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1.INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Generalitats. 
 

La idea de captar la força del vent no és pas nova, la modernitat recau en que la 
transformació és a energia elèctrica. Anteriorment l’energia eòlica era transformada en 
energia mecànica, els molins de vent per moldre grà daten de molts segles enrere. Ara 
però l’energia amb més demanda de la societat és la energia elèctrica, per a funcionar 
necessitem electricitat. En l’àmbit domèstic és necessària per a tot el funcionament 
d’una casa, des de il·luminació fins a escalfament de la llar, s’empra electricitat. 
 
Avui en dia l’electricitat és transformada de diverses formes. Es pot fer la diferenciació 
entre energies renovables, aquelles en que s’aprofita l’energia dels agents atmosfèrics i 
terrestres i que són il·limitades, i les no renovables, que són aquelles que és basen en la 
combustió de materials que són de disponibilitat limitada a la terra i els quals la seva 
combustió produeix gasos i residus perjudicials pel medi ambient. 
 
Per aquest motiu és interessant començar a pensar en el tipus de generació més 
profitosa, i que tingui possibilitats energètiques a llarg termini, perque els combustibles 
fòssils tenen els dies comptats i l’adequació al canvi de fonts generadores d’energia és 
un camí que s’ha de desenvolupar i millorar. Hem de ser conscients que els recursos 
fòssils s’esgotaran i serà necessari dur a terme un gran canvi en quant a generació 
d’electricitat es refereix. 
 
En la següent taula es mostra la generació d’electricitat a Espanya l’any 2009 segons la 
procedència. Font. AEE(associació espanyola energia)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1: AEE (associació espanyola energia) 

 
A Espanya disposem d’un clima molt adequat per aprofitar les energies del vent i del sol 
com es demostra en la taula anterior. Encara que un gran percentatge procedeix de la 
crema de combustibles fòssils i d’energia nuclear, i és necessari anar reduint aquest 
percentatge per tal d’anar incrementant la quantitat d’energia creada a partir de fonts 
renovables i no contaminants. 
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1.2 Abast i objectius del projecte. 
 
L’objectiu del projecte és dissenyar un aerogenerador de petita potència  i estudiar quina 
és la viabilitat d’instal·lar-los en nuclis urbans per tal de cobrir una part de la energia 
consumida. 
 
En la part de disseny de l’aerogenerador, l’estudi es centrarà en el la parametrització del 
sistema de transformació d’energia, valorant-se altre factors determinants com la 
posició de l’eix del rotor, les pales, la gòndola i la torre de suport. 
 
La ciutat d’estudi és Barcelona, per tant haurem de considerar que en molts punts de la 
ciutat és inviable aprofitar l’energia del vent. És necessari que l’emplaçament compleixi 
amb certs criteris que s’explicaran en el projecte.  
 
Per tant l’objecte d’estudi previ al disseny consisteix en analitzar el consum d’una 
vivenda en la ciutat i calcular l’energia que necessitem que produeixi l’aerogenerador, i 
procedir amb els paràmetres de disseny convenients. 
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1.3 Delimitació de la zona d’estudi i localització de l’aerogenerador: 
 
La ciutat emplaçament de l’aerogenerador és Barcelona. Al tractar-se d’una ciutat és 
coherent pensar que les ràfegues de vent seran inferiors i més turbulentes que en zones 
rurals. 
  
Al haver triat Barcelona com a emplaçament haurem de buscar els articles legals 
vigents, tant a l’estat espanyol com específicament els articles propis de la ciutat per tal 
de prevenir-nos amb totes les legalitats exigides en el nucli urbà, on haurem de prestar 
especial atenció a la altura de la torre i al nivell acústic de potència produït per la 
turbina. 
 
Com a primera caracterització de l’aerogenerador és que el objecte de disseny es 
centrarà en una potència inferior a 10 Kw, que dintre de la normativa vigent es cataloga 
en aerogeneradors de petita potència i hem d’adequar-nos a la normativa concreta d’ 
aquest sector. 
 
La normativa recollida és la següent: 

 
ü Real Decreto 661/2007 

 
ü El ministeri d’interior publica l’informe d’aerogeneradors potencia < 100 Kw 

 
ü IEC 61400-2 Normativa de disseny, petits aerogeneradors: determina els 

requisits, controls i mesures, etc... necessàries per a la fabricació, la instal·lació i 
el manteniment d’aerogeneradors de petites dimensions. 

 
ü RD 314/2006: pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació (CTE) 

 
Normativa aplicable a Catalunya:  
 
D’acord amb la informació proporcionada per la Direcció General d’Energia i Mines de 
la Generalitat de Catalunya, la normativa aplicable és la següent: 
 

ü Decret 147/2009: Procediments administratius par a la implantació de parcs 
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques. ARTICLE 6 “petites instal·lacions 
eòliques”. 

 
ü Decret 308/1996: Procediments administratius per a la generació d’energia 

elèctrica en règim especial. 
 
A més s’hauran de demanar els permissos municipals corresponents, l’estudi d’impacte 
ambiental en aquells casos en que ho requerixi i es complirà el REBT ( Reglament 
Electrotècnic de per a instal·lacions de Baixa Tensió). 
 

 
En aquest decret es marquen les pautes necessàries per a dur a terme la instal·lació de 
l’aerogenerador i la seva connexió a la xarxa.  
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2. ESTUDI DEL CONSUM D’UNA VIVENDA: 
 

Degut a  que el propòsit del projecte es estudiar la viabilitat de instal·lar aerogeneradors 
dintre de la ciutat el primer que s’ha de realitzar és l’estudi de consum d’una vivenda al 
llarg d’un any. Suposem una vivenda amb GEB(grau d’electrificació bàsic) i realitzarem 
l’anàlisi del consum elèctric suposant certs factors: 
 

- La vivenda no disposa d’instal·lació d’aire condicionat 
- La vivenda disposa de fogons de gas, no vitroceràmica. 
- La vivenda disposa de calefactor de gas. 
- La vivenda no disposa de sistema de calefacció, l’escalfament de la llar es 

realitza mitjançant calefactors elèctrics. 
 
De no complir-se aquests factors consum elèctric augmentaria de forma considerable, 
degut a que són grans consumidors d’energia. 
 
En la següent taula es mostra el nivell de consums diaris referents a una vivenda amb 
una instal·lació elèctrica bàsica.. 

 
 

Aparells Consum (Kw)  
Hores al 
dia Kw*h i dia   

Circuit C1 (il.luminació)       

cuina 0,08 3 0,24   

sala 0,09 6 0,54   

bany 0,06 2 0,12   

passadissos 0,05 2 0,1   

Habitacions 0,1 3 0,3   

    1,3 total 

Circuit C2 (TC)       

TV+TDT 0,2 4 0,8   

PC Portatil 0,2 4 0,8   

Minicadena 0,1 2 0,2   

Router  0,05 6 0,3   
Telefon 
inalàmbric 0,01 24 0,24   

Radiador elèctric 2 0,1 0,2   

    2,54 total 

Circuit C3 (Cuina i forn)       

Nevera  0,12 24 2,88   

Forn 2,1 0,3 0,63   

Batidora 0,13 0,1 0,01   

Microones 0,8 0,1 0,08   

    3,603   

Circuit C4 (Rentadora)       

Rentadora 2 0,75 1,5   

    1,5 total 

Circuit C5 (Bany)       

Secador 1,5 0,06 0,09   

Maquina afeitar 0,05 0,1 0,005   

      0,095 total 
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Consum Total Diari  
 

9,038 Kw*h 

Consum Anual 
 

3298,87 Kw*h 
Taula 1: Consum desglosat d’una vivenda 

 
El procés de càlcul és ben senzill, es sumarà l’energia consumida teòricament en un dia 
i es multiplicarà pel nombre de dies que té un any per obtenir el consum teòric total de 
l’any.  
 
Un cop establert el consum teòric, que sempre pot variar el real, estimarem un quocient 
per tal de preveure que es gasta més energia de la calculada teòricament i per les 
pèrdues en l’equip transformador i la instal·lació de distribució a la vivenda, aquest 
quocient serà el 10% de la energia necessària durant tot l’any. 
 
Per tant el consum a alimentar per l’aerogenerador serà d’un total de 3630 kW*h. 
 
Un cop establert el rati d’energia necessària per a la vivenda es procedirà a realitzar 
l’estudi de vent de la zona triada per tal de saber les condicions i poder seleccionar una 
turbina que s’adapti a les necessitats de consum i a les característiques climàtiques de 
l’emplaçament. 
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3. RECURS ENERGÈTIC: EL VENT 
 
3.1 Característiques del vent 
 
En el projecte que realitzarem és la característica principal a estudiar perquè és la que 
ens aporta la energia per tal de ser transformada i aprofitada.  
 
El vent s’explica com el moviment de l’aire entre dos punts de la Terra a causa de les 
diferències en la temperatura de l’aire i per tant en la seva densitat, és a dir, quan entre 
dos masses d’aire existeix una diferencia de densitat, l’aire de les regions  amb més 
pressió tendeix a fluir cap a la regió amb menys pressió, el que provoca el moviment de 
masses d’aire a una certa velocitat. 
 
Els factors més rellevants en quant al vent son la seva velocitat i la direcció des d’on 
bufa. 
 
Per tal de quantificar la velocitat s’ha establert un sistema basat en l’escala Beaufort, 
escala molt emprada en sistemes marins i que quantifica la força del vent depenent de la 
seva velocitat. A continuació es mostra una taula amb la escala de Beaufort per tal de 
caracteritzar el vent. 
 

