
(ºC) 

µ Viscositat 
dinàmica 

(Pa·s) 

ν Viscositat 
cinemàtica 

(m2/s) 

-40 1,51·10-5 0,99·10-5 

0 1,71·10-5 1,33·10-5 

20 1,80·10-5 1,50·10-5 

50 1,95·10-5 1,79·10-5 

El valor de Cw, coeficient de resistència, per perfils plans ve donat per les 
següents expressions depenent del numero de Reynolds: 

Si tenim un règim Laminar:
5Re 10<  

 

1,328

Re
wC =

 (Eq.11.4) 

Règim Turbulent: 
5Re 10>  

 
5 7

1/5

0,074
; 10 Re 10

Re
wC = < <

 (Eq.11.5) 
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7

2,58

0, 455
; Re 10

(log Re)
wC −

= >
 (Eq.11.6) 

Per altres perfils no plans amb el seu eix de simetria paral·lel a la direcció del 
vent, s'indica a la figura 11.6 el valor del coeficient Cw. 

 

Figura 11.6. Coeficients Cw per alguns perfils semiesfèrics 

11.3. Forces d’arrossegament i ascensional:  
           Perfils amb forma aerodinàmica 

La força resultant sobre un cos amb forma aerodinàmica, F, és degut a la 
distribució de pressions (p) i a esforços tallants (τw) sobre la seva superfície, 
podem expressar-ho de la següent manera: 

 
( · · )· ·w

w

F p n t dl bτ= − +∫�  (Eq.11.7) 

Sent n i t els vectors unitaris perpendicular i tangent, respectivament, al contorn 
de la superfície del cos, veure figura 11.2 anterior. dl és un segment del contorn 
de la superfície del cos i b és la llargada del cos veure figura 11.1 anterior. 

Aquesta força resultant, és expressada mitjançant dues components, segons la 
mateixa direcció de la velocitat del vent i perpendicular a aquesta. La primera 
component rep el nom de força de resistència al vent (FD) “vulgarment 
anomenada força d’arrossegament” (Drag en anglès) i la segona s’anomena 
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força de sustentació (FL) (Lift en anglès). D’aquesta manera determinem que 
el càlcul de les components es determina segons les següents equacions: 

 
21

· · · ·
2

D DF C v Aρ=
 (Eq.11.8) 

 
21

· · · ·
2

L LF C v Aρ=
 (Eq.11.9) 

On: 

CD i CL són els coeficients d’arrossegament i sustentació respectivament. 

Les equacions anteriors es compleixen quan no tenim en compte els 
efectes de la comprensibilitat del fluid. Tant la de resistència al vent com 
la de sustentació que resulta al cos, són funcions de la forma i la 
grandària del mateix, de l’orientació del cos respecte la corrent d’aire, 
definida per l’angle d’atac α, de la rugositat, de la viscositat i densitat 
del fluid, µ i ρ; i sobretot la velocitat. 

 
A les equacions 11.8 i 11.9, l’àrea o superfície que cal tenir en compte és en el 
cas de cossos de petit espessor (t), com els perfils d’ala, l’àrea vista des de dalt, 
és a dir: 

 ·A c b=  (Eq.11.10) 

Una altra àrea a tenir en compte, és la frontal, és a dir: 

 ·mA h b=  (Eq.11.11) 

Aquesta última s’obté a causa de projectar el contorn del cos en un pla 
perpendicular a la corrent d’aire. Per cossos de gran espessor se sol considerar 
aquesta última. 
 

 

Figura 11.7. Àrees a tenir en compte pel càlcul de FD i FL 
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Per un cos d’una determinada forma i rugositat els coeficients d’arrossegament i 
sustentació depenen del número de Reynolds (Re) i de l’angle d’atac (α). 

 (Re, )D DC C α=  (Eq.11.12) 

 (Re, )L LC C α=  (Eq.11.13) 

El número de Reynolds es defineix a partir de la velocitat del vent, la 
viscositat cinemàtica d’aquest, i una longitud característica del cos L. 

 

El coneixement que es posseeix sobre el valor dels coeficients aerodinàmics i de 
la seva variació amb el número de Reynolds i l’angle d’atac, és avui en dia 
encara el principalment experimental. La utilització de models matemàtics per tal 
d’obtenir els coeficients aerodinàmics ha estat limitada per la complexitat 
matemàtica i la inexistència d’eines computacionals i perquè els fenòmens 
hidrodinàmics que donen lloc a la sustentació i l’arrossegament no han estat 
plenament compresos fins a meitat del segle XX.  

Les contribucions de Prantdl i Kutta, entre d’altres, han permès assolir resoldre 
mitjançant models matemàtics el problema de l’aerodinàmica d’un cos. En 
l’actualitat la mecànica de fluids computacional permet resoldre problemes 
d’aerodinàmica, convertint-se en una eina tant utilitzada com el túnel de vent. 

 

11.4. Terminologia utilitzada pels perfils 
Primerament, cal que definim dues parts essencials que cal conèixer d’un perfil 
aerodinàmic, aquestes són: 

1. L’extradós, que és la part del perfil on els filetes d'aire estan en 
depressió. 

2. El intradós, que és la part del perfil on les línies de corrent d'aire estan 
en sobrepressió. 

Per tant, podem deduir que: pextradós < pintradós 

També cal tenir en compte que: 

• Si la pala no està perfilada convenientment, les turbulències originades 
sobre l’extradós disminueixen l'energia cinètica de l'aire.  

