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0. INTRODUCCIÓ 
 

Tots nosaltres compartim un petit planeta. La nostra necessitat d’energia ja està 

amenaçant el futur de la Terra. Els combustibles fòssils –principals recursos energètics 

actuals- no estan distribuïts uniformement en el planeta. Un 10% de la població mundial 

explota un 90% de les fonts del planeta. Els sistemes energètics actuals depenen en gran 

mesura de les fonts que utilitzen combustibles fòssils, els quals estan disminuint cada 

vegada més ràpid. El món s’ha de preparar per un futur sense combustibles fòssils. El 

consum sostenible d’energia –mantenint la continuïtat i seguretat dels recursos- ha 

esdevingut un assumpte urgent per a tots els països. Les preocupacions sobre un 

imminent canvi climàtic han incrementat com a conseqüència de l’escalfament global, 

moltes tempestes recents, onades de calor, així com d’altres fenòmens experimentats per 

tot el món.  

 
Fig.0. Consum energètic actual i previsió fins l’any 2030 

(font: Agència Internacional de l’Energia ( IEA)) 

 

Davant d’aquesta clara problemàtica és el moment de començar a utilitzar fonts 

d’energia que siguin independents del consum de combustibles fòssils, és a dir, fonts 

d’energia renovables.  

 

Totes les fonts d’energia renovable, exceptuant la mareomotriu i la geotèrmica, inclosa 

l’energia dels combustibles fòssils, provenen, en últim terme del Sol. El Sol irradia 

174.423.000.000.000 kWh d’energia per hora cap a la Terra. En altres paraules, la Terra 

rep 1,74 x 1017 W de potència. Al voltant de un 1 a un 2 per cent de l’energia provinent 

del Sol és convertida en energia eòlica. Això suposa una energia entre 50 i 100 vegades 

superior a la convertida en biomassa per totes les plantes de la Terra.  

 

L’energia eòlica doncs, presenta un gran potencial d’aplicació, sobretot pel que fa a la 

producció d’energia elèctrica. Per aquest motiu, aquest projecte tractarà sobre aquest 

tipus d’energia renovable. En concret, a partir d’unes mesures de vent realitzades al 

llarg d’un any, pretén estudiar la viabilitat en la implantació d’un parc eòlic en un 

emplaçament. 
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Inicialment, la primera secció del projecte es centrarà en donar una sèrie de 

coneixements o nocions bàsiques que es creu que són del tot indispensables a l’hora 

d’estudiar la viabilitat eòlica d’un emplaçament. 

 

Seguidament, una vegada es disposa dels diversos aspectes a tenir en compte, 

començarà l’estudi pràctic de la viabilitat, essent la segona secció d’aquest projecte. És 

aquí on a través de diversos tractament de dades i càlculs es pretén conèixer si es tracta 

d’un emplaçament viable per a la col·locació d’un parc eòlic. En cas afirmatiu, 

s’estudiaran diferents opcions per tal d’esbrinar quina de totes elles és la més òptima. 

 

Finalment, amb la opció que es cregui més adequada es vol fer un estudi econòmic 

orientatiu que permeti conèixer la inversió inicial de la instal·lació, el temps 

d’amortització i els beneficis que se’n poden obtenir.  
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SECCIÓ 1. CONCEPTES A CONSIDERAR 
 

En aquesta primera secció del projecte es pretén donar els coneixements necessaris i 

indispensables que s’han de tenir en compte a l’hora de fer un estudi del vent i 

posteriorment un estudi de viabilitat d’un parc eòlic.  

 

1. EL RECURS EÒLIC 
 

1.1. LA FORMACIÓ DEL VENT 
 

A la Terra, el vent és el moviment en massa de l’aire. Aquest moviment es realitza 

fonamentalment a la troposfera i serà causat o modificat bàsicament degut a quatre 

factors: 

- La diferència en la radiació solar, major en les zones equatorials que en els 

pols. 

- La rotació de la Terra, que produeix l’efecte Coriolis, desviant la direcció 

dels vents cap a la dreta a l’hemisferi nord i cap a l’esquerra en el sud. 

- L’acció sobre les masses d’aire de les diferències de pressió atmosfèrica, 

diferents tipus de superfícies terrestres (continents i mars) i la orografia. 

- La fricció 

 

1.1.1. La diferència en la radiació solar  

 
Les regions al voltant de l’equador, a 0º de latitud, els hi arriba una major radiació solar, 

per tant, són escalfades més que les zones de la resta del planeta. Aquestes àrees 

calentes estan indicades en colors càlids, vermell, taronja i groc a la imatge de rajos 

infrarojos de la superfície del mar.  

 
Fig.1.1.1. Diferència de temperatures a les diferents zones del planeta 

(font: NASA, NOAA-7, 1984) 
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L’aire calent és més lleuger que l’aire fred, per tant tendirà a pujar fins arribar a una 

altura de 10km i s’estendrà cap al nord i cap al sud. Si el planeta no rotés, l’aire 

simplement arribaria al Pol Nord i al Pol Sud, per posteriorment descendir i tornar a 

l’equador. 

 

1.1.2. L’efecte Coriolis 
 

La força de Coriolis és una força aparentment causada per la rotació de la Terra, que 

actua en forma perpendicular i cap a la dreta de la velocitat d’una partícula en moviment 

a l’hemisferi nord i cap a l’esquerra a l’hemisferi sud, tenint en compte el moviment 

relatiu de la partícula amb respecte al moviment de la Terra. 

 

L’efecte de la força de Coriolis és la desviació aparent de la trajectòria d’un objecte que 

es mou dins d’un sistema de coordenades en rotació. L’objecte en realitat no es desvia 

de la seva trajectòria, sinó que sembla que ho faci.  

 

Existeixen dues raons per aquest fenomen: primer, la Terra rota cap a l’est; i segon, la 

velocitat tangencial d’un punt sobre la Terra és una funció de la latitud (la velocitat és 

essencialment zero en els pols i arriba al seu valor màxim a l’equador, pel que l’efecte 

Coriolis és major en els pols i disminueix de forma progressiva cap a l’equador, on 

desapareix). La força de Coriolis juga un paper fonamental en els estudis de la dinàmica 

de la atmosfera. 

 

 

 
Fig. 1.1.2.1. Explicació de l’efecte Coriolis a la Terra 

(font: Encyclopedia Britannica) 
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Fig.1.1.2.2. Efecte de les forces de Coriolis en la formació de vents 

(font: www.meteociel.fr) 

 

La magnitud de la força de Coriolis varia amb la velocitat i la latitud de l’objecte. Així 

doncs, l’augment en la velocitat del vent també resulta en una força de Coriolis més 

potent, i per tant, causa una desviació del vent encara major. 

 

1.1.3. La diferència de pressions 
 

La diferència de pressió de l’aire entre dues àrees produeix el moviment de l’aire; les 

diferents zones de pressió es representen en un mapa mitjançant isòbares. 

 

Horitzontalment, a la superfície de la Terra, l’aire sempre es mou des de les àrees d’alta 

pressió cap a les àrees de baixa pressió, dirigit pel gradient de pressió horitzontal 

(variació de pressió per unitat de longitud). Els vents generats per les baixes pressions 

poden ser forts, ja que en ocasions existeix un alt gradient de pressió associat a elles. Pel 

contrari, els vents que es troben al voltant de les àrees d’alta pressió són suaus, perquè el 

gradient de pressió és menor. Si les isòbares estan poc espaiades, es pot esperar un 

gradient de pressió alt i vent d’alta velocitat. En àrees d’isòbares més separades, el 

gradient de pressió és baix i els vents normalment són suaus.  

 

Una vegada que la força del gradient de pressió posa en moviment l’aire, altres forces 

sorgeixen com a resposta. La rotació de la Terra i la distribució irregular de les masses 

de terra i dels mars també juguen un paper important en la circulació de l’aire. 

Degut a l’acció de la fricció i la força de Coriolis, en combinació amb els efectes de la 

gravetat i la pressió, els vents no bufen directament des de les àrees d’alta pressió cap a 

les de baixa pressió, sinó que són desviats de la direcció marcada pel gradient de 

pressió. 
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Fig.1.1.3. Les isòbares mostren les zones amb la 

mateixa pressió. Com més juntes es troben, el 

gradient de pressió és major 

(font: www.meteociel.fr) 

 

1.1.4. La fricció 
 

Un altre aspecte que pot influir en l’aire en moviment és la desacceleració per fricció, 

l’acció de la qual es limita al quilòmetre més proper a la superfície terrestre. Aquesta sol 

ser deguda a factors diversos tals com el tipus de superfície o la orografia de la mateixa. 

La fricció actua en direcció contrària a la trajectòria del moviment, fent que l’aire en 

moviment es desacceleri, reduint a la vegada la velocitat del vent i per tant, la força de 

Coriolis. Com a resultat d’això, la força de Coriolis ja no equilibra el gradient de 

pressió, i el vent bufa travessant les isòbares, cap a un centre de pressió o allunyant-

se’n.  

 

1.2. TIPUS DE VENTS 
 

Existeixen diferents tipologies de vents segons quines siguin les forces causants 

d’aquests. 

 

1.2.1. Vents globals i geostròfics 
 

El vent puja des de l’equador i es desplaça cap al nord i cap al sud a les capes més altes 

de l’atmosfera. Al voltant dels 30º de latitud en ambdós hemisferis la força de Coriolis 

evita que el vent es desplaci més enllà, existeix un equilibri entre la força de Coriolis i la 

força generada pel gradient de pressió. En aquesta latitud s’hi troba una àrea d’altes 

pressions, per tant, l’aire descendeix novament. Quan el vent pugi des de l’equador hi 

haurà una àrea de baixes pressions a prop del nivell del terra atraient els vents del nord i 

del sud. Als pols, hi haurà altes pressions degut a l’aire fred. Tenint en compte la força 
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de curvatura de la força de Coriolis, s’obtenen els següents resultats generals de les 

direccions dels vents dominants: 

 

 

 
Taula 1.2.1. Direccions dels vents dominants 

(font: elaboració pròpia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.2.1. Direccions dels vents dominants 

(font: Centrales de energías renovables. Generación eléctrica con energías renovables) 

 

No obstant, la geografia local pot influenciar en els resultats de les direccions anteriors.  

 

Els vents geostròfics són generats, principalment, per les diferències de temperatura, i 

de pressió, no influenciant-los la superfície de la Terra. Els vents geostròfics es troben a 

una altura de 1.000 metres a partir del nivell del terra i per mesurar-ne la seva velocitat 

es poden utilitzar globus sonda.   
 

1.2.2. Vents de superfície 
 

Els vents de superfície estan molt més influenciats per la superfície terrestre a altituds 

de fins a 100 metres. El vent és frenat per la rugositat de la superfície del terreny i pels 

obstacles. Les direccions del vent a prop de la superfície seran lleugerament diferents de 

les dels vents geostròfics degut a la rotació de la Terra.  

Latitud  90-60°N 60-30°N 30-0°N 0-30°S 30-60°S 60-90°S 

Direcció NE SO NE SE NO SE 
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1.2.3. Vents locals 
 

Encara que els vents globals són importants a l’hora de determinar els vents dominants 

en una àrea determinada, les condicions climàtiques locals poden influenciar en les 

direccions de vent més comunes. Els vents locals sempre es superposen en els sistemes 

eòlics a gran escala, és a dir, la direcció del vent és influenciada per la suma dels efectes 

global i local.  

 

Quan els vents a gran escala són suaus, els vents locals poden dominar els règims de 

vent. Els vents locals es poden classificar en: 

- Brises marines i terrestres 

- Brises de vall i de muntanya 

- Vent Foehn 

- Altres 

 

Brises marines i terrestres 

 

Es localitzen a la costa i es produeixen per l’efecte de les diferències d’escalfament i 

refredament que experimenta la Terra i les masses d’aigua. Durant el dia, la major 

temperatura de la terra dóna lloc a l’escalfament de l’aire i que conseqüentment aquest 

ascendeixi, deixant lloc a les capes inferiors per tal de que l’aire més fred que es troba 

sobre el mar penetri cap a terra. Al capvespre hi ha un període de calma quan les 

temperatures s’igualen. 

 

Durant la nit el mecanisme s’inverteix a l’estar l’aigua més calenta, tot i que la velocitat 

del vent sol ser menor degut a que les diferències no són tant accentuades. Les brises 

marines desviades per l’efecte Coriolis tendeixen a adquirir una direcció pràcticament 

paral·lela a la costa amb vents suaus i continus entre 2 i 7 m/s. 

  

 

 
 

 

Fig. 1.2.3.1. Representació esquemàtica de: 

A. Brisa marina 

B. Brisa terrestre 

(font: Wikipedia) 
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Brises de vall i de muntanya 

 

Similars a les anteriors es produeixen per la diferència d’insolació i les diferències 

d’escalfament de l’aire en les zones de cims, capçaleres i fons de les valls. Això dóna 

lloc a que durant el dia es produeixi un fort vent ascendent sobre els vessants exposats 

al sol, així com un moviment descendent en la part central de la vall. A última hora del 

dia succeeix el contrari, és a dir, des de les vessants, que ja no són escalfades pel sol, 

l’aire descendeix per refredament fins al fons de la vall, aixecant l’aire encara càlid que 

es manté en aquestes.   

 

 
Fig. 1.2.3.2. Representació esquemàtica de les 

brises de vall i de muntanya 

(font: Wikipedia) 

 

Vent Foehn 

 

El vent Foehn es produeix a relleus muntanyosos quan una massa d’aire càlid i humit és 

forçada a ascendir per sobrepassar un obstacle. Aquesta massa d’aire pateix una 

expansió i en conseqüència un refredament. Si l’altura és elevada, la seva disminució de 

temperatura pot ser notable i en conseqüència fa que el vapor d’aigua es refredi i pateixi 

un procés de condensació precipitant-se a les vessants de sobrevent on es formen núvols 

i pluges orogràfiques. Quan això succeeix existeix un fort contrast climàtic entre les 

dues vessants, amb una gran humitat i pluges en les de sobrevent, i en les de sotavent en 

les que el temps és clar i la temperatura augmenta pel procés de compressió adiabàtica. 

Aquest procés està motivat perquè l’aire ja sec i càlid descendeix ràpidament per la 

vessant, escalfant-se a mesura que augmenta la pressió al descendir i amb una humitat 

escassa. L’efecte Foehn és el procés descrit a les vessants de sotavent i resulta ser un 

vent assecant i molt calent.  

 

 

 
Fig. 1.2.3.3. Representació esquemàtica del vent Foehn 

(font: Wikipedia) 
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Altres 

 

Hi ha un gran nombre de vents locals, alguns exemples dels quals són: 

 

- Mestral: és un vent del nord-oest (de vegades del nord), que bufa de les 

costes del Mediterrani cap al mar, entre la desembocadura de l’Ebre i 

Gènova. Es tracta d’un vent fred, sec i violent, que arriba correntment als 

100 km/h i arriba a passar dels 200 km/h. 

 

- Tramuntana: és un vent fort i fred que ve del nord, d’origen polar, usant el 

nord dels Pirineus i el sud-oest del Massís Central Francès com a zona 

d’acceleració. La seva velocitat ha arribat a superar els 200 km/h. 

 

 

- Gregal: és un vent de component nord-est. A Espanya es considera un dels 

vents característics de l’arxipèlag de les Illes Balears, on bufa fort i sec a 

causa de que ve del continent. 

 

 

 

 
Fig. 1.2.3.4. Vents del Mediterrani 

(font: Wikipedia) 
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2. MESURA DEL VENT 
 

Quan es parla de la mesura del vent, normalment es fa referència a la velocitat i a la 

direcció de procedència d’aquest. Al realitzar l’estudi de les mesures del vent, s’han de 

tenir en compte certes variacions en la seva velocitat i/o direcció que poden ser causades 

per: 

• Variacions en períodes molt curts: ràfegues 

En períodes molt curts de temps el vent pot patir variacions considerables tant en 

velocitat com en direcció.  

 

• Variacions diàries 

Els efectes d’escalfament o refredament diürn o nocturn, la proximitat del mar o 

les condicions orogràfiques del terreny produeixen en moltes zones variacions de 

caràcter cíclic en el vent. Com és el cas de les brises marines i terrestres o les 

brises de vall i de muntanya. 

 

• Variacions estacionals 

En moltes àrees geogràfiques, els vents globals pateixen variacions estacionals 

derivades de la diferent acció de la radiació solar, posició d’anticiclons i 

borrasques, etc. De fet, es poden detectar tendències més o menys accentuades de 

variacions cícliques en funció de les estacions de l’any. 