 

Taula 2: Escala Beufort 
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Una altre característica a controlar és la direcció del vent. La direccionalitat del vent es 
produïda pel moviment de les masses d’aire de zones d’alta pressió a zones de baixa pressió, 
alhora, aquest moviment es realitza sobre la superfície per tant els vents es produeixen a nivell 
horitzontal sobre la superfície de la terra el que implica que es poden associar als punts 
cardinals per a dimensionar-los segons la procedència de les ràfegues. Es considera la direcció 
del vent el punt de l’horitzó des d’ on bufa. Per caracteritzar la direcció del vent es poden 
utilitzar mètodes analítics o gràfics.  
 
Com a analític entenem expressar la direcció del vent en graus, prenent com a referència , 0º, 
el Nord i 90º l’Est. 
 
Per gràfic entenem expressar la direcció en nom del punt cardinal d’on prové el vent. A 
Continuació es mostra una gràfica on es sobreposen els dos sistemes de caracterització del 
vent. 
 
 

 
Figura 2:Rosa dels vents 

 
3.2 Energia del vent. 
 
Un cop definides la velocitat i la direcció del vent hem de procedir a estudiar els altres 
conceptes relacionats amb el vent per tal de conèixer l’energia que podem arribar a 
transformar. La fórmula teòrica per conèixer l’energia cinètica, en joules, que transporta 
el vent és la següent: 
 

2

2

1
ventC mVE =  

 
m= massa d’aire per unitat de temps(kg)  
V= velocitat del vent (m/s)  

 
Coneguda la velocitat del vent és necessari conèixer la massa d’aire que fluirà a través 
de les pales de la turbina per tal de calcular l’energia. 
 
Per calcular la massa d’aire per unitat de temps necessitem determinar l’area 
d’escombrada de les ales i la densitat de l’aire que travessarà aqueta àrea.  
 

ventVAm ××= r  

 
ρ = densitat de l’aire (kg/m3) 
A= àrea d’escombrada de les pales (m2 )  
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Unificant les dues fórmules per tal de simplificar el càlcul obtenim l’equació final de 
potència eòlica teòrica que podem extreure de l’aire en moviment. 
 

( ) 3

2

1
ventEolica VAWP ×××= r  

 
El següent pas consisteix en determinar quina és la probabilitat de que el vent bufi a una 
velocitat determinada durant un període de temps. Per realitzar aquests càlculs és 
necessari ajustar la probabilitat a una distribució que ens permeti calcular i predir la 
variació del vent per apropar-nos al màxim al comportament real. S’utilitzen 
distribucions de Weibull per aproximar el comportament del vent a nivell matemàtic.  
 
A continuació es mostren diferents tipus de distribucions de Weibull depenen del factor 
K que utilitzen: 
 
 

 
Figura 3: distribució de Weibull 

 

( ) ( )
K

vent
C

V
VVPVF ÷

ø

ö
ç
è

æ
-=£= 0

00 exp  

 
 

Per determinar quina distribució s’adapta més a les característiques de l’emplaçament 
escollit procedirem a calcular el valor de K i el valor de factor d’escala C (m/s) a través 
de les dades recollides en l’emplaçament de la turbina. 
 
Els valors de C i K s’obtenen a partir de les lectures recollides en un període de temps 
en l’emplaçament escollit, un mètode consisteix en ajustar per mínims quadrats les 
dades mesurades a la recta següent: 
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( )( )

)ln(

lnln

0

0

VX

FY

XkYY

=

-=

×+=

 

 
Amb el pendent de la recta es pot calcular el valor de k, i de la seva intersecció amb 
l’eix d’abscisses (Y), obtenim el valor de Y0, i amb k i Y0 determinem el valor de C. 

 

)ln(0 CkY ×-=  

 

Un cop realitzats els càlculs, especificats en l’annexa 2 es disposa de la informació 
necessària per a calcular de forma molt aproximada el valor de l’energia que es pot 
arribar a transformar depenent de l’àrea d’escombrada de les pales i de la velocitat del 
vent. A continuació es mostra una taula on s’observa la potència eòlica que pot captar la 
turbina en funció de el radi de les pales. 
 
 

Potencia eòlica (W) Vvent               

Radi pales (m) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

1 15,1 29,5 50,9 80,8 120,6 171,8 235,6 313,6 

1,5 33,9 66,3 114,5 181,8 271,4 386,5 530,1 705,6 

2 60,3 117,8 203,6 323,3 482,5 687,1 942,5 1254,4 

2,5 94,2 184,1 318,1 505,1 754,0 1073,5 1472,6 1960,1 

3 135,7 265,1 458,0 727,4 1085,7 1545,9 2120,6 2822,5 

3,5 184,7 360,8 623,4 990,0 1477,8 2104,1 2886,3 3841,7 

4 241,3 471,2 814,3 1293,1 1930,2 2748,3 3769,9 5017,8 

4,5 305,4 596,4 1030,6 1636,6 2442,9 3478,3 4771,3 6350,6 

5 377,0 736,3 1272,3 2020,4 3015,9 4294,2 5890,5 7840,2 

Taula 3: Potència eòlica disponible 

 
No s’ha de confondre la potència eòlica que pot captar la turbina del vent i la potència 
elèctrica que pot subministrar, és necessari per a conèixer la potència elèctrica calcular 
el coeficient de potència. Aquest coeficient delimita la màxima potència eòlica que es 
pot transformar a potència elèctrica, el màxim valor és conegut com a límit de Benz, i 
correspon al màxim coeficient de potència per a un aerogenerador ideal, cosa que vol 
dir que a la pràctica no s’arribarà mai a aquest valor. 
 

%23,59
27

16

2

1
27

8

2

1 3

3

3

==
××

×××
=

××
=

vent

vent

vent VA
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P
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r

r

r
 

 
S’ha pres com a valor de densitat de l’aire 1,2 kg/m3. 
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Potencia elèctrica 

(W) Vvent               

Radi pales (m) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

1 8,9 17,4 30,0 47,7 71,2 101,3 139,0 185,0 

1,5 20,0 39,1 67,6 107,3 160,1 228,0 312,8 416,3 

2 35,6 69,5 120,1 190,7 284,7 405,4 556,1 740,1 

2,5 55,6 108,6 187,7 298,0 444,8 633,4 868,8 1156,4 

3 80,1 156,4 270,2 429,1 640,6 912,1 1251,1 1665,3 

3,5 109,0 212,9 367,8 584,1 871,9 1241,4 1702,9 2266,6 

4 142,4 278,0 480,4 762,9 1138,8 1621,5 2224,2 2960,5 

4,5 180,2 351,9 608,1 965,6 1441,3 2052,2 2815,1 3746,8 

5 222,4 434,4 750,7 1192,1 1779,4 2533,6 3475,4 4625,7 

Taula 4: Potència eòlica elèctrica disponible 
 
 

A part de la velocitat del vent, l’altre factor a controlar és la direcció que aquest duu 
quan bufa. És important determinar la variabilitat de la direcció per a convertir-lo en un 
criteri de selecció de la turbina. La forma més comú d’expressar la probabilitat de que el 
vent bufi des d’una direcció determinada, és mitjançant una rosa dels vents gràfica 
tabulada com la que es mostra a la figura següent, extreta del centre meteorològic de 
Catalunya referent al registre de 2010. 
 

 
Figura 4: Rosa del vents percentual Barcelona. 

 
El següent pas del projecte consisteix en recollir i analitzar les dades necessàries del 
vent de l’emplaçament del nostre aerogenerador 
 
3.2 Estudi del vent en el nostre emplaçament 
 
Un cop conegudes les característiques que hem de tenir en compte per caracteritzar la 
energia que podem captar del vent, s’ha de procedir a captar les dades diàries de 
l’emplaçament on s’ha de realitzar la instal·lació de la turbina.  
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Per a captar les dades s’ha accedit al Servei Meteorològic de Catalunya on hi ha dades 
acumulades referents a la velocitat i a la direcció del vent de forma instantània i 
agrupades en espais temporals de mitja hora.  
 
L’estació meteorològica analitzada es troba situada a Barcelona i es tracta de l’estació 
de l’observatori  Fabra, situada a camí de l’observatori s/n, 8035 Barcelona. 
 
 

 

Figura 5: emplaçament estació meteorològica 

 
A continuació es mostren les dades recollides i agrupades a nivell mensual en 
l’observatori l’any 2010. Per a calcular les observacions mitjana diària s’ha procedit a 
realitzar el sumatori de les observacions instantànies recollides per la estació 
meteorològica reconeguda pel servei català de meteorologia. 
 
 

Mes V (m/s) 
Gener 4.89 
Febrer 4,68 
Març 4,51 
Abril 3,68 
Maig  4,03 
Juny 4,38 
Juliol 3,45 
Agost  3,91 

Setembre 3,67 
Octubre 4,99 

Novembre  5,06 
Desembre 4,69 

 
 
Com es pot veure a les dades les velocitats en la ciutat no són molt elevades però poden 
ser profitoses per a la transformació. La velocitat mitja mensual no és suficient per a 
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poder predir la producció d’electricitat de la turbina, necessitem aproximar a un model 
més pròxim a la realitat i això ho realitzem utilitzant les formules de probabilitats 
referents a la distribució de la velocitat del vent en forma percentual, que s’han explicat 
en el capítol anterior i representades en la següent taula: 
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0
,5

1
,5

2
,5

3
,5

4
,5

5
,5

6
,5

7
,5

8
,5

9
,5

1
0
,5

1
1
,5

1
2
,5

Probabilitat

 

Gràfic 1: Probabilitat velocitats del vent 

Es pot apreciar que la velocitat que el vent bufi a velocitats elevades és molt més petita 
que no pas que bufi a baixes velocitats. A continuació es mostra la gràfica de funció de 
probabilitat acumulada. On es pot observar que hi ha una probabilitat del 87% de que el 
vent bufi a velocitats inferiors a 6 m/s, fet pel que podem suposar que les ràfegues 
superiors a 6 m/s són poc probables i haurem d’adequar la turbina per a poder treure el 
màxim rendiment per a aquests règims de velocitats del vent. 
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Gràfic 2: Probabilitat acumulada velocitats del vent 

 



Manel Soriano Aerogenerador de petita potència PFC   

 13 

Establerta la probabilitat de que el vent bufi a una velocitat determinada, s’ha de 
realitzar un estudi de les hores al cap d’un dia en que bufa vent i les hores en que no hi 
ha moviment d’aire.  
 