• Si es permet que la pala es desplaci sota l'efecte de la força exercida pel 
vent, produirà un cert treball en forma d'energia mecànica; contra menor 
sigui la turbulència, major serà aquest treball. 

 

A continuació prosseguim a descriure les parts d’un perfil aerodinàmic, aquestes 
són: 
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3. La línia de corda, que és una línia recta que uneix la vora d’atac i la vora 
de fuga del perfil. 

4. La corda és la longitud de la línia anterior. Totes les dimensions dels 
perfils es mesuren amb termes de la corda. 

5. La línia de curvatura mitja, és la distància màxima entre la línia de 
curvatura mitja i la línia de corda. La posició de la curvatura màxima és 
important en la determinació de les característiques aerodinàmiques 
d’un perfil. 

6. Espessor màxim, que és la distància màxima entre la superfície superior 
i inferior (extradós i intradós). La localització de l’espessor màxim també 
és important. 

7. Radi de la vora d’atac, que és una mesura de l’afilament de la vora 
d’atac. Pot variar des de 0, per perfils supersònics afilats, fins el 2% de 
la corda, per perfiles més aviat eixatats. 

Les parts que configuren el perfil aerodinàmic nombrades i definides les podem 
veure representades gràficament a la següent figura 11.8: 

 

Figura 11.8. Terminologia utilitzada pels perfils 
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11.5. Variables geomètriques:  
           Perfils aerodinàmics 

Cal dir que en la geometria d’un perfil existeixen quatre variables principals: 

1. La configuració de la línia de curvatura mitja. Si aquesta línia coincideix 
amb la línia de corda, el perfil és simètric. En els perfils simètrics la 
superfície superior i inferior té la mateixa forma i és per tant equidistant 
de la línia de corda. 

2. L’espessor. 

3. La localització de l’espessor màxim. 

4. El radi de la vora d’atac. 

Cal que sapiguem que: 

• El radi de la vora d’atac és normalment de l’odre del 1% de la longitud 
de la corda.  

• L’angle d’atac α, és l’angle entre la línia de corda i la direcció del corrent 
del fluid. 

• La forma de la línia mitja és molt important en les característiques 
aerodinàmiques del perfil. Quan el perfil és simètric, aquesta línia és recta 
i coincideix amb la línia de corda. Els perfils simètrics tenen la 
particularitat de no posseir sustentació per un angle d’atac nul, 
contràriament els perfils que no són simètrics sí posseeixen sustentació 
quan l’angle d’atac és zero. 

 

11.6. Nomenclatura dels perfils NACA de 4 
xifres 

• La primera xifra té un significat geomètric, aquest indica la màxima fletxa 
de la línia mitja de la corda en %, proporcionant la màxima curvatura. 

• La segona xifra, indica la seva posició, és a dir, la distància des de la vora 
d’atac fins la posició de la màxima fletxa de la línia mitja o màxima 
curvatura. 

• Les dues últimes xifres indiquen el gruix relatiu màxim del perfil en % 
respecte la corda.  

Per exemples, el perfil NACA 2412, té un 2% d’altura màxima de la línia mitja, 
situada a un 40% de la vora d’atac, amb un gruix relatiu del 12%. 
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11.7. Perfil escollit per l’aerogenerador 
Per tal d’obtenir una mínima resistència a l’avanç i alhora una gran força de 
sustentació, s’ha escollit una geometria d’un perfil ja conegut i estudiat, com és 
el perfil NACA 2412, amb un angle d’atac de 8º que ens garantirà la millor 
relació CL/CD. Per tal de determinar aquest angle d’atac, el coeficient de 
sustentació i el de resistència a l’avanç s’ha utilitzat el programari Designfoil.  

Els resultats obtinguts, per diferents angles d’atac són descrits a l’annex C. 

Taula 11.2. Valors dels coeficients CL i CD i la relació entre ells (CL/CD) 

Angle 
d'atac 

Cl Cd Cl/Cd 

5 0,8620 0,0076 113,4211 

8 1,1880 0,0096 123,7500 

10 1,3410 0,0116 115,6034 

 

Tal i com hem esmentat amb anterioritat, la màxima relació dels coeficients és la 
que correspon a un angle d’atac de 8º. Per tant, si la direcció del vent aparent 
incideix al perfil amb un angle de 8º obtindrem el funcionament òptim del nostre 
perfil. 

 

1,1880
123,75

0,0096

L

D

C

C
=

 (Eq.11.14) 

Busquem una relació màxima entre el coeficient de sustentació i el de resistència 
a l’avanç per tal d’obtenir una major força de sustentació, la qual és la força que 
ajudarà a produir el gir de les pales, i una menor força de resistència a l’avanç, 
ja que aquesta té una direcció contrària al sentit de rotació. La força de 
sustentació apareix al nostre perfil, pel fet d’obtenir una depressió a l’extradós 
de la pala, i altes pressions al intradós. Veure figura 11.9. 

 

Figura 11.9. Pressions i velocitats existents sobre un perfil 
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Cal dir, que el perfil aerodinàmic o pala de l’aerogenerador, produeix un flux 
d’aire en proporció al seu angle d’atac, és a dir, com major sigui aquest major es 
l’estrenyiment dels filets d’aire a la part superior del perfil. D’aquesta manera per 
la part superior tindrem una velocitat major (efecte Venturi) que el que passa 
per la part inferior. Si tenim una major velocitat, implica tenir una menor pressió 
(teorema de Bernoulli). 