 

2.1. MESURA DE LA VELOCITAT: ANEMÒMETRE 
 

Les mesures de la velocitat del vent es realitzen normalment utilitzant anemòmetres de 

cassoletes. Un anemòmetre d’aquest tipus és un aparell constituït per tres o quatre 

cassoletes que giren al voltant d’un eix vertical per efecte de l’acció del vent. Les 

cassoletes tenen forma semiesfèrica o cònica (en alguns casos en lloc de cassoletes 

incorporen hèlixs).  

 

L’anemòmetre va dotat d’un transductor que converteix la velocitat de gir del sensor 

(cassoletes) en una senyal elèctrica que permet el seu enregistrament informàtic.  

 
 

                       Fig. 2.1. Anemòmetre  per a la mesura de la velocitat 

(font: Meteosim Truewind) 
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2.2. MESURA DE LA DIRECCIÓ: VELETA 
 

Normalment, l’anemòmetre està dotat d’una veleta per detectar la direcció del vent.  

Una veleta és un dispositiu giratori que consta d’una placa plana vertical que gira 

lliurement i un senyalador que indica la direcció del vent. 

 

 

 
Fig. 2.2. Veleta per a la mesura de la direcció del vent 

(font: Meteosim Truewind) 

 

 

 

 

La direcció del vent sempre fa referència a la direcció de la qual prové, així doncs: 

 
Direcció d’on 

prové el vent 

N NE E SE S SO O NO 

Angle 0º o 360º 45º 90º 135º 180º 225º 270º 315º 

N: nord;   NE: nord-est;   E: est;   SE: sud-est;   S: sud;   SO: sud-oest;   O: oest;   NO: nord-oest 

Taula 2.2. Direcció del vent segons la seva procedència 

(font: elaboració pròpia) 

 

Per tant, a mode d’exemple, un vent que bufi de nord-est cap a sud-oest es dirà que és 

un vent de NE amb un angle de 45º.  

 

2.3. COM FER LES MESURES 
 

La millor forma de portar a terme les mesures del vent és fent-les sobre el mateix 

emplaçament on es volen col·locar els aerogeneradors. Aquestes mesures es realitzaran 

utilitzant torres de mesura, en les que hi aniran distribuïts els diferents sensors. 

 

2.3.1. Sobre les mesures 
 

Per poder considerar que es disposa de mesures fiables s’ha de: 

- mesurar in situ, és a dir, realitzar les mesures en el lloc exacte on anirà 

col·locat el parc eòlic o l’aerogenerador. 

- mesurar durant el període mínim d’un any per tal de capturar fenòmens 

estacionals. 



 13 

- és recomanable mesurar durant un període de cinc anys, per tal de poder 

captar els fenòmens estacionals d’una forma més precisa. 

- mesurar a l’altura de l’eix on es desitja posar l’aerogenerador. En cas de no 

disposar d’aquesta dada, es realitzaran vàries mesures a diferents altures. 

- mesurar:  

� velocitat i direcció del vent 

� temperatura 

� pressió 

� component vertical del vent 

 

2.3.2. Muntatge de les torres de mesura 
 

Les torres de mesura seran les encarregades de suportar els aparells destinats a la 

mesura del vent, la temperatura i la pressió. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3.2.1. Aspecte que presenta una torre de mesura 

(font: Meteosim Truewind) 

 

 

 

 

 

 

És molt important que l’altura de la mesura sigui l’altura prevista pels eixos dels 

aerogeneradors (70 m, 80 m, etc.). Com que possiblement l’altura d’aquests sigui un 

paràmetre a determinar segons quines siguin les mesures del vent, sovint es realitzen 

mesures a vàries altures, és a dir, es col·loquen anemòmetres i veletes distribuïts al llarg 

de la torre (p.ex.: cada 10 m d’altura es col·loca un equip de mesura), obtenint així 

diverses dades en funció de l’altura de mesura. Malgrat ser un sistema més costós 

econòmicament parlant, cal destacar que al final resulta ser una millor inversió degut a 

que s’evita d’aquesta manera la incertesa que comporta el recalcular la velocitat del vent 

a una altura diferent segons uns models matemàtics.   
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La col·locació de la torre ha de ser en un lloc clar, lliure de pertorbacions provocades 

per obstacles pròxims, ja que aquests modifiquen notablement la direcció i la velocitat 

del vent: 

 
Fig. 2.3.2.2. Circulació del vent al voltant d’un obstacle 

(font: Danish Wind Industry Association i elaboració pròpia) 

 

En general, un obstacle d’altura h, pertorba el flux d’aire a una distància 2h a sobrevent 

i de 10h a 20h a sotavent. En la direcció vertical la pertorbació pot arribar a una altura 

de 2h. 

 

 
Fig. 2.3.2.3. Zona pertorbada per un obstacle. 

Els sensors de mesura s’han de col·locar fora de la zona pertorbada 

(font: Energía eólica. Energías alternativas y medio ambiente) 

 

Per això és bàsic situar els sensors el més lluny possible de la zona de pertorbació. 

Idealment, interessaria col·locar-los en un lloc clar, l’horitzó del qual no presentés 

obstacles d’altura igual o superior a l’altura on estan situats els sensors en un radi d’uns 

300 m. La col·locació dels sensors de mesura en zones urbanes i en la proximitat 

d’edificacions, boscos o irregularitats del terreny pot provocar distorsions importants en 

les mesures de velocitat i direcció.  
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Pel que fa a la instal·lació dels sensors, per tal d’obtenir unes mesures correctes s’ha de 

complir que: 

- la calibració de les veletes s’ha de comprovar a l’emplaçament. 

 

- la distància mínima entre la torre i el sensor ha de ser 4 vegades la 

longitud característica de la torre. Per exemple, una torre triangular 

de costat 40 cm ha de tenir els sensors separats 160 cm de la mateixa. 

 

- la distància mínima vertical entre el braç que suporta l’anemòmetre i 

les cassoletes d’aquest ha de ser 12 vegades el gruix del braç. Per 

exemple,  amb un braç de 40 mm de gruix la distància mínima entre 

aquest i les cassoletes ha de ser de 48 cm.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3.2.4. Exemple d’instal·lació de sensors 

(font: elaboració pròpia) 

 

2.3.3. Les dades 
 

Les mesures de velocitats i direccions del vent obtingudes pels anemòmetres i veletes 

són recollides en un dispositiu electrònic, el registrador de dades (datalogger), que pot 

funcionar durant un llarg període de temps amb bateria.  

 

Una vegada emmagatzemades les dades en el datalogger, el més freqüent és que aquest 

les enviï a través d’una xarxa de comunicació a un ordinador situat en un altre indret, 

des del qual es tractaran aquestes dades.  

 

 
Fig. 2.3.3.1. Exemple d’un registrador de dades (datalogger) 

(font: NRGsystems) 
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Depenent del mètode de mesura i posterior tractament d’aquestes, a la pràctica es poden 

presentar bàsicament dues formes de representar les dades del vent:  

 

Dades del vent en forma de taules o sèries numèriques 

 

• Valors promig cada 10 minuts a partir de mostres entre 1 i 3 segons. 

• Valors mitjos horaris 

• Valors mitjos diaris, mensuals, anuals, etc. 

 

En el cas d’estudis sobre parcs eòlics, com és aquest cas, el mètode que s’utilitza més és 

el de les mitjanes deuminutals. A partir de mesures realitzades entre 1 i 3 segons durant 

10 minuts, se’n fa un promig i s’obté un valor. Aquest valor serà el que correspondrà als 

primers 10 minuts de mesura. Així doncs, al llarg d’un any s’obtenen 52.560 valors de 

mesures deuminutals, a partir de les quals es treballarà.  

 

Les dades que són necessàries enregistrar són: 

- Data 

- Hora 

- Velocitat del vent 

- Direcció del vent 

- Pel càlcul de turbulència, la desviació estàndard de la velocitat del 

vent 

- Temperatura 

- Es pot afegir la pressió per càlculs de densitat, en cas de ser necessari 

 

Representacions gràfiques 

 

La representació gràfica més utilitzada en aquests casos és la rosa dels vents. Consisteix 

en un diagrama polar en el qual es defineixen per diferents direccions els diferents 

valors relacionats amb la velocitat del vent. El número de direccions correspon amb els 

punts cardinals, acostumant a ser 8, 12 o 16.  

Hi ha diferents tipus de roses dels vents: 

- percentatge del temps total que el vent bufa procedent d’una 

determinada direcció (freqüència de la direcció del vent) 

- velocitat mitja del vent per cada direcció 

- altres 
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Fig. 2.3.3.2. Rosa dels vents de la freqüència 

de la direcció del vent 

(font: EGA. Associació Eòlica de Galícia) 

 

 

 

La rosa dels vents és una eina que serveix per veure de forma ràpida i clara quina és la 

direcció dominant del vent i per tant, serveix per prendre possibles decisions com la 

col·locació dels aerogeneradors. 
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3. LA DISTRIBUCIÓ DE LA VELOCITAT DEL VENT: 

LLEI DE WEIBULL 
 

Ser capaç de descriure la variació de la velocitat del vent és un aspecte del tot cabdal en 

l’estudi de viabilitat d’un parc eòlic. Els projectistes de les turbines necessiten la 

informació per optimitzar el disseny dels seus aerogeneradors, així com per minimitzar 

els costos de generació. Els inversors necessiten la informació per estimar els seus 

ingressos per la producció d’electricitat.  

 

D’aquesta manera és important disposar d’una funció que permeti determinar la 

distribució de les velocitats del vent al llarg d’un període de temps (per exemple un 

any). S’ha comprovat experimentalment que la velocitat del vent segueix 

aproximadament una densitat de probabilitat similar a la de la figura 3.1., i que s’ajusta 

bastant bé a una distribució de la funció densitat de probabilitat de Weibull. La funció 

densitat de probabilitat p(v) correspon a la llei de Weibull. Aquesta llei ve representada 

a través de dos paràmetres, el factor d’escala c i el factor de forma k i es dóna a través 

de la següent expressió:  
k

c

vk

e
c

v

c

k
vp








−
−

⋅






⋅=
1

)(  [F.3.1.] 

 

on:  - p(v): funció densitat de probabilitat de Weibull 

          - v: velocitat del vent [m/s] 

         - c: factor d’escala, valor que sol ser pròxim a la velocitat mitjana [m/s] 

          - k: factor de forma que caracteritza la asimetria de la funció de probabilitat  

      

 

 

 
Fig. 3.1. Funció densitat de probabilitat de Weibull per 

la velocitat del vent al llarg d’un període de temps 

(per exemple un any) 

(font: Danish Wind Industry Association) 
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Si es mesuren les velocitats del vent durant un any, en general, es pot observar que les 

fortes ventades apareixen de forma excepcional, mentre que els vents moderats són 

bastant comuns. La figura anterior representa la distribució de la velocitat seguint la llei 

de Weibull, amb un factor de forma k=2 i amb una velocitat mitja del vent de 7 m/s. 

 

L’àrea que es troba sota de la corba de Weibull sempre val exactament 1, ja que la 

probabilitat que el vent bufi a qualsevol de les velocitats, incloent el 0, ha de ser del cent 

per cent. En aquest cas (Fig. 3.1.) la meitat de l’àrea blava està a l’esquerra de la línia 

negra vertical a 6,6 m/s. Aquests 6,6 són la mediana de la distribució, cosa que significa 

que la meitat del temps el vent bufa a menys de 6,6 m/s i l’altra meitat bufa a més de 6,6 

m/s. No obstant, en aquest cas la velocitat mitjana del vent és de 7 m/s, ja que aquesta és 

realment el promig de les observacions de les velocitats del vent que s’han tingut a 

l’emplaçament estudiat.  

 

La llei de Rayleigh és una aplicació concreta de la llei de Weibull, és a dir, per k=2 la 

llei de Weibull coincideix amb la llei de Rayleigh. Molts estudis de potencial eòlic i 

dels fabricants d’aerogeneradors refereixen les prestacions d’aquests a una distribució 

de velocitats segons una llei de Rayleigh, ja que en els emplaçaments on es donen les 

condicions adequades per l’explotació de l’energia eòlica presenten, en general, 

distribucions de velocitat que són pròximes a distribucions de Weibull amb paràmetre 

de forma igual a 2. En el cas d’emplaçaments situats al mar (aerogeneradors offshore), o 

zones molt pròximes a la costa o a les platges, la distribució de vents, en molts casos, 

s’aproxima millor a distribucions amb valors més elevats de k (per exemple 3). No 

obstant, aquests només són valors orientatius i en cada un dels casos concrets s’han de 

determinar. 

 

3.1. DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES 

CARACTERÍSTICS: MÈTODE DELS MÍNIMS 

QUADRATS 
 

La determinació dels paràmetres de Weibull (c, k) depèn de les dades disponibles: 

a) es coneixen les velocitats horàries per un any mig: utilització del mètode dels 

mínims quadrats 

b) es coneixen la velocitat mitjana v  i la desviació típica σ 

c) es coneixen la velocitat mitjana v  i la mediana v~  

d) es coneix únicament la velocitat mitjana anual v  
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En aquest projecte es tenen mesures mitjanes deuminutals del vent al llarg d’un any, per 

tant, els paràmetres c i k s’obtindran a partir del mètode dels mínims quadrats, que a 

continuació s’explica breument. 

 

Tenint en compte que les freqüències acumulades venen donades per l’expressió: 
k

c

v

evF







−

−= 1)(  [F.3.1.1.] 

 

A partir de l’expressió anterior, aplicant dues vegades el logaritme neperià es té: 

( )( ) ( )( )[ ] ckvkvF
c

v
vF

k

lnln1lnln1ln −=−−→






−=−  

Es procedeix a l’ajust per mínims quadrats a la recta: y=Ax+B, on: 

 

( )[ ]iFy −−= 1lnln   [F.3.1.2.] ; ivx ln=   [F.3.1.3.] 

 

Calculant els valors de A i B, els paràmetres de Weibull s’obtenen segons: 

Ak =   [F.3.1.4.] ; 







−

= A

B

ec    [F.3.1.5.] 

 

Aquest mètode permet trobar els paràmetres de Weibull i en conseqüència la distribució 

de velocitats amb una bona aproximació, però requereix disposar d’una elevat conjunt 

de valors de la velocitat. 

 

A l’apartat 6.3.1. Càlcul dels paràmetres de Weibull es mostra el procés seguit a partir 

de les dades de vent disponibles per tal de que es pugui comprendre millor aquest 

mètode. 
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4. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN UN 

EMPLAÇAMENT POTENCIAL 

 
En aquest apartat es pretén donar a conèixer alguns dels aspectes a tenir en compte a 

l’hora de valorar el recus eòlic. 

 

4.1. RUGOSITAT DEL TERRENY 
 

A una gran altura de la superfície del terra, al voltant d’un quilòmetre, la superfície 

terrestre pràcticament no exerceix cap influència sobre el vent. No obstant, a les capes 

més baixes de l’atmosfera les velocitats del vent es veuen afectades per la fricció amb la 

superfície terrestre. La variació o gradient de velocitat respecte de l’altura depèn 

essencialment de la rugositat. Superfícies llises, com la superfície de l’aigua, terrenys 

plans sense gran vegetació o superfícies planes nevades produeixen un gradient suau, a 

diferència de superfícies de gran rugositat com edificacions urbanes, terrenys molt 

irregulars o superfícies boscoses. Així doncs, segons el tipus de rugositat, el gradient de 

velocitat variarà: 

 
Fig. 4.1. Gradients de velocitat segons el tipus de rugositat del terreny 

(font: Senate Department for Urban Development. Berlin) 

 

Per caracteritzar les condicions d’un terreny, es defineix el paràmetre z0 anomenat 

longitud de rugositat com l’altura respecte al nivell del terra, expressada en metres, on 

la velocitat del vent és nul·la.  
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Tipus de terreny Classe de rugositat Longitud de rugositat (z0) [m] 

Superfície de l’aigua. Terreny obert, superfície 

llisa 

0 0,0002 

Pistes de formigó (aeroports), gespa 0,5 0,0024 

Camps oberts sense tanques. Edificis molt 

dispersos. Turons suaument arrodonits 

1 0,03 

Camp amb algunes cases i arbres de fins a 8 m 

situat com a mínim a 1250 m 

1,5 0,055 

Camp amb algunes cases i arbres de fins a 8 m 

situat com a mínim a 500 m 

2 0,1 

Camp amb moltes cases i arbres de fins a 8 m 

situat com a mínim a 250 m 

2,5 0,2 

Pobles, boscos i terreny accidentat i desigual 3 0,4 

Ciutats amb edificis alts 3,5 0,8 

Grans ciutats amb edificis molt alts 4 1,6 

Taula 4.1. Tipus de rugositats segons el terreny 

(font: Energía eólica. Energías alternativas y medio ambiente) 

 

4.2. VARIACIÓ DE LA VELOCITAT AMB L’ALTURA 
 

Com s’ha vist a l’apartat de la rugositat, la velocitat varia amb l’altura. Així doncs, de 

forma general es pot dir que a major altura sobre el terreny major velocitat del vent 

(Fig. 4.1.). Existeixen models per extrapolar la velocitat del vent a una certa altura si es 

disposa d’aquesta a una altra altura. A continuació es mostra un model aplicable només 

per velocitats mitjanes a curt plaç (velocitat mitja o estacionària resultant de les mesures 

durant 10 minuts), que serà el que ens interessarà en aquest projecte. Aquest model 

doncs, no serà aplicable ni a velocitats mitjanes a llarg plaç ni a velocitats instantànies. 