Segons dades del Institut Meteorològic de Catalunya, el percentatge de calma és del 10 
%, per tant es considera que hi haurà moviment d’aire en el 90% del temps, això no 
implica que la velocitat a la qual és mou el vent sigui aprofitable per a la producció 
d’energia elèctrica. Aquest valor es tindrà en compte per a realitzar els càlculs de 
producció elèctrica anual. 
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2. TURBINA 
 
2.1 Introducció 
 
Analitzades les dades següents s’ha de procedir a triar un tipus de turbina que s’adapti a 
les característiques del vent referides en les gràfiques del capítol anterior.  
 
La primera diferenciació s’ha de realitzar és entre la posició de l’eix del rotor. Hi ha de 
dos tipus: rotor vertical i rotor horitzontal. 
 
-Rotor horitzontal: L’eix de gir del rotor és horitzontal. Necessita sistema d’orientació 
per tal d’encarar-se amb el vent. 
 
-Rotor vertical: l’eix de gir del rotor és vertical, presenta l’avantatge davant els d’eix 
horitzontal que no necessita sistema d’orientació. 
 
En aquest punt es necessari estudiar les característiques de cada tipus de rotor i veure 
quin aporta millors prestacions davant del vent que disposem. 
 
2.2: Rotor Eix Horitzontal. 
 
Els rotors d’eix horitzontal són els més comuns quan es pensa en aerogeneradors. Les 
seves pales estan en perpendicular amb el terra i aprofiten l’energia del vent encarant-se 
en la direcció del vent. A continuació es mostren dues figures amb dos tipus de turbines 
d’eix horitzontal, per lo general es fa una separació segons el nombre de pales de la 
turbina, en aquest cas hi ha  una multipala i l’altre tripala. 
      

      
 
Figura 6.1 Multipala              Figura 6.2 Tripala 
 
 
2.2.1 Parts del generadors d’eix horitzontal. 

 
En la següent figura es mostren les diferents parts d’un generador d’eix horitzontal. 
 



Manel Soriano Aerogenerador de petita potència PFC   

 15 

 
Figura 7: Parts d’unn aerogenerador 

 
Aquesta dibuix reflecteix la gòndola de les turbines d’eix horitzontal, que es troben 
situades sobre una torre que la eleva de la superfície terrestre per tal d’evitar les 
turbulències del vent a nivell de superfície. 
Com a parts importants del rotor horitzontal destaquen les pales, que són les 
encarregades de captar l’energia del vent i transformar-la en energia cinètica. Aquesta 
energia cinètica es transmet al alternador mitjançant l’eix de baixa velocitat, en molts 
casos, l’eix de baixa velocitat s’acobla a un multiplicador per a augmentar 
substancialment les revolucions a les que gira. 
 
La part imprescindible és el generador de corrent, és l’element encarregat de la 
transformació de l’energia cinètica en energia elèctrica. S’acostuma a utilitzar 
generadors sincrònics amb excitació d’imants permanents, que requereixen un nivell 
molt baix de manteniment i unes bones condicions per a la generació d’energia. 
 
L’altre element imprescindible en els generadors d’eix horitzontal és el sistema 
d’orientació. Aquest tipus de turbines necessiten encarar-se amb el vent per tal 
d’aprofitar-lo, de no ser així, l’energia captada per les pales és pràcticament nul·la. Els 
sistemes més comuns d’orientació són de dos tipus: 
  
 Sistemes mecànics: es basen en un penell el qual esta solidari amb la gòndola i 
aquest alinea el rotor amb el vent per la força d’aquest. Aquests sistemes poden no ser 
del tot fiables si la força del vent és dèbil, doncs no podrà moure la gòndola si aquesta 
és pesada. 
 
 Sistemes electrònics: es basen en un motor elèctric que mou la gòndola segons la 
incidència del vent. És necessari per tant un captador que reguli el moviment del motor 
de la gòndola per encarar-se amb el vent. Com a punt negatiu aquets sistemes 
requereixen d’alimentació del motor i del sensor. 
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2.3 Rotor Eix vertical. 
 
Aquest tipus de aerogeneradors disposen de l’eix de rotació de les pales en posició 
vertical. A diferència de les d’eix horitzontal, no necessita una torre que la elevi sobre el 
nivell de terra i tampoc requereix d’un sistema d’orientació.  
 
Per lo general els rendiments dels rotors d’eix vertical són inferiors als d’eix horitzontal, 
però comencen a produir energia a una velocitat inferior de vent. Aquest és un criteri 
interessant per a la instal·lació en ciutats, doncs és un concepte conegut que a les ciutats 
les ràfegues de vent seran de força inferior que a camp obert. 
 
A continuació es mostren imatges dels diferents tipus de rotors d’eix vertical que hi ha 
en el mercat. 
                                                                                                                                                                                                        

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 8.1 Exemple rotor Savonius.  FIG. 8.2Rotor Darrieus  FIG. 8.3 Rotor vertical 
 

 
2.3.1 Parts dels rotors d’eix vertical: 
 

Les parts d’aquestes turbines són bàsicament les mateixes que en els d’eix horitzontal 
exceptuant alguns elements. 
 
En aquests tipus de generador la posició i forma de les pales pot ser molt variada, és a 
dir, que disposem de pales perpendiculars a la superfície, com en al figura 3.3, de pales 
amb una forma helicoïdal com les que s’observen en la figura 3.1 i pales amb una forma 
especial com la que s’observa en la figura 3.2. 
 
El que hi ha en comú és el sistema transmissor de l’energia, és a dir, el procediment per 
a transformar l’energia del vent en elèctrica. Les pales aprofiten l’energia del vent i la 
converteixen en energia cinètica rotatòria que transmeten a l’eix del generador, que 
depenen del disseny i de la construcció d’aquest, disposa d’un multiplicador d’alta 
velocitat.  
 
A diferència dels d’eix horitzontal, els rotors d’eix vertical no necessita sistema 
d’orientació, degut a que aprofiten l’energia del vent independentment de la direcció 
que aquest tingui. 
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2.4 Característiques dels rotors. 
 
A continuació es mostra una figura on es veuen els rendiments dels diferents tipus de 
rotors depenent de la velocitat del vent. 
 

 
Figura 9: Coeficient de  otencia 

 
 
Es pot observar que els rotors d’eix verticals tenen un rendiment sensiblement inferiors 
als d’eix horitzontal, però tambe que funcionen a velocitats del vent inferiors, factor que 
ens interessa perquè a la ciutat ens interessa ser capaços de generar a partir de velocitats 
baixes. 
 
Com s’observa a la figura hi ha un límit teòric de rendiment dels rotors, conegut com 
límit de Betz. Aquest límit el que vol dir és que hi ha un màxim rendiment que no es pot 
superar en la transformació de l’energia del vent en elèctrica i aquest límit ve definit per 
la següent equació: 
 

AV

P
C

wind

p

**
2

1 3r
=  

 
Cp= Coeficient de potència. 
P=potència de la màquina. (W) 
ρ = densitat de l’aire (kg/m3) 
A= àrea d’escombrada de les pales (m2 )  

 
D’aquí extraiem que el màxim rendiment que podem obtenir en un aerogenerador és del 
59,26 %, que és considerat una aproximació al problema de determinar la potència d’un 
aerogenerador.  
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3. ELECCIÓ DE LA TURBINA. 
 
El següent pas consisteix en decidir quina turbina és la més adient per al nostre 
emplaçament i que s’adapti a les característiques anteriorment descrites de les 
condicions que disposem. 
 
Al trobar-nos en un nucli urbà és important prestar atenció al nivell de potència acústica 
produït per la turbina, per no produir molèsties al habitants de la vivenda i als veïns 
pròxims. 
 
El primer que s’ha de fer és el càlcul de la potència de la turbina per assegurar-nos que 
sigui capaç de cobrir les necessitats energètiques de la vivenda. Un concepte a 
contemplar en el càlcul de la potència mínima de la turbina és la simultaneïtat del 
consum d’una potència, és a dir, que mai es consumeix el total de la potència instal·lada 
i per això es calcula una potència ponderada a partir de quocients de simultaneïtat com 
es mostra a la següent equació: 
 

InstaladaS PFP ×=  

 
Com es tracta d’una vivenda de GEB( grau d’electrificació bàsica) es considera la 
potència instal·lada de 5750 W, i prenent con a factor de simultaneïtat el 50%, és a dir 
que com a màxim es consumirà el 50% de la potència instal.lada. Per tant la potència 
mínima de l’aerogenerador ha de ser de: 
 

WP

WP

turbina

turbina

3150

63005,0

=

×=
 

 
Un cop delimitada la potència mínima instal·lada per a la producció, el següent pas 
consisteix en realitzar una recerca de mercat per tal d’obtenir els valors de turbines 
comercials per a poder fer-nos una idea de les característiques físiques, (llargària, radi 
de pales, pes, tipus de màquina, pes, diàmetre del rotor, i altres característiques 
significatives) i delimitar els aspectes constructius de l’aerogenerador objecte d’estudi. 
 