 

Figura 11.10. Unió de les línies del fluid 

Tenim doncs que la superfície superior de l'ala suporta menys pressió que la 
superfície inferior. Aquesta diferència de pressions produeix una força 
aerodinàmica que empeny l'ala de la zona de major pressió (a baix) a la zona de 
menor pressió (a dalt), d'acord amb la Tercera Llei del Moviment de Newton. 
Però a més, el corrent d'aire que flueix a major velocitat per sobre de l'ala, en 
confluir amb la que flueix per sota deflecta aquesta última cap avall, produint-se 
una força de reacció addicional cap amunt. La suma d'aquestes dues forces és el 
que es coneix per força de sustentació. 

11.8. Avantatge significatiu del perfil 
El perfil escollit treballa de la mateixa manera que si estigues col·locat en un 
aerogenerador d’eix horitzontal. Per tant prosseguim a explicar com funciona un 
perfil aerodinàmic en un aerogenerador horitzontal: 
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Figura 11.11. Forces i velocitats que actuen sobre un perfil en un 
aerogenerador d’eix horitzontal 

Les forces que actuen sobre un element de longitud de pala dx en rotació 
s’obtenen estudiant l’acció del vent relatiu que rep la pala de velocitat c (vent 
aparent o estela), que es pot considerar la suma del vent real de la velocitat del 
vent v, i el d’un vent creat pel moviment de rotació de la pala, de velocitat u. 

 

Figura 11.12. Triangle de velocitats 

D’aquesta manera, apareix una força que actua al centre aerodinàmic d’un 
element de pala en rotació, de superfície frontal elemental dA, (projecció del 
perfil sobre la direcció del vent aparent), ve donada per dR. Aquesta força es pot 
descompondre en dues, dRx en la direcció del vent aparent, o també anomenada 
força de resistència al vent, que es correspon amb una degradació de l’energia, i 
dRy també anomenada força de sustentació o d’empenta, sobre l’element de pala 
considerat.  

A més a més, la força resultant, la podem descompondre amb una força 
anomenada força de parell, causant del moviment de rotació de la pala, i la 
força axial que té la mateixa direcció que el velocitat del vent incident. 
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Figura 11.13. Velocitats aplicades sobre la pala 

 

Figura 11.14. Forces aplicades sobre la pala 

Cal descriure també la importància dels angles existents al perfil: 

• β, és l’angle que forma la corda del perfil amb el pla de rotació, s’anomena 
angle d’inclinació. 

• α, és l’angle que forma la corda del perfil amb la velocitat aparent del vent 
c, s’anomena angle d’atac, tal i com hem descrit amb anterioritat. 

• θ, és l’angle que forma el pla de rotació amb la direcció aparent del vent 
que passa per la vora d’atac, es coneix com angle aparent del vent. 

 

La relació entre β, α i θ és la següent: 

 β θ α= −  (Eq.11.15) 

11.8.1. Força de resistència al vent i força ascensional: 

Podem determinar la força de resistència al vent de la següent forma: 

 
21

· · ·
2

res DF C v Sρ=
 (Eq.11.16) 

Per obtenir la força ascensional del perfil cal aplicar: 

 
21

· · ·
2

asc LF C v Sρ=
 (Eq.11.17) 
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On, CD i CL són els coeficients de resistència al vent i de sustentació 
conseqüentment, i descrits amb anterioritat; ρ és la densitat de l’aire; v és la 
velocitat del vent i S és la superfície efectiva de la pala. 

Per tal de determinar la superfície efectiva de la pala, existeixen dues teories, 
una d’aquestes determina que l’àrea efectiva per tal de determinar tant la força 
de resistència al vent com la força ascensional, és la superfície frontal a la que 
està sotmès el vent, és a dir: 

 ·S t L=  (Eq.11.18) 

En canvi l’altre teoria ens diu que la superfície a tenir en compte és la 
projectada, que és la que veuríem des de la part superior de la pala, per tant: 

 ·S c h=  (Eq.11.19) 

  

Figura 11.15. Determinació de la superfície de la pala 

11.8.2. Força de parell i axial 

Si projectem les forces de resistència al vent i de sustentació sobre el pla de 
rotació, s’obté una força útil, Fparell (paral·lela a u) que fa girar la pala, i una altra 
força perpendicular, Faxial (força del vent que empeny el rotor), que es compensa 
per la reacció del suport. 

11.8.3. Força de resistència al vent addicional 

A més a més de les forces esmentades amb anterioritat que aporten a un gir 
significatiu del rotor, la pala per la part interna, és a dir, pel intradós està buida 
així formant una cavitat interna, la qual té la funció de rebre el vent en la 
direcció oposada a la que ens arribava per tal de que el perfil obtingués la 
sustentació. D’aquesta manera, la pala assoleix una força de resistència al vent 
que alhora ajuda al sentit del moviment. Aquest fet determina que depenent de 
la situació de cadascuna de les pales respecte la direcció del vent, alguna d’elles 
treballarà amb el principi de la sustentació que originarà una força de parell, 
mentre que alguna altra pala aprofitarà el vent per generar una força de 
resistència a aquest amb la mateixa direcció que el sentit de gir. 
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En definitiva podem dir que l’aerogenerador utilitza pel seu funcionament el 
principi de funcionament d’una turbina Darieux, i el principi de funcionament 
d’un Savonius, amb una construcció molt semblant a un Giromill. 