 

A més, aquest model deixa de ser vàlid per altures superiors als 100 m sobre el nivell 

del terreny i per terrenys que excedeixin la classe de rugositat 3.  

 

 
 

[F.4.2.] 

 

 

 

on: - v1: velocitat a l’altura z1, de la qual es disposa [m/s] 

      - v2: velocitat a l’altura z2, la que es vol trobar [m/s] 

      - z0: longitud de rugositat del terreny [m] 
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4.3. OBSTACLES I TURBULÈNCIES 
 

Els obstacles del vent tals com edificis, arbres, formacions rocoses, etc., poden 

disminuir la velocitat del vent de forma significativa i sovint crear turbulències al seu 

voltant.  

 

Tal i com s’ha vist a l’apartat 2.3.2., la zona de turbulències pot estendre’s fins a una 

altura al voltant de 2 vegades l’altura de l’obstacle, creant turbulències abans i després 

seu, essent les de després seu les més importants. Per tant, s’han d’evitar grans obstacles 

a prop de les turbines eòliques i, en particular, si es troben a la part per on bufa el vent 

dominant, és a dir, davant de la turbina.  

 

Els obstacles disminuiran la velocitat del vent aigües avall d’aquests. Aquesta 

disminució depèn de la porositat de l’obstacle, és a dir, de com d’obert és l’obstacle (la 

porositat es defineix com l’àrea lliure dividida per l’àrea total de l’objecte de cara al 

vent). A mode d’exemple, un edifici té una porositat del 0%, mentre que un conjunt 

d’arbres aïllats pot tenir una porositat de l’ordre del 70%. Òbviament un edifici és sòlid 

i no té porositat mentre que un arbre de fulla caduca completament obert a l’hivern 

(sense fulles) pot deixar passar més de la meitat del vent a través seu. No obstant, a 

l’estiu el fullatge pot ser molt dens, fet que pot fer disminuir la porositat fins a deixar-la 

en una tercera part.  

 

L’efecte de frenat del vent que un obstacle produeix augmenta amb l’altura i la longitud 

del mateix. Naturalment, l’efecte serà més pronunciat a prop de l’obstacle i a prop del 

terra. 

 

Sovint aquests obstacles creen turbulències al seu voltant (veure Fig. 2.3.2.3.) , és a dir, 

règims caracteritzats per canvis caòtics en les característiques del vent. Les turbulències 

disminueixen la possibilitat d’utilitzar l’energia del vent de forma efectiva en un 

aerogenerador. També provoquen majors trencaments i desgasts en les turbines 

eòliques. Les torres dels aerogeneradors es solen construir suficientment altes per evitar 

les turbulències del vent a prop del nivell del terra. 
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4.4. EFECTE TÚNEL 
 

L’efecte túnel consisteix en l’acceleració de les masses d’aire quan passen per un pas 

més estret. Si s’agafa un camí entre dos edificis alts o un pas estret entre muntanyes (un 

coll) es pot observar que l’aire es comprimeix a la part dels edificis o de la muntanya 

que està exposada al vent, i la seva velocitat creix considerablement entre els obstacles 

del vent. Així doncs, si la velocitat normal del vent en un terreny obert pot ser de, per 

exemple 6 m/s, en un túnel natural aquesta pot arribar als 9 m/s.  

 

Per obtenir un bon efecte túnel aquest ha d’estar suaument enclavat en el paisatge. En 

aquest cas és una forma intel·ligent d’obtenir velocitats del vent superiors a les de les 

àrees de les proximitats. En el cas de turons molt accidentats, hi poden haver moltes 

turbulències en aquestes àrea, és a dir, el vent bufarà en moltes direccions i velocitats 

diferents. En aquest cas l’avantatge que suposa la major velocitat del vent es veu 

completament anul·lada i aquests canvis en el vent poden causar trencaments i desgast 

innecessari a l’aerogenerador.  

 

 
Fig. 4.4.1. i Fig. 4.4.2. Efecte túnel. La velocitat del vent en un coll de muntanya augmenta 

(font 1: Danish Wind Industry Association) 

(font 2: Centrales de energías renovables. Generación eléctrica con energías renovables) 

  

4.5. EFECTE TURÓ 
 

Una forma corrent de col·locar els aerogeneradors és situant-los a turons o terrenys 

elevats que dominen el paisatge del voltant. En els turons, sempre s’aprecien velocitats 

de vent superior a les de les àrees del voltant. Una vegada més, això és degut a que el  

vent és comprimit a la part de la muntanya que dóna al vent, i una vegada l’aire arriba al 

cim del turó pot tornar a expandir-se al descendir cap a la zona de baixes pressions per 

la vessant a sotavent del turó.  
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Fig. 4.5.1. i Fig. 4.5.2.  Efecte turó. La velocitat del vent en un turó augmenta 

(font 1: Danish Wind Industry Association) 

(font 2: Centrales de energías renovables. Generación eléctrica con energías renovables) 

 

Com es pot observar a les figures 4.5.1 i 4.5.2., el vent comença a inclinar-se un cert 

temps abans d’arribar al turó, degut a que en realitat la zona d’altes pressions s’estén 

fins a una distància considerable davant del turó. També es pot observar que el vent es 

torna molt irregular una vegada passa a través del rotor de l’aerogenerador. 

 

Com passa amb l’efecte túnel, si el turó és molt escarpat o té una superfície accidentada, 

hi pot haver una quantitat de turbulències significatives, que poden anular l’avantatge 

que suposa tenir unes velocitats de vent majors.  

 

 

 

 
Fig. 4.5.3. Gradients de velocitat en funció del tipus de turó 

(font: Energía eólica. Energías alternativas y medio ambiente) 

 

Tal i com mostra la figura anterior (Fig. 4.5.3.) les situacions més favorables 

corresponen a perfils triangulars o arrodonits amb pendents suaus, i les més 

desfavorables a perfils abruptes, tipus altiplà.  
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4.6. EFECTE ESTELA O EFECTE PARC 
 

Quan un promotor d’un parc eòlic porta a terme un projecte, inicialment s’observa el 

comportament del vent i la corba de potència dels aerogeneradors. A la pràctica però, la 

generació d’energia es veurà reduïda per una sèrie de factors, un dels més importants és  

l’efecte estela o efecte parc.  

 

Degut a que un aerogenerador produeix energia a partir de l’energia del vent, el vent 

que abandona la turbina ha de tenir un contingut energètic menor que el que arriba a la 

turbina. Això es dedueix directament del fet de que l’energia ni es crea ni es destrueix.  

De fet, existirà una estela darrere la turbina, és a dir, una llarga cua de vent bastant 

turbulenta i de menor velocitat comparada amb el vent que li arriba a la turbina. 

 

Segons l’informe “The economics of Wind Energy” publicat per la EWEA (European 

Wind Energy Agency) aquestes pèrdues per la ombres que les turbines provoquen es 

poden estimar entre un 5% i un 10% de la producció teòrica descrita per les corbes de 

potència, depenent dels rotors de les turbines, el disseny del parc eòlic i la intensitat de 

turbulència.    

 

En els parcs eòlics, per evitar la turbulència excessiva aigües avall al voltant de les 

turbines, cada una d’elles ha d’estar separada de les demés una distància mínima entre  

5D en la direcció predominant del vent i 3D en direcció ortogonal, on D és el diàmetre 

del rotor de l’aerogenerador. En aquells emplaçaments amb direccions molt 

predominants del vent es permeten distàncies entre 1,5 i 2D. A més, és important que 

entre dues línies d’aerogeneradors, a la segona línia es col·loquin intercalats respecte la 

primera línia.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.6.1. i Fig 4.6.2. Efecte estela provocat pels aerogeneradors 

(font: Normawind) 
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Fig. 4.6.3. Col·locació dels aerogeneradors per evitar l’efecte estela 

(font: elaboració pròpia) 

 

4.7. POTENCIAL EÒLIC DISPONIBLE 
 

L’energia que origina el vent és energia cinètica, és a dir, causada pel moviment de 

l’aire. Una massa d’aire m amb velocitat v posseeix una energia cinètica Ec donada per: 

2

2

1
vmEc ⋅⋅=  [F.4.7.1.] 

La massa d’aquesta quantitat d’aire és: Vm ⋅= ρ . On ρ és la densitat de l’aire, i V el 

volum del cilindre escombrat.  

 

El volum del cilindre és LAV ⋅= , on A és la superfície escombrada i L la longitud 

del cilindre, que resulta un espai i, per tant, és igual a una velocitat (la del vent) per un 

temps (en segons). 

tvL ⋅=  

D’aquesta forma, queda que l’energia és igual a: 

tvAvtvAvLAvVEc ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 3222

2

1

2

1

2

1

2

1 ρρρρ  

[F.4.7.2.] 
 

Per tant, la potència disponible Pd teòrica associada al cabal d’aire que travessa una 

secció és:  

3

2

1
vA

t

E
P c

d ⋅⋅⋅== ρ     [F.4.7.3.] 

 

La expressió anterior indica que la potència eòlica disponible és proporcional a la 

densitat de l’aire, a l’àrea exposada perpendicularment al flux de vent i al cub de la 
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velocitat d’aquest. La potència eòlica disponible és la màxima potència que es podria 

extreure del vent si es pogués convertir tota la seva energia cinètica en energia útil. No 

obstant, això no és possible degut a diverses limitacions (límit de Betz, fregaments 

aerodinàmics i mecànics, rendiments diversos, etc.) i a la pràctica només és possible, en 

el millor dels casos, aprofitar al voltant d’un 40% de la potència eòlica disponible. 

 

Es defineix la densitat de potència o potència per unitat d’àrea (Pd/A) segons: 

3

2

1
v

A

Pd ⋅⋅= ρ  [F.4.7.4.] 

 

A continuació es mostra com varia en funció de la velocitat: 

 

 

 

 
Fig. 4.7. Potència eòlica disponible per unitat d’àrea exposada 

perpendicularment a la direcció del vent, per la densitat de l’aire 

estàndard (ρ=1,225 kg/m3, és a dir, T=15ºC i p=1013hPa) 

(densitat de potència eòlica disponible) 

(font: Danish Wind Power Association) 

 

 

La figura anterior (Fig. 4.7.) mostra que amb una velocitat del vent de 8 m/s  s’obté una 

densitat de potència de 315 W/m2, mentre que per una velocitat del vent de 16 m/s 

s’obté una densitat de potència de 2510 W/m2, és a dir, vuit vegades major. Així doncs, 

cal destacar: 

• La densitat de potència depèn del cub de la velocitat. Per tant, per una banda és 

important col·locar l’aerogenerador a gran altura, ja que a major altura la 

velocitat també augmenta i, per altra banda, es fa molt important la mesura 

correcta de la velocitat, ja que una petit error en la seva mesura pot comportar un 

gran error en l’estimació del potencial eòlic d’un emplaçament. 

 

• La potència eòlica disponible és directament proporcional a l’àrea escombrada 

per les pales de l’aerogenerador. Així si es duplica el diàmetre de la turbina, la 
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potència eòlica es veu multiplicada per un factor 4 (recordar que l’àrea depèn del 

quadrat del radi). 

 

• La densitat de potència depèn linealment de la densitat de l’aire, així un aire més 

fred presenta major densitat i conseqüentment una densitat de potència més 

elevada que un aire més càlid. De la mateixa manera i a igualtat de temperatura, 

un lloc situat a una cota pròxima al nivell del mar presentarà una densitat de 

potència superior a un altre situat a una major altitud pel fet que la densitat de 

l’aire disminueix amb l’altura. Per corregir el valor de la densitat segons la 

temperatura i l’altitud sobre el nivell del mar es pot utilitzar l’expressió 

aproximada: 

 

 
[F.4.7.5.] 

 

 

On:  - ρ: densitat de l’aire [kg/m3] 

- T: temperatura [ºC] 

  - h: altura sobre el nivell del mar [m] 

 

Degut a la variabilitat de la velocitat, la caracterització del potencial eòlic disponible 

d’un emplaçament s’ha de realitzar a partir de la determinació dels valors de la potència 

corresponents a cada velocitat i fer-ne el promig per un determinat període de temps, 

per exemple un any. D’aquesta manera es defineix el potencial eòlic disponible d’un 

emplaçament com la potència mitja eòlica per unitat de superfície per un determinat 

període de temps, generalment un any, suposant una densitat d’aire constant:  
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4.8. POTENCIAL EÒLIC APROFITAT 
 

Com major sigui l’energia cinètica que un aerogenerador és capaç d’extreure del vent, 

major serà la relentització que patirà el vent que deixa l’aerogenerador (menor serà la 

velocitat de sortida de l’aire de l’aerogenerador). Una vegada la massa d’aire ha passat 

per l’aerogenerador aquesta s’expandeix, ocupant una àrea major i conseqüentment 

disminuint-se’n la seva velocitat. 

 

 
Fig. 4.8.1. Esquema d’una massa d’aire  

que passa a través d’un aerogenerador 

(font: Electrical generation based on renewabe sources) 

 

No obstant, com que s’ha de complir la equació de continuïtat del flux de l’aire en el seu 

pas pel rotor de l’aerogenerador, no es pot extreure tota la potència eòlica disponible en 

el vent, ja que aquest conserva una certa velocitat aigües avall del rotor. El vent al seu 

pas per l’aerogenerador es frena, sortint d’aquest amb una velocitat menor que amb la 

que ha entrat, però sempre diferent de zero. En un aerogenerador ideal, la velocitat de 

sortida seria un terç de la velocitat d’entrada, així atenent a la figura anterior (Fig. 

4.8.1.) es tindria: 

12 3

1
vv ⋅=  [F.4.8.1.] 

La potència eòlica captada del vent pel rotor de la màquina es coneix com a potència 

eòlica aprofitada Pa, essent per tant, com a màxim de 2/3 de l’energia disponible en el 

vent. El rendiment de conversió es defineix per mitjà d’un coeficient de conversió o de 

potència Cp definit com la relació entre la potència aprofitada i la disponible 

(Cp=Pa/Pd). Es tracta de la fracció d’energia cinètica del vent convertida en energia 

cinètica de rotació en el rotor de l’aerogenerador. 

 

La potència eòlica aprofitada Pa és funció de dos factors: 

- de la potència eòlica disponible Pd (velocitat i densitat del vent) 

- del tipus i característiques de funcionament del rotor de l’aerogenerador (Cp). 

Depèn bàsicament del disseny mecànic i aerodinàmic d’aquest i de la 

velocitat de rotació 
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La densitat de potència o potència per unitat d’àrea aprofitada en un aerogenerador 

vindrà donada per l’expressió: 
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⋅= ρ   [F.4.8.2.] 

 

On: - Pa: potència aprofitada pel rotor de l’aerogenerador [W] 

 - A: àrea escombrada per les pales de l’aerogenerador [m2] 

 - v: velocitat del vent a l’altura de l’eix del rotor [m/s] 

 - Cp: coeficient de potència  

 

Límit de Betz 
 

Existeix un límit superior per la potència aprofitada, segons el qual cap aerogenerador 

pot extreure una potència superior a la fixada per aquest límit. Aquest límit s’anomena 

límit de Betz i, a través d’unes demostracions matemàtiques, s’arriba a la conclusió que 

la potència màxima que teòricament pot ser aprofitada d’un flux de vent és tant sols un 

59,3 % de la potència disponible en aquest. En conseqüència el valor màxim del Cp és 

igual a 0,593. En la pràctica però, aquest límit superior mai s’aconsegueix, podent 

arribar només a valors poc superiors a 0,4 en el millor dels casos. 

 

Per tant, el límit de Betz expressa: la màxima potència que pot extreure’s d’un flux 

d’aire amb una turbina ideal és igual al 59,3 % de la potència del flux incident 

(potència disponible). 