La potència calculada de la turbina és de 3150 W, però la idea del projecte és el disseny 
de turbines més petites, de l’ordre de 1,5-2 KW, per tant es parirà del supòsit que 
l’energia es captarà a través de més d’una turbina. 
 
Un cop realitzat l’estudi de mercat, centrat en les turbines amb potència elèctrica 
compresa entre 1 KW i 2 KW, la idea es poder disposar de més d’una turbina de petites 
dimensions que permeten la seva implementació a la ciutat. 
 
A continuació es mostra una taula amb les turbines d’eix horitzontal que presenten les 
característiques que ens interessen: 
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MARCA/Model Pn (W) Vn (V) Vwin 

(m/s) 
Vwn 
(m/s) 

Vwmax 
(m/s) 

Pes 
(kg) 

Raspes 
(m) 

nº 
Hèlix 

Nivell 
Acústic 

BORNAY / INCLIN 
1500 1500 

24-48-
120-300 3.5 12 14 50 1.33 2  

Fortis Wind Energy 
/ Pasaat 1.4 

1400 24-240 2.5 16 - 75 1.56 3 <60 dB 

Renewable Devices 
Swift Energy / 

Swift Rooftop 1.5 
kW 

 
1500 

 
60 

 
4 

 
12 

 
17 

 
15 

 
1 

 
5 

 
- 

Travere Industries / 
TI 3.2/1.6  

1600 220 a 
380 

2.5 10  60 1.6 2 <40 dB 

Travere Industries / 
TI 6/2.1 

2100 220 a 
380 

2.5 8  60 3 2 <40 dB 

donQi 1.75Kw 1750 400 CC 2.5 14 51 110 1 3 40 dB 

Taula 3: Models turbines eix horitzontal 
 
La següent taula mostra les característiques d’aerogeneradors d’eix vertical. 
 
 

MARCA/Model Pn 
(W) 

Vn (V) Vwin 
(m/s) 

Vwn 
(m/s) 

Vwmax 
(m/s) 

Pes 
(kg) 

Drotor 
(m) 

nº 
Hèlix 

Nivell 
Acústic 

Eurowind Small 
Turbine / Eurowind 

1,3 kW  

 
1300 

 
24-400 

 
3.5 

 
12 
 

32 
 

 
 

2.25 
 

 
3 
 

 
 
 

OY Windside 
Production Ltd / 
WS-4B&4C 1-2 

kw 

 
1000 

 

 
0-200 

 
2 

 
18 

 
40 

 
400 

 
1 

 
2 

 
0 dB 

Winddam / 
AWT(1)2000/ 2 

kW 

 
2000 

 
12/24/48/120/240 

 

 
2 

 
12 

 
65 

 
 

 
2.56 

 
5 

 
<15 dB 

Wepower / 
Falcon 1200 

1200 48 

 
2.7 13 50 160 1.78 5 <32 

Taula 4: Models turbines eix horitzontal 
 
Tenint en compte els principals paràmetres de les turbines exposades anteriorment, el 
primer que s’ha de triar és el tipus d’eix que volem per a l’aerogenerador objecte 
d’estudi. Les característiques de les turbines d’eix vertical presenten el gran avantatge 
que no precisen de sistema d’orientació per a la captura del vent, a més, presentem 
millor rendiment davant dels vents turbulents, que son molt comuns en nuclis urbans. 
 
Per altra banda es pot apreciar en les anteriors taules que les turbines d’eix horitzontal 
presenten uns paràmetres de velocitat nominal del vent per a la producció inferior, el 
que vol dir que per a velocitats inferiors de vent aquestes turbines produeixen la seva 
potència nominal. 
 
S’han desestimat les turbines d’eix vertical pels motius següents: 
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ü Pes: en comparació amb les turbines d’eix horitzontal presenten un pes 5 

vegades superior, i la idea per a instal·lar-les és en les cobertes dels edificis, amb 
aquests pesos tan elevats es pot complicar molt la instal·lació, alhora que pot ser 
que moltes cobertes no suportin pesos de l’ordre de 400 Kg. 

 
ü Velocitats nominals: encara que aquest tipus de turbines comencen la producció 

elèctrica a unes velocitats relativament baixes, de l’ordre de 2-2,5 m/s, quan es 
vol assolir les condicions nominals de la màquina és necessari arribar a 
velocitats de l’orde de 12 -13 m/s i superiors, mentre que amb les turbines d’eix 
horitzontal aconseguim reduir aquest valor fins a 8 m/s. 

 
ü El gran avantatge que presenten aquestes turbines és el baix nivell sonor que 

proporciones i la no necessitat d’un sistema d’orientació, però a nivell productiu 
extrauríem menys energia d’aquest tipus de turbines, suposant treball en mateix 
règim de vent. 

 
Per tant l’elecció s’ha decantat per una turbina d’eix horitzontal, que presenten els 
avantatges següents: 
 

ü Rang de velocitats de treball inferiors, en alguns casos s’assoleix la potència 
nominal a 8 m/s, i donat el nucli urbà d’estudi és molt recomanable turbines que 
produeixin el màxim d’energia a la mínima velocitat possible. 

 
ü Pes reduït, per a el mateix valor de potència nominal, el pes d’aquest tipus de 

turbines és de 4 a 5 vegades inferior. 
 

 
ü Com a desavantatges, en treballar en ciutat i tractar-se de vents de caire 

turbulent, la vida útil d’aquestes turbines es pot veure reduïda i el seu rendiment 
també, a més és necessari un sistema d’orientació per a seguir la direcció del 
vent. 

 
Basant-nos en les explicacions anteriors i contemplant els paràmetres constructius de les 
turbines de les taules, la turbina que més s’aproxima a les nostres expectatives de 
disseny es considera que és el model TI 6/2.1 de la casa Traverie Industries. Aquesta 
turbina en concret presenta unes velocitats d’arrencada i nominal prou interessant com 
per a considerar-la la més adequada. A més es tracta d’una turbina de potència de 2,1 
KW, que no s’allunya de la idea sota la qual és basa el projecte.  
 
Una altra característica molt interessant de la turbina escollida és el nivell sonor, es 
tracta de 40 dB, prou baix com per a no produir molèsties si es disposa d’una certa 
distància entre la turbina i les vivendes. A més, el reduït pes de la turbina presenta 
avantatges davant de turbines més potents, no és necessari un suport de grans 
dimensions per a suportar el pes de la turbina. 
 
En definitiva, procedirem a realitzar el disseny del aerogenerador a partir dels 
paràmetres que presenta la turbina eòlica escollida. 
 



Manel Soriano Aerogenerador de petita potència PFC   

 21 

Hem de tenir present que l’aerogenerador que anirà acoblat a la turbina es tracta d’un 
generador síncron trifàsic d’imans permanents. Es tracta d’un tipus de generadors que 
no precisen d’excitació externa per a fer treballar la màquina, factor que interessa per no 
haver de realitzar una instal·lació auxiliar per a poder subministrar excitació als 
generadors. A més aquest tipus de generadors precissen d’un manteniment senzill i no 
acostumen a presentar molts problemes, factor que augmenta la durabilitat del sistema i 
en redueix els costos de manteniment. 
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6. EL GENERADOR SINCRON D’IMANTS PERMANENTS. 
 
6.1 Principi de funcionament: 

Per a entendre la elecció d’aquest tipus de generador a continuació es detalla el principi 
de funcionament d’aquests generadors, que es basa en la acció que s’estableix entre el 
corrent elèctric i el camp magnètic. 

 
El principi físic es deu a que si per un fil conductor circula una corrent elèctrica, aquesta 
genera un camp magnètic al seu voltant. Aquest camp magnètic es representa  
mitjançant línies concèntriques a l’eix del conductor, el sentit del qual, segons conveni, 
és horari sempre que es miri el conductor en el mateix sentit que la circulació de  
corrent. 
A la quantitat de línies de camp magnètic obtingudes se li denomina flux magnètic, i 

aquest flux per unitat de superfície es denomina inducció magnètica. 

 

 
FIGURA 10: corrent induïda en un conductor al aplicar moviment. 

 

En aquesta imatge es pot apreciar el comportament que té un conductor al qual es dota 
de moviment i està sotmès a un camp magnètic, la reacció és la inducció d’una corrent 
elèctrica a través del conductor. 

Per tal d’augmentar el valor del flux magnètic es pot augmentar la velocitat de rotació 
del conductor o augmentar la longitud d’aquest. Per a augmentar la longitud i d’aquesta 
manera augmentar el valor del flux, s’acostuma a enrotllar el conductor formant varies 
espires, conegut el resultat com a bobina. 

Si es fa circular per aquestes bobines una corrent elèctrica el resultat és que es comporta 
com un iman permanent, i si aquestes bobines es troben dintre d’un camp magnètic es 
produirà moviment degut a la interacció entre camps magnètics. 

Pel cas contrari que ens interessa a nosaltres, és a dir, si disposem d’un camp magnètic i 
un conductor el qual a través del moviment talla les línies de camp magnètic, el resultat 
és la variació del flux, efecte que provoca que s’indueixi una tensió en el conductor 
anomenada Força Electromotriu. Si es tanca el circuit del conductor, la força  
electromotriu induïda donarà lloc a una corrent elèctrica induïda, la qual al circular pel 
conductor genera un camp magnètic que influencia al camp creat pels imants. En el 
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nostre cas el camp magnètic on es troba immersa la espira estarà creat per imants 
permanents, tal i com s’observa a la figura següent. 