 

Figura 11.16. Detall del funcionament de la pala 

 

En la següent figura podem apreciar la geometria de la pala de l’aerogenerador: 

 

Figura 11.17. Geometria de la pala de l’aerogenerador 
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CAPÍTOL 12: CÀLCUL 

DE LA FORÇA 

INCIDENT A LA TORRE 

DE SUSTENTACIÓ 

 

12.1. Accions que resulten del vent sobre la 
torre de sustentació de l’aerogenerador  

Per tal de determinar els coeficients de pressió exterior, utilitzem la normativa 
EN 1991-1-4, la qual realitza el càlcul tenint en compte que l’estructura té forma 
d’estructura circular, i aquest és el cas de la nostra torre de l’aerogenerador. 
Torre que té la funció de sostenir totes les càrregues que li són aplicades i 
transferir-les al terra, on aquesta serà fixada.  

Primerament, calcularem les accions que resulten del vent sobre la nostra 
estructura circular o torre de sustentació de l’aerogenerador. El procediment de 
càlcul està demostrat a l’annex D, on s’ha detallat pas per pas.  

Un cop determinats els càlculs, tant estàtics com dinàmics, segons els factor que 
influencien a l’estructura, obtenim dos resultats finals de força del vent. 
D’aquests escollim el més pejoratiu dels dos el qual té un valor de 521.001,52N.  

La força determinada, serà d’aplicació útil per tal de dimensionar correctament la 
torre de sustentació. 
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CAPÍTOL 13: ACCIONS 

TÈRMIQUES 

 

13.1. Generalitats 
 

L’aerogenerador, està sotmès a deformacions i canvis geomètrics deguts a les 
variacions de la temperatura ambient exterior. La magnitud d’aquestes depèn de 
les condicions climàtiques de l’emplaçament, l’orientació i de l’exposició de 
l’estructura, les característiques dels materials constructius i dels acabats i 
revestiments (veure annex E). 

Cal que pensem en el fet d’introduir al nostre disseny juntes de dilatació 
entre els elements d’unió, així contribuint a la disminució dels efectes de les 
variacions de temperatura. Segons el CTE SE-AE, es poden no considerar les 
accions tèrmiques quan es col·loquin juntes de dilatació de manera que no 
existeixin elements continus de més de 40m de longitud. Per tant, s’ha decidit 
col·locar fines juntes de dilatació de cautxú entre les brides de les unions 
cargolades de la torre de sustentació. 
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CAPÍTOL 14: ACCIONS 

DE LA NEU 

14.1. Generalitats 
La distribució i la intensitat de la càrrega de neu d’una estructura, depèn del 
clima de l’emplaçament, del tipus de precipitació, del relleu de l’entorn, de la 
forma de l’estructura i dels efectes del vent. 

El càlcul de la sobrecàrrega de neu s’ha justificat, respecte normativa, a 
l’annex  E, on després de realitzar les operacions convinents obtenim 
que la força resultant que causa la neu sobre l’estructura és de 33,18kN. 
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CAPÍTOL 15: ACER 

CONSTRUCTIU 

 

 

15.1. Coeficients parcials de seguretat per 
determinar la resistència 

Pels coeficients parcials per la resistència s’adopten, normalment, els següents 
valors: 

Taula 15.1. Coeficients parcials de seguretat [Font SE-A] 

γM0=1,05 Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

γM1=1,05 Coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat 

γM2=1,25 Coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del 
material o secció i a la resistència dels mitjans d’unió 

γM3=1,10 Coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb 
cargols pretensats en Estats Límits de Servei 

γM3=1,25 Coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb 
cargols pretensats en Estats Límits Últims 

γM3=1,40 Coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb 
cargols pretensats i forats amb sobremesura 

 

15.1.1. Resistència de càlcul 

Es defineix com a resistència de càlcul, fyd, el quocient de la tensió del límit 
elàstic i el coeficient de seguretat  del material definit a la taula 15.1. 

 

y

yd

M

f
f

γ
=

 (Eq.15.1) 
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On: 

fy, és la tensió del límit elàstic del material base, veure taula 15.2. 

γM, és el coeficient parcial de seguretat del material, veure taula 15.1. 

 

Per tal de realitzar les comprovacions de resistència últimes del material o de la 
secció, s’adopta com a resistència de càlcul el valor: 

 
2

u
ud

M

f
f

γ
=

 (Eq.15.2) 

On: 

fu, és la tensió de trencament del material base, veure taula 15.2. 

γM2, és el coeficient parcial de seguretat per la resistència última, veure taula 
15.1. 

15.2. Factor de seguretat 
Cal dir que pel disseny de l’aerogenerador escollirem un factor de seguretat (FS) 
segons el nostre criteri, aquest, tal i com s’esmenta més endavant és de 1,5 per 
les pales de l’aerogenerador i 4,5 per la torre de sustentació.  

Per tal de poder realitzar un bon disseny dels elements de l’aerogenerador, és 
essencial el coneixement i les propietats dels materials i el seu procés de 
fabricació. Les propietats mecàniques d’un material solen determinar-se a través 
de l’assaig destructiu de provetes, sota condicions de càrrega determinades. 

No existeix una garantia total de que una peça construïda d’un determinat 
material, ofereixi les mateixes propietats de resistència d’una proveta.  