 

Per una aproximació del valor de Cp es pot utilitzar la següent figura: 

 
 

 

Fig. 4.8.2. Aproximació dels valors de Cp 

en funció del tipus d’aerogenerador i λ 

 (on λ és la relació entre la velocitat de 

rotació de la punta de la pala i la velocitat 

del vent, és a dir,  

vent

turbina

v

R

entVelocitatV

aPalaotacioPuntVelocitatR ⋅== ωλ

  [F.4.8.3.]) 
 

(font: Wind turbines: fundamentals, 

technologies, applications, economics) 
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5. CONVERSIÓ DE L’ENERGIA DEL VENT EN 

ENERGIA ELÈCTRICA: ELS AEROGENERADORS 
 

Un aerogenerador és un generador elèctric mogut per una turbina accionada per la força 

del vent (turbina eòlica). Els seus precedents directes són els molins de vent que 

s’utilitzaven per moldre i obtenir farina. En aquest cas, l’energia eòlica, en realitat 

energia cinètica de l’aire en moviment, proporciona energia mecànica a un eix gràcies a 

unes pales. A través d’un sistema mecànic es fa girar el rotor del generador, normalment 

consistent en un alternador trifàsic, encarregat de convertir l’energia mecànica de 

rotació en energia elèctrica.  

 

Existeixen dos tipus d’aerogeneradors, bàsicament diferenciats segons la posició del seu 

eix: 

• Aerogeneradors d’eix vertical: Savonius i Darrieus. 

• Aerogeneradors d’eix horitzontal: monopala i multipala. 

 

Els més utilitzats són els aerogeneradors d’eix horitzontal tripala, que seran els emprats 

en aquest estudi. 

 

 
Fig. 5. Exemple d’aerogenerador d’eix horitzontal tripala 

(font: EGA. Associació Eòlica de Galícia) 

 

Els aerogeneradors solen treballar agrupats en parcs eòlics o plantes de generació eòlica 

i per tant, estaran connectats a la xarxa per tal d’entregar-ne l’energia produïda. No 

obstant, també existeixen aerogeneradors aïllats, és a dir, aerogeneradors encarregats de 

proporcionar energia en punts aïllats del territori on no hi ha accés a la xarxa elèctrica. 

 

5.1. COMPONENTS DELS AEROGENERADORS 
 

Darrerament, els aerogeneradors no han experimentat canvis radicals en el seu disseny. 

Tots ells estan integrats per un conjunt de subsistemes l’objectiu dels quals és captar 

l’energia cinètica del vent i transformar-la en energia elèctrica de la forma més òptima 

possible. De forma general es poden destacar els següents subsistemes: 
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• Subsistema de captació: encarregat de transformar l’energia cinètica del vent en 

energia mecànica de rotació. Està integrat pel rotor, el qual és compost per les 

pales i el nas.  

 

• Sistema de transmissió mecànica. Un tren de potència complet d’un 

aerogenerador està compost per totes les parts en rotació de la turbina. Aquestes 

normalment inclouen un arbre de baixa velocitat i alt parell (en el costat de la 

turbina), acoblaments, fre, caixa multiplicadora d’engranatges i un arbre d’alta 

velocitat i baix parell (en el costat del generador). 

 

• Subsistema de generació elèctrica. El sistema elèctric d’un aerogenerador inclou 

tots els dispositius que intervenen en el procés de conversió de l’energia 

mecànica en energia elèctrica, essent el generador l’element principal. 

 

• Subsistema d’orientació. El canvi de direcció del vent incident fa necessària la 

orientació del rotor situant-lo perpendicular a aquesta direcció. Existeixen dos 

tipus de sistemes d’orientació: 

 

o Orientació activa. Les turbines amb orientació activa normalment 

disposen de rotor a sobrevent. Per realitzar la orientació s’utilitza la 

informació obtinguda a partir de les dades de direcció de vent i posició 

de la màquina. La informació aconseguida és transmesa a una sistema 

d’actuació, que generalment és de tipus hidràulic o elèctric. Aquest tipus 

d’orientació és el més habitual. 

 

o Orientació passiva. Les màquines eòliques que disposen de rotor a 

sotavent, degut a l’efecte de conicitat d’aquest, generen unes forces 

aerodinàmiques que tendeixen a orientar la turbina en la direcció del 

vent. 

 

 
 

Fig. 5.1.1. Aerogeneradors amb rotor a sotavent 

 i a sobrevent 

(font: Centrales de energías renovables. 

 Generación eléctrica con energías renovables) 
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• Subsistema de regulació i control. Per generar energia de forma òptima els 

subsistemes de les turbines necessiten un subsistema de control que enllaci la 

operació de tots ells. 

 

El subsistema de regulació i control té la missió d’incrementar la captació 

d’energia cinètica del vent, millorar la potència elèctrica generada i garantir un 

funcionament segur de la màquina. Per això el subsistema de control supervisa el 

funcionament de la màquina eòlica i gestiona les seqüències d’arrencada, parada, 

etc., a més de controlar al subsistema d’orientació, regular la potència captada 

del vent i la producció d’energia de l’aerogenerador.  

 

• Subsistema de suport: constituït per la góndola i la torre. La góndola està 

formada pel bastidor o estructura portant d’acer en la que es munten la majoria 

dels diversos subsistemes de la màquina eòlica i la carcassa que, dissenyada de 

forma aerodinàmica, els protegeix dels agents atmosfèrics. El bastidor, 

mitjançant un rodament, s’acobla a la part superior de la torre. La torre és 

l’element encarregat d’elevar el rotor de la màquina respecte el nivell del terra. 

L’altura mínima de la torre està condicionada pel diàmetre del rotor del 

subsistema de captació i l’altura màxima pel cost i la dificultat d’instal·lació.  

 
Fig. 5.1.2. Diversos components d’un aerogenerador ubicats a la góndola 

(font: Centrales de energías renovables. Generación eléctrica con energías renovables) 

 

 

 
 

 
Fig. 5.1.3. Transformacions d’energia 

en un aerogenerador 

(font: Centrales de energías renovables. Generación 

eléctrica con energías renovables) 
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5.2. CORBA DE POTÈNCIA  
 

Un mètode teòric per determinar la corba de potència d’un aerogenerador consisteix en 

acoblar la corba de potència mecànica generada pel rotor de la turbina amb la corba de 

potència del generador elèctric, dibuixada en funció de la velocitat de rotació. 

 

Si s’assumeix que es tracta d’un generador que subministra energia a una xarxa elèctrica 

robusta de freqüència constant i que es disposa de la seva corba de potència en funció de 

la velocitat de rotació i de les corbes de potència del rotor de la turbina, la única variable 

és la relació de transmissió de la caixa multiplicadora (k>1), la qual s’ha d’elegir perquè 

l’acoblament de la velocitat de gir del rotor (ωg/k) i la velocitat de gir constant del 

generador ωg sigui correcte.  

 

En la pràctica s’adopta com a relació de transmissió un valor de k tal que la vertical 

d’abscissa (ωg/k) talli a les corbes característiques de potència-velocitat en les zones 

més pròximes als seus valors màxims. 

 

Una vegada la relació de transmissió k ha estat fixada (Fig. 5.2.2.), les ordenades dels 

punts d’intersecció de la recta representativa del generador amb les característiques 

potència-velocitat de la turbina corresponen als diversos valors de la potència aportada 

per la turbina al generador pels diferents valors de la velocitat del vent.  

 

 

 

 
Fig. 5.2.1. Corbes de parell de la turbina 

segons diferents velocitats del vent 

(font: elaboració pròpia) 

 

 

 

 

 

Es pot apreciar en la figura 5.2.1. que per majors velocitats de vent, el parell 

desenvolupat per la turbina és major i, conseqüentment, també ho serà la potència 

(recordar que 
twtwt wTP ⋅=  [F.5.2.], on Pwt és la potència de la turbina i Twt el seu parell). 
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Fig. 5.2.2. Turbina acoblada a un generador de 

velocitat constant 

(font: Centrales de energías renovables. 

Generación eléctrica con energías renovables) 

 

 

El coneixement del rendiment global del sistema (rodaments, multiplicador, sistema 

elèctric, etc.) permet obtenir per cada punt de la recta representativa del generador la 

potència proporcionada per l’aerogenerador a la xarxa en funció de la velocitat del vent. 

 

En la figura 5.2.3. es mostra la connexió de les característiques d’un rotor amb les d’un 

generador síncron amb convertidors AC/DC i DC/AC operant a velocitat variable. Una 

altra vegada, la intersecció de la corba representativa del generador amb les 

característiques potència-velocitat de la turbina corresponen als diversos valors de la 

potència aportada per la turbina al generador pels diferents valors de la velocitat del 

vent. Així doncs, es pot observar que és possible aconseguir un millor aprofitament de 

la energia del vent. 

 
 

Fig. 5.2.3. Turbina acoblada a un 

generador de velocitat variable 

(font: Centrales de energías renovables. 

Generación eléctrica con energías 

renovables) 

 

 

 

 

En la següent figura (Fig. 5.2.4.) es mostra la obtenció de la corba que representa la 

potència elèctrica generada per la turbina eòlica en funció de la velocitat del vent a 

l’altura de l’eix del rotor. 
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Fig. 5.2.4. Obtenció de la corba potència elèctrica-velocitat del vent d’una aerogenerador 

(font: Centrales de energías renovables. Generación eléctrica con energías renovables) 

 

Com es pot observar, les condicions d’operació forcen l’existència d’una velocitat 

mínima necessària perquè la turbina comenci a generar; a aquesta velocitat se 

l’anomena velocitat d’arrencada va i en aerogeneradors tripala sol estar entre 3 i 5 m/s. 

De la mateixa manera, es pot observar com a partir de la velocitat va la potència 

generada per la turbina s’incrementa amb la velocitat del vent. Aquest increment es 

limita, mitjançant procediments de control, a partir d’una velocitat vn, anomenada 

velocitat nominal, que en aerogeneradors tripala sol estar entre 12 i 15 m/s; de tal 

manera que per velocitats superiors a vn la potència tendeix a mantenir-se constant. A 

aquesta potència se l’anomena potència nominal Pn. Per evitar el trencament de la 

turbina quan la velocitat del vent arriba a valors massa elevats, el sistema de control 

para el funcionament de la turbina eòlica. La velocitat a la que es produeix la detenció 

del funcionament de la turbina s’anomena velocitat de parada vp, que en aerogeneradors 

tripala sol estar entre 25 i 30 m/s. Finalment, la velocitat de supervivència és aquella per 

sobre de la qual l’aerogenerador, malgrat estar parat, pot danyar-se. Aquesta està al 

voltant dels 70 m/s.  

 

A la pràctica, la relació potència-velocitat característica del funcionament d’un 

aerogenerador s’obté experimentalment mitjançant assajos normalitzats (IEC, 1994), en 

els que les condicions atmosfèriques estan estandarditzades, amb una pressió de 1013 

mbar (pressió estàndard a nivell de mar) i una temperatura de 15ºC, el que equival a una 

densitat de l’aire de 1,225 km/m3. Els valors de la velocitat corresponen als valors de la 

velocitat del vent mesurats a l’altura del nas de l’aerogenerador.  

 

D’aquesta manera s’obté la corba característica potència-velocitat de l’aerogenerador, 

per una determinada densitat de l’aire, i que s’inclou als catàlegs tècnics dels fabricants. 
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Aquesta corba característica relaciona la potència generada per l’aerogenerador amb la 

velocitat del vent a l’altura de l’eix del rotor d’aquesta sota unes condicions de flux 

estacionari.  

 

A la figura 5.2.5. es mostren dues corbes de potència-velocitat normalitzades típiques 

d’aerogeneradors amb rotor amb control d’angle de pas i d’aerogeneradors de pas fix. 

En aquest últim cas el perfil de la pala ha estat dissenyat de forma aerodinàmica perquè 

a una determinada velocitat del vent el flux aerodinàmic es separi de la superfície de la 

pala i es produeixi una disminució de la potència capturada del vent (l’aerogenerador 

entra en pèrdues).  

 

Com es pot observar a la mateixa figura, la màquina no subministra potència útil fins 

que la velocitat del vent no ha arribat a la velocitat d’arrencada va. Quan la velocitat del 

vent continua incrementant-se, la potència de sortida també s’incrementa fins a la 

velocitat nominal vn, en la que la màquina subministra la seva potència nominal (en 

aquest cas 600 kW). Per velocitats majors que vn la sortida es controla per mantenir-la 

constant fins arribar a la velocitat de parada vp, a la que la màquina deixa de generar per 

raons de seguretat mecànica o elèctrica.  

 
Fig. 5.2.5. Corbes de potència normalitzades d’aerogeneradors comercials 

(font: Centrales de energías renovables. Generación eléctrica con energías renovables) 
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SECCIÓ 2. ESTUDI PRÀCTIC 
 
En aquesta secció del projecte es pretén fer un estudi pràctic sobre la viabilitat en la 

implantació d’un parc eòlic en un emplaçament determinat.  

 

Inicialment es disposa d’unes mesures de vent, tant de direcció com de velocitat, que 

han estat realitzades en el mateix emplaçament a través d’una torre de mesura i a una 

altura de 45 metres sobre el nivell del terreny (altura respecte el nivell del mar de 600 

m, temperatura mitja al llarg de l’any 13ºC i densitat mitja de l’aire de 1,15 kg/m3) 

(dades extretes del web del parc eòlic experimental Sotavento, ubicat a Galícia). A 

través d’aquestes, es farà un estudi del vent per tal de valorar l’emplaçament en qüestió 

i, en cas de ser viable, s’estudiarà la possibilitat de col·locar-hi un parc eòlic. 

 

6. TRACTAMENT DE LES DADES DE VENT 
 
Per l’estudi de l’emplaçament, es disposa de dades mesurades al llarg d’un any en 

intervals de 10 minuts, és a dir, es disposa d’un total de 52.560 dades tant de direcció 

com de velocitat del vent. A continuació es mostra un exemple d’aquestes dades: 

Data Hora V45 [m/s] Direcció [º] 

01/01/2010 00:10:00 6,15 220 

01/01/2010 00:20:00 6,42 219 

01/01/2010 00:30:00 6,63 202 

01/01/2010 00:40:00 7,70 195 

01/01/2010 00:50:00 6,10 197 

01/01/2010 01:00:00 6,27 207 

01/01/2010 01:10:00 5,86 202 

01/01/2010 01:20:00 7,15 204 

01/01/2010 01:30:00 7,69 203 

01/01/2010 01:40:00 7,66 198 

01/01/2010 01:50:00 6,94 196 

01/01/2010 02:00:00 6,56 199 

01/01/2010 02:10:00 6,70 184 

01/01/2010 02:20:00 6,50 185 

01/01/2010 02:30:00 6,32 184 

01/01/2010 02:40:00 6,73 167 

01/01/2010 02:50:00 7,51 173 

01/01/2010 03:00:00 7,77 166 

... ... ... ... 
Taula 6. Exemple de les dades de que es disposa 

(font: Sotavento Galícia) 
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En aquesta taula es poden veure un conjunt de mesures de vent deuminutals preses a 45 

metres sobre el nivell del terreny que corresponen a les tres primeres hores del dia 1 de 

gener del 2010. Les velocitats estan representades en m/s i les direccions fan referència 

a la direcció de procedència del vent (veure taula 2.2.). 

 

Pel tractament d’aquestes dades és aconsellable utilitzar algun programa informàtic que 

permeti realitzar càlculs i elaborar gràfiques a partir dels quals es puguin treure unes 

valoracions. En aquest cas s’han utilitzat els programes Excel conjuntament amb 

HOMER, aquest últim bàsicament per contrastat els resultats obtinguts amb l’Excel i 

evitar d’aquesta manera desviacions significatives en els resultats.  

 

Per començar, s’estudiaran bàsicament dos aspectes: les distribucions temporals i les 

distribucions de freqüència. Tot i això, també es pretén mostrar el tractament de les 

dades a través d’un anàlisi estadístic.  

 

6.1. DISTRIBUCIONS TEMPORALS 
 

A partir de l’evolució temporal de la velocitat registrada del vent, es pretén donar 

resposta a qüestions tals com: 

• Quina és la variació mitja horària del vent en un període donat. A la figura 6.1.1. 

s’ha representat la variació d’aquesta al llarg del dia 1 de gener, mostrant-se les 

fluctuacions horàries al llarg del dia.  

• Quina és la variació de les velocitats diàries al llarg d’un mes. A la figura 6.1.2. 

s’ha representat la variació d’aquesta durant el mes de setembre. 