 

 
Figura 11: espira en camp magnètic 

 
Com en el cas anterior per a maximitzar el valor de la força electromotriu induïda en el 
conductor, s’augmentarà la longitud d’aquest enrotllant-lo al voltant d’un material 
ferromagnètic creant bobines. 

Al augmentar la velocitat de gir del conductor, el flux magnètic que el travessa 
augmentarà i per tant el valor de la força electromotriu induïda també. El mètode 
utilitzat per transformar l’energia mecànica en elèctrica es fer girar les espires dintre 

del camp magnètic. El flux magnètic que travessarà el conductor variarà al modificar-se 
l’angle respecte a l’angle que aquest formi amb les línies de camp magnètic. Per 
exemple el flux tallat pel conductor serà nul quan aquest es trobi a 0º o 180º i màxim 
quan es trobi a un angle de 90º o 270º. Per tant la tensió induïda en el conductor també 
serà variable i la seva freqüència depèn de la velocitat a la qual es mogui el conductor. 

D’aquesta manera s’explica que a major velocitats de rotació de les espires major serà la 
potència produïda per la màquina. 

 

6.2 Generador Síncron d’imants permanents. 

Un cop descrit els principis físics aplicables als generadors elèctrics, entrarem a detallar 
de forma més acurada el comportament i les característiques dels generadors síncrons 
d’imans permanents. 

En la següent figura es detallen les parts per les quals estan compostos aquests tipus de 
generadors. 
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FIGURA 12: Generador Síncron 

 

Com s’aprecia a la figura anterior principals parts dels generadors són: 

· Armadura: és el suport físic que envolta i suporta tots els components del 
generador. 

· Eix: és l’element que proporciona el moviment giratori. En el cas 
d’aerogeneradors, l’eix del motor va unit a les pales, d’aquesta manera es 
transforma la velocitat lineal del vent en velocitat angular a l’eix del motor per a 
produir l’energia. 

 
Figura 13.Configuracions de Rotor i Estator 

· Estator: és la part fixa del generador, està acoblat directament a l’armadura. En 
la figura 12 es situen els imans permanents en l’estructura de l’estator. Hi ha 
altres modalitats constructives on es situen les bobines en l’estator com es pot 
apreciar a la Figura 13. 
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· Rotor: és la part mòbil del generador. Està connectat a l’eix del generador. En la 
figura 11 s’observa que està format per espires, les qual al moure’s dintre del 
camp magnètic fix creat per l’estator s’indueix a través d’elles una corrent 
elèctrica. En altres casos, observar la Figura 11, es situen els imans al rotor i el 
moviment del camp magnètic és el que genera la força electromotriu a les 
espires del estator. 

· Imants permanents: és la base dels generadors síncrons d’imants permanents, 
realitza la funció de generar un camp magnètic permanent. En el cas de la figura 
12 genera el camp dintre del qual es farà girar un bobinat on s’induirà una 
corrent a la sortida de les bobines. O si estan situats al rotor, la seva funció será 
generar un camp magnètic rotatiu. Estan compostos per material ferromagnètics. 
S’han de disposar de manera que sempre hi hagi un nombre parell, és a dir, ha 
d’haver el mateix nombre de pols sud i nord.. 

· Bobines: es tracta de conductors enrotllats en un nucli ferromagnètic, és 
l’element on s’indueix la força electromotriu i per on circularà la corrent  
Escombretes o Col·lectors: son assemblatges rotatoris enganxats a l’eix del 
generador, però aïllat d’ell, el cas en que les bobines estiguin situades al rotor, 
de forma contrària, no es necessari disposar d’escombretes degut a que les  
obines estan situades a l’estator i no es veuen sotmeses a cap moviment. La seva 
funció es mantenir la connexió elèctrica amb l’element rotatiu.  

 

Un cop vistes les principals parts que composen el generador, es pot procedir a 
plantejar les hipòtesis de disseny. 
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8. MATERIALS DE DISSENY 
 
Per al disseny de l’aerogenerador és imprescindible determinar quins seran els materials 
que utilitzarem en les diferents parts constructives del generador. 

Per començar realitzarem un estudi dels materials constructius els quals formaran 
l’estator i el rotor. És de vital importància que les característiques dels materials a 
utilitzar siguin les idònies per al correcte funcionament del generador.  

A continuació es detallen les característiques dels materials en funció de la seva 
ubicació. 
 
8.1 Imants Permanents 

És la base de disseny de generador. Els imans son els encarregats de generar el camp 
magnètic giratori que induirà una tensió a les bobines estatòriques. A continuació es 
realitza una breu introducció al comportament dels imans i a la selecció del material que 
s’utilitzarà al disseny del generador. 
 
8.1.1 Característiques dels imans: 
 
Entenem per iman aquell material que presenta un camp magnètic remanent sense la 
necessitat de una energia exterior. Hi ha diferents tipus de imans permanents, els que 
disposen de característiques magnètiques de forma natural cm per exemple la magnetita, 
i els que les característiques magnètiques s’obtenen a partir de la aleació de diferents 
materials. 
Aquesta característica de magnetisme remanent, és molt útil per a construcció de 
màquines elèctriques, ja que redueix la excitació necessària per exemple en generadors i 
evita l’estesa de conductors per alimentar en els casos de màquines amb electroimants 
les bobines inductores. 
En els imans permanents, la ordenació dels moments magnètics dels seus dominis no 
son fàcils de reorientar, és a dir precisen d’una energia molt elevada per variar els 
dominis magnètics. Aquesta dificultat de reorientació dels dominis magnètics es 
reflecteix en la amplitud de les corbes d’histèresis dels materials. 
La corba d’histèresis que es presenta a continuació representa el cicle d’histèresis de 
imans permanents de Neodimi Ferro Bor. 

 
Figura 14: Cicle d’histeresis 

 

Com a norma general la zona de treballs dels imans permanents es situa en el segon i el 
quart quadrant. 
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En el segon quadrant la corba B-H és la corba de desmagnetització, els punts 
característics de la qual son els següents: 

Remanència Magnètica: Densitat de flux magnètic del iman quan la intensitat de camp 
aplicada sobre ell és nul·la. 

Força Coercitiva: mentre la intensitat de camp magnètic s’incrementa en polaritat 
oposada a través de la corba de desmagnetització i la densitat de flux és zero, la 
intensitat de camp present és la força coercitiva i es designa Hc 

El material escollit per a la construcció del rotor ha estat els imans de Neodimi ferro 
bor, aquests imans son els que presenten millors característiques magnètiques. A 
continuació realitzarem una explicació més extensa sobre aquest materials. 

Primer de tot comentar que es tracta d’un material relativament nou, es tracta d’un 
imant de terres rares i va se desenvolupat a principis dels anys 80 per General Motors i 
Sumitomo Metal Industries i va significar una millora considerable respecte als altres 
imans utilitzats fins al moment, ja que les característiques del Neodimi Ferro bor, supera 
les dels altres materials. 

Els imans estan composats per una aleació de Neodimi Ferro i Bor combinats de tal 
manera que cristal·litzen en el sistema cristal·lí tetragonal sota la fórmula empírica 
Nd2Fe14B, aquesta estructura comporta que els imans disposin d’una anisotropia 
magnètica molt alta, fet que provoca que el material disposi d’una alta coercitivitat 
(resistència a ser desmagnetitzat). 

A continuació es realitza una explicació dels paràmetres a considerar en els imans. 

Remanència (Br): és la capacitat d’un material per a conservar el magnetisme que li ha 
estat induït un cop es retira el camp magnètic aplicat. 

Coercitivitat (Hc): es la intensitat de camp magnètic que s’ha d’aplicar sobre un 
material per a reduir la seva magnetització a zero desprès de que el material hagi estat 
magnetitzat fins a la saturació, és a dir, mesura la resistència d’un material 
ferromagnètic a ser desmagnetitzat. Es mesura en Oersted o Ampers/metre, 

Producte de BxH: Mesura la densitat d’energia magnètica. 

Temperatura de Curie (Tc): És la temperatura màxima de treball dels imans a partir de 
la qual perden les seves propietats magnètiques. 

 

 

 
Figura 15: Imans permanents 
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8.2 Material del rotor: 
 
En el disseny del rotor no nomes es contempla la selecció i la ubicació dels imans, el 
nucli del rotor està format per acer, ja que presenta les mateixes característiques físiques 
que el ferro i resulta ser molt més lleuger. 
 
8.3 Material Estator 
 
El estator com s’ha especificat anteriorment és la part fixa del generador i és on es 
situen les bobines on s’indueix una tensió degut al moviment del camp magnètic. En el 
cas del nostre projecte de disseny es pretén donar solució als aspectes constructius que 
han de servir per a determinar els paràmetres de la màquina, és a dir, nombre de ranures, 
geometria de les ranures, diàmetres de la corona estatòrica i material constructiu. 

La part més important a nivell magnètic del estator esta composada per les plaques de 
material ferromagnètic que donen la configuració de les ranures. Aquest material ha de 
ser un material ferromagnètic que presentii les característiques adequades als camps 
magnètics aplicats pel moviment del rotor i millori les capacitats de les bobines que 
s’alberguen al seu interior. 

Com a norma general la construcció de les ranures de l¡’estator es realitza en ferro o en 
acer. Per tant hem de realitzar una recerca d’informació referent a aquesta materials i 
escollir el que ens sembli més adequat per les seves característiques. 

 

 
Figura 16: diferents tipus de xapes ranurades d’acer 

 

8.4 Ranures: 

Les ranures son les incisions en les plaques de material on es realitzaran el bobinatge on 
s’indueix la tensió i el corrent que evacua el generador.  El nombre de ranures del 
estator i la distribució dels conductors afectaran  a la forma i el valor de la ona de tensió 
induïda en els conductors. 

 

8.5 Conductors: 

Es tracta de conductors de coure els quals s’ubiquen en forma de bobinat en les ranures 
de l’estator. 
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Han d’estar dissenyats per a suportar les tensions i els corrents elèctrics als quals ha de 
treballar el generador per assegurar que no es fondran ni presentaran pèrdues elevades 
per efecte joule.  

Per els càlculs que s’han realitzats en els annexes els consuctors escollits per a realitzar 
el bobinat de les ranures és el següent: 

Material Coure 
Diàmetre Exterior 1,29 mm 

Diàmetre Aïllament 0,067 mm 
Diàmetre Coure 1,22 mm  

Resistència Elèctrica 0,013 Ω/m 
Pes 10,91 g/m 

Taula 5: Característiques dels conductors 

8.6 Eix del rotor. 

És la part encarregada de transmetre el gir de les aspes de la turbina al rotor de la 
màquina. A continuació es detallen les característiques de l’eix i un diagrama on 

s’especifiquen les parts de la màquina. 

Material Acer 
Diàmetre 30 mm 
Densitat 7.800 kg/m3 

Taula 6: Característiques de l’eix 
 

 
Figura 17: parts d’un generador 

 

En la figura anterior es poden apreciar pat¡rts de la màquina les quals no han estat 
dissenyades  a la espera de realitzar un prototip i verificar que els paràmetres calculats i 
les reaccions esperades i simulades es correspondran amb el calculat.  

Un cop realitzat el prototip i verificades les característiques del generador es procedirà a 
dissenyar les següents parts: 

Carcassa envolvent: és la part que envolta al conjunt del generador i que serveix com a 
protecció externa per al generador alhora que serveix com a suport a més de facilitar el 
refredament de la màquina. 

Caixa de connexions: és l’element de la màquina on es realitzen les connexions del 

bobinat i de la màquina amb la càrrega o la xarxa. 
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9. HIPOTESIS DE DISSENY: 

Un cop explicades les diferents parts de la màquina i determinats els materials 
constructius, es tracta de donar forma a les parts abans esmentades a partir d’unes 

restriccions de disseny que assegurin la rigidesa mecànica de la màquina i el correcte 
acoblament magnètic de la mateixa. 

S’han establert les restriccions per al disseny de la màquina que es mostren en la taula 
següent i que asseguren el correcte funcionament de la màquina. 

9.1 Restriccions de disseny: 

Objectiu de la restricció  

 

 

Valors de validesa de la 
del disseny de la MSIP 

Número de pols     2p 2p > 20 pols 
Número de Ranures per pol i fase     q q < 1 

Diàmetre del Rotor     Dr Dr < D0 
Alçada dels Imants     lm 2 mm ≤ lm ≤ 8 mm 

Angle de mig Pol en ºe     α 0,7π /2 ≥ α 
Diàmetre exterior Estator     Do Do  ≤ 500 mm 

Ample de Dent     bts bts > 2.5 mm 
Alçada de Ranura     hss hss > 0 mm 

Obertura de ranura    kopen kopen ≥ 0.2 
Alçada Entrada de Ranura     hsw hsw ≥ 1 mm 

Longitud de la màquina     L 100 mm ≤ L ≤ 500 mm 
 
 

Garantia de rigidesa 
mecànica 

Alçada Corona Estatòrica     hsy hsy ≥ hss/ 2 
Ample de Ranura     bss2 0,15hss ≤ bss2 ≤ 0.5hss 

Ample de dent     bts  bts > 2.5 mm 
Base de Ranura     bss1 kopenbss1 ≥ 2 mm 
Obertura Ranura     bso bso ≥ 2 mm 

 

Evitar la saturació 

Inducció màxima a l’entreferro     Bg Bg ≤ 1,1 T 
Inducció màxima a les dents     Bts Bts  ≤ 1,6 T 

Inducció màxima a la corona estatòrica     Bse Bse ≤ 1,4 T 
Inducció màxima a la corona rotòrica     Bsr Bsr ≤ 1,4 T 

Prevenció elevades 
temperatures i pèrdues 

eficiència 

Temperatura del bobinat     Tcu Tcu = 80 ºC 

Pèrdues del coure     Pcu Pcu ≤ 700 W 

Límit de Preu Massa d’imant     mmag mmag < 5.5 kg 
Límit de Pes Massa total     mtot mtot < 150 kg 

Taula 6: Restriccions de disseny 

El primer pas consisteix en dissenyar un diagrama de procés sobre el qual ens basem per 
a realitzar el disseny de la màquina i que ens servirà com a suport per a saber si els 
components que es van dissenyant s’adeqüen a les necessitats i a les restriccions 

imposades. El diagrama de procés es pot apreciar en els annexes en l’apartat 5. 

Un cop establertes les restriccions, els materials i els valors nominals de la màquina es 
procedeix a determinar els paràmetres. Com s’especifica en l’Annex 2 segons la 

informació del recurs eòlic disponible i de la turbina comercial que s’ha triat els valors 
nominals de treball de la màquina son els següents: 
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Tipus d’Aerogenerador Bipala Eix horitzontal 

Potència nominal 2100 W 

Diàmetre de les pales 6 m  

Velocitat inicial de generació 2,5 m/s 

Velocitat nominal de Generació 8 m/s 

Velocitat Màxima de Generació 14 m/s 

Tipus de Màquina Síncrona IP 

Excitació Imans Permanents 

Velocitat de Gir 207,7 rpm 

Freqüència 45 Hz 

Tensió Nominal de Generació 230 V 

Intensitat Nominal 6.89 A 

FP 0,85 

Nombre de pols 26 

Nombre de Ranures 24 

Rendiment Teòric 0,85 

Taula 7: Paràmetres nominals de la màquina 
 

Com a característica de control de la màquina es dotarà d’un sistema que asseguri que a 

partir de 9 m/s de velocitat de vent es reguli el pas del vent per la turbina per a evitar 
que es sobrepassin els nivells de potència i intensitat que cremarien la màquina, seguint 
produint energia com si treballes a nivell nominal. Aquesta regulació es durà a terme 
mitjançant elements físics que variïn l’angle en que el vent incideix en la turbina. 

 

9.2 Tipus de bobinat: 

El primer a determinar de la màquina és el tipus de bobinat que es realitzarà, concentrat, 
distribuït de doble capa, etc... i el nombre de ranures del estator. Per a escollir els valors 
més adients s’ha de considerar l’elevat nombre de pols dels quals disposarà la màquina 
(26), fent el nombre de ranures per pol i fase sigui inferior a la unitat tal i com es mostra 
en la formula següent: 
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On Zs és el nombre total de ranures p el nombre de parell de pols i m el nombre de 
fases. Per tal de determinar quin serà el nombre més adequat de ranures, s’ha de 

corroborar que el factor de bobinat obtingut no sigui baix ja que això reduirà la tensió 
induïda en els conductors. Per tant s’ha d’analitzar les configuracions possibles de la 

màquina per a escollir el valor més apropiat que maximitzi la energia capaç de produir i 
alhora redueixi al màxim els harmònics. 

S’ha escollit un tipus de bobinat concentrar de doble capa, partint de la base de que a la 

sortida del generador és necessari acoblar elements reguladors i transformadors per a 
poder adequar la tensió generada en la necessària per al consum. 

 
Figura 18: Factor de bobinat 

El disseny del bobinat final de la màquina és el que es mostra a continuació, totes les 
bobines de la mateixa fase es troben connectades en sèrie. 
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Figura 19: Bobinat de la màquina. 

9.3 Imants permanents: 

Com s’ha comentat repetides vegades anteriorment la excitació de la màquina s’ha 

escollit que fos amb imans permanents presentant els avantatges expressats en l’apartat 

MATERIALS DE DISSENY.  
Els imans escollits es presenten en la següent Taula: 

 
Material NdFeB N32 
Magnetisme Remanent 1.16 T 
Permeabilitat Relativa 1,045 
Força Coercitiva  883,31  kA/m 
Densitat 7.800  Kg/m3 
Temperatura de Curie 310  ºC 
Factor de Recubriment Polar 0.66 

Taula 8: Característiques dels imants permanents 
 

Com s’ha especificat es tracta d’un rotor de pols sortints, el que comporta que els 

imants aniran muntats sobre la superfície cilíndrica del rotor. Amb aquesta configuració, 
els  material dels imants i per a una alçada d’imant determinada el camp que es crearà a 

la superfície dels imants es pot expressar mitjançant la següent expressió: 
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Per tant si considerem que ens interessa tenir un valor de Bm aproximat de 1,1T, que 
s’ha de vigilar no provocar la desmagnetització de la màquina quan estigui treballant a 
plena càrrega i que els altres paràmetres estan definits pel tipus de material, NdFeB, i 
pel valor de l’entreferro podrem determinar el valor de l’alçada dels imants. 

 

9.4 Geometria de la màquina: 

Un cop determinat el tipus de bobinat de la màquina i el sistema d’excitació, 

determinarem les principals magnituds físiques de la màquina, és a dir la longitud i el 
diàmetre exterior de l’estator, aquests paràmetres van lligats per la relació que es mostra 

a continuació: 

 

 
 

Tal com s’indica en la fórmula anterior la relació entre la longitud i el diàmetre de la 

màquina depèn del parell, de la inducció mitja a l’entreferro i de la capa de corrent. Es 

pot procedir a donar valors predeterminats a la longitud i diàmetre o a calcular la relació  
entre ells en funció de les magnituds ja calculades. S’ha optat per a calcular les variables 
que intervenen en la determinació de la relació entre Di L. Es pot apreciar el mètode de 
càlcul en l’annex 2. 

Segons els càlculs realitzats en l’annex 2 i en la hipòtesis de disseny per la qual s’ha 

optat per a dotar la màquina del mateix diàmetre que longitud, s’ha obtingut els valors 

de 171 mm de longitud i 171 mm de diàmetre després de realitzar càlculs per a 
dimensions majors i intentant reduir al màxim aquests dos paràmetres per a reduir les 
dimensions, pes i preu per materials de la màquina. 

 

9.5 Entreferro: 

Es denomina entreferro de la màquina aquella zona que es situa entre la corona 
estatòrica i el rotor. L’entreferro te influencia en la força magnetomotriu així com en la 
inductància de la màquina. A més a més te una importància en l’aspecte tèrmic degut a 

que es pot utilitzar com a zona de refrigeració de la màquina. 

 

.Amb la relació entre la longitud i el diàmetre establerta es procedeix a calcular el valor 
de l’entreferro de la màquina utilitzant la següent expressió: 

 



Manel Soriano Aerogenerador de petita potència PFC   

 35 

 
 

Per tant amb aquesta expressió determinen quina és la distància mínima de l’entreferro. 

Amb el diàmetre i la longitud de la màquina definits, el valor mínim de l’entreferro és 
de δ = 0,56 mm, el valor que s’ha adoptat és de 0.6 mm  

 

9.6 Tipus de Ranures: 

La geometria de les ranures és un factor determinant dintre del disseny de la màquina, 
son les encarregades d’albergar les bobines i per tant han de ser de material 

ferromagnètic i assegurar la rigidesa mecànica de la màquina. Hi ha moltes possibilitats 
de definir la geometria de les ranures i és important determinar quina serà la més 
adequada per al nostre disseny. 

 

 

Figura 20: Tipus de ranures. 

 

Com a norma general les ranures obertes s’utilitzen en màquines de potència igual o 

superior a 50 kW, i les semiobertes per a màquines de potència mes baixa, mentre que 
les tancades es solen utilitzar en els bobinats dels rotors. 

S’ha escollit un tipus de ranura semioberta. Les magnituds físiques més importants de 
les quals son les següents: 

Alçada de ranura: és la distància entre la part interior de la corona estatòrica i la incisió 
de la ranura. 

Ample de ranura: pot disposar de diferents valors depenent de la geometria de la ranura, 
per exemple com s’aprecia en la figura X, hi ha dos valors per a l’amplitud de la bobina, 

l’amplitud inferior(bss1) i la superior(bss2). 

Obertura de Ranura: és el coeficient que determina l’angle d’obertura entre la entrada a 

la ranura i el seu interior. 

Alçada entrada de ranura: és la distància entre la part interior de la corona estatòrica i el 
punt on la ranura s’amplia, es pot apreciar en la següent figura. 
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Figura 21: dimensions de les ranures 

Determinant els valors de les ranures, per simple geometria quedaran definits els valors 
de les dents, els quals hauran de complir amb les restriccions descrites anteriorment per 
assegurar l’estabilitat estructural. 

La forma i la distribució de les ranures afectarà a la forma de l’ona de tensió induïda 
generada en les bobines estatòriques, fet pel qual s’ha de seleccionar la forma de ranura 

que redueixi el valor dels harmònics per a disminuir la distorsió en la tensió generada. 

Per a dissenyar les ranures és necessari tenir en consideració les restriccions exposades 
per a evitar la saturació magnètica del generador i alhora complir amb els valors de 
validesa del disseny de la màquina síncrona d’imans permanents. 

El nombre de ranures el determinarem tal i com s’explica en l’annex 2 pauta de càlcul. 

En aquest mateix annex es troba especificat el procés de càlcul i de disseny de la forma i 
els paràmetres de les ranures, les quals es presenten a continuació els seus valors: 

Diàmetre Exterior Estator 235 Mm 
Diàmetre Interior Estator 171 Mm 
Diàmetre Exterior Rotor 164 Mm 
Diàmetre Eix Rotor 140 Mm 
Alçada del Imants permanents 3 Mm 
Alçada Entrada Ranura 3 Mm 
Alçada de la Ranura 22 Mm 
Alçada Corona Estatòrica 11 Mm 
Alçada Corona Rotòrica 12 Mm 
Entrada de Ranura 3 Mm 
Base de Ranura 9 Mm 
Amplada de Ranura 10 Mm 
Ample de Dents 17.07 Mm 
Obertura Ranura 0.4 
Pas de Ranura 22.38 Mm 

Taula 9: Dimensions de les ranures 
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10. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS. 
 
Un cop han estat calculats els paràmetres de la màquina i comparats amb les restriccions 
imposades, complint amb la totalitat d’aquestes, s’ha de procedir a realitzar el disseny 

físic de la màquina e implementar-se en el programa FEMM per a validar els resultats 
calculats. 
 
En FEMM es pot calcular la distribució i el comportament magnètic de la màquina 
introduint la geometria i els materials  de la mateixa. Un cop definits els materials i la 
geometria de la màquina es procedeix a la seva simulació, la qual servirà per a validar 
els resultats obtinguts i determinar la viabilitat i el correcte funcionament a nivell 
magnètic. 
 
El disseny és el que es mostra en la figura següent i les condicions dels materials i de les 
fronteres entre diferents materials és les que es mostren en les taules de l’annex 2 

apartat 6 a continuació de la figura de la màquina. 
 

 
 

Figura 22: Geometria de la màquina. 
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Un cop introduïdes totes les variables de càlcul en el disseny de la màquina es procedeix 
a la simulació del comportament magnètic, que es la figura que es pot apreciar a 
continuació.  
 

 
 

Figura 23: Distribució del camp magnètic de la màquina 
 
Com es pot apreciar en la figura el camp magnètic creat pels imants permanents en les 
superfícies de la màquina, s’han d’analitzar els resultats i assegurar que els valors 

obtinguts no superen les restriccions i s’apropen als valors analítics calculats mitjançant 
la fulla de càlcul.  
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11. ESTIMACIÓ DE PÈRDUES I PARÀMETRES EQUIVALENTS DE LA 
MÀQUINA. 

A partir dels resultats obtinguts en les simulacions anteriors, les dimensions de la 
màquina i les fórmules de l’annex 2 es pot realitzar el càlcul dels paràmetres elèctrics 
equivalents del generador i pèrdues en les diferents parts de la màquina. A continuació 
es presenta en una taula les pèrdues estimades, el procés de càlcul i les fórmules 
emprades es troben en l’annex 2 apartat 3.  

 
Resistència per fase 1,57 Ω 
Inductància magnetitzant 11.63 mH 

 
Pèrdues en el Ferro Estator 23.8 W 

Pèrdues en el Ferro Rotor 37,95 W 

Pèrdues per Foucault 0.31 W 

Pèrdues per Histèresis 10,83 W 

Pèrdues Joule 179,7 W 

Pèrdues Addicionals 37.8 W 

Rendiment 87,07 % 

Taula 10: Característiques i pèrdues de la màquina. 
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12. ESTUDI TÈRMIC. 
 
Realitzada la simulació i visualitzats els resultats, és necessari realitzar un estudi tèrmic 
de la màquina i comprovar que els valors de temperatura obtinguts no superen els 
llindars marcats per les restriccions i asseguren un correcte funcionament de la màquina. 
Per a realitzar l’estudi tèrmic de la màquina s’ha optat per a realitzar una simulació del 

comportament tèrmic mitjançant el circuit equivalent del alternador síncron, el qual es 
mostra en la següent figura. 
 
Sobre aquest circuit podem realitzar la simulació amb el programa PSIM, el qual 
serveix per a la resolució i simulació de circuits elèctrics. Per tant si dotem els elements 
del circuit i donem valor a les diferents temperatures a les quals estarà exposada la 
màquina, podem calcular a quina temperatura treballarà cada part de la màquina. 
 
A continuació es mostra el esquema elèctric equivalent del generador síncron d’imants 

permanents el qual s’utilitza per a poder calcular les pèrdues que s’obtindran i les 

temperatures a les quals treballen les diferents parts del generador que son objecte 
d’estudi. 
 

 
Figura 24: Circuit tèrmic equivalent de la màquina. 
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Els paràmetres de la màquina que han de servir per a realitzar els càlculs s’obtenen en la 

pauta de càlcul de l’annex 2 on s’especifiquen les fórmules del càlcul dels paràmetres. 

A continuació es mostra una taula amb els valors dels elements característics del circuit: 
 

Resistència Tèrmica (K/W) 
Rth1 Carcassa-  Exterior 0,1552  
Rth2 Carcassa - Corona 0,0015 
Rth3 Corona - Dents 0,0034 
Rth4 Conductors 3,4481 
Rth5 Caps de Bobina 0,0404 
Rth6 Aire Intern - Carcassa 0,0060 
Rth7 Aire intern – Rotor 4,6428 
Rth8 Aire Intern – Caps de bobina 0,1567 
Rth9 Entreferro 0,0747 
Rth10 Rodaments 0,3309 
Rth11 Carcassa - Rodaments 0,0776 

Taula 11: Valors de les resistències tèrmiques 
 
 

Amb aquests valors i la temperatura ambient es pot calcular el comportament tèrmic de 
la màquina. A part de la resolució del circuit de forma analítica utilitzant el programa 
PSIM s’ha realitzat la simulació del comportament tèrmic utilitzant el programa FEM. 

La introducció de les variables i de les propietats per a desenvolupar la simulació 
s’expliquen en l’Annex 7. Els resultats obtinguts de la simulació amb PSIM es mostren 
a la següent taula i la gràfica de resultats es la que es mostra a continuació. 
 
 

1 Carcassa-  Exterior 77,54 ºC 
2 Carcassa - Corona 72,14 ºC 
3 Corona - Dents 77,55 ºC 
4 Conductors 72,31 ºC 
5 Caps de Bobina 72,66 ºC 
6 Aire Intern - Carcassa 78,26 ºC 
7 Aire intern – Rotor 73,46 ºC 

Taula 12: Temperatures en règim permanent 
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Figura 25: Temperatures en règim permanent 
 

La figura que es mostra equival a la simulació del circuit tèrmic equivalent, on es poden 
apreciar les temperatures de les diferents parts de la màquina quan aquesta treballa en 
règim permanent. 
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13. ESTIMACIÓ ENERGIA ANUAL PRODUÏDA. 

Per a conèixer el temps d’amortització del generador és necessari realitzar l’estudi de 

producció d’energia anual per a poder calcular l’import equivalent que suposa la 

generació de l’energia. 
El procés de càlcul es basa en conèixer la gràfica de potència de la màquina per a 
diferents velocitats de vent i a través de les probabilitats de que el vent bufi a aquesta 
determinada velocitat durant un nombre d’observacions. 
El procés de càlcul es detalla a l’annex 2 i els resultats son els que es mostren a 

continuació: 
 

Energia Anual Produïda 7.607kwh 
Preu del kwh 0,225 €/kwh 
Estalvi energètic 1.711,58 € 

Taula 12: Resultat estudi energètic 
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14. PRESSUPOST 

Com a últim pas dintre del disseny del alternador és imprescindible realitzar un 
pressupost per a determinar el preu dels materials de la màquina i de les hores de 
muntatge del generador per tal de presentar-lo a un client o determinar si és viable des 
del punt de vista econòmic ja que és un factor determinant per a la elaboració del 
projecte o desestimació per considerar-lo no rentable. 
Per a desenvolupar el pressupost s’ha realitzat una recerca de mercat per a determinar 
els preus dels materials a utilitzar en la construcció del generador. D’aquesta manera els 
preus obtinguts han estats aquests. 
 

Material Preu Unitari  Unitats  Preu total (€) 
Conductors de Coure 0,5 €/m 1531 metres 765,5 € 
Material de Rotor i 

Estator 
8 €/kg 55 kg 480,6 € 

Imants NdFeB 32 120 €/kg 1,39 kg 166,8 € 
Eix del Rotor 12 €/kg 1,12 kg 13,23 € 

Turbina Comercial 2000 € 1 unitat 2.000 € 
Mà d’obra 20 €/h 20 hores 400 € 
Enginyeria 30 €/h 10 hores 300 € 

Costos indirectes  10 % cost 486,55€ 
Cost estimat per aerogenerador 4.603.67 € 

Taula 13: Pressupost desglossat 
 
Els conceptes que es detallen en el pressupost s’expliquen a continuació: 
 
Materials (coure, acer, Imants): es tracta del preu dels materials constructius del 
generador, es tracta del pes més fort dels pressupostos ja que és l’element que eleva el 
preu del projecte. 
 
Mà d’obra: en aquest apartat es consideren els costos derivats del preu de la mà d’obra 
dels operaris per tal de desenvolupar els treballs necessaris per a muntar el generador. 
 
Per a l càlcul del cost de mà d’obra s’ha considerat un preu unitari per hora d’operari de 
20 €/h, considerant que per al muntatge del generador, es pot dedicar aproximadament 
unes 20 hores de feina, el resultat és el que es mostra en la taula. 
 
 
Costos d’enginyeria: es contempla aquesta apartat com a la necessitat de que el 
responsable de projecte segueix el desenvolupament del mateix i el control de que el 
resultat obtingut s’adequa a les necessitats a cobrir i als paràmetres dissenyats. S’ha 
considerat que la dedicació de l’enginyer al projecte és d’ aproximadament 10 hores, 
una vegada el generador ha estat dissenyat, i un cost de 30 €/hora. 
 
Costos indirectes: entenem per aquests costos aquells que son derivats dels costos 
directes (materials, mà d’obra, etc...) i que podem entendre com a costos de gestió, de 
transport i d’altres costos. 
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15. CONCLUSIONS. 
 
El primer a comentar és que en el projecte es volia donar solució al disseny del 
generador eòlic, no es pretenia realitzar el disseny complet de la turbina ja que per a 
aquest tipus de projecte és necessari el disseny i estudi de les components 
aerodinàmiques i físiques de les pales i dels elements de captació tals com el sistema 
d’orientació, sistema de frenada, etc...  
 
La solució aportada i el disseny realitzat només contemplen el generador, però per a que 
la instal·lació del aerogenerador sigui complerta i la energia captada per les pales i 
transformada pel generador pugui ser emmagatzemada o utilitzada de forma directa, és 
necessari que a la sortida del generador s’hi instal·li un equip de control que reguli la 
tensió i la freqüència ja que els valors que produeixen aquests generador pateixen 
moltes variacions en tensió i freqüència, fet que fa que la seva connexió directa amb la 
xarxa o amb el punt de consum sigui impensable degut a que les variacions farien malbé 
les càrregues a les quals alimentes. 
 
A la vista dels resultats obtinguts analíticament i gràficament mitjançant les simulacions 
i les taules de càlcul, s’ha determinat la viabilitat de la construcció de la màquina, és a 
dir, que els càlculs realitzats asseguren el correcte comportament de la màquina. 
 
El primer a realitzar hauria de ser un prototip per a analitzar el comportament real del 
disseny i comprovar que el comportament previst realment s’adequa a la realitat i 
realitzar les modificacions del disseny oportunes en cas de trobar-nos amb 
comportaments inesperats o no desitjats. 
 
Com a avantatges davant d’altres models comercials és interessant contemplar que s’ha 
reduït les dimensions i el pes del alternador, suposant un avantatge respecte a altres 
generadors més pesants i grans per a la seva integració en nuclis urbans. És important 
contemplar que encara s’ha de realitzar el sistema de frenada d’emergència i el sistema 
de regulació de l’angle incident del vent per a assegurar que a partir de la velocitat 
màxima de generació, 9m/s, la energia que produeix el alternador no segueix 
augmentant sino que s’estabilitza i es manté constant per molt que augmenti la velocitat 
del vent. 
 
La integració d’aquests generadors eòlics a la ciutat de Barcelona pot suposar alguns 
impediments degut a que els règims de vent a la ciutat son molt turbulents i aquest 
factor pot provocar el desgast dels elements físics del generador i provocar un 
deteriorament més ràpid que pot comportar que la construcció del generador no resulti 
rentable. 
 
Per altra banda és molt interessant contemplar la instal·lació del generador en petites 
residències aïllades per a abastir-les de la suficient energia per a considerar-se 
autoproductors i evitar la estesa de circuits de distribució fins a els punts de consum. 
. 
En altres països, com ara la Xina, s’estan utilitzant aquests tipus d’aerogeneradors en 
l’enllumenat de carreteres i autopistes, encara que per a realitzar aquesta tasca és 
necessari un equip condicionador del senyal de sortida i alhora un equip 
d’emmagatzematge per assegurar que hi haurà energia suficient per a no deixar sense 
llum les carreteres. És molt interessant contemplar aquests possibles usos diferents als 
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habituals destinats als aerogeneradors, per exemple en carreteres i camins apartats de la 
xarxa de distribució d’energia es podrien instal·lar al llarg de la mateixa i d’aquesta 
manera abastir d’electricitats als elements de la carretera o camí d’electricitat.  
 
A la vista del cost estimat de la producció d’un aerogenerador resulta viable la 
construcció, encara que s’ha de contemplar que per a la connexió del aerogenerador és 
necessari l’equip de control a la sortida, el preu unitari es veuria augmentat 
notablement. Aquest fet provoca que la rendibilitat de la instal·lació disminueixi 
augmentant la inversió inicial i augmentant el temps necessari per a amortir la 
instal·lació. 
 
Per altra banda es considera que la vida útil del generador és d’aproximadament 20 
anys, i si es te una previsió de generació anual de 7.107 kwh, en aproximadament 4 anys 
es pot recuperar el cost de la inversió inicial contemplant els costos que poden suposar 
el manteniment, que durant el temps en que funcioni la màquina serà necessari un 
manteniment preventiu per a evitar el desgast de la màquina i evitar haver de realitzar 
grans costos en reparacions. Es contempla com a estalvi el preu al qual es paga el kwh 
en una vivenda amb electrificació bàsica (22.5 c€/kwh). A la hora de vendre energia a la 
xarxa elèctrica de distribució el preu per kwh generat és mes alt. 
 
A la vista dels resultats anteriors i de les exposicions realitzades durant tot el projecte, 
es conclou que la realització del generador és viable en un entorn en el qual la 
possibilitat de captació del vent sigui similar o en millors condicions, règims de vent 
superior als de la estació meteorològica estudiada, per a augmentar la producció anual 
d’energia i per tant reduir el temps d’amortització dels costos del generador. 

Considerant simplement l’entorn urbà per a la instal·lació del generador presenta certes 
desavantatges. Entre elles no hi ha una normativa específica per a energia mini eòlica, 
avui en dia està en fase de desenvolupament i fins a que no hi hagi un marc legal que 
potenciï el desenvolupament d’aquesta tecnologia per a la integració urbana seguirà 
estant en desavantatge davant d’altres fonts de generació com ara les cogeneracions o 
fins i tot les plaques fotovoltaiques. 
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