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RESUM 
 
 
L’objectiu del projecte és avaluar la viabilitat d’abastir d’energia elèctrica una vivenda 
aïllada de la xarxa utilitzant energies renovables. Les tecnologies estudiades han sigut la 
solar i la eòlica, i analitzades de forma separada, formant un sistema híbrid o amb una 
font energètica auxiliar consistent en un grup electrogen. 

Per a l’elecció de la opció més adequada s’ha analitzat el recurs disponible a partir de 
dades meteorològiques de l’emplaçament, s’ha estudiat la producció energètica i els 
costos de cada tecnologia, i s’ha realitzat un model d’optimització amb el MATLAB. 

En l’últim apartat s’analitza el sistema utilitzant el software especialitzat HOMER. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Electrificació rural. Sistemes aïllats 
 

Actualment, en els països desenvolupats, existeix una xarxa elèctrica que arriba a totes les 

zones urbanes i a pràcticament tots els nuclis de població. Així i tot, encara existeixen zones 

rurals que no disposen de connexió a la xarxa i on la dispersió de la població, el baix consum i 

la falta d’infraestructures fa que l’extensió de la xarxa fins a aquests punts sigui 

econòmicament inviable. 

En aquests entorns, l’ús d’energies renovables pot servir per a cobrir les necessitats 

energètiques mitjançant l’aprofitament dels recursos energètics autòctons com l’energia solar, 

eòlica, hidràulica o la biomassa. 

Les principals característiques que diferencien els sistemes d’electrificació rural amb energies 

renovables de la connexió a la xarxa convencional, son les següents: 

• Econòmicament, en entorns aïllats, la implantació de sistemes d’energies 

renovables pot ser més viable que l’extensió de la xarxa elèctrica. 

• Amb sistemes renovables, la energia primària és gratuïta i s’elimina la dependència 

d’una companyia elèctrica, de les variacions de tarifes, de talls o caigudes de tensió 

de la xarxa elèctrica. 

• D’altra banda, es depèn de la disponibilitat del recurs energètic natural. Aquesta 

dependència fa que sigui imprescindible disposar de dades del recurs energètic 

local i realitzar un estudi previ del potencial energètic d’aquest. 

• Per reduir la dependència del sistema a la disponibilitat del recurs energètic, 

normalment s’incorpora algun sistema d’acumulació d’energia. També es comú 

utilitzar sistemes auxiliars de generació d’electricitat com grups electrògens, o 

sistemes híbrids que aprofiten diversos recursos renovables. 

• Al ser el propi usuari el que produeix la seua energia, s’aconsegueix una major 

conscienciació sobre l’ús que es fa d’aquesta. 

• Des del punt de vista mediambiental, aquests sistemes contribueixen a l’ús de les 

energies renovables i la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

En la electrificació amb energies renovables de zones rurals, cada vegada és més comú l’ús de 

sistemes híbrids solars-eòlics combinats amb un generador diesel com a font d’alimentació 

auxiliar. 

 

1.2. Sistemes híbrids solars-eòlics 
 

Un dels principals inconvenients de les energies renovables es la dependència del recurs 

energètic, ja que aquest no és constant i no sempre està disponible. 
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La utilització de sistemes híbrids és una manera de limitar aquest inconvenient, ja que 

s’elimina la dependència d’una única font energètica i s’augmenta la producció d’energia i la 

disponibilitat del sistema. 

Un dels sistemes híbrids més utilitzats en electrificació rural son els solar-eòlics ja que el vent i 

el sol son dos recursos que sovint es complementen bé. 

La hibridació consisteix en combinar diferents tecnologies de generació d’energia en un únic 

sistema. D’aquesta manera, en un sistema solar-eòlic, es combinen la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques amb miniaerogeneradors, presentant l’avantatge de que comparteixen 

components del sistema com el sistema d’emmagatzematge (bateries), el sistema de gestió o 

un possible sistema de generació auxiliar. 

Resumint, els avantatges dels sistemes híbrids son: 

• Increment de la quantitat d’energia generada 

• Eliminació de la dependència d’una única font energètica 

• Major fiabilitat del subministrament d’energia 

• La capacitat de compartir components del sistema per als diferents sistemes de 

generació 

• Possibilitat de disminuir la capacitat de les bateries degut a l’augment de la 

fiabilitat 

 

1.3. Complementarietat dels recursos solar i eòlic 
 

El vent sol bufar més en períodes on la radiació és més baixa i viceversa 

A la tardor i la primavera tots dos recursos presenten valors significatius, sent la primavera 

l’estació de l’any quan el nivell de producció sol ser el màxim. 

A l’estiu, quan el recurs eòlic és més reduït, el potencial solar és més elevat; i a l’hivern, quan 

el recurs solar és més baix, la producció eòlica compensa la manca de producció solar. 

Amb els sistemes híbrids es redueixen les fluctuacions en la producció d’energia durant l’any. 

Mentre que amb sistemes eòlics o solars per separat es poden produir fluctuacions mensuals 

de l’ordre del 300%, amb els sistemes híbrids, aquestes fluctuacions es solen mantindre en 

nivells al voltant del 25%. 

 

 

 

 



Página | 8 
 

1.4. Configuracions i components del sistema 
 

Existeixen diferents configuracions en funció de la demanda energètica de la instal·lació: 

• Per aplicacions amb necessitats energètiques reduïdes o mitjanes, una bona 

solució son instal·lacions solars o eòliques. 

• Per aplicacions amb una demanda energètica superior o que alimenten càrregues 

que necessiten una major seguretat en el subministrament, serà necessari 

instal·lar un sistema de generació auxiliar, com per exemple un grup electrogen 

diesel. 

Els components bàsics del sistema son: els aparells generadors, el sistema de control i gestió, i 

el sistema d’emmagatzematge. 

El sistema de control es l’encarregat de gestionar el funcionament del sistema i protegir les 

bateries contra la sobrecàrrega i la sobredescàrrega. En un sistema híbrid amb sistema de 

generació auxiliar, el sistema de gestió controla que les bateries es carreguen a partir de 

l’energia generada per l’aerogenerador i les plaques fotovoltaiques, i només quan arriba a 

nivells de càrrega baixos, entra en funcionament el sistema de generació auxiliar (que sol ser 

un grup electrogen diesel). Altres components com els rectificadors i inversors, s’encarreguen 

d’adaptar els nivells de tensió en cada fase del sistema als valors adequats.  

 

2. RECURS SOLAR 
 

2.1. Radiació solar 
 

La radiació solar té el seu origen en les reaccions nuclears que es produeixen al sol i que 

alliberen enormes quantitats d’energia. La major part d’aquesta radiació emesa es troba dintre 

de l’espectre comprés entre l’infraroig i l’ultraviolat, estant aproximadament el 47% de 

l’energia dintre de l’espectre visible. 

En l’atmosfera extraterrestre, la radiació que arriba del sol té un valor pràcticament constant i 

igual a 1367 W/m2. Aquest valor es denomina constant solar, GO, i representa l’energia emesa 

per el sol per unitat de temps i rebuda en una superfície d’1m2, considerant la radiació solar 

perpendicular a la superfície. El valor de la constant solar varia en funció dels cicles solars 

(±0,02%) i degut a la excentricitat de l’òrbita terrestre que fa que la distància Terra-Sol sigui 

variable. Aquesta variació està al voltant d’un 3%. 

Al travessar l’atmosfera, aquesta radiació es modifica i atenua degut als fenòmens d’absorció, 

dispersió i reflexió atmosfèrica, de manera que, al nivell del mar, la radiació màxima que es rep 

és d’uns 1000 W/m2, valor al qual només sol arribar-se en zones tropicals i subtropicals, a les 

12h del migdia solar, i en unes condicions d’atmosfera clara, neta i seca. 
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D’aquesta forma, la radiació que arriba a la terra està formada per tres components: 

• Radiació directa, que és la que arriba directament des del Sol sense que es desviï al 

seu pas per l’atmosfera. 

• Radiació difusa, que és la que sofreix canvis en la seua direcció degut a la reflexió i 

dispersió atmosfèrica. 

• Albedo, que és la radiació directa i difusa que es rep per reflexió del sòl i altres 

superfícies. En molts casos es pot considerar menyspreable. 

Normalment, el terme radiació s’usa en sentit genèric. Per distingir entre potència i energia, 

s’utilitzen els termes irradiància, que correspon a la densitat de potència incident per unitat de 

superfície i s’expressa normalment en kW/m2, i irradiació, que és l’energia incident per unitat 

de superfície al llarg d’un període de temps determinat (per exemple, irradiació horària, diària, 

etc) i s’expressa en kWh/m2. 

Per a la mesura de la radiació solar, en les estacions meteorològiques normalment es disposa 

de piranòmetres. Un piranòmetre és un instrument que mesura el flux de radiació solar, 

directa i difusa, (en W/m2) en un camp de 180°. 