• Quina és la variació de les velocitats mensuals al llarg d’un any. A la figura 

6.1.3. es mostren les fluctuacions de la velocitat del vent al llarg de l’any 2010.  

• Quina és la mitjana interanual de la velocitat mitja del vent. En aquest cas no es 

pot realitzar aquest estudi, ja que les dades de les que es disposa només 

cobreixen el període d’un any.  

• Quina és la variació de les ràfegues i calmes màximes mensuals al llarg de l’any. 

Aquesta informació no es pot obtenir a través de mesures deuminutals ja que 

aquestes variacions se solen esdevenir en intervals curts, normalment inferiors a 

un minut.  
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Fig. 6.1.1. Variació horària de la velocitat del vent pel dia 1 de gener (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

Fig. 6.1.2. Variació de la velocitat del vent durant el mes de setembre (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

Fig. 6.1.3. Variació de la velocitat del vent al llarg de l’any 2010 (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Aquests valors estudiats presenten els següents paràmetres estadístics: 

Mitjana Mediana Moda 

Desviació 

típica 

 

Quartils  

 

  Dades entre: 

6,51 6,04 10,10 3,41 Primer Segon Tercer 0≤v≤3 

m/s 

3<v≤14 

m/s 

14<v≤25 

m/s 

v>25 

m/s 

 4,17 6,04 8,18 12,30% 84,47% 3,20% 0,04% 

Taula 6.1. Paràmetres estadístics de la mostra 

(font: elaboració pròpia) 

 

Mitjana: valor mig de tots els valors estudiats. 

 

Mediana: valor que deixa el mateix número de dades abans i després seu, una vegada 

ordenats aquests. El conjunt de dades menors o iguals que la mediana representaran el 

50% de dades i els que siguin majors que ella representaran l’altre 50%. 

 

Moda: valor amb una major freqüència en la distribució de dades.  

 

Desviació típica o estàndard: és una mesura de centralització o dispersió de les dades 

respecte un valor promig.  
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Quartils: són els tres valors que divideixen al conjunt de dades ordenats en quatre parts 

percentualment iguals.   

 

En el cas de la classificació de les dades segons les velocitats serveix per tenir una idea 

del percentatge de temps en el que els aerogeneradors treballaran en cada una de les 

zones de la corba de potència, és a dir, quan estaran parats (vvent<va), quan estaran en 

l’àrea de potència variable en funció de la velocitat del vent (va≤vvent≤vn), quan estaran a 

la zona de potència nominal (vn<vvent≤vp) i quan es pararan per excessiva velocitat del 

vent (vvent>vp).  

 

6.2. DISTRIBUCIONS DE FREQÜÈNCIA 
 

A part de les distribucions de la velocitat del vent en el temps és important conèixer el 

número d’hores per mes o per any durant les quals succeeix una determinada velocitat 

del vent, és a dir, la distribució de freqüències de la velocitat del vent. 

 

Freqüència de la velocitat del vent 
 

Per determinar aquestes distribucions de freqüència en primer lloc s’ha de dividir el 

domini de la velocitat del vent en un número d’intervals, normalment d’un ample de 1 

m/s. Llavors es procedeix a calcular el percentatge de vegades en que la velocitat del 

vent bufa en cada interval. La representació d’aquestes freqüències relatives constitueix 

l’histograma de freqüències relatives (Fig. 6.2.1.). 
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Fig. 6.2.1. Distribució de freqüències de la velocitat del vent al llarg de l’any 2010 (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

En aquest cas, els intervals de velocitat són de 1 m/s, així doncs, per exemple l’interval 

4,5 fa referència al conjunt de velocitats que van des de 4,01 fins a 5,00 m/s. Aquest 



 43 

gràfic mostra quines són les velocitats que apareixen més a l’emplaçament estudiat, és a 

dir, les velocitats compreses entre 3 i 8 m/s són les que presenten majors freqüències 

d’aparició. 

 

Freqüències acumulades de la velocitat del vent 
 

Sovint és important conèixer el temps o freqüència en el que la velocitat del vent és més 

petita que una velocitat donada; quan aquestes freqüències són representades en funció 

de la velocitat del vent s’obté l’histograma de freqüències acumulades “menor o igual 

que”: 
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Fig. 6.2.2. Freqüències acumulades de la velocitat del vent (“corba menor o igual que”) (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

L’anterior gràfic mostra la freqüència per la qual la velocitat és menor o igual que un 

cert valor. Per exemple, al voltant del 80% del temps al llarg de l’any, la velocitat del 

vent serà igual o menor a 8,5 m/s.  

 

De la mateixa forma, també pot ser interessant conèixer el temps o freqüència en el que 

la velocitat del vent és més gran que una velocitat donada; quan aquestes freqüències 

són representades en funció de la velocitat del vent s’obté l’histograma de freqüències 

acumulades “major o igual que”: 
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Fig. 6.2.3. Freqüències acumulades de la velocitat del vent (“corba major o igual que”) (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

L’anterior gràfic mostra la freqüència per la qual la velocitat és major o igual que un 

cert valor. Per exemple, al voltant del 18% del temps al llarg de l’any, la velocitat del 

vent serà igual o major a 9,5 m/s.  

 

Distribució de duració de la velocitat del vent 
 

Amb freqüència i de forma molt semblant a l’anterior gràfic, també és important 

conèixer el número d’hores que una turbina eòlica produeix per sobre d’una potència 

donada. En aquest cas és necessari sumar el número d’hores en tots els intervals per sota 

d’una velocitat donada del vent. El resultat és la distribució de duració, que mostra el 

número d’hores en les que el vent bufa a una certa velocitat o a un valor superior a 

aquesta.  
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Fig. 6.2.4. Duració de la velocitat del vent al llarg d’un any (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 
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El gràfic anterior, a mode d’exemple, mostra que durant unes 6100 hores/any la 

velocitat del vent serà de 5 m/s o superior.   

 

Freqüències de direccions i velocitats 
 

Malgrat conèixer les freqüències de les velocitats del vent, no se sap quina és la 

procedència del vent. Així doncs, un gràfic que conté més informació és el de 

freqüències de direccions i velocitats, que permet conèixer dins de cada una de les 

direccions quines són les velocitats predominants: 
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Fig. 6.2.5. Freqüències de direccions i velocitats del vent (z= 45 m) 

(font: elaboració pròpia) 

Per la comprensió del gràfic anterior, s’agafa d’exemple la direcció sud-oest. Aquesta 

direcció presenta: 

• aproximadament un 4% del vent amb velocitat compresa entre 0 i 5 m/s. 

• aproximadament un  6,2% del vent amb velocitat compresa entre 5 i 10 m/s 

• aproximadament un 2,7% del vent amb velocitat compresa entre 10 i 15 m/s 

• aproximadament un 0,7% del vent amb velocitat major a 15 m/s 

 

D’aquesta forma, del total de vent mesurat al llarg de l’any n’hi haurà aproximadament 

un 13,6% (sumatori de tots els percentatges de velocitats anteriors) que procedirà del 

sud-oest.  

 

Per una banda, si s’observa aquest gràfic, a priori, es pot dir que les direccions amb 

major interès podrien ser la nord-est, la est, la sud-est i la sud-oest degut a la seva 

distribució de velocitats. D’altra banda, les direccions amb poc interès apunten cap al 

nord i al nord-oest. En el cas del nord, la freqüència de velocitats de 0 a 5 m/s no és 

menyspreable, però cal destacar que són vents de velocitat baixa amb els que es podria 

produir poca energia. No obstant però, caldrà realitzar un estudi més detallat que 

permeti conèixer quines són les millors direccions.  
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6.3. ANÀLISI ESTADÍSTIC: DISTRIBUCIÓ DE 

PROBABILITAT 
 

A l’anàlisi estadístic del vent amb la finalitat d’avaluar l’energia extraïble d’aquest 

mitjançant aerogeneradors és habitual treballar amb funcions de densitat de probabilitat 

contínues f(v) que s’ajustin a les dades experimentals. La funció de densitat de 

probabilitat representa una aproximació molt útil per calcular probabilitats partint d’un 

histograma: en primer lloc és molt més simple, permet substituir la taula completa de 

valors de la distribució de freqüències per la equació matemàtica de f(v); en segon lloc 

és més general, tracta de reflectir no el comportament d’una mostra concreta, sinó la 

estructura de distribució dels valors de la variable a llarg plaç; en tercer lloc és més 

operativa, permet obtenir probabilitats de qualsevol succés.  

 

La funció de densitat més freqüentment utilitzada en l’anàlisi de l’energia eòlica és la de 

Weibull, a través de dos paràmetres: k que és el factor de forma (adimensional) i c que 

és el factor d’escala (en m/s). Com que ja ha estat explicada amb anterioritat, en aquest 

apartat només es pretén donar a conèixer com s’han calculat els paràmetres a partir de 

les mesures del vent i com varien aquests en funció de l’altura.  

 

6.3.1. Càlcul dels paràmetres de Weibull 
 

Com ja s’ha dit amb anterioritat, es disposa de mesures del vent realitzades cada deu 

minuts al llarg d’un any complet. Així doncs, per a la determinació d’aquests 

paràmetres s’utilitzarà el mètode dels mínims quadrats, que a continuació s’explica. 

 

 

1. Es classifiquen les mesures de la velocitat del vent en intervals de 1 m/s, agafant 

com a valor de la velocitat el terme mig de cada interval vi. Així doncs es pot 

obtenir el valor de la freqüència fi  per cada una de les velocitats. 

 

2. Es troba la freqüència relativa acumulada Fi. Aquesta és la suma de les 

freqüències en tots els intervals per sota de la velocitat que s’està estudiant.  

 

3. Es troba el paràmetre y a partir de [F.3.1.2.] per cada una de les velocitats. 

 

4. De forma similar es troba el paràmetre x a partir de [F.3.1.3.] per cada una de les 

velocitats. 
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5. Es fan els productes ii xf ⋅ , 
2

ii xf ⋅ , ii yf ⋅  i iii yxf ⋅⋅  i es fa el sumatori de 

cada un d’ells.  

 

6. Es troben els paràmetres A i B a partir de:  

 

( ) ( )
( )∑ ∑

∑∑∑
⋅−⋅

⋅⋅⋅−⋅⋅= 22

iiii

iiiiiii

xfxf

yfxfyxf
A   [F. 6.3.1.1.]   ;   

∑ ∑ ⋅−⋅= iiii xfAyfB   [F. 6.3.1.2.] 

 

7. Es troben k i c a partir de [F.3.1.4.] i  [F.3.1.5.], respectivament.
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Dades Càlculs 

vi fi Fi yi xi Productes 

Velocitat [m/s] Freqüència relativa (pu) Freq. relativa acumulada (pu) ln(-ln(1-Fi))  ln vi fi·xi fi·xi2 fi·yi fi·xi·yi 

0,5 0,0196 0,0196 -3,9206 -0,6931 -0,0136 0,0094 -0,0770 0,0534 

1,5 0,0368 0,0564 -2,8465 0,4055 0,0149 0,0060 -0,1046 -0,0424 

2,5 0,0666 0,1230 -2,0310 0,9163 0,0610 0,0559 -0,1352 -0,1239 

3,5 0,1072 0,2302 -1,3410 1,2528 0,1343 0,1683 -0,1438 -0,1801 

4,5 0,1283 0,3585 -0,8120 1,5041 0,1930 0,2903 -0,1042 -0,1567 

5,5 0,1358 0,4943 -0,3830 1,7047 0,2315 0,3946 -0,0520 -0,0887 

6,5 0,1295 0,6238 -0,0227 1,8718 0,2424 0,4537 -0,0029 -0,0055 

7,5 0,1100 0,7338 0,2804 2,0149 0,2217 0,4468 0,0309 0,0622 

8,5 0,0790 0,8129 0,5164 2,1401 0,1691 0,3620 0,0408 0,0873 

9,5 0,0554 0,8683 0,7067 2,2513 0,1248 0,2810 0,0392 0,0882 

10,5 0,0375 0,9058 0,8596 2,3514 0,0881 0,2072 0,0322 0,0758 

11,5 0,0274 0,9331 0,9952 2,4423 0,0668 0,1632 0,0272 0,0665 

12,5 0,0202 0,9533 1,1199 2,5257 0,0510 0,1288 0,0226 0,0571 

13,5 0,0143 0,9676 1,2326 2,6027 0,0372 0,0968 0,0176 0,0458 

14,5 0,0099 0,9775 1,3341 2,6741 0,0266 0,0710 0,0132 0,0354 

15,5 0,0066 0,9841 1,4215 2,7408 0,0180 0,0495 0,0094 0,0256 

16,5 0,0050 0,9891 1,5086 2,8034 0,0140 0,0392 0,0075 0,0211 

17,5 0,0032 0,9923 1,5817 2,8622 0,0090 0,0259 0,0050 0,0143 

18,5 0,0021 0,9943 1,6434 2,9178 0,0060 0,0175 0,0034 0,0099 

19,5 0,0014 0,9957 1,6955 2,9704 0,0041 0,0121 0,0023 0,0069 

20,5 0,0010 0,9967 1,7413 3,0204 0,0029 0,0089 0,0017 0,0051 

21,5 0,0007 0,9974 1,7846 3,0681 0,0023 0,0070 0,0013 0,0041 

22,5 0,0008 0,9982 1,8431 3,1135 0,0024 0,0076 0,0014 0,0045 

23,5 0,0008 0,9990 1,9314 3,1570 0,0025 0,0080 0,0015 0,0049 

24,5 0,0006 0,9996 2,0636 3,1987 0,0020 0,0064 0,0013 0,0041 

25,5 0,0003 0,9999 2,2794 3,2387 0,0010 0,0034 0,0007 0,0024 

26,5 0,0001 1,0000 - 3,2771 0,0002 0,0006 - - 

TOTAL:  1,0000    1,7134 3,3209 -0,3604 0,0772 

Taula 6.3.1.1. Càlcul dels paràmetres de Weibull (font: elaboració pròpia)
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Així doncs, a partir de les mesures de que es disposa s’obtenen els següents valors: 

 

   

                      

 
Taula. 6.3.1.2. Factor de forma k i factor d’escala c (z= 45 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Una vegada calculats ambdós paràmetres, alguns valors que són interessants i que es 

poden calcular a partir de l’aproximació a través de la llei de Weibull són: 

 

• mitjana: 
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• desviació estàndard o típica: 
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• Freqüència acumulada per un valor de velocitat V: 

( ) ( )
k

V
c

V

edvvpVvF ∫







−

−==≤
0

1  [F. 6.3.1.8.] 

• Probabilitat que la velocitat v es trobi entre dos valors: 

( ) ( ) ( ) ( )1221

2

1

vFvFdvvpvvvP
v

v

−==≤≤ ∫     [F. 6.3.1.9.] 

on Γ representa la funció gamma: 

 

 
Fig. 6.3.1.1. Funció gamma 

A B 

1,80 -3,45 

Factor de forma k Factor d'escala c 

k=A c=e- (B/A) 

1,80 6,77 
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A continuació es mostren alguns d’aquests paràmetres calculats a partir de Weibull i es 

comparen amb els valors obtinguts a partir de la mostra (calculats a l’apartat 6.1.). 

 
 Quartils 

 Mitjana Mediana Moda Desviació típica Primer Segon Tercer 

Weibull 6,02 5,53 4,33 3,46 3,40 5,53 8,12 

A partir de la mostra 6,51 6,04 10,10 3,41 4,17 6,04 8,18 

Taula 6.3.1.3. Comparativa entre els diferents paràmetres estadístics 

(font: elaboració pròpia) 

 

Es pot apreciar una semblança entre ambdós casos, essent la moda el valor que varia 

més. No obstant, en aquest cas la moda no representa un valor de gran importància ja 

que simplement informa de quin és el valor que es repeteix més vegades dins de la sèrie. 