 

15.3. Característiques dels acers 
A la taula 15.1 mostrada tot seguit, podem apreciar les característiques mínimes 
dels acers estructurals més utilitzats segons la normativa UNE EN 10025 i 
extreta del Codi tècnic de l’edificació, més concretament de la normativa de 
seguretat estructural de l’acer SE-A.  

 

A més a més, cal destacar els següents paràmetres, els quals són 
característiques comunes per tots els acers: 
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• Mòdul d’elasticitat: E    210.000 N/mm2 

• Mòdul de Rigidesa: G    81.000 N/mm2 

• Coeficient de Poisson: ν    0,28 

• Coeficient de dilatació tèrmica: α  1,2·10-5 ºC-1 

• Densitat: ρ      7.850 kg/m3 

 

Taula 15.2. Característiques mínimes dels acers segons la UNE EN 
10025 

 

 

 

Designació 

Tensió de límit elàstic 

fy (N/mm2) 

Tensió de ruptura 
o trencament 

fu (N/mm2) 

Temperatura 
d’assaig 
Charpy 

ºC 
t≤16 16<t≤40 40<t≤63 3≤t≤100 

S 235 JR 

235 225 215 360 

20 

0 

-20 

S 235 J0 

S 235 J2 

S 275 JR 

275 265 255 410 

20 

0 

-20 

S 275 J0 

S 275 J2 

S 355 JR 

355 345 335 470 

20 

0 

-20 

S 355 J0 

S 355 J2 

S450J0 450 430 410 550 0 

 

15.4. Espessor màxim de les xapes d’acer 
Taula 15.3. Espessor màxim (mm) de les xapes [Font SE-A] 

Grau Temperatura mínima 

0ºC -10ºC -20ºC 

JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 

S 235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 

S 275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 

S 355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 

 



Gerard Cortina Marín  

-80- 

 

15.5. Perns, femelles, volanderes i forats 
A la següent taula 15.4 es resumeixen les característiques mecàniques mínimes 
dels acers dels perns, femelles i volanderes, de qualitats normalitzades segons la 
normativa ISO. Cal que els cargols a utilitzar en unions d'estructures d'acer 
seran preferentment d'algun dels graus següents 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 o 9.10. 

Taula 15.4. Característiques mecàniques dels acers dels perns, 
femelles i volanderes. [Font SE-A]. 

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Tensió de límit elàstic  

fy(N/mm2) 
240 300 480 640 900 

Tensió de ruptura o trencament  

fu(N/mm2) 
400 500 600 800 1000 

 

No s’utilitzaran cargols de grau inferior al 6.4 ni de grau superior al 9.10 sense 
una demostració experimental que ens mostri que són adequats per la unió. 

A la següent taula 15.5 podem determinar per diferents diàmetres de forats, la 
tolerància amb (mm) que podem assumir. En el nostre cas al tenir mètrica major 
a 27mm suposem un forat normal  i per tant amb una tolerància de 3mm. 

 

Taula 15.5. Tolerància segons la grandària nominal dels forats (mm) 

Tipus de forat M12 M14 M16 a M22 M24 M27 i major 

Rodó normal i amb 
ranura (en amplada) 

1 1 2 2 3 

Rodó sobredimensionat  3 4 4 6 8 

Amb ranura curta (en 
sentit longitudinal de la 

peça) 
4 4 6 8 10 
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CAPÍTOL 16: 

PARÀMETRES 

GEOMÈTRICS I DE 

DISSENY 

16.1. Pala 
Tal i com s’ha explicat al capítol 11 de la present memòria, el perfil escollit 
per realitzar la construcció de les pales de l’aerogenerador, és un perfil NACA 
2412. Les dimensions de la pala les podem consultar al plànol 6 de l’apartat de 
plànols. Cal remarcar que el gruix de la pala és de 20mm (càlculs annexes F, G 
i H), l’alçada d’aquesta és de 30m i l’angle d’atac òptim de la pala ha de ser de 
8º, determinat a l’annex C. El material amb que s’han realitzat les pertinents 
comprovacions de resistència ha estat l’acer S275, material molt pesat al tenir 
una alta densitat, cosa que implicava la construcció d’una torre de sustentació 
amb grans sol·licitacions d’esforços. Per aquest motiu, i segons l’annex K 
anomenat “Possibilitat d’optimització de la pala”, s’ha estudiat l’alternativa 
de canviar de material de fabricació de les pales. S’ha escollit fibra de vidre R 
d’alta resistència amb resina epòxi, la qual ens aporta una molt bona relació 
resistència mecànica – pes. A més de ser una de les fibres existents al mercat 
amb millors prestacions econòmiques.  

Concloent els resultats dels càlculs de l’annex K on s’han tingut en compte: 

• Factor de seguretat de la pala respecte resistència i inestabilitat 1,5. 

• Velocitat màxima del vent 30m/s. 

• Tensió admissible fibra de vidre tipus R, 4,4N/mm2. 

• Massa de la pala, 22311,73Kg. 

• No es tenen en compte les majoracions de les accions. 

Obtenim que un gruix de 2cm compleix les nostres sol·licitacions. 
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16.2. Torre de sustentació 
La torre de sustentació de l’aerogenerador té la funció de suportar i transmetre 
els esforços provocats per la rotació de les pales i pel pes propi d’aquestes, als 
fonaments. Els càlculs per determinar el gruix que ha de tenir, per tal de complir 
amb les normatives vigents i alhora sostenir el rotor amb tots els seus 
components i les pales, és de 20mm, procediment de càlcul detallat a l’annex H, 
però recalculat a l’annex K.  