 

3. RECURS EÒLIC 
 

3.1. Origen del vent 
 

La energia eòlica té el seu origen en la radiació solar. El sol escalfa desigualment l’atmosfera 

terrestre degut a diferents factors (deferències entre la superfície marina i continental, 

elevació del sòl, nuvolositat, alternança del dia i la nit, etc), contribuint a que hi hagin masses 

d’aire amb diferents temperatures i, en conseqüència, pressions. Les masses càlides, més 

lleugeres, tendeixen a ascendir, mentre que les fredes, més pesades, tendeixen a descendir, 

generant moviments de masses d’aire que provoquen corrents de vent. 

S’estima que aproximadament un 1% de l’energia provinent del sol es transforma en energia 

eòlica. Això suposa un potencial immens de l’ordre de varies vegades el consum mundial 

d’energia, tot i que no tot aquest recurs es aprofitable. 

EL vent es defineix mitjançant dos paràmetres: mòdul i direcció. Aquest últim alhora es 

descompon en velocitat horitzontal (paral·lela a la superfície) i vertical (perpendicular a la 

superfície). Normalment les velocitats de vent que es produeixen en el moviment vertical són 

d’alguns ordres de magnitud inferiors a les horitzontals. Per tant, és el recurs eòlic en el seu 

moviment horitzontal (i dintre d’uns valors de magnitud) el que s’aprofita per a la producció 

d’energia. 

Una de les principals característiques del vent, i que s’ha de tenir en compte a l’hora del seu 

aprofitament energètic, és el seu caràcter variable. Podem distingir dos nivells de variacions 
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del vent: en el temps i en l’espai. Dintre de les variacions temporals trobem variacions 

estacionals, diàries i instantànies (ràfegues). Les variacions espacials es deuen principalment a 

la tipologia del terreny i a la presència d’obstacles, i a l’altura respecte al sòl, ja que a major 

altura major és la velocitat del vent. Un altre factor que afecta a la velocitat del vent és 

l’estabilitat atmosfèrica. 

 

3.2. Mesura del vent 
 

Degut a la variabilitat del vent, es necessari realitzar un procés de mesura, registre i anàlisis 

per poder determinar les característiques del recurs eòlic d’un emplaçament i analitzar les 

possibilitats i condicions del seu aprofitament. El principal paràmetre a mesurar és la velocitat, 

encara que també hi ha altres paràmetres importants com la direcció, la temperatura ambient 

o la pressió. 

Els aparells de mesura que s’utilitzen per a la valoració del recurs eòlic son els anemòmetres, 

que mesuren la velocitat del vent, i els penells, per a mesurar la direcció. Per a mesurar la 

temperatura ambiental i la pressió atmosfèrica s’utilitzen termòmetres i baròmetres 

respectivament. 

La freqüència de medició i l’amplitud de l’interval de temps de promig (interval de temps en el 

que es fa la mitjana dels N valors instantanis i s’assigna un valor promig a tot l’interval) , 

depenen de l’instrumental disponible, el nivell d’automatització, la capacitat de tractaments 

de les dades i l’objectiu de l‘estudi. En observacions meteorològiques i avaluacions de 

potencial eòlic, es recomana que el període de medició no sobrepassi 5 o 10 segons i prendre 

mitjanes d’intervals cada 10, 30 o 60 minuts. 

El període de mesura mínim per avaluar el potencial eòlic d’un emplaçament es considera d’un 

any, sent convenient disposar de dades de períodes més llargs per augmentar la fiabilitat dels 

resultats. També és recomanables realitzar mesures de la velocitat del vent a diferents altures 

(10, 25 i 50  metres). En aplicacions de minieòlica sol ser suficient amb mesures a 10 metres 

d’altura, que és la altura a la que es solen fer les mesures en les estacions meteorològiques. 

 

3.3. Tractament de les dades de vent 
 

Quan es disposa d’un llistat amb registres de cada 10, 30 o 60 minuts, durant períodes de 

diversos anys, es necessari realitzar un tractament estadístic d’aquestes dades. El mètode més 

utilitzat és la obtenció d’un histograma amb la distribució de probabilitats de la velocitat del 

vent. 

Aquesta distribució consisteix en agrupar els N valors en classes i determinar la freqüència 

relativa de cada classe, es a dir, la probabilitat que el valor de la velocitat del vent es trobe 

dintre d’un interval determinat. 
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Per a caracteritzar el vent, també es sol utilitzar la llei de densitat de probabilitat de Weibull, 

que permet modelar la distribució de la velocitat del vent, es a dir, facilita una expressió 

matemàtica per a predir el comportament de la velocitat del vent al llarg d’un cert període de 

temps. S’ha demostrat experimentalment que la velocitat del vent, segueix aproximadament 

una densitat de probabilitat que s’ajusta bastant amb aquesta distribució. 

La funció de densitat de probabilitat, p(v), corresponent a la llei de Weibull, és del tipus de dos 

paràmetres (k, c) i ve donada per l’expressió: 

���� � �� � 	��
�� � ���� �⁄ ��
 

La forma de la distribució de Weibull és funció de dos paràmetres: 

• C: factor d’escala (m/s). Aquest valor sol ser pròxim a la velocitat mitjana. 

• K: Factor de forma. Caracteritza la asimetria o tendència de la funció de 

probabilitats. 

 

3.4. Potència eòlica disponible 
 

Una massa d’aire, m, amb una velocitat, v, conté una energia cinètica, EC: 

�� � 12 � � � �� 

El cabal d’aire, m, de densitat, ρ, que flueix a través d’una superfície d’àrea, A, perpendicular a 

la direcció del flux, ve donada per l’expressió: 

� � � � � � � 

La potència disponible, Pd, associada al cabal d’aire que travessa aquesta secció és: 

�� � 12 � � � �� � 12 � � � � � �� 

D’aquesta expressió s’observa que la potència eòlica disponible es proporcional a la densitat 

de l’aire, a l’àrea del rotor de l’aerogenerador i al cub de la velocitat del vent. La potència 

disponible representa la màxima energia que es podria extreure del vent si es pogués convertir 

tota la seua energia cinètica en energia útil. Degut a diferents factors com el límit de Betz, els 

fregaments aerodinàmics i mecànics, el rendiment del generador elèctric, etc, aquesta energia 

útil només pot arribar al voltant del 40% de l’energia disponible en el millor dels casos. 
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4. TECNOLOGIA SOLAR 
 

4.1. La cel·la fotovoltaica 
 

Les cel·les solars estan constituïdes per materials semiconductors, principalment silici, i son 

elements que transformen directament part de l’energia solar que reben en energia elèctrica. 

El seu funcionament es basa en l’efecte fotovoltaic, pel qual els electrons de valència del 

material semiconductor de la cel·la, que estan lligats dèbilment al nucli dels seus àtoms, son 

arrencats per l’energia dels fotons de la radiació solar que incideix sobre ella. 

Efecte fotovoltaic 

Quan la llum (fotons) incideix sobre una cel·la i trenca un enllaç, apareix un electró lliure i un 

buit (de càrrega ideal positiva i d’igual valor que l’electró). 

El procés contrari, la recombinació o desaparició del par electró-buit, pot produir-se al 

encontrar-se un electró lliure i un buit, o per l’existència de defectes en l’estructura del cristall 

del material semiconductor. 

Tant l’energia necessària per a la generació com la cedida a la recombinació, tenen un valor 

determinat, Eg, denominat ample de banda prohibit o gap, que és l’energia per a passar de la 

banda de valència a la banda de conducció. 

�� � � ! �" 

Els electrons lliures i buits creats, tendeixen a difondre’s des de les zones il·luminades a les 

fosques, dispersant-se l’energia aportada pels fotons. Per evitar la recombinació, és necessari 

crear a l’interior del semiconductor un camp elèctric, que s’aconsegueix mitjançant una unió 

PN. 

La unió P-N. 

Per augmentar el nombre de portadors lliures (electrons i buits), i així augmentar la 

conductivitat, d’un semiconductor, s’afegeixen impureses a la seua estructura (es dopen). 

Depenent del tipus d’impureses, es distingeixen dos tipus: 

• Semiconductor tipus N: s’aconsegueix dopant el cristall semiconductor amb 

elements que tinguin els seus àtoms amb 5 electrons de valència. Normalment es 

dopa un cristall de silici (que té 4 electrons de valència) amb fòsfor, creant així un 

excés d’electrons. 

• Semiconductor tipus P: es dopa un cristall afegint impureses d’un element que 

tingui els seus àtoms amb 3 electrons de valència, creant un excés de buits. 