 

Per poder apreciar la similitud o diferència entre ambdues distribucions, la de 

freqüència i la de probabilitat segons Weibull, es construeix el següent gràfic: 
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Fig. 6.3.1.2. Comparativa entre la distribució de freqüència i la distribució de probabilitat (Weibull) (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

A l’anterior gràfic es pot apreciar una clara similitud entre ambdues distribucions, 

malgrat que en certes velocitats les freqüències puguin variar lleugerament. Així doncs, 

es pot considerar que l’aproximació segons Weibull per al comportament aleatori de la 

velocitat del vent és una bona aproximació.  
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6.3.2. Variació dels paràmetres de Weibull segons l’altura 
 

Tot seguit es mostren dos gràfics que representen la variació dels paràmetres k i c de la 

distribució de Weibull en funció de l’altura i la rugositat del terreny: 
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Fig. 6.3.2.1. Variació del paràmetre k de Weibull segons l’altura i la longitud de rugositat 

(font: elaboració pròpia) 
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Fig. 6.3.2.2. Variació del paràmetre c de Weibull segons l’altura i la longitud de rugositat 

(font: elaboració pròpia) 

 

Mentre que la variació del paràmetre k respecte l’altura i la longitud de rugositat és 

insignificant, la variació del paràmetre c és molt important. A major altura major 

paràmetre c, així com per major longitud de rugositat, és a  dir, per terrenys més 

accidentats, el paràmetre c augmenta més ràpid respecte l’altura (major pendent de la 

recta). Per majors rugositats el gradient de velocitat en funció de l’altura és més 

accentuat (veure Fig. 4.1.).  S’ha de recordar que petites variacions en la velocitat del 

vent poden provocar grans variacions en el potencial eòlic, ja que la velocitat hi intervé 

amb el seu cub.  
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7. POTENCIAL DE L’EMPLAÇAMENT 
 

Els estudis realitzats fins ara apunten a que es tracta d’un emplaçament tècnicament 

viable pel que fa a les característiques del vent disponible (vent classificable com a IEC 

III Low Wind) (Taula 7). Tot i això, les mesures de les que es disposa són mesures de 

velocitat i direcció del vent a una altura de 45 m sobre el nivell del terreny, és per això 

que es creu oportú valorar el potencial de l’emplaçament a diverses altures, les 

velocitats del vent a les quals es trobaran a partir de l’aproximació matemàtica F.4.2..  

 

Per aquesta valoració, inicialment es fa un estudi dels aerogeneradors disponibles al 

mercat per vents de classe IEC III i a partir d’aquests, s’escullen les altures en les que es 

farà l’estudi. En aquest cas, a partir dels aerogeneradors disponibles i les dades 

obtingudes a 45 m s’ha cregut oportú estudiar el potencial de l’emplaçament a les 

següents altures respecte el nivell del terreny: 45 m, 78 m i 95 m. La longitud de 

rugositat del terreny es considera de 0,03 m (camps oberts sense tanques, edificis molt 

dispersos, turons suaument arrodonits), l’altura sobre el nivell del mar de 600m i la 

temperatura mitjana de la zona de 13ºC. 

 

Turbine Class 
IEC I 

High Wind 

IEC II 

Medium Wind 

IEC III 

Low Wind 

Annual average wind speed 10 m/s 8.5 m/s 7.5 m/s 

Extreme 50-year gust 70 m/s 59.5 m/s 52.5 m/s 

Turbulence classes A 18% A 18% A 18% 

  B 16% B 16% B 16% 

Taula 7. Classificació del vent 

(font: IEC i Vestas) 
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Fig. 7.1. Variació de la velocitat del vent segons l’altura 

(font: elaboració pròpia) 
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Freqüències de velocitat del vent segons l'altura
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Fig. 7.2. Variació de la distribució de freqüències de la velocitat del vent segons l’altura 

(font: elaboració pròpia) 

 

A les dues figures anteriors (Fig. 7.1. i Fig. 7.2.) es pot apreciar que a mesura que 

s’augmenta l’altura respecte el nivell del terreny augmenta la velocitat del vent, 

desplaçant-se lleugerament la corba de freqüències cap a la dreta. 

 

7.1. ALTURA DE 45 m RESPECTE EL TERRENY 
 

A part dels estudis ja mostrats en el tractament de les dades del vent (estudi de 

freqüències relatives de velocitat, duració de les velocitats, etc.), s’estudiaran tres 

aspectes molt importants en la valoració d’un possible emplaçament: el potencial eòlic  

disponible, la distribució de direccions predominants del vent i les direccions més 

energètiques. 

 

7.1.1. Potencial eòlic disponible o densitat de potència disponible 
 

El potencial eòlic disponible és la màxima potència per unitat de superfície que es 

podria extreure del vent si es pogués convertir tota la seva energia cinètica en energia 

útil, tot i que degut a diverses limitacions això no és possible. No obstant, aquest és un 

bon indicador d’un emplaçament, per això aquí s’estudia. 

 

A continuació s’explica com es calcula: 

 

1. A partir de les mesures deuminutals de la velocitat del vent a 45 m, s’eleva cada 

una d’elles al cub. 
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2. Es fa el sumatori de cada una de les velocitats elevades al cub i es divideix pel 

número total de dades, és a dir, es troba la mitja del cub de les velocitats 
3

45v  . 

3. Multiplicant la mitja del cub de les velocitats 
3

45v  per 0,5 i per la densitat de 

l’aire, s’obté el potencial eòlic disponible mig de l’emplaçament a 45 m 45dP . 

 

Dades v45 [m/s] v45
3 <v45

3>=(Σv45
3)/n 

Potencial eòlic mig disponible 

<Pd45>/A=0,5·ρ·<v45
3> [W/m2] 

n= 52560 6,15 232,61 548,56 315,11 

ρ [kg/m 3]= 1,15 6,42 264,61 

6,63 291,43 

7,70 456,53 

6,10 226,98 

6,27 246,49 

5,86 201,23 

7,15 365,53 

7,69 454,76 

… … 

8,11 533,41 

 TOTAL:  28832163,5  

Taula 7.1.1. Exemple de càlcul del potencial eòlic mig disponible (z=45 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

7.1.2. Distribució de direccions predominants del vent 
 

A través d’una distribució d’aquestes característiques es pretén veure quines són les 

direccions d’on bufa el vent més predominants per tal de poder estudiar bàsicament la 

distribució dels aerogeneradors dins de l’emplaçament. 

 

Per portar a terme aquest estudi s’ha procedit de la següent manera: 

 

1. Classificació de les mesures del vent segons la direcció de procedència d’aquest. 

 
Taula 7.1.2.1. Classificació del vent segons la seva direcció de procedència 

(font: elaboració pròpia) 

 

 N NE E SE S SO O NO 

Direcció [º] 0 a 22 i 

338 a 360 
23 a 67 68 a 112 113 a 

157 

158 a 

202 

203 a 

247 

248 a 

292 

293 a 

337 
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2. Determinar la freqüència d’aparició de cada una de les direccions. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Taula 7.1.2.2. Classificació de les velocitats segons direcció         Taula 7.1.2.3. Freqüències del vent segons direcció 

             (font: elaboració pròpia)     (font: elaboració pròpia) 

 

3. Representació en una rosa dels vents per facilitar la comprensió. 

Distribució de direccions predominants del vent 
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Fig. 7.1.2. Distribució de direccions predominants del vent 

(font: elaboració pròpia) 

 

L’anterior gràfic facilita doncs la comprensió de les dades. Així, es veu un clar domini 

dels vents procedents de l’est. No obstant, els vents procedents del nord-est i de les 

zones inferiors de la rosa dels vents no són gens menyspreables i per tant, també s’han 

de tenir en compte. 

 

Aquest estudi serà el mateix per les diferents altures estudiades, ja que en aquest cas la 

direcció del vent no depèn de l’altura.  

 

 

 

V45 [m/s] Direcció [º] 

9,77 0 

2,61 0 

… … 

8,56 90 

9,51 90 

… … 

8,86 180 

5,09 180 

… … 

6,67 270 

6,97 270 

Direcció Freqüència [%] 

N 8,95 

NE 12,89 

E 22,02 

SE 12,32 

S 10,38 

SO 13,63 

O 12,76 

NO 7,05 

TOTAL:  100,00 
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7.1.3. Direccions més energètiques 
 

Malgrat conèixer les direccions predominants del vent, no és possible extreure’n unes 

conclusions definitives, ja que com se sap hi ha velocitats més energètiques que d’altres. 

En general, per velocitats superiors, l’energia que es pot obtenir a partir d’un 

aerogenerador també serà superior (sempre i quan tenint en compte la velocitat de 

desconnexió de l’aerogenerador, ja que a partir d’aquesta velocitat l’aerogenerador 

s’aturarà per evitar danys). Cal recordar que la potència disponible varia amb el cub de 

la velocitat del vent, així que per petites variacions de la velocitat, la potència pot 

augmentar considerablement.  

 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha escollit un aerogenerador disponible en el 

mercat, de classe IEC III, amb una altura de l’eix de 45 m i s’ha estudiat la quantitat 

d’energia que s’obté per cada una de les direccions de procedència del vent.  

 

Aerogenerador escollit 

 

L’aerogenerador escollit és el NM48/750, del fabricant NEG-Micon, les característiques 

principals del qual són: 

 

• Potència màxima: 750 kW 

• Velocitat d’arrencada: 4 m/s 

• Velocitat de parada: 25 m/s 

• Diàmetre del rotor: 48,2 m 

• Àrea escombrada pel rotor: 1.824 m2 

• Altura del nas: segons especificacions (disponible per 45 m) 

• Corba de potència: 

 
Fig. 7.1.3.1. Corba de potència de l’aerogenerador NM48/750 

(font: Sotavento Galicia i NEG-Micon) 
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Procediment 

 

Per a la realització d’aquest estudi s’han seguit els passos descrits: 

1. Inicialment s’han hagut de classificar les velocitats del vent a 45 m segons la 

seva procedència (N, NE, etc.). 

2. Una vegada classificades segons la procedència, s’han hagut de tornar a 

classificar en funció del seu valor, formant d’aquesta manera intervals de 1 m/s. 

3. A través dels intervals de velocitats per cada una de les direccions i gràcies a la 

corba de potència de l’aerogenerador s’ha pogut calcular el total d’energia que 

es podria obtenir per cada direcció concreta. Pel càlcul de l’energia s’ha de tenir 

present que cada una de les mesures realitzades està feta per un interval de 10 

minuts. 

4. Amb el percentatge d’energia que es podria obtenir per cada una de les 

direccions s’ha construït una rosa dels vents per facilitar la interpretació de les 

dades. 

 

A continuació es mostra, com a exemple, el tractament de les dades realitzat per obtenir 

l’energia procedent de la direcció nord: 

 

Per començar, com s’ha dit, s’han classificat les dades segons la direcció de procedència 

del vent. En aquest cas, per la direcció nord corresponen aquells vents amb angle de 0º a 

22º i de 338º a 360º. Una vegada es disposa de mesures només procedents de la direcció 

nord (columna 1, taula 7.1.3.1.), es classifiquen aquestes en funció del seu valor en 

intervals de 1 m/s (columna 4, taula 7.1.3.1.). 

 

A partir de la corba de potència facilitada pel fabricant de l’aerogenerador es pot omplir 

la columna 5 d’aquesta taula.  

 

Coneixent el nombre de dades corresponents a cada interval (columna 4), que cada una 

d’elles té una duració de 10 minuts i la potència desenvolupada per l’aerogenerador per 

cada una de les velocitats (columna 5), es trobarà l’energia obtinguda per cada velocitat. 

Sumant totes les energies es trobarà l’energia total obtinguda a partir dels vents de 

direcció nord. 
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Velocitats 

procedents del 

Nord 

Interval velocitat 

[m/s] 

Velocitat 

[m/s] 

Núm. dades 

corresponents 

a l’interval 

Potència 

[kW] 

Energia 

[MWh] 

9,77 0,00 a 1,00 0,5 65 0 0,00 

2,61 1,01 a 2,00 1,5 307 0 0,00 

3,2 2,01 a 3,00 2,5 528 0 0,00 

5,04 3,01 a 4,00 3,5 769 0 0,00 

5,13 4,01 a 5,00 4,5 887 20 2,96 

5,49 5,01 a 6,00 5,5 885 53 7,82 

4,2 6,01 a 7,00 6,5 653 97 10,56 

16,1 7,01 a 8,00 7,5 326 155 8,42 

17,8 8,01 a 9,00 8,5 131 245 5,35 

17,3 9,01 a 10,00 9,5 68 349 3,96 

16,9 10,01 a 11,00 10,5 25 462 1,93 

18,4 11,01 a 12,00 11,5 12 565 1,13 

16,7 12,01 a 13,00 12,5 5 641 0,53 

17,4 13,01 a 14,00 13,5 6 696 0,70 

14,9 14,01 a 15,00 14,5 4 730 0,49 

4,32 15,01 a 16,00 15,5 5 745 0,62 

6,37 16,01 a 17,00 16,5 3 750 0,38 

4,03 17,01 a 18,00 17,5 9 745 1,12 

4 18,01 a 19,00 18,5 6 735 0,74 

4,6 19,01 a 20,00 19,5 2 723 0,24 

4,17 20,01 a 21,00 20,5 2 712 0,24 

3,74 21,01 a 22,00 21,5 3 701 0,35 

3,05 22,01 a 23,00 22,5 0 694 0,00 

3,32 23,01 a 24,00 23,5 0 693 0,00 

4,29 24,01 a 25,00 24,5 0 695 0,00 

4,34 25,01 a 26,00 25,5 2 701 0,23 

3,67 26,01 a 27,00 26,5 1 0 0,00 

... 27,01 a 28,00 27,5 0 0 0,00 

TOTAL:    4704  47,74 

% del total 

de dades 
  8,95  2,99 

Taula 7.1.3.1. Exemple de tractament de dades per l’obtenció de l’energia procedent del N  (z=45m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Per exemple, hi ha un total de 887 dades de velocitat que tenen direcció nord i que estan 

compreses entre 4 i 5 m/s. La corba de potència de l’aerogenerador informa que per 

velocitats compreses entre 4 i 5 m/s la potència d’aquest és de 20 kW.  
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Si es tenen 887 dades i cada un d’elles equival a 10 minuts, es té un total de 8.870 

minuts o, el que és equivalent, 147,83 hores. Així doncs, multiplicant aquestes 147,83 

hores pels 20 kW de potència, s’obtenen 2.957 kWh o el que és equivalent 2,96 MWh. 

 

La taula anterior mostra que hi ha un 8,95% del total de dades amb direcció nord, però 

només un 2,99% del total d’energia produïda és gràcies a vents de procedència nord. Per 

tant es pot apreciar una clara diferència entre el percentatge de dades de direcció i el 

percentatge d’energia produïda segons la mateixa direcció, fent necessari aquest estudi. 

Dit en altres paraules, malgrat que l’estudi de “Distribució de direccions predominants 

del vent” (apartat 7.1.2.) sigui interessant, aquest cal que vagi acompanyat per un estudi 

de les direccions més energètiques, ja que com s’ha vist, el percentatge de dades i el 

percentatge d’energia produïda per una mateixa direcció no tenen perquè coincidir.  

 

 Resultats 

 

A continuació es mostra una taula resum dels resultats obtinguts a través d’aquest 

anàlisi: 

 
Direcció N NE E SE S SO O NO 

Energia (1 aerog.) [MWh]  47,74 201,63 401,17 167,22 216,90 306,24 175,73 81,40 

% de l'energia total 2,99 12,62 25,10 10,46 13,57 19,16 11,00 5,09 

  

TOTAL ENERGIA: 1598,03 MWh 

Taula  7.1.3.2. Resum de l’energia obtinguda segons la direcció del vent a una altura de 45 m 

(font: elaboració pròpia) 

 

Representant-ho en forma de rosa de vents: 
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Fig. 7.1.3.2. Direccions més energètiques (z= 45 m) 

(font: elaboració pròpia) 
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A la figura anterior s’aprecia clarament que les direccions més energètiques són la est i 

la sud-oest, essent les direccions sud i nord-est també rellevants.  

 

Comparant aquesta figura amb la figura 7.1.2. (“Distribució de direccions predominants 

del vent”) s’aprecia que, malgrat que siguin força similars, hi ha alguna diferència 

notòria. 

 

7.1.4. Contrastació de resultats amb HOMER 
 

El resultat obtingut pel que fa al total d’energia que es pot obtenir a 45 m s’ha contrastat 

amb el resultat calculat gràcies al programa HOMER, per tal d’evitar errors 

considerables.  

 

Utilitzant el mateix aerogenerador i respectant tots els valors utilitzats anteriorment, la 

simulació a través de HOMER proporciona la producció elèctrica mitjana mensual 

següent: 

 
Fig. 7.1.4.1. Producció elèctrica mitjana mensual (z= 45 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Aquesta producció suposa al llarg de l’any un total d’energia de:  

  
Production kWh/y % 

Wind turbine 1.503.828 100 

Taula 7.1.4. Producció total d’energia a final d’any segons HOMER (z= 45 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

D’aquesta manera, comparant els valors obtinguts segons els càlculs (1598,03 

MWh/any) i els valors obtinguts a través de la simulació amb HOMER (1503,83 

MWh/any) es pot apreciar que ambdós valors són molt pròxims, diferint en poc més 

d’un 5%.  
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Com se sap, la potència desenvolupada per l’aerogenerador depèn de la velocitat del 

vent. En general es pot dir que per majors velocitats del vent, la potència desenvolupada 

per l’aerogenerador serà major. A continuació es mostra com aquesta potència va molt 

lligada a la velocitat del vent: 

 

 
Fig. 7.1.4.2. Exemple de com la potència desenvolupada per l’aerogenerador depèn de la velocitat del vent 

(per la primera setmana de gener de 2010) 

(font: elaboració pròpia) 

 

A la gràfica anterior s’aprecia clarament que ambdues corbes segueixen pràcticament un 

mateix patró, és a dir, quan el vent (corba verda) augmenta també ho fa la potència de 

l’aerogenerador (corba blava). 

  

7.2. ALTURA DE 78 m RESPECTE EL TERRENY 
 

Com que ja s’ha explicat detalladament com han estat realitzats els càlculs, aquest 

apartat pràcticament estarà limitat a mostrar els resultats obtinguts, ja que els 

procediments seguits són com els anteriors. 

 

7.2.1. Potencial eòlic disponible o densitat de potència disponible 
 

El potencial eòlic disponible d’aquest emplaçament a l’altura de 78 m és de: 

 

Potencial eòlic mig disponible 

<Pd78>/A=0,5·ρ·<v78
3> [W/m 2] 

391,69 

Taula 7.2.1. Potencial eòlic mig disponible (z=78 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Com és d’esperar ha augmentat respecte el potencial disponible a una altura de 45 m, ja 

que les velocitats a major altura també augmenten. 

 

7.2.2. Distribució de direccions predominants del vent 
 

La distribució de direccions predominants del vent és un indicador del percentatge de 

mesures de vent procedents de cada una de les direccions. Com que les direccions del 
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vent, per distàncies relativament reduïdes, no canvien encara que s’augmenti l’altura 

respecte el nivell del terreny, la distribució de direccions predominants del vent 

continuarà sent la ja vista a l’apartat 7.1.2.. 

 

7.2.3. Direccions més energètiques 
 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha escollit un aerogenerador disponible en el 

mercat, de classe IEC III , amb una altura de la torre de 78 m i s’ha estudiat la quantitat 

d’energia que s’obté per cada una de les direccions de procedència del vent.  

 

Aerogenerador escollit 

 

L’aerogenerador escollit és el V82-1,65MW, del fabricant Vestas, les característiques 

principals del qual són: 

 

• Potència màxima: 1.650 kW 

• Velocitat d’arrencada: 3.5 m/s 

• Velocitat nominal: 13 m/s 

• Velocitat de parada: 20 m/s 

• Diàmetre del rotor: 82 m 

• Àrea escombrada pel rotor: 5.281 m2 

• Altura del nas: 78 m 

• Corba de potència: 

Corba de potència V82-1,65MW
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Fig. 7.2.3.1. Corba de potència de l’aerogenerador V82-1,65MW (ρaire=1,15 kg/m3) 

(font: Vestas i elaboració pròpia) 
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Resultats 

 

A continuació es mostra una taula resum dels resultats obtinguts a través d’aquest 

anàlisi: 

 

Direcció N NE E SE S SO O NO 

Energia (1 aerog.) [MWh] 157,63 635,44 1206,67 518,57 635,37 840,82 509,08 242,29 

% de l'energia total 3,32 13,39 25,43 10,93 13,39 17,72 10,73 5,11 

  

TOTAL ENERGIA: 4745,87 MWh 

Taula 7.2.3. Resum de l’energia obtinguda segons la direcció del vent a una altura de 78 m 

(font: elaboració pròpia) 

 

Representant-ho en forma de rosa de vents: 
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Fig. 7.2.3.2. Direccions més energètiques (z=78 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Realment s’aprecia una distribució molt semblant a la que correspon a 45 m, variant en 

petits valors els percentatges d’energia procedents de cada una de les direccions.  

 

7.2.4. Contrastació de resultats amb HOMER 
 

Utilitzant el mateix aerogenerador i respectant tots els valors utilitzats anteriorment, la 

simulació a través de HOMER proporciona la producció elèctrica mitjana mensual 

següent: 
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Fig. 7.2.4. Producció elèctrica mitjana mensual (z= 78 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Aquesta producció suposa al llarg de l’any un total d’energia de:  

  
Production kWh/y % 

Wind turbine 4.479.465 100 

Taula 7.2.4. Producció total d’energia a final d’any segons HOMER (z= 78 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

D’aquesta manera, comparant els valors obtinguts segons els càlculs (4.745,87 

MWh/any) i els valors obtinguts a través de la simulació amb HOMER (4.479,46 

MWh/any) es pot apreciar que ambdós valors són molt pròxims, diferint en poc més 

d’un 5%.  

 

Es pot dir que a 78 m i utilitzant l’aerogenerador V82-1,65MW es pot obtenir prop de 

tres vegades més d’energia que a 45 m i utilitzant l’aerogenerador NM48/750.  

 

7.3. ALTURA DE 95 m RESPECTE EL TERRENY 
 

7.3.1. Potencial eòlic disponible o densitat de potència disponible 
 

El potencial eòlic disponible d’aquest emplaçament a l’altura de 95 m és de: 

 

Potencial eòlic mig disponible 

<Pd95>/A=0,5·ρ·<v95
3> [W/m 2] 

421,90 

Taula 7.3.1. Potencial eòlic mig disponible (z=95 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Com és d’esperar ha augmentat respecte el potencial disponible a una altura de 45m i 78 

m, ja que les velocitats a major altura també augmenten. 
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7.3.2. Distribució de direccions predominants del vent 
 

La distribució de direccions predominants del vent és un indicador del percentatge de 

mesures de vent procedents de cada una de les direccions. Com que les direccions del 

vent, per distàncies relativament reduïdes, no canvien encara que s’augmenti l’altura 

respecte el nivell del terreny, la distribució de direccions predominants del vent 

continuarà sent la ja vista a l’apartat 7.1.2.. 

 

7.3.3. Direccions més energètiques 
 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha escollit un aerogenerador disponible en el 

mercat de classe IEC III, amb una altura de la torre de 95 m i s’ha estudiat la quantitat 

d’energia que s’obté per cada una de les direccions de procedència del vent.  

 

Aerogenerador escollit 

 

L’aerogenerador escollit és el V90-2,0MW, del fabricant Vestas, les característiques 

principals del qual són: 

 

• Potència màxima: 2.000 kW 

• Velocitat d’arrencada: 4 m/s 

• Velocitat nominal: 12 m/s 

• Velocitat de parada: 25 m/s 

• Diàmetre del rotor: 90 m 

• Àrea escombrada pel rotor: 6.362 m2 

• Altura del nas: 95 m (entre d’altres) 

• Corba de potència: 

Corba de potència V90-2,0MW
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Fig. 7.3.3.1. Corba de potència de l’aerogenerador V90-2,0MW (ρaire=1,15 kg/m3) 

(font: Vestas i elaboració pròpia)) 
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 Resultats 

 

A continuació es mostra una taula resum dels resultats obtinguts a través d’aquest 

anàlisi: 

Taula 7.3.3. Resum de l’energia obtinguda segons la direcció del vent a una altura de 95 m 

(font: elaboració pròpia) 

 

Representant-ho en forma de rosa de vents: 
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Fig. 7.3.3.2. Direccions més energètiques(z=95 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Realment s’aprecia una distribució molt semblant a la que correspon a 45 m i 78 m, 

variant en petits valors els percentatges d’energia procedents de cada una de les 

direccions.  

 

7.3.4. Contrastació de resultats amb HOMER 
 

Utilitzant el mateix aerogenerador i respectant tots els valors utilitzats anteriorment, la 

simulació a través de HOMER proporciona la producció elèctrica mitjana mensual 

següent: 

Direcció N NE E SE S SO O NO 

Energia (1 aerog.)  [MWh] 216,78 830,27 1578,39 686,05 821,93 1094,61 683,75 325,98 

% de l'energia total 3,48 13,31 25,30 11,00 13,18 17,55 10,96 5,23 

  

TOTAL ENERGIA: 6237,76 MWh 
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Fig. 7.3.4. Producció elèctrica mitjana mensual (z=95 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

Aquesta producció suposa al llarg de l’any un total d’energia de:  

 
Production kWh/y % 

Wind turbine 5.883.692 100 

Taula 7.3.4. Producció total d’energia a final d’any segons HOMER (z= 95 m) 

(font: elaboració pròpia) 

 

D’aquesta manera, comparant els valors obtinguts segons els càlculs (6.237,76 

MWh/any) i els valors obtinguts a través de la simulació amb HOMER (5.883,69 

MWh/any) es pot apreciar que ambdós valors són molt pròxims, diferint en poc més 

d’un 5%.  

 

Es pot dir que a 95 m i utilitzant l’aerogenerador  V90-2,0MW es pot obtenir un 30% 

més d’energia que a 78 m i utilitzant l’aerogenerador V82-1,65MW.  

 

7.4. RESUM DE RESULTATS 
 

Després de l’estudi per cada una de les altures, s’obté la taula resum següent: 

 

Altures 
Velocitat mitja 

[m/s] 
Aerogenerador 

Potència nominal 

aerogenerador [kW] 

Energia 

anual 

[MWh/any] 

Factor de 

càrrega 

[%]  
45 m 6,51 NM48/750 750 1598,03 24,32 

78 m 7,00 V82-1,65MW 1.650 4745,87 32,82 

95 m 7,17 V90-2,0MW 2.000 6237,76 35,60 

Taula 7.4.1. Taula resum dels resultats obtinguts segons les altures 

(font: elaboració pròpia) 

 

El factor de càrrega representa la quantitat d’energia que entrega l’aerogenerador 

respecte l’energia que podria entregar si estigués funcionant a potència màxima durant 
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tot l’any. D’aquesta manera, per trobar-ne el seu valor s’ha procedit de la següent 

manera: 

8760min ⋅
=

alno

anual

P

E
FC  [F.7.4.] 

 

Agafant una setmana com a exemple (del 8 al 14 d’octubre), es pot observar com 

evolucionen les potències instantànies en percentatge de cada un dels aerogeneradors: 

 
Fig. 7.4.1. Procediment per estimar l’evolució de la potència en funció del temps 

(font: Centrales de energías renovables. Generación eléctrica con energías renovables) 
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Fig. 7.4.2. Potències instantànies dels aerogeneradors al llarg d’una setmana 

(font: elaboració pròpia) 

 

Observant el gràfic anterior, el qual és representatiu del que succeeix al llarg de l’any, 

es pot dir que l’aerogenerador NM48-750 treballa per potències inferiors en percentatge 
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que els altres dos aerogeneradors (V82-1,65MW i V90-2,0MW). Aquests dos últims 

treballen aproximadament de la mateixa forma i per tant, es pot dir que estan aprofitant 

més el seu potencial. La taula anterior (taula 7.4.1.), a la columna de factor de càrrega, 

mostra el mateix. 

 

A continuació es mostra una taula comparativa de potències i energies produïdes segons 

els diferents aerogeneradors: 

 

 V82-1,65MW V90-2,0MW 

NM48/750 45,45% 33,67% 37,50% 25,62% 

V82-1,65MW - 82,50% 76,08% 

Taula 7.4.2. Comparativa entre potències i energies dels diferents aerogeneradors 

(font: elaboració pròpia) 

 

A la taula anterior es comparen les potències dels aerogeneradors juntament amb les 

energies produïdes. Per exemple, comparant l’NM48/750 amb el V82-1,65MW, el 

primer té una potència del 45,45% respecte el segon (
MWV

NM

P

P

65,182

750/48

−

), però només produirà 

el 33,67% del que produeix el V82-1,65MW (
MWV

NM

E

E

65,182

750/48

−

). Per tant, com major és la 

diferència entre el percentatge de la potència i el de l’energia serà pitjor perquè 

significarà que no s’està aprofitant el potencial de l’aerogenerador més petit.  

 

Fins ara doncs, s’ha pogut veure que els aerogeneradors més adequats tècnicament 

parlant serien el V82-1,65MW i el V90-2,0MW. D’aquesta manera, l’aerogenerador 

elegit en aquest cas serà el V90-2,0MW degut al seu major factor de càrrega i es 

considera que se’n col·locaran un total de 10 unitats. 
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8. LAYOUT DEL PARC EÒLIC 

 

8.1. LAYOUT AMB AEROGENERADORS V90-2,0MW 
 

Una vegada determinat el tipus i el número d’aerogeneradors que es col·locaran en el 

parc, en aquest apartat es pretén fer l’estudi de la ubicació de cada un d’ells per tal 

d’evitar pertorbacions entre ells.  

 

A partir de les recomanacions exposades a la primera secció d’aquest treball, s’estudia 

la millor distribució dels aerogeneradors en el terreny. En un cas real, el terreny seria un 

paràmetre de partida i per tant, la ubicació dels aerogeneradors s’hauria de fer en funció 

del terreny disponible.  No obstant, com que en aquest cas no es disposa d’un terreny 

determinat, s’agafa com a terreny base una extensió en la que hi càpiguen els 10 

aerogeneradors V90-2,0MW (Plànol núm. 1) distribuïts de tal manera que es minimitzin 

les pertorbacions entre ells.  

 

Com s’ha vist a la rosa de vents en la que es representen les direccions més energètiques 

a 95 m respecte el terreny, els vents més energètics no tenen una direcció predominant, 

sinó que l’energia procedeix de diverses direccions, especialment la est i la sud-oest, 

però sense que d’altres direccions siguin menyspreables. Aquest aspecte dificulta la 

tasca d’ubicar els aerogeneradors ja que s’ha d’evitar que per cada una d’aquestes 

direccions hi hagi un solapament d’aerogeneradors, és a dir, que un aerogenerador quedi 

col·locat dins de  l’àrea d’influència de l’efecte estela d’un dels altres aerogeneradors. 

En cas que això succeís hi hauria una pèrdua de potència en l’aerogenerador col·locat 

dins de l’àrea de pertorbació, disminuint-se de forma notòria l’energia anual produïda 

per aquest. 

 

Després d’un estudi exhaustiu amb l’ajuda del programa informàtic Autocad i de 

comparar vàries opcions per les ubicacions dels aerogeneradors, la que s’ha cregut més 

adequada és la que es mostra en el Plànol núm. 2. A partir d’aquesta ubicació es pretén 

que les pèrdues creades per l’efecte estela entre els aerogeneradors desapareixin o bé, 

siguin mínimes. El Plànol núm. 3 mostra com queda la distribució dels aerogeneradors 

segons cada una de les direccions més energètiques, és a dir, mostra que no hi ha 

solapaments d’aerogeneradors per cap de les direccions.  
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VEURE PLÀNOL NÚM. 1 

 “Aerogenerador V90-2,0MW” 
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VEURE PLÀNOL NÚM. 2 

“Layout parc”
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VEURE PLÀNOL NÚM. 3 

“Vistes direccions energètiques” 
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8.2. ALTRES POSSIBLES DISSENYS 
 

El que es pretén en aquest apartat és fer una petita comparativa entre el layout elaborat 

amb aerogeneradors V90-2,0MW i uns altres possibles dissenys de parc utilitzant, per 

una banda els aerogeneradors NM48/750 i per altra, els V82-1,65MW. 

 

Es vol estudiar doncs, a partir de l’ocupació de la mateixa superfície de terreny quina de 

les diverses distribucions és més òptima, és a dir, a partir de quina és possible extreure’s 

més energia al final de l’any.  

 

 8.2.1. Layout amb aerogeneradors NM48/750 

 
Per aquesta nova distribució s’ha utilitzant el mateix mètode emprat en la col·locació 

dels aerogeneradors V90-2,0MW en el terreny. Així doncs, com ja s’ha dit, per la 

mateixa superfície de terreny en aquest cas hi caben un total de 16 aerogeneradors 

NM48/750, essent això una potència instal·lada de 12 MW (veure plànol núm. 4). 

D’aquesta manera, l’energia bruta produïda, sense tenir en compte pèrdues, seria de 

25.568 MWh/any. Comparant aquest valor amb el de producció utilitzant els 10 

aerogeneradors V90-2,0MW  (62.378 MWh/any) es pot veure que en aquest últim cas la 

producció és prop de 2,5 vegades superior. 

 

 

 8.2.2. Layout amb aerogeneradors V82-1,65MW 
 

Per aquesta nova distribució s’ha utilitzant el mateix mètode emprat en la col·locació 

dels aerogeneradors V90-2,0MW en el terreny. Així doncs, com ja s’ha dit, per la 

mateixa superfície de terreny en aquest cas hi caben un total de 11 aerogeneradors V82-

1,65MW, essent això una potència instal·lada de 18,15 MW (veure plànol núm.5). 

D’aquesta manera, l’energia bruta produïda, sense tenir en compte pèrdues, seria de 

52.205 MWh/any. Comparant aquest valor amb el de producció utilitzant els 10 

aerogeneradors V90-2,0MW  (62.378 MWh/any) es pot veure que en aquest últim cas la 

producció és prop d’un 20% superior. 
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VEURE PLÀNOL NÚM. 4 

“Layout amb NM48-750”



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEURE PLÀNOL NÚM. 5 

“Layout amb V82-1,65MW” 
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8.2.3. Resum de la comparativa entre els diversos layouts 
 

Tot seguit es mostra una taula resum dels resultats de la comparativa: 

 
Aerogenerador 

utilitzat 

Dimensions 

emplaçament 

Núm. 

d’unitats 

Potència total 

instal·lació [MW] 

Energia anual total bruta 

[MWh/any] 

NM48/750 16 12 25.568 

V82-1,65MW 11 18,15 52.205 

V90-2,0MW 

6140 m 

x 

5550 m 10 20 62.378 

Taula 8.2.2. Comparativa entre els possibles layouts 

(font: elaboració pròpia) 

 

Tal i com s’aprecia a la taula anterior, pel mateix emplaçament, com major és 

l’aerogenerador que s’hi col·loca, malgrat poder-n’hi instal·lar menys unitats per evitar 

pertorbacions entre ells, major és la potència de la instal·lació i l’energia anual produïda.  

 

A més, cal destacar que econòmicament parlant és més viable la col·locació de menys 

unitats i que aquestes siguin de major potència que no la col·locació de més unitats de 

menor potència, ja que el cost per potència instal·lada (€/MW) en aquest segon cas és 

més elevat (s’ha de tenir en compte que s’ha de construir més infraestructura, ja siguin 

més fonaments per col·locar cada un dels aerogeneradors, major nombre de línies 

elèctriques per connectar cada un d’ells, etc.). Per tant, es pot dir que la opció escollida 

de col·locar aerogeneradors V90-2,0MW ha estat correcte.  
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9. VIABILITAT ECONÒMICA 
 

En aquest apartat es pretén realitzar un estudi aproximat de la viabilitat econòmica de la 

instal·lació eòlica a partir de les tècniques de càlcul del Termini de Recuperació del 

Capital (Payback), la Rendibilitat de la inversió (R) i la Taxa Interna de Rendibilitat 

(TIR).  

 

El càlcul del Payback i de la Rendibilitat són dues tècniques estàtiques que s’utilitzen 

per tenir una idea aproximada del temps que es tardarà a recuperar la inversió inicial del 

projecte i el percentatge de flux de caixa net obtingut per unitat monetària invertida, 

respectivament. Ambdós càlculs no tenen el compte el valor econòmic del diner en el 

temps, per aquest motiu no es consideren tant complets com els mètodes dinàmics.  

 

 

El càlcul del Payback es realitza per mitjà de la següent expressió: 

 

∑
=

=
n

j
j DIQ

1

  [F. 9.1.] 

on: 

- Qj: fluxos de caixa: ingressos – despeses [€] 

- DI: desembors inicial [€] 

- n: any de recuperació del capital 

- j:  índex dels anys de vida útil del projecte 

 

 

El càlcul de la Rendibilitat es realitza per mitjà de la següent expressió: 

 

DI
n

Q

R

n

j
j∑

=

=

1

  [F. 9.2.] 

 
 
on: 

- R: rendibilitat [%] 

- Qj: fluxos de caixa: ingressos – despeses [€] 

- DI: desembors inicial [€] 

- n: número d’anys de vida útil del projecte 

- j:  índex dels anys de vida útil del projecte 
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El càlcul de la Taxa Interna de Retorn o Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) és una 

tècnica dinàmica que si que té en compte el valor econòmic del diner en el temps, fet 

que fa que l’estimació de l’estudi econòmic sigui més fiable que utilitzant un mètode 

estàtic. La TIR d’una inversió està definida com la taxa d’interès amb la qual el Valor 

Actual Net (VAN) és igual a zero. El VAN és calculat a partir del flux de caixa anual, 

traslladant totes les quantitats futures al present. És un indicador de la rendibilitat d’un 

projecte, a major TIR, major rendibilitat. La TIR seria el tipus d’interès amb el que no 

es tindrien pèrdues ni guanys, per tant, qualsevol TIR més gran que el tipus d’interès del 

banc ja genera beneficis.  

 

La TIR es calcula igualant a zero l’expressió pel càlcul del VAN: 

 

0
)1(1

=−
+∑

=
DI

i

Qn

j
j

j
 [F. 9.3.] 

 
 
on: 

- i: taxa interna de rendiment 

- Qj: fluxos de caixa de cada període: ingressos – despeses [€] 

- DI: desembors inicial [€] 

- n: número d’anys de vida útil del projecte 

- j:  índex dels anys de vida útil del projecte 

 

El càlcul de la TIR presenta una dificultat de càlcul pel fet que es tracta d’una equació 

de grau n que cal resoldre iterativament, és per això que s’utilitzarà una eina informàtica 

per a resoldre-la . 

 

9.1. DADES DE PARTIDA 
  

Dades instal·lació 
Número d'aerogeneradors: 10 
Potència unitària: 2 MW 
Potència instal·lada: 20 MW 
Producció energètica anual neta*: 57387,37 MWh 

Taula 9.1.1. Dades tècniques de partida 

(font: elaboració pròpia) 

* Producció tenint en compte un 8% de pèrdues a la instal·lació (5% de pèrdues per 

efecte estela i 3% de pèrdues vàries). 
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Taula 9.1.2. Dades econòmiques de partida 

(font: elaboració pròpia) 

 
1 Valors segons el document The Economics of Wind Energy (Març de 2009) de la 

European Wind Energy Association. 

 
2 Segons s’estableix al BOE núm. 316, de 29 de desembre de 2010, en el que 

s’estableixen els peatges d’accés a partir de l’1 de gener de 2011 i les tarifes i primes de 

les instal·lacions de règim especial (subgrup b2.1. Instal·lacions eòliques ubicades a 

terra) 

 
3 Es considera la tarifa regulada ja que d’aquesta manera se sap exactament el preu que 

es paga l’energia i en el cas de mercat+prima aquest preu fluctua i és difícil de predir. 

 
4 Els costos d’operació i manteniment s’actualitzen anualment amb el valor de l’IPC 

estimat. 

 
5 Segons s’estableix al REIAL DECRET 661/2007, de 25 de maig, és el percentatge 

d’actualització de la tarifa eòlica. S’ha considerat que l’entrada en funcionament del 

parc seria com a molt aviat l’any 2012 i per tant, la primera actualització s’hauria de fer 

l’any 2013.  

 
6 Tipus d’interès estimat per comparar i estudiar la TIR i Rendibilitat obtingudes. 

 

  

Dades econòmiques 
Cost d’inversió unitari1: 1.400.000 €/MW 
Cost d'operació i manteniment unitari1: 14,50 €/MWh 
Cost del projecte: 28.000.000 € 
Preu bonificat de l'energia elèctrica2: 
(a partir de l'1 de gener de 2011) (tarifa regulada3) 

79,084 €/MWh 

Facturació per venda d'energia (any 1): 4.538.423,05 € 
Costos d'operació i manteniment (any 1)4: 832.116,92 € 
IPC estimat promig a 20 anys: 3 % 
Increment IPC energètic estimat any 1: 
(IPC-0,5 a partir de desembre de 2012)5 2,50 % 

Tipus d'interès del banc6: 5,25 % 
Vida útil de la instal·lació: 20 anys 



 81 

9.2. CÀLCULS 
 

Partint de les dades de l’apartat anterior es realitza la previsió d’ingressos i despeses 

anuals tenint en compte totes les variables i que la inversió inicial de la instal·lació es 

realitza sense cap tipus de finançament. Utilitzant aquestes previsions s’obtindran els 

balanços anuals i els balanços anuals acumulats.  

 

Fent ús dels balanços anuals (fluxos de caixa) s’obtindrà la TIR, el payback i la 

rendibilitat de la inversió. A continuació es mostra el conjunt de valors calculats: 

 
 

 INGRESSOS DESPESES 

Any Facturació Energètica 
[M€] 

Total 
[M€] 

Inversió 
[M€] 

Despeses d'O&M 
[M€] 

Total 
[M€] 

0   28,00  28,00 
1 4,54 4,54  0,83 0,83 
2 4,65 4,65  0,86 0,86 
3 4,77 4,77  0,88 0,88 
4 4,89 4,89  0,91 0,91 
5 5,01 5,01  0,94 0,94 
6 5,13 5,13  0,96 0,96 
7 5,26 5,26  0,99 0,99 
8 5,39 5,39  1,02 1,02 
9 5,53 5,53  1,05 1,05 
10 5,67 5,67  1,09 1,09 
11 5,81 5,81  1,12 1,12 
12 5,95 5,95  1,15 1,15 
13 6,10 6,10  1,19 1,19 
14 6,26 6,26  1,22 1,22 
15 6,41 6,41  1,26 1,26 
16 6,57 6,57  1,30 1,30 
17 6,74 6,74  1,34 1,34 
18 6,91 6,91  1,38 1,38 
19 7,08 7,08  1,42 1,42 
20 7,26 7,26  1,46 1,46 

Taula 9.2.1. Estimació d’ingressos i despeses 

(font: elaboració pròpia) 
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BALANÇ  

Any Anual [M€] Acumulat [M€] 

0 -28,00 -28,00 
1 3,71 -24,29 
2 3,79 -20,50 
3 3,89 -16,61 
4 3,98 -12,64 
5 4,07 -8,56 
6 4,17 -4,39 
7 4,27 -0,12 
8 4,37 4,25 
9 4,48 8,72 
10 4,58 13,31 
11 4,69 18,00 
12 4,80 22,80 
13 4,92 27,72 
14 5,03 32,75 
15 5,15 37,91 
16 5,28 43,18 
17 5,40 48,58 
18 5,53 54,12 
19 5,66 59,78 
20 5,80 65,57 

Taula 9.2.2. Balanç anual i acumulat 

(font: elaboració pròpia) 

 

Els indicadors de viabilitat econòmica de la inversió són els següents: 

Payback: 6,2 anys 

TIR: 14% 

Rendibilitat: 16,71% 
Taula 9.2.3. Indicadors de viabilitat econòmica 

(font: elaboració pròpia) 
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Fig. 9.2.1. Balanç anual de caixa 

(font: elaboració pròpia) 
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Fig. 9.2.2. Balanç acumulat de caixa 

(font: elaboració pròpia) 

 

A partir d’aquests valors s’hauria de valorar si la inversió en un projecte d’aquestes 

característiques és interessant. No obstant, cal destacar que els valors obtinguts són 

força bons per una instal·lació d’aquestes característiques, fent d’aquesta manera que es 

tracti d’una inversió econòmicament atractiva. 
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10. CONCLUSIONS 

 
En l’actualitat, l’energia eòlica és un tipus d’energia en expansió i amb un gran 

potencial. Si ve és cert que molts dels emplaçaments terrestres idonis per a la 

implantació de parcs eòlics ja estan essent explotats, cal destacar que encara hi ha molt 

per fer en quant a zones marines, és a dir, parcs offshore.  

 

Segons dades de l’avanç de l’ Informe Elèctric Espanyol de l’any 2010 publicat per Red 

Eléctrica de España, la producció elèctrica a través de l’energia eòlica va representar 

una cobertura de la demanda del 16%, havent crescut un 18,5% en aquest últim any. Per 

tant, queda demostrada la importància d’aquesta nova tecnologia en el sector elèctric, 

fent-se totalment indispensable per una evolució cap a un futur més sostenible. 

 

 
Fig. 10. Cobertura de la demanda elèctrica el 2010 

(font: avanç de l’Informe Elèctric Espanyol de l’any 2010, REE) 

 

Degut a la importància de l’energia eòlica, aquest treball pretenia donar una visió 

aproximada de l’estudi de viabilitat d’un parc eòlic a partir d’unes mesures de vent 

efectuades a l’emplaçament en estudi.  

 

Inicialment, una tasca que va dificultar el començament de l’estudi va ser l’obtenció de 

les mesures de vent. Després de comentar-ho amb alguns professors i contactar amb 

empreses encarregades de fer estudis de vent, va ser impossible l’obtenció d’aquestes 

degut a que els propietaris de les mesures tenien por de possibles competències. 

Posteriorment, es va trobar un parc eòlic experimental ubicat a Galícia anomenat 

Sotavento, que disposava d’una pàgina web on s’hi penjaven les mesures deuminutals 

del vent. Així doncs, es va decidir agafar les dades d’aquest web durant el període de 

l’any 2010 i començar l’estudi a partir d’aquestes. Malgrat que per un estudi eòlic real 

és aconsellable agafar períodes superiors a un any, en aquest cas i degut a ser una 

aproximació, es va considerar correcte aquest període.  
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Una vegada es va disposar de les dades de vent, es va procedir a fer un tractament 

d’aquestes per tal de saber si l’emplaçament en estudi era viable o del contrari, es 

tractava d’una zona amb un baix potencial eòlic. A través de l’estudi es va concloure 

que es tractava d’un emplaçament viable i a partir d’aquí, es van començar a estudiar 

diferents altures respecte el terreny per tal d’esbrinar quina d’elles era la més òptima. 

Això es va fer elegint tres aerogeneradors del mercat, que en funció de la seva altura i 

les seves característiques van permetre calcular l’energia que es podia obtenir de 

l’emplaçament en qüestió. Per evitar desviacions significatives en els càlculs, aquests es 

van acompanyar de simulacions realitzades amb el programa HOMER, diferint els 

càlculs amb les simulacions en prop d’un 5%, percentatge que es va considerar del tot 

acceptable.  

 

Després de valorar els resultats obtinguts per cada un dels tres aerogeneradors, es va 

optar per l’elecció del V90-2,0MW, aerogenerador de 2MW, amb una altura del nas de 

95 m i del fabricant Vestas. Amb l’aerogenerador escollit, es va fixar en 10 el nombre 

d’aquests que disposaria el parc, amb una potència total de 20MW. Sabent les 

dimensions dels aerogeneradors, el nombre total d’aquests i les direccions més 

energètiques del vent, es va poder estudiar la ubicació d’aquests sobre el terreny per tal 

d’evitar pertorbacions entre ells.  

 

Finalment, a partir de dades extretes del document The Economics of Wind Energy de la 

European Wind Energy Association, en el que consten diferents costos mitjos dels parcs 

eòlics europeus, es va fer una estimació del cost de la instal·lació i els beneficis que se’n 

podien obtenir, aquests últims essent força favorables.  

 

 

 

Pel que fa a la valoració del projecte, comentar que al llarg de la realització d’aquest 

han anat sorgint alguns problemes, un dels més destacats, com ja s’ha comentat, va ser 

la dificultat en l’obtenció de les dades de vent. A més, per tal d’estudiar l’energia 

disponible a l’emplaçament a partir dels diversos aerogeneradors estudiats, es 

necessitava disposar de les corbes de potència d’aquests. Tot i disposar dels catàlegs 

amb les característiques tècniques dels aerogeneradors, les corbes de potència eren en 

forma gràfica. No obstant, per una major precisió era indispensable disposar d’aquestes 

en format taules. Després del poc interès mostrat pels fabricants a facilitar aquestes 

taules per fer un estudi d’aquestes característiques, es va veure que es podia utilitzar el 

programa WASP, que en cas de no disposar de llicència d’utilització, com en aquest cas, 

només permetia mostrar les corbes de potència (tant en forma de gràfic com de taules) 

dels diversos aerogeneradors que tenia entrats, solucionant d’aquesta manera el 
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problema. Més enllà d’això, malgrat que van sorgir alguns problemes amb els càlculs, 

es van poder solucionar i d’aquesta manera anar avançant en l’estudi.   

 

Concloent, es considera que la realització d’aquest projecte ha servit, per una banda, per 

aprendre millor a com fer tractaments de les dades de vent i per l’altra, per una major 

comprensió en quan a estudis de viabilitat, especialment en el cas de parcs eòlics. És 

cert que en l’actualitat existeixen un seguit de programes informàtics capaços de 

realitzar estudis d’aquestes característiques de forma més precisa, però la realització 

d’aquest projecte d’una forma no tant automatitzada es considera que ha servit per 

conèixer més en detall els diferents passos de l’estudi. D’aquesta manera es donen per 

satisfets els objectius que, a priori, es pretenien aconseguir en la realització d’un 

projecte de viabilitat d’un parc eòlic.   

 
 