L’altura de la torre és de 30m des del nivell del terra fins al rotor inferior. Podem 
fer-nos més a la idea observant els plànols números 4 i 5.  

La torre està fraccionada en 3 parts per tal de facilitar-ne el transport i el 
muntatge. La primera de les parts és la que te la funció d’unir la resta de 
l’estructura a la sabata de formigó armat dimensionada a l’annex J. Podem 
observar-ne la seva geometria al plànol 4. 

Les altres dues parts de la torre estan unides a la primera part, elevant així el 
rotor inferior (plànol 8) a una alçada de 30m. 

Els plànols números 1, 2 i 3, detallen l’aerogenerador complet i vistes 
explosionades de cadascuna de les peces que el formen, així facilitant el fet 
d’entendre l’explicació anterior. 
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CAPÍTOL 17: UNIÓNS 

CARGOLADES 

17.1. Introducció 

17.1.1. Generalitats 

Totes les unions d’una estructura cal que estiguin dissenyades de tal manera que 
s’aconsegueixi obtenir el nivell de seguretat esperat, un bon comportament en 
servei i durabilitat, i sobretot cal que siguin capaces de suportar els esforços 
previstos. 

Segons la normativa sobre Seguretat Estructural de l’Acer (SE-A), les unions 
seran dissenyades de forma coherent amb el conjunt de l’estructura, cosa que 
suposa un comportament d’acord amb les hipòtesis suposades a l’anàlisi global 
de l’estructura. 

Els criteris de comprovació de les unions seran realitzats a resistència. Ja que 
tota unió ha de verificar que els valors de càlcul dels efectes de les accions, Ed 

per qualsevol de les situacions de càlcul, no superin la corresponent resistència 
de càlcul, Rd. 

Ed≤Rd 

Dimensionant amb capacitat per resistir, pel nostre cas unió rígida, la meitat de 
la resistència última de cadascuna de les peces a unir. 

17.1.2. Fabricació i muntatge 

Les unions les projectarem de forma que la seva execució sigui fàcil i segura. 
Particularment es prestarà important atenció al fet de disposar d’espai necessari 
per: 

1. Realitzar el muntatge de la torre amb seguretat. 

2. Collar els perns o cargols. 

3. Per tant, permetre accés als operaris. 

4. Permetre el pas del personal encarregat de realitzar el manteniment, el 
tractament de protecció, inspecció... 
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17.2. Tipus de cargols  
 

Els perns utilitzats per unir els diferents components de la torre de sustentació 
són de mètrica 40 (M40), d’un grau de 6,8 i per tant amb una tensió del límit 
elàstic de valor fy=480N/mm2 (apartat 15.5 taula 15.4) amb un recobriment 
de galvanitzat de 40µm, el qual té la funció de protegir-los dels agents 
atmosfèrics externs, amb una vida útil dels perns de 20anys. Els càlculs i les 
comprovacions dels perns els podem veure reflectits a l’annex I. 
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CAPÍTOL 18: CÀLCUL 

DELS FONAMENTS 

18.1. Generalitats 
La transmissió de les càrregues de l’estructura al terreny planteja un complex 
problema d'interacció entre els tres elements implicats:  

1. Estructura. 

2. Fonamentació. 

3. Terreny.  

Els principals factors a considerar en aquest procés d'interacció seran el tipus i 
característiques del terreny, la forma i dimensions de la fonamentació i la 
rigidesa relativa terreny - estructura i terreny - fonamentació. 

A part de la rigidesa de la fonamentació, la mateixa rigidesa de l'estructura a 
cimentar induirà també restriccions al moviment i a la resposta associada del 
terreny.  

La situació d'equilibri final dependrà per tant de la rigidesa relativa del conjunt 
terreny – fonament - estructura. 

18.2. Verificacions 
Les comprovacions per verificar que una fonamentació superficial compleix els 
requisits necessaris es basaran en el mètode dels estats límit tal com s'indica a la 
normativa del CTE, DB-SE-C. 

S'ha de verificar que el coeficient de seguretat disponible amb relació a les 
càrregues que produirien l'esgotament de la resistència del terreny per a 
qualsevol mecanisme possible de trencament, sigui adequat. Els estats límit 
últims que sempre s’han de verificar per les fonamentacions, són: 

a) Enfonsament. 

b) Bolcament. 

c) Lliscament. 
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Tot seguit podem observar unes representacions gràfiques dels estats límits 
últims que tot seguit calcularem per tal d’obtenir la fonamentació correcta per les 
sol·licitacions de l’estructura. 

 

 

Figura 18.1. Exemples d’estats límits últims [Font: CTE DB SE-C] 

 

18.3. Sabata escollida 
Segons l’annex J, on s’ha prosseguit a aplicar totes les comprovacions 
esmentades amb anterioritat, s’ha determinat que la sabata que compleix els 
requisits ha de ser de 13m de diàmetre i de 1m de gruix. El tipus de formigó és: 

HM-30/P/20/IIa, és a dir formigó armat de resistència característica a 
la compressió de 30N/mm2, de consistència plàstica, amb grandària 
màxima del granulat de 20mm i amb un tipus d'ambient IIa. 
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CAPÍTOL 19: SISTEMA 

D’ENGRANATGES 

19.1. Introducció 
Per tal de dur a terme la transmissió del moviment mecànic generat per la força 
del vent incident sobre les pales de l’aerogenerador en energia elèctrica, cal que 
introduïm al funcionament del nostre model un sistema d’engranatges rectes, 
conformats per una corona dentada i un pinyó. Aquests, són encarregats de 
transmetre el moviment de rotació del rotor al generador elèctric, mitjançant un 
petit eix de transmissió que alhora anirà connectat a una caixa multiplicadora per 
tal d’augmentar-ne les revolucions, així obtenint una major velocitat de gir al 
generador elèctric. 

19.2. Conceptes generals: Engranatges de 
dentadura recta 

Anomenem engranatge, o roda dentada al mecanisme utilitzat per tal de 
transmetre potència d'un component a un altre dins d'una màquina. Estan 
formats per dues rodes dentades, de les quals la més gran s'anomena roda o 
corona i la més petita pinyó. La roda està fixada al rotor de l’aerogenerador i és 
la rodo dentada motora, en canvi el pinyó és l’engranatge conduït. 

S’han escollit aquesta tipologia de transmissió ja que ens permeten transmetre el 
moviment de rotació del rotor al generador d’una manera eficient, és a dir amb 
molt poques pèrdues. 

 

Figura 19.1. Representació de la roda i el pinyó 
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Els engranatges estan definits per un conjunt de paràmetres, aquests els podem 
observar a les següents figures. A la figura 19.2 podem observar els paràmetres 
de la corona, mentre que a la figura 19.3 ens descriu els del pinyó. 
 

 

Figura 19.2. Paràmetres que defineixen a la corona 

 

 

Figura 19.3. Paràmetres que defineixen el pinyó 

 

Taula 19.1. Paràmetres que defineixen els engranatges 

p = Pas Rc =  Radi de cap 

pa = Pas aparent a = Altura de la dent 

z = Número de dents af = Altura del peu de la dent 

m = Mòdul real ac = Altura del cap de la dent 

ma =  Mòdul aparent α= Angle d’inclinació de la dent 

dp = Diàmetre primitiu h = Espai entre dents 

R = Radi primitiu e = Espessor de la dent 

Rf = Radi de fons b = Ample de la roda 
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19.3. Resum de paràmetres  

19.3.1. Corona 

A l’annex L realitzem els càlculs apropiats per tal de determinar cadascun dels 
paràmetres detallats a la taula 19.1. El procediment a seguir, ha estat donar un 
angle d’inclinació de la dent estendard (dentadura normal), un diàmetre que ens 
ve més o menys determinat pel diàmetre del rotor, i un cert número de dents.  

Taula 19.2. Paràmetres de la corona 

CORONA 

Paràmetres Resultats obtinguts 

m 80mm 

α 20º 

p 251,32mm 

e=h=p/2 251,32/2=125,66mm 

aC 80mm 

af 100mm 

Rf= R+af 4000+100=4100mm 

Rc= R-ac 4000-80=3920mm 

19.3.2. Pinyó 

El pinyó també tindrà dentadura normal i el mateix mòdul per tal de que pinyó i 
corona pugin engranar correctament. Per tant, si suposem un pinyó amb 10 
dents, determinem els següents paràmetres constructius: 

Taula 19.3. Paràmetres del pinyó 

PINYÓ 

Paràmetres Resultats obtinguts 

m 80mm 

α 20º 

p 251,32mm 

e=h=p/2 251,32/2=125,66mm 

aC 80mm 

af 100mm 

Rf= R-af 400-100=300mm 

Rc= R+ac 400+80=480mm 
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19.4. Relació de transmissió 
Segons determinem a l’annex L, obtenim una relació de transmissió de 10. És a 
dir, la velocitat de sortida serà 10 vegades major a la velocitat d’entrada. 
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CAPÍTOL 20: 

CONCLUSIONS 

Finalment, les conclusions que podem extreure a partir de la realització d'aquest 
projecte són de tipus constructiu, econòmic i energètic.  

 

 

La realització del present projecte inclou la possible situació de la instal·lació 
experimental al Puig Pelat (314m d’altitud), Puig del Falcó (372m d’altitud) o 
Puig del Claper (232m d’altitud), puigs situats entre Portbou i Colera, però 
pertinents al terme municipal de Portbou de la comarca de l’Alt Empordà, de la 
província de Girona. 

El fet de dissenyar el prototip d’aerogenerador per un lloc en concret, ha 
comportat el posterior anàlisis dels recursos eòlics del indret, utilitzant com a 
dades d’estudi les pertinents als 10 primers dies de cada més i obtingudes 
durant el dia 01/09/2009 fins al 10/08/2010.  Les dades obtingudes d’una 
estació meteorològica automàtica, i facilitades per la pàgina web 
http://www.meteo.cat, han estat tractades amb Excel per tal d’obtenir els valors 
desitjats. D’aquesta manera s’ha obtingut una velocitat mitjana anual de 
6,83m/s a una alçada de 10m i direcció del vent predominant Nord. 

A través de la fórmula de Hellmann s’ha obtingut que a una alçada de 50m des 
del terra, i per tant velocitat efectiva pels càlculs referents al nostre 
aerogenerador, la velocitat mitjana anual és de 9,11m/s. Velocitats totalment 
aptes per la producció energètica i amb una presencia pràcticament persistent al 
llarg de l’any, amb mínimes hores de calma. Aquest fet, propicia que 
l’aerogenerador mantingui una bona generació d’energia. 

 

 

Quan al disseny, es va començar plantejant un prototip totalment diferent al 
definitiu. Aquest requeria sistemes mecànics per tal d’orientar uns petits àleps 
que formaven les pales, fet que va fer replantejar el model, a causa de poca 
energia produïda, alt manteniment i possibles avaries al sistema d’orientació dels 
àleps. Ens podem fer una idea de com era el primer model ideat en les següents 
imatges. 
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Figura 20.1. Primer model ideat 

 

Figura 20.1. Àleps que requereixen d’un sistema d’orientació  

 

El posterior model que es va dissenyar mantenia la principal geometria de 
l’anterior, però les pales eren totalment fixes, amb la part del intradós de la pala 
de forma còncava i l’extradós de forma convexa i alhora aerodinàmica, és a dir, 
que pogués tallar els filets d’aire amb facilitat. Aquest disseny estava pensat per 
tal d’obtenir una molt bona resistència al vent pel intradós i molt baixa per 
l’extradós de la pala, oferint així el moviment de rotació desitjat. En les següents 
figures podem veure la geometria del segon model ideat. 

 

Figura 20.2. Segon model ideat 
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Però en aquests cas l’àrea abatuda per les pales era molt inferior als actuals 
aerogeneradors d’eix horitzontal. A més, la força centrífuga que generaven les 
pales amb rotació era extremadament gran, suposant reforçar l’estructura i 
augmentant-ne així el pressupost, cosa que va fer pensar en un altre disseny 
més optimitzat. 

 

 

Finalment, és va optar pel disseny final, el qual ofereix un particular disseny i 
geometria que fa que aprofiti qualsevol direccionalitat del vent, té una bona àrea 
d’abatuda de les pales, cosa que augmenta la seva producció d’energia; no té 
cap tipus de sistema mecànic d’orientació, és de construcció robusta i alhora 
senzilla. A més, la generació d’energia es realitza mitjançant més d’un alternador 
a través d’un sistema d’engranatges, format per una corona solidaria al rotor que 
engrana amb uns pinyons que a través d’uns eixos transmeten el moviment de 
rotació als diferents generadors. Aquest sistema garanteix que si existeix una 
avaria en alguns dels alternadors o generadors, l’aerogenerador pot continuar 
funcionant amb normalitat gracies a la presencia de la resta d’alternadors. 

El perfil de la pala té una geometria estàndard, ja que és un perfil NACA 2412 
fabricat amb fibra de vidre i resina epòxi, material que garanteix una gran 
resistència en relació el seu petit pes. D’aquesta mateixa manera, les 
sol·licitacions que ha de suportar la torre de sustentació són menors, així 
garantint un menor gruix de les planxes d’acer i reducció del pressupost. 

 

Figura 20.3. Model final del prototip 

 

Com a principals paràmetres geomètrics, podem destacar una alçada total de 
l’aerogenerador de 60m amb una alçada de les pales de 30m i també 30m per 
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l’alçada de la torre de sustentació. La separació entre les pales i el punt central 
de rotació d’aquestes és de 25m. 

El disseny de les pales garanteix la iniciació de la rotació a baixes velocitats del 
vent, gràcies a la part buida de l’interior de la pala, iniciant el moviment de 
rotació per arrossegament; amb vents de velocitat major les pales deixen de 
funcionar per arrossegament i mantenen el moviment de rotació gràcies a la 
força de sustentació generada per la forma del perfil. 

Cal dir també que la situació en qualsevol punt de les pales garanteix el 
moviment cap a la mateixa direcció, així garantint el fet que no hi hagin forces 
resultants en sentits contraris. 

L’angle d’atac del perfil és molt important alhora d’obtenir un òptim 
funcionament del generador, sent aquest de 8º i obtenint per aquest angle la 
màxima sustentació possible. 

 

Finalment, dir que la geometria de la torre de sustentació és totalment circular, 
en comptes de ser cònica, per tal de dissenyar un postprojecte on un sistema 
mecànic pugi fer descendir el rotor i les pales a nivell del terra per tal de dur a 
terme el manteniment i possibles reparacions, així estalviant el pressupost de 
manteniment i de possibles reparacions. 

 

A nivell energètic, cal dir que les velocitats majors són molt més energètiques, 
per aquest motiu determinem una velocitat òptima de funcionament als 20m/s, 
que es manté fins als 30-35m/s, velocitat de parada de la màquina. 

 

El disseny del prototip s’ha dimensionat per a grans dimensions, però també cal 
pensar en aplicar el mateix sistema per reduïts aerogeneradors, que puguin anar 
col·locats a les taulades dels edificis, on les turbulències del vent no disminuiria 
el seu rendiment dràsticament. El model garantiria un molt bon preu en 
comparació a l’energia obtinguda, així fent generador d’electricitat el mateix 
consumidor. 

 

Segons l’apartat 1.3 del pressupost del present projecte, podem observar que la 
viabilitat de l’aerogenerador, sigui amb finançament o no, és molt bona, estant 
aquesta dins de la mitjana dels parcs eòlics.  

 

 

De tota manera, s’ha de pensar en la realització d’un postprojecte, el qual ens 
garanteixi la suposició feta durant el projecte del coeficient de potència de la 
màquina de 0,35. Caldria fer un estudi pràctic del prototip amb un túnel de vent i 
estudiar-ne el seu comportament i les possibles millores que en garantirien una 
molt bona sortida al marcat eòlic. 
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