Al crear una unió P-N, els electrons lliures de la capa N entren a la capa P i es recombinen amb 

els buits de la zona P per difusió. D’aquesta manera es crea, en les proximitats de la unió una 

zona de càrregues fixes (negativa en la zona P i positiva en la zona N), produint-se als dos 



Página | 13 
 

costats de la unió un camp elèctric dirigit de la zona N a la P (per conveni s’accepta que el 

sentit del camp elèctric és el mateix que el de la corrent elèctrica, que és el contrari al del 

moviment dels electrons). Aquest camp elèctric crea una barrera de potencial que s’oposa al 

corrent d’electrons i augmenta a mesura que avança el procés de difusió fins arribar a un estat 

d’equilibri. 

Quan la radiació solar incideix sobre la cel·la, els fotons amb suficient energia alliberen un par 

electró-buit, produint portadors lliures. El camp elèctric de la unió P-N separa aquests 

portadors evitant que es recombinen, i envia els electrons a la zona N i els buits a la zona P, 

provocant l’aparició d’una corrent en el mateix sentit del camp. 

Si es tanca el circuit amb una càrrega externa, la corrent fotovoltaica surt de la cel·la per la 

zona P i entra per la zona N. 

 

4.2. Estructura 
 

Habitualment, una cel·la solar convencional està formada per un disc prim de silici monocristalí 

tipus P (dopat amb bor) sobre la que es difon una capa de fòsfor, aconseguint una zona tipus 

N. Així, la unió P-N formada és paral·lela a la superfície de la cel·la i molt superficial, amb valors 

típics de la capa de fòsfor difosa de 0,2 a 0,5 μm.  

Els contactes elèctrics necessaris per extreure el corrent elèctric generat per la cel·la s’obtenen 

depositant dues capes metàl·liques sobre les dues cares de la cel·la. El contacte elèctric sobre 

la cara il·luminada, tipus N, s’ha de fer de tal forma que deixi al descobert la major part de la 

superfície per a que penetri la llum al semiconductor, però proporcionant a la vegada una 

resistència elèctrica baixa. Normalment la solució que s’adopta consisteix en utilitzar contactes 

amb forma de pinta o reixeta. Per contra, el contacte elèctric sobre la cara no il·luminada 

cobreix tota l’àrea, ja que així es minimitza la resistència de contacte. 

Normalment, la cara il·luminada es cobreix amb una capa de material antireflectant per 

augmentar el percentatge d’energia solar absorbida. 

 

4.3. Paràmetres generals 
 

Corrent de diode o obscuritat, ID. Degut al voltatge extern, inclús en condicions d’obscuritat, la 

cel·la queda polaritzada i es produeix una recombinació de portadors, que dona lloc a 

l’aparició d’una intensitat. 

Intensitat de curtcircuit, ICC. És la intensitat que apareix en una cel·la il·luminada curtcircuitada. 

El valor d’aquesta intensitat és funció de la irradiància i és la màxima intensitat que pot donar 

la cel·la per aquestes condicions d’irradiància. És positiva i circula en sentit contrari a al corrent 

d’obscuritat. 
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Tensió a circuit obert, UO. A la tensió que apareix als borns de la cel·la il·luminada en circuit 

obert, se l’anomena tensió a circuit obert o tensió de buit, és positiva i és el valor màxim de 

tensió que pot donar la cel·la. El seu valor varia principalment amb la temperatura. 

Corba característica I-V. El corrent elèctric subministrat per la cel·la solar ve donat per la 

diferència entre el corrent fotovoltaic, IL o IF, i el corrent de diode, ID: 

# � #$ % #&�'� 

En condicions d’il·luminació i de funcionament normal, la IL és molt més gran que la ID.  

La corba I-V té la forma característica que es mostra en la següent figura: 

 

La existència de la càrrega fa que el camp elèctric de la unió creixi, aconseguint un corrent de 

generació constant fins un determinat valor de tensió. A partir d’un cert valor de la tensió, 

degut a que el corrent de diode, ID, augmenta d’una forma exponencial amb la tensió, la 

intensitat resultant decreix ràpidament fins arribar a cero (on ID=IL) a la tensió de buit, UO. 

Punt de màxima potència. Per a qualsevol punt de la corba característica, la potència generada 

ve donada pel producte de la intensitat per la tensió. El punt de màxima potència, és el punt 

de la corba (IM i VM) on aquest producte és màxim. 

Eficiència i limitacions. Es defineix el rendiment o eficiència d’una cel·la solar com el quocient 

entre la potència màxima que pot donar i la potència lluminosa rebuda: 

η � #( � '(/�*+ 

Per a cel·les de silici monocristal·lí, el rendiment màxim obtingut en laboratori està entre el 

22% i el 24%, disminuint fins al 15% per a cel·les comercials d’aquest tipus. 

El factor de forma, FF, es defineix com el quocient entre la potència de la cel·la en el punt de 

màxima potència i el producte de la ICC per la UO: 

,, � #( � '(#�� � '- 

Aquest paràmetre quantifica la forma de la corba i se situa al voltant del 0,7-0,8, per a la 

majoria de cel·les comercials. 

El rendiment de la cel·la ve limitat per diversos factors intrínsecs i de disseny: 
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• Energia dels fotons incidents. Una part dels fotons incidents no tenen l’energia 

suficient, Eg, per generar un par electró-buit, pel que es perden, mentre que altres 

tenen una energia més gran, pel que es perd aquest excés d’energia. 

• Pèrdues per recombinació. El procés de recombinació depèn de la densitat de 

“trampes” o defectes de l’estructura cristal·lina del semiconductor, disminuint 

aquestes pèrdues quan el material és més pur. 

• Resistència sèrie, RS. Aquesta resistència és deguda a que els electrons generats en 

el semiconductor i que arriben a la superfície de la zona N, han de recórrer una 

distància fins arribar a la tira metàl·lica de la reixeta del contacte elèctric. La 

resistència sèrie és menor quan més profunda sigui la zona N i quan més gran sigui 

la superfície metàl·lica de la reixeta, però llavors la superfície del semiconductor 

sobre la que incideix la llum serà menor. 

• Resistència paral·lel, RP. L’origen d’aquesta resistència pot ser degut a fugues de 

corrent per la superfície de les vores de la cel·la, a camins de difusió al llarg de 

dislocacions o fronteres de gra, a petits curtcircuits metàl·lics, etc. En la pràctica, 

els efectes de la resistència paral·lel no tenen massa importància. 

• Pèrdues per reflexió parcial. Una part de la llum que incideix sobre la cel·la es 

reflectida per la superfície d’aquesta, pel que es perd. 

La suma de tots aquests factors fa que disminueixi el rendiment de la cel·la. 

 

4.4. Circuit equivalent 
 

Des del punt de vista elèctric, una cel·la fotovoltaica pot representar-se per el circuit 

equivalent de la següent figura: 

 

 

Aquest model resulta especialment útil quan es tracta d’estudiar el comportament de moltes 

cel·les connectades en sèrie i paral·lel. 

La equació de la cel·la ve donada per l’expressió: 

# � #$ % #& � .�/��+ 0�12�3���4 % 15 % ' � # � 676*  
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On Q és la càrrega de l’electró (1,6·10-19 C), m és la constant de la corba, k és la constant de 

Boltzmann (1,38·10-23 J/K) i T és la temperatura (en K). 

Variació dels paràmetres 

Els paràmetres de les cel·les no son fixes, ja que depenen de factors externs. La intensitat de 

curtcircuit depèn fundamentalment de la intensitat de la radiació solar rebuda, mentre que la 

tensió a circuit obert varia amb la temperatura de funcionament de la cel·la. 
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Tenint en compte aquestes variacions, es defineixen unes condicions estàndards per a poder 

avaluar i comparar distintes cel·les. Així, quan un fabricant subministra les característiques 

d’una cel·la, aquestes venen expressades per a unes condicions nominals de funcionament de 

25°C de temperatura de la cel·la i a una irradiància de 1000W/m2.  

 

4.5. Tipus de materials semiconductors 
 

L’espectre de la llum solar es distribueix entre longituds d’ona que van des de 0,35 μm fins a 3 

μm, es a dir, des d’una energia de 3,55eV fins a 0,41eV. Per aquesta raó son necessaris 

materials amb un “gap” comprés entre aquests valors, no massa elevat ja que la majoria dels 

fotons no generarien portadors lliures, i tampoc massa baix ja que encara que es generarien 

molts pars electró-buit, l’energia aprofitada per cadascun seria molt petita (ja que només 

s’aprofita, Eg). S’ha arribat a demostrar que el valor òptim de Eg se situa entorn al 1,5eV. 

Les cel·les solars més comuns utilitzen com a material semiconductor el silici, ja sigui 

monocristal·lí o policristal·lí, però existeixen altres tipus de cel·les que utilitzen altres materials. 

Aquestes poden classificar-se en materials amorfs, com el silici hidrogenat, materials 

policristal·lins, com el tel·luri de cadmi i el CIS (coure, indi, seleni), i materials monocristal·lins, 

com l’arsenur de gal·li i el fosfur d’indi. 

Però en l’actualitat, l’elevat desenvolupament de la tecnologia del silici, que és la base de la 

industria electrònica, fa que aquest sigui el material que domina el mercat de mòduls 

fotovoltaics. Mentrestant, la resta de tipologies estan menys esteses degut a diferents factors 

com la falta de processos de fabricació desenvolupats, la raresa i escassesa dels materials o el 

seu elevat cost. 

A continuació es descriuen els tipus de cel·les solars més utilitzats. 

Silici monocristal·lí. Presenta una estructura completament ordenada que li atorga un 

comportament uniforme i el converteix en un òptim semiconductor, però de fabricació 

costosa. Per a l’obtenció d’aquestes cel·les es recorre al mètode de creixement de cristalls 

denominat Czchralsky, que s’aconsegueix a partir de silici pur fos i dopat amb bor. Els panells 

que incorporen aquestes cel·les presenten un color blau homogeni. El seu rendiment en 

instal·lacions de generació elèctrica es troba al voltant del 15-18%. 
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Silici policristal·lí. Presenta una estructura ordenada per regions separades en que els límits 

entre cristalls disminueixen el rendiment de la cel·la. Aquestes cel·les estan compostes per 

petits cristalls elementals que presenten diferents tonalitats de blau. Les cel·les tenen menor 

espessor (algunes micres) que les monocristal·lines, però el material semiconductor té menys 

puresa i per tant menys rendiment. Aquest es situa entre el 12 i 14%. 

Silici amorf. Presenta un elevat grau de desordre en la seva estructura. Aquesta cel·la de capa 

fina i baix cost permet realitzar mòduls flexibles, fet que està trobant noves aplicacions. Es 

formen en làmines molt primes i flexibles que poden adherir-se a qualsevol suport de vidre, 

plàstic o similar. Presenten un color marró homogeni i el seu rendiment està per baix del 10%. 

Respecte a les cel·les cristal·lines, el seu procés de fabricació és més simple i el seu preu és 

inferior. 

TIPUS DE CEL·LA RENDIMENT CARACTERÍSTIQUES 

Monocristal·lí 15-18% 
• Cristall únic 

• Bon rendiment 

• Color blau homogeni 

Policristal·lí 12-14% 

• Diferents cristalls elementals 

• Preu inferior al monocristal·lí 

• Diferents tonalitats de blau 

Amorf <10% 
• Cel·les de capa fina i flexibles en forma de làmines 

• Cost inferior 

• Color marró homogeni 

 

 

4.6. El mòdul fotovoltaic 
 

En la pràctica, les cel·les solars s’agrupen formant panells o mòduls solars, que constitueixen la 

unitat bàsica de generació fotovoltaica. Un mòdul solar consta d’un conjunt de cel·les 

connectades entre sí en sèrie, per augmentar el voltatge (normalment a valors de 12 o 24 V), i 

en paral·lel, per augmentar la intensitat. 

Característiques dels panells 

Els paràmetres característics d’un panell fotovoltaic venen donats per el fabricant i estan 

expressats en condicions estàndard (SCR), es a dir, a una irradiància de 1000W/m2 i a una 

temperatura de les cel·les de 25°C. 

Els principals paràmetres que defineixen el panell son: 

- Potència màxima, Pmax, que indica la potència màxima obtinguda en les condicions 

específiques. 

- Tensió de màxima potència, Vmp, que és el valor de la tensió quan el panell subministra 

la potència màxima. Equival a la tensió d’una cel·la multiplicada pel nombre de cel·les 

en sèrie. 
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- Intensitat de potència màxima, Imp, que és el corrent subministrat a la potència 

màxima. Equival a la intensitat d’una cel·la multiplicada pel nombre de cel·les en 

paral·lel. 

- Corrent de curtcircuit, ISC, representa la màxima intensitat que pot proporcionar el 

panell a tensió cero. 

- Tensió a circuit obert, VOC, especifica la tensió màxima que pot proporcionar el panell 

sense càrrega. 

- Coeficient de temperatura de ISC. Indica, en percentatge (%/°C), l’alteració d’aquest 

paràmetre amb la temperatura. 

- Coeficient de temperatura de VOC. Indica, en mV/°C, la alteració d’aquest paràmetre 

amb la temperatura. 

- Coeficient de temperatura de la potència. Indica l’alteració de la potència amb la 

temperatura. En %/°C. 

- Temperatura nominal d’operació de la cel·la, TONC. Es defineix com la temperatura a 

la que arriben les cel·les solars, quan se sotmet un mòdul a unes condicions 

d’irradiància de 800W/m2 i una temperatura ambient de 20 °C. 

 

5. TECNOLOGIA EÒLICA 
 

5.1. Introducció a l’energia eòlica 
 

En funció de la seva escala, l’energia eòlica es pot diferenciar en dos grups: la gran eòlica i la 

minieòlica. 

En la gran eòlica, els aerogeneradors son de grans dimensions, i es solen agrupar en parcs 

eòlics que produeixen grans quantitats d’electricitat que s’utilitza per abastir ciutats i grans 

centres de consum. Aquestes instal·lacions solen estar ubicades en entorns allunyats dels 

punts de consum. En la minieòlica en canvi, els aerogeneradors son petits i estan ubicats junt 

als punts de consum. Normalment s’utilitzen per a l’autoconsum d’una vivenda o un grup de 

vivendes. Les seves característiques faciliten la generació distribuïda. 

Les principals característiques dels miniaerogeneradors son: 

• Generalment es situen a menys de 20 metres d’altura. 

• El diàmetre del rotor sol ser inferior als 15 metres. 

• Segons l’APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables) es classifiquen 

dins de la minieòlica, aquells aparells de menys de 100 kW de potència, i amb una 

àrea d’escombrada inferior als 200m2. 
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5.2. Classificació i tipus de miniaerogeneradors 
 

La primera classificació que es fa dels aerogeneradors és en funció de la direcció del seu eix. 

D’aquesta manera podem trobar: 

• Aerogeneradors d’eix horitzontal 

• Aerogeneradors d’eix vertical 

Aerogeneradors d’eix horitzontal 

Els aerogeneradors d’eix horitzontal es caracteritzen pel gir de les seves pales en l’eix paral·lel 

a la direcció del vent. Degut a això necessiten un mecanisme d’orientació per alinear el seu eix 

amb la direcció del vent. Dins d’aquest grup podem trobar subgrups en funció del nombre de 

pales o de l’orientació. 

En funció de la orientació els aerogeneradors poden ser: 

• A sobrevent: amb el rotor de cara al vent, les pales al capdavant i el penell darrere. 

La torre es situa darrere de les pales, evitant que actuï  com a obstacle per a la 

captació del vent. Es necessari un sistema d’orientació. S’ha de deixar una certa 

distància entre el rotor i la torre per evitar un contacte entre ambdós. 

• A sotavent: La torre se situa per davant de les pales. Amb aquest sistema el rotor 

s’orienta automàticament, per tant s’elimina la necessitat d’instal·lar un sistema 

d’orientació. A més, els materials de les pales poden ser més flexibles, ja que no 

existeix perill de contacte degut a que aquestes es corben cap al darrere. El 

principal inconvenient d’aquest sistema es la fluctuació de potència que es 

produeix per la presència de la torre al davant de les pales, i que comporta majors 

càrregues de fatiga sobre la pròpia turbina. 

Aerogeneradors d’eix vertical 

Els aerogeneradors d’eix vertical es caracteritzen pel gir de les pales al voltant d’un eix 

perpendicular a la direcció del vent incident. El seu funcionament és independent de la 

direcció del vent i toleren millor les turbulències, de manera que no necessita cap element 

direccional i son estructuralment més simples. 

Per contra, el seu rendiment és més baix que els d’eix horitzontal i poden presentar problemes 

de vibracions. 

Existeixen múltiples variacions i tipus de miniaerogeneradors, entre els quals els més utilitzats 

son el Darrieus i el Savonius. 

Classificació segons el nombre de pales 

Els aerogeneradors d’eix horitzontal es poden classificar pel nombre de pales. Per norma 

general, un menor nombre de pales permet una major velocitat de gir del rotor. Aquest 

paràmetre es important ja que, una major velocitat de gir permet reduir la mida i el pes del 
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generador elèctric, així com de la caixa de canvis (en cas de que sigui necessària), amb el 

conseqüent abaratiment del sistema. 

Per aquest motiu, en els aerogeneradors, el nombre de pales sol ser baix, trobant models de 1, 

2, 3 i 4 pales, anomenades turbines ràpides. 

En l’actualitat, el model més utilitzat és el de 3 pales ja que presenta una velocitat de gir 

menor que els models de 1 i 2 pales i, per tant, genera menys soroll a més de presentar un 

major equilibri aerodinàmic, que es tradueix en una major suavitat de funcionament, menys 

vibracions i, en conseqüència, una major simplificació de l’estructura i reducció de costos de 

fabricació. Els models amb més de 3 pales no milloren significativament el rendiment 

aerodinàmic i augmenten els costos de producció. 

Només s’utilitzen rotors amb un major nombre de pales (entre 12 i 24) en aplicacions per al 

bombeig d’aigua. Aquests rotors presenten un elevat parell d’arrencada i una velocitat de gir 

baixa. S’anomenen turbines lentes. 

 

5.3. Components d’un aerogenerador 
 

En la següent figura es mostra un esquema dels principals components d’un 

miniaerogenerador d’eix horitzontal, ja que son els més utilitzats: 

 

ROTOR 

És l’encarregat de captar l’energia cinètica del vent i transformar-la en energia mecànica. El 

rotor gira en relació amb la góndola i està format pels següents elements: 

• Pales. Estan fabricades normalment en poliester o fibra de vidre i dissenyades amb 

un perfil aerodinàmic que capta l’energia del vent i la trasllada a l’eix del rotor. 

• Boixa. És l’element encarregat d’unir les pales a l’eix. Hi ha dos tipus: 

o Rígid. La pala es fixa a la boixa i aquesta es fixa rígidament a l’eix de gir. 

S’acostuma a utilitzar en rotors tripala, ja que estan dinàmicament 

equilibrat. 
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o Basculant. L’eix està connectat al tren de potència a través d’un suport que 

pivota lliurement i permet petits moviments perpendiculars al rotor. 

S’utilitza normalment en rotors bipala, ja que l’efecte pivot fa que les 

càrregues aerodinàmiques es vagin equilibrant. 

• Eix. Comunica la boixa amb l’estator del generador. Pot anar directament o a 

través d’una caixa de canvis. 

GENERADOR 

És l’element que converteix l’energia mecànica del rotor en energia elèctrica.  

Els tipus d’aerogeneradors utilitzats varien molt de la eòlica de gran potència a la minieòlica, 

així com en sistemes connectats o aïllats de la xarxa. Els tipus de generadors eòlics disponibles 

son: 

• Generador de corrent contínua 

• Generador de corrent alterna síncron d’imans permanents 

• Generador de corrent alterna asíncron (d’inducció) 

En sistemes aïllats de la xarxa, el generador més utilitzat és el síncron d’imans permanents ja 

que, a diferència de l’asíncron, no necessita una font externa d’energia reactiva i és capaç de 

treballar aïllat de la xarxa. En canvi, quan l’aerogenerador està connectat a la xarxa, es tendeix 

a usar el generador asíncron per ser més senzill, robust i barat. També es pot utilitzar el 

generador asíncron en sistemes aïllats si se li afegeix una font d’energia reactiva auxiliar, com 

una bateria de condensadors. El generador de corrent contínua només pot ser útil en 

aplicacions aïllades amb acumulació d’energia en bateries, i de petita potència. No es sol 

utilitzar degut al seu elevat preu i cost de manteniment. 

CAIXA DE CANVIS 

És el conjunt d’engranatges que s’utilitza per acoblar l’eix del rotor amb l’eix del generador, i 

que té com a finalitat multiplicar la velocitat de rotació de l’eix del rotor, de l’ordre de varies 

desenes, a valors de 1000 a 1500 r.p.m. requerits per el generador elèctric. 

La caixa de canvis suposa un augment del cost i el pes de la màquina, així com pèrdues 

energètiques en la transformació i elevats costos de manteniment. Actualment, molts 

aerogeneradors de petita potència no utilitzen caixa de canvis, ja que utilitzen un rectificador 

per transformar l’energia produïda a corrent contínua i carregar unes bateries. D’aquesta 

manera no importa si la velocitat del rotor es variable o fixa, ja que l’alimentació de les 

càrregues es realitza a través de les bateries i un inversor que passa la corrent a la freqüència 

adequada. 

CORONA DE GIR 

És l’element que permet el gir de la góndola perquè es pugui orientar correctament. 

Normalment utilitza rodaments per reduir el fregament. S’ha de tenir en compte que a 

l’interior de la corona de gir s’ubiquen cables i que el gir de la góndola pot provocar la torsió 



Página | 23 
 

d’aquests. És per això que normalment s’incorpora a aquest element un sistema que limiti el 

nombre de voltes que es poden girar. 

SISTEMA D’ORIENTACIÓ 

Com s’ha comentat en altres apartats, els aerogeneradors d’eix horitzontal necessiten un 

sistema d’orientació per alinear l’eix de gir del rotor amb la direcció del vent. La majoria de 

sistemes d’orientació son passius de tipus penell de cua. També existeixen models que 

utilitzen sistemes actius com motors elèctric o sistemes hidràulics. 

SISTEMA DE REGULACIÓ 

És un sistema de protecció de l’aerogenerador que entra en funcionament quan la velocitat del 

vent supera la velocitat màxima de disseny de la màquina, regulant i mantenint la velocitat de 

gir del rotor dintre d’uns valors de seguretat i inclús parant-lo. 

Existeixen diferents mètodes de regulació: 

• Sense regulació. En aquest cas, es dissenya la màquina per a que sigui capaç de 

suportar qualsevol velocitat del vent. 

• Regulació per desorientació. Consisteix en introduir algun mecanisme per a 

desalinear l’eix del rotor de la direcció del vent, disminuint el vent captat i així, la 

velocitat de gir del rotor. El sistema més comú és utilitzant un desalineament 

horitzontal entre l’eix de la torre i l’eix del rotor. 

• Regulació per capcineig. Sistema similar a l’anterior però, en aquest cas, la 

desorientació es produeix en el pla vertical. 

• Regulació per canvi de pas. Sistema que consisteix en variar l’angle d’atac o de pas 

de les pales, ja sigui mitjançant sistemes actius (pitch) o passius (stall). 

• Regulació electrònica. Mitjançant l’utilització de dispositius elèctrics o electrònics. 

Inclou la parada completa de l’aerogenerador per mitjà del curtcircuit de fases. 

TORRE DE SUPORT 

Per al seu correcte funcionament, l’aerogenerador a d’estar situat a una altura suficient per 

evitar les pertorbacions del vent causades per el terreny i on el vent és més uniforme i de 

major intensitat, permetent augmentar l’energia generada. La torre de suport és l’estructura 

encarregada de sustentar l’aerogenerador a aquesta altura. L’altura de la torre se situa 

normalment entre els 9 i 20 metres. 

La torre ha de tenir la robustesa necessària per suportat els esforços provocats pel 

funcionament de la màquina i les ràfegues de vent. 

Les tipologies de torre més habituals son: 

• Torres travades. Consisteixen en l’utilització d’un perfil de baixa secció subjectat 

per tensors, que aporten estabilitat i robustesa a la torre. El seu pes i cost és 

inferior a la resta de tipus. Requereix una considerable àrea de terreny lliure 

d’obstacles. 
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• Torres de gelosia. Consisteixen en una estructura reticular metàl·lica formada per 

la unió de diversos trams de baix pes i gran resistència, similar a les utilitzades en 

torres elèctriques. L’ocupació del terreny és baixa. 

• Torres tubulars. Unió de diferents trams de secció cilíndrica que conformen una 

torre autosostenible. L’ocupació del terreny es baixa, però el seu cost sol ser 

superior. 

 

5.4. Fonaments aerodinàmics 
 

En aquest apartat s’explicaran els principis aerodinàmics del generador eòlic d’eix horitzontal, 

ja que és el més utilitzat. 

En l’aerogenerador, el rotor és l’element encarregat d’extreure la potència del vent i el seu 

funcionament es basa en l’aerodinàmica de l’hèlix, l’element principal de la qual és la pala. 

Degut al perfil aerodinàmic de la pala, el vent circula a major velocitat per l’extradós (part 

superior del perfil) que per l’intradós  (cara inferior), cosa que provoca l’aparició d’una 

diferència de pressió entre ambdues cares de la pala. Aquesta diferència de pressió origina una 

força de sustentació (lift force), FL, des de l’intradós a l’extradós que és la força responsable de 

la creació del moment que fa girar el rotor. Al mateix temps, apareix una força de resistència 

(drag force), FR, deguda als fregaments, que tendeix a frenar el rotor. 

 

 

Acció del flux d’aire sobre una hèlix 

Quan la pala està en repòs, la velocitat relativa del vent, 899:, respecte a la pala, coincideix amb 

la seva velocitat absoluta, �:. En canvi, quan la pala està en moviment, la velocitat relativa i 

absoluta del vent es relacionen mitjançant l’expressió: �: � 899: � ;9:, on ;9: representa la velocitat 

d’un punt de la pala considerat. 
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Com es veu en la figura, el vent exerceix sobre la pala una força total, F, conjunt de les 

components FL (perpendicular a la velocitat relativa del vent) i FR (paral·lela a la velocitat 

relativa). 

Si es descompon aquesta força F sobre l’eix de la pala, s’obtenen dues forces: una força, FE, 

segons la direcció de la velocitat absoluta del vent, responsable de l’empenta axial del vent 

sobre el rotor, i una altra força, FP, en la direcció del moviment de la pala, ;9:, responsable del 

par que fa girar el rotor i produeix potència en l’eix de la màquina. 

La força de sustentació, principal responsable del par motor, varia en funció de l’angle d’atac, 

α, que és el que forma la corda (segment AB) amb la direcció relativa del vent,  899:. 

El paràmetre que indica el rendiment d’un rotor és el coeficient de potència, CP, que 

representa la relació entre la potència disponible en el vent i la aprofitada per el rotor. El 

coeficient de potència d’un aerogenerador, CP, depèn fundamentalment de dos factors: 

• De la velocitat específica o “tip speed ratio”, λ, definida com la relació entre la 

velocitat lineal de l’extrem de la pala |;9:| i la velocitat del vent |�:|: λ= u/v. 

• De l’angle d’incidència o atac, α, que depèn de la velocitat específica, λ, i de l’angle 

de pas del perfil, β, que és l’angle que forma la corda amb el pla de gir de l’hèlix. 

D’aquesta forma, es pot expressar el coeficient CP com: 

>* � >*�λ, β� 

 

Regulació de potència 

La força de sustentació augmenta amb l’angle d’atac fins a un valor màxim. Si, a partir d’aquest 

valor, es continua augmentant l’angle d’atac, el perfil entra en pèrdua aerodinàmica reduint-se 

la força de sustentació a valors pràcticament nuls. 
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Aquest fenomen s’utilitza en el disseny aerodinàmic de les pales per a optimitzar l’energia 

obtinguda per a diferents velocitats del vent, i també com a sistema de protecció contra 

velocitats del vent massa elevades que podrien malmetre la màquina. 

Bàsicament, la regulació de potència es fa de dues maneres: 

• Sistema de regulació activa (pitch control): s’incorpora un mecanisme de control 

que fa girar la pala sobre el seu eix longitudinal variant l’angle de pas. Per a cada 

valor de velocitat del vent, la pala gira sobre sí mateixa per a buscar el màxim 

rendiment. Només quan s’arriba a velocitats del vent per sobre dels 25-30 m/s, la 

pala gira per provocar la pèrdua aerodinàmica i així disminuir la potència o parar el 

funcionament de la màquina. 

• Regulació passiva (stall control): en aquest cas les pales estan rígidament unides a 

la boixa, i és el propi disseny aerodinàmic de la pala el que regula la potència en 

funció de la velocitat del vent i l’entrada en pèrdua aerodinàmica. 

 

5.5. Límit de Betz 
 

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

extreure del vent una potència superior a la fixada per aquest límit, que s’estableix a partir del 

teorema de Betz. 

 

Considerant un flux d’aire que travessa un àrea, A, escombrada per un rotor com el de la 

figura, i considerant que l’aire es comporta com un fluid incompressible, l’equació de 

continuïtat s’expressa com: 

� � � � � � � � �� � �� 

Aplicant el principi de la conservació de la quantitat de moviment, la força F que el fluid de 

caudal màssic �B  realitza sobre el rotor ve donada per: 

, � �B � �� % ��� � � � � � � � �� % ��� 

La potència, Pa, que el fluid transfereix al rotor de la màquina és el producte de la força per la 

velocitat (Pa=F·v). Combinant aquestes expressions i considerant v=0.5·(v1+v2), obtenim: 



Página | 27 
 

�C � 14 � � � � � �� � ��� � ��� % ���� 

La condició de màxima potència s’obté resolvent l’equació dPa/dv=0, de la que s’obté que la 

màxima potència es donarà a una velocitat v2=(1/3)·v1. 

Substituint aquests valors, obtenim que la potència màxima aprofitable serà: 

�C,3CE � 1654 � � � � � �� � 1627 � .12 � � � � ��5 � 1627 � �� � 0.593 � �� 

D’aquesta manera, el teorema de Betz demostra que la màxima potència que teòricament es 

pot aprofitar del vent és d’un 59.3%, es a dir, que el màxim coeficient de potència, CP, d’un 

aerogenerador és de 0.593. 

 

5.6. Potència eòlica aprofitada 
 

La potència eòlica aprofitada és la quantitat de potència disponible en el vent que 

l’aerogenerador és capaç de captar. No es pot extreure tota l’energia disponible en el vent, ja 

que aquest conserva una certa velocitat desprès de passar per el rotor, per tant, la potència 

aprofitada sempre serà menor que la disponible. 

La potència aprofitada, Pa, depèn bàsicament de dos factors: 

• De la potència eòlica disponible, Pd (velocitat, v, i densitat, ρ, del vent). 

• Del tipus i característiques del rotor de l’aerogenerador, es a dir, del seu coeficient 

de potència (CP). 

La densitat de potència o potència per unitat d’àrea, es defineix com: 

�C� . M��5 � >* � ��� � 12 � >* � � � �� 

On A, és l’àrea escombrada pel rotor del generador (m2). 

Però aquesta potència, Pa, és la potència aprofitada per el rotor. Per obtindre la potència útil 

del conjunt de l’aerogenerador, Pu, s’han de tenir en compte els rendiments de la resta de 

components, es a dir, de la caixa de canvis (en cas de que hi hagi),ηt, i del generador, ηm. 
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�N � η3 � �C�� � η3 � ηO � �C � η3 � ηO � >* � �� � η" � �� 

La potència útil, Pu, representa la potència elèctrica final que entrega l’aerogenerador. El 

rendiment global,ηg, es defineix com la relació entre la potència disponible i la potència útil: 

η" � �N�� � η3 � ηO � C* 

En la pràctica, el valor màxim del coeficient de potència se situa entre el 0,35 i 0,45. El 

rendiment de transmissió de la caixa multiplicadora es de l’ordre del 0,95 i el del generador 

elèctric entre 0,8 i 0,95. Per tant, el rendiment global del sistema pot situar-se entre un 20 i un 

30%. 

 

5.7. Corba de potència d’un aerogenerador 
 

La corba de potència representa la llei de variació de la potència útil produïda per un 

aerogenerador en funció de la velocitat del vent. L’obtenció d’aquesta corba es realitza segons 

la normativa en unes condicions d’atmosfera estàndard, amb una pressió atmosfèrica de 1013 

mb i una temperatura de 15 °C, el que equival a una densitat de l’aire de 1225 kg/m3, i uns 

valors de velocitat corresponents a la velocitat mitja a l’altura del rotor. La corba de potència 

és característica de cada model d’aerogenerador. 

 
Cada aerogenerador presenta una velocitat d’arrencada, vA, que es la velocitat mínima del vent 

a partir de la qual la màquina entra en funcionament. A mesura que la velocitat del vent 

augmenta, la potència també ho fa, fins arribar a la velocitat nominal, vN, que és la velocitat 

del vent en la qual l’aerogenerador produeix la seva potència nominal. A partir d’aquest valor, 

els sistemes de regulació i control intervenen per mantenir la potència més o menys constant i 

igual a la nominal fins arribar a la velocitat de desconnexió, vD, que és la velocitat a la qual els 

sistemes de regulació detenen el rotor per evitar el risc de sofrir algun dany. Aquesta velocitat 

sol situar-se entre els 20 i 25 m/s. 
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6. SISTEMES D’ACUMULACIÓ. BATERIES 
 

Encara que existeixen diverses possibilitats i sistemes d’acumulació d’energia (volants 

d’inèrcia, dipòsits d’aigua, etc), en la pràctica els sistemes utilitzats son quasi exclusivament 

bateries. 

Una bateria consisteix en dos o més elements, piles o cel·les, connectats en sèrie o en paral·lel. 

Aquests elements transformen l’energia química en energia elèctrica mitjançant dos 

elèctrodes de distint material (matèria activa), aïllats elèctricament l’un de l’altre i submergits 

en un electròlit que fa de conductor iònic. L’electròlit pot ser sòlid, líquid o en forma de gel, 

però normalment és una solució aquosa. En bateries recarregables aquest procés és reversible 

i l’energia elèctrica injectada pot convertir-se en energia química i emmagatzemar-se. 

 

6.1. Tipus de bateries 
 

Alhora d’escollir un tipus de bateries influeixen diversos factors com la quantitat d’energia 

acumulable, els nivells de tensió i corrent als quals es subministra l’energia, o el cost. 

Existeixen molts tipus de bateries, però a  nivell comercial es solen utilitzar dos tipus: les de 

níquel-cadmi i les de plom-àcid. Aquestes últimes son les utilitzades normalment en 

aplicacions de mitjana o elevada potència, mentre que les primeres només se solen utilitzar en 

aplicacions especials i de petita potència. 

 

6.2. Bateries de plom-àcid 
 

Estan constituïdes per plaques de diòxid de plom connectades a l’elèctrode positiu (ànode) i 

plaques de plom a l’elèctrode negatiu (càtode), submergides en un electròlit d’àcid sulfúric 

diluït en aigua.  

Presenten un nivell baix d’autodescàrrega. Tenen un cost baix però un elevat manteniment. 

Necessiten ventilació i protecció contra ambient corrosius i son potencialment explosives (per 

despreniment d’hidrogen durant la càrrega). Alguns dels paràmetres elèctrics més importants 

son: 

- Tensió nominal per element: 2V 

- Capacitats de servei: de 1 a 10000 Ah (Elevada) 

- Densitat energètica: 15-30 Wh/kg (Baixa) 
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6.3. Principals paràmetres 
 

Capacitat nominal, CB. És la quantitat de corrent (A·h) que és possible extreure d’una bateria 

totalment carregada, fins que la tensió en els seus borns disminueix fins arribar a un nivell 

mínim determinat. Varia amb paràmetres com la temperatura i la intensitat de descàrrega. 

També es pot expressar en W·h. 

Estat de càrrega, SOC. És l’estat del nivell de càrrega respecte a la capacitat nominal. 

Profunditat de descàrrega, PD. És el valor complementari del SOC. PD = 1 – SOC. 

Règim de càrrega (o descàrrega). Relació entre la capacitat nominal d’una bateria (en A·h) i el 

valor del corrent a la que es realitza una càrrega (o descàrrega). A mesura que augmenta la 

intensitat a la que es produeix la descàrrega, la capacitat de la bateria disminueix. 

Rendiment energètic. És la relació entre la quantitat d’energia extreta en un cicle de 

descàrrega i la quantitat d’energia necessària per a restablir el nivell de càrrega inicial. Es por 

expressar en A·h o W·h. 

Procés de càrrega 

Durant el procés de càrrega, la tensió en borns de la bateria creix de manera lineal fins que, al 

aproximar-se al final de la càrrega, es produeix la gasificació de l’aigua de l’electròlit i la tensió 

comença a augmentar més ràpidament. Aquestes dues situacions s’anomenen càrrega normal 

i sobrecàrrega, respectivament. La gasificació presenta una sèrie d’inconvenients i avantatges, 

de les quals, el balanç més positiu s’obté en els primers moments de la sobrecàrrega. 

Normalment s’acostuma a limitar la tensió de càrrega a 2,35 – 2,45 V/element (a 25°C).  Per 

contra, si la bateria se sobrecarrega de forma excessiva por produir-se pèrdua de la matèria 

activa i el sobreescalfament de la bateria, acurtant la seva vida útil. 

Procés de descàrrega 

El procés de descàrrega produeix un descens de la tensió en borns de la bateria. A mesura que 

avança el procés, la circulació de l’electròlit es fa més difícil de manera que, a major 

profunditat de descàrrega, la reacció es torna més irreversible. Per evitar danys en la bateria es 

limita la descàrrega a un cert valor de tensió en borns. Aquest valor sol situar-se a 1,85 

V/element a 25°C. Si la descàrrega és massa profunda i la bateria es manté molt temps 

descarregada, pot produir-se una pèrdua de matèria activa, reduint-se la capacitat de la 

bateria. 

Règim de flotació 

Quan una bateria no es carrega i encara que no alimenti cap càrrega, es produeix una auto 

descàrrega, pel que és necessari que les bateries es mantinguin en règim de flotació. Això 

significa que han de ser permanentment alimentades a una tensió tal que la corrent injectada 

compensi la auto descàrrega. 
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Vida útil de la bateria. 

Amb cada cicle de descàrrega es produeix una pèrdua progressiva de la capacitat de la bateria. 

Aquesta pèrdua és més intensa quan major sigui el número i la profunditat de les 

descàrregues. Es defineix la vida de la bateria com el número de cicles (en unes determinades 

condicions de intensitat i profunditat de descàrrega) que suporta una bateria fins a perdre el 

20% de la seva capacitat. 

Profunditat de descàrrega. 

La profunditat de descàrrega es defineix com: 

�Q � R>S 

On L representa la demanda energètica. 

En la pràctica podem trobar, en general, dos tipus de cicles de descàrrega: 

- Cicles diaris, que son deguts a les diferències entre la generació i el consum durant el 

dia i la nit 

- Cicles periòdics, que es deuen a variacions en els patrons de generació i consum 

durant diferents períodes (d’alguns dies de duració), en que la generació és inferior a 

la demanda. 

Com s’ha comentat, les instal·lacions solen incorporar algun element de control que limiti el 

valor de la profunditat de descàrrega a un cert valor màxim PDMAX. Aquest valor sol establir-se 

entre 0,5 i 0,75. 

Associació de bateries 

En aplicacions per a sistemes aïllats se solen agrupar bateries connectades en sèrie per 

treballar als nivells de tensió típics de 12V (6 bateries), 24V (12 bateries) o 48V (24 bateries). 

En agrupacions d’elements connectats en sèrie poden aparèixer problemes degut al diferent 

ritme de degradació de cada element, que provoca que alguns elements suporten tensions 

més elevades que altres. Aquest fenomen s’anomena dispersió. Per eliminar aquest fenomen 

normalment es recorre a efectuar càrregues d’igualació, que consisteixen en sobrecarregar 

moderadament la bateria per ajustar els nivells de l’electròlit. La dispersió arriba a nivells 

màxims en les èpoques de l’any en que es genera menys energia i les bateries estan a nivells 

de càrrega més baixos, per tant, és al final d’aquestes èpoques que s’acostuma a fer les 

càrregues d’igualació. 

Per fenòmens relacionats amb la dispersió es desaconsellable utilitzar bateries amb elements 

connectats en paral·lel. 
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7. REGULADOR DE CÀRREGA 
 

Quan es té un generador connectat a una bateria, si la tensió del generador està per baix de 

l’umbral de la tensió de càrrega de la bateria, aquesta no es carregarà. Si la tensió del 

generador està per sobre de la tensió de càrrega, la bateria començarà a carregar-se. 

A mesura que avança el procés de càrrega i la tensió de la bateria augmenta, el generador ha 

d’augmentar la seva tensió desplaçant el seu punt de funcionament per la corba I-V cap a 

tensions majors i intensitats menors. 

Al final del procés de càrrega, les bateries estan al seu nivell de tensió màxim i el generador 

s’ha de mantenir al nivell tal que mantingui la tensió de flotació de les bateries, per evitar 

l’auto descàrrega d’aquestes però sense provocar un sobreescalfament. 

El regulador de càrrega és l’element que s’encarrega de controlar l’estat de càrrega de les 

bateries evitant, per una banda la sobrecàrrega i mantenint el nivell de tensió de flotació, i per 

l’altra la sobre descàrrega per sota d’un valor mínim. 

Bàsicament, existeixen dos tipus de reguladors: 

- Reguladors paral·lel o “shunt”. Consisteix en introduir un circuit en paral·lel al 

generador que derivi la intensitat i dissipi l’energia produïda quan la tensió de les 

bateries superi un valor límit. Amb aquest tipus de regulador és convenient instal·lar 

un diode de bloqueig en sèrie entre el generador i la bateria, que eviti la descàrrega 

d’aquesta en cas d’un mal funcionament del circuit. El diode de bloqueig presenta 

l’inconvenient de provocar una caiguda de tensió, a més, en aplicacions de gran 

potència, la dissipació de l’energia presenta dificultats. És per això que aquest tipus de 

regulador només s’utilitza en aplicacions de petita potència. 

- Reguladors sèrie. Consisteix en introduir un interruptor, electromecànic o electrònic, 

que desconnecti la bateria del generador que se sobrepassa el nivell de tensió màxim. 

Per evitar la descàrrega excessiva de la bateria s’utilitza un interruptor entre aquesta i 

la càrrega per a desconnectar-la quan el voltatge de la bateria baixa d’un mínim. 

Els principals paràmetres que s’han de tenir en compte per al dimensionament del regulador 

son la tensió de treball (normalment 12, 24 o 48 V) i la intensitat màxima del regulador. 

Aquesta última ha de ser un 20% superior a la màxima corrent del generador. 

 

8. CONVERTIDOR 
 

Els convertidors son elements que adapten l’energia entregada pels diferents generadors o per 

les bateries, a les condicions requerides per les càrregues alimentades. Existeixen diferents 

tipus (DC/DC, DC/AC, AC/AC o AC/DC), però el més comú en instal·lacions aïllades és l’inversor 

(DC/AC), que transforma el corrent continu de les bateries i en corrent alterna per al consum. 
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8.1. Inversor 
 

Un inversor està constituït bàsicament per un sintetitzador que, mitjançant interruptors, 

genera una ona d’impulsos a partir de la tensió en DC, i un filtre que elimina els harmònics 

indesitjats. 

Normalment, els interruptors més utilitzats havien sigut els transistors bipolars, per a 

potencies baixes i mitjanes, i els tristors per a potencies elevades, però, mentre els primers 

presenten problemes de sobrecorrents i fiabilitat, els segons tenen unes elevades pèrdues de 

commutació. Una solució millor consisteix en utilitzar el control PWM (Pulse Width 

Modulation), que sintetitza una ona amb un major nombre d’impulsos per cicle i d’amplitud 

variable. Les pèrdues per commutació es redueixen utilitzant transistors Mosfet o IGBT, que a 

més suporten molt bé els sobrecorrents i resulta més fàcil filtrar els harmònics.  

Els paràmetres més importants a tenir en compte en un inversor son els següents: 

- Forma d’ona. Els inversors en poden classificar en funció de la forma d’ona a la sortida 

en inversors d’ona quadrada, semi-quadrada (sinusoïdal modificada), i sinusoïdal pura. 

En general els de ona quadrada o semi-quadrada son més barats i tenen un rendiment 

major que els de ona sinusoïdal pura, però poden donar problemes, per exemple en 

equips electrònics, ja que no totes les càrregues accepten aquest tipus de forma d’ona. 

Poden generar sobreescalfaments i vibracions en alguns equips. Els de ona sinusoïdal 

pura funcionen perfectament amb qualsevol tipus de càrrega, per contra son més cars 

i més delicats. 

- Potència nominal. La potència de l’inversor s’ha d’adaptar a la càrrega que alimenta. 

En sistemes aïllats, la potència demandada és molt variable, per tant, la potència 

nominal del convertidor ha de ser tal que aquest treballi la major part del temps en 

unes condicions (P/PNOM) en que presenti un bon rendiment, i a la vegada ha de ser 

capaç de suportar els pics de demanda. 

- Eficàcia de conversió. Varia molt amb el percentatge de càrrega en cada moment i és 

major quan l’inversor treballa prop de la seva potència nominal.  

- Fiabilitat davant sobrecorrents. Ha de poder distingir quan es deu a l’arrencada d’un 

motor o a un curtcircuit. 

- Contingut d’harmònics de l’ona entregada. 

- Tensions i corrents d’entrada i sortida. En sistemes aïllats, s’utilitzen normalment 

inversors que transformen el corrent continu de 12, 24 o 48 V provinent de les 

bateries, a corrent alterna de 125 o 220 V, que és la utilitzada pels aparells elèctrics 

habituals. 

 

8.2. Convertidor DC/DC 
 

En instal·lacions d’energia solar, s’utilitzen com a seguidors del punt de màxima potència, 

MPPT (Maximum Power Point Tracking). Es tracta d’un dispositiu electrònic situat entre els 
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panells i les bateries de forma que, en cada moment, calcula la tensió adequada de 

funcionament dels panells per que aquests treballin en el seu punt de màxima potència. A la 

sortida del convertidor, l’energia s’adapta a la tensió de càrrega de les bateries. Al permetre 

que els panells treballin al seu punt de màxima potència, aquests convertidors poden 

augmentar l’energia dels panells fins a un 30%. 

 

9. ANÀLISI DE L’EMPLAÇAMENT 
 

El sistema estudiat en aquest projecte es troba situat en el terme municipal d’Albocàsser, un 

poble de l’interior de la província de Castelló.  

 

Es tracta d’una vivenda situada en una masia fora del poble i aïllada de la xarxa elèctrica. La 

vivenda es troba ubicada a la falda d’una muntanya a 480 metres sobre el nivell del mar, entre 

un pic a 837m al nord-oest, i un barranc al sud-est  a 450 metres. En el terreny no hi ha arbres 

alts ni cap estructura propera que puga fer ombra a la vivenda. Segons els seus habitants, es 

tracta d’una zona ventosa. 
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El pla eòlic de la Comunitat Valenciana estableix 15 zones en les que, per la disponibilitat de 

recurs eòlic és viable la instal·lació de parcs eòlics, i l’emplaçament estudiat es troba dins dels 

límits de la zona 4. Per tant, s’estima que el recurs eòlic en la zona pot ser important. 

 
Extret de la web AVEN (Agència Valenciana de l’Energia) 

La vivenda pretén utilitzar-se com a masia de turisme rural, amb quatre habitacions i una 

capacitat per a 8 persones, i concentra la seva activitat en els caps de setmana i períodes de 

vacances com Nadal,  Pasqua, ponts i els mesos d’estiu. 

El sistema proposat per a abastir energèticament la vivenda és una instal·lació solar-eòlica com 

a principal font energètica, amb un grup electrogen diesel com a sistema auxiliar. Al tractar-se 

d’una vivenda que ofereix un servei als seus clients, no es pot permetre quedar-se sense 

subministrament, i per tant es considera imprescindible la presència del grup electrogen, que 

és l’única de les tres fonts que es pot controlar. L’energia eòlica i solar produïda 

s’emmagatzema en unes bateries i alimenta les càrregues de la vivenda a través d’un inversor 

que transforma l’energia en corrent continu a corrent altern, tal com es mostra en la figura. El 

grup electrogen alimenta directament les càrregues en AC. El grup electrogen pot limitar-se a 
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alimentar les càrregues de la vivenda o pot, a més a més, carregar el banc de bateries, sempre 

que l’inversor pugui actuar també com a rectificador. Aquest aspecte s’estudiarà més avant. 

 
Esquema de la instal·lació 

 

9.1. Anàlisi de la demanda 
 

Per a l’anàlisi de la demanda de la vivenda, s’ha realitzat un inventari dels aparells 

consumidors d’electricitat, i s’ha fet una estimació de les hores d’utilització i el perfil de 

demanda. Tots els aparells s’alimenten amb corrent altern a 230V i 50Hz. 

En la següent taula es resumeixen els aparells consumidors amb la seva potència, hores de 

funcionament i consum d’energia diari: 

APARELL 
POTENCIA 

(W) 
HORES 

FUNCIONAMENT 
CONSUM DIARI 

(kWh) 

Enllumenat cuina 208 3 0,624 

Enllumenat menjador 180 5 0,9 

Enllumenat habitacions 600 4 2,4 

Enllumenat banys 60 4 0,24 

Nevera 120 8 0,96 

Televisor 150 4 0,6 

Caldera 200 12 2,4 

Bomba 764 1 0,764 

Forn 2000 1 2 

Microones 1000 0,5 0,5 

Rentaplats 1500 1 1,5 

Rentadora 2000 1 2 

 8782  14,89 

 

Les hores de funcionament mostrades en la taula son generals. En la pràctica hi ha càrregues 

que es poden considerar constants al llarg de l’any mentre que hi altres, com per exemple 

l’enllumenat o la caldera, que varien en funció de les hores de sol i de la climatologia al llarg de 

l’any. 
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A l’hora d’estimar el perfil de consum durant les 24h del dia s’han tingut en compte aquestes 

variacions. El consum d’alguns aparells com la nevera i la caldera, s’ha considerat constant 

durant tot el dia, mentre que la resta de càrregues s’han adaptat al perfil de càrrega habitual 

d’una vivenda, obtenint una distribució que presenta tres pics de consum al matí, al migdia i a 

la nit.  Al llarg de l’any s’han considerat tres perfils de càrrega diferents per a estiu, hivern i 

primavera-tardor. 
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El consum de la bomba d’aigua s’analitza apart ja que es considera com una càrrega 

controlable, es a dir, que no té un horari fix si no que es pot adaptar a l’estat de càrrega de les 

bateries, ja que disposa del seu propi emmagatzematge. 

El control del funcionament de la bomba es dissenya de tal forma que l’aigua és bombejada a 

un dipòsit existent al pis superior, de manera que en funció de l’estat de càrrega del dipòsit i 

de la disponibilitat d’energia, el sistema decideix el millor moment per a bombejar l’aigua. 

La vivenda disposa d’una bomba d’1CV de potència i una capacitat de bombeig de 600 l/h. Per 

a calcular el consum d’aigua es considera un rati de 80 litres/persona diaris. D’aquesta manera 

tenim que el consum d’energia diari és de: 

80 UVWX�Y��XYZ[\ � ]V\ � 8 ��XYZ[�Y � 1 �ZX\600 UVWX�Y � 0,746 �M �  0,795 �M�/]V\ 

En quan a la capacitat del dipòsit es considera una autonomia de 3 dies, es a dir, 

aproximadament 2000 litres. Per tant, l’energia emmagatzemada serà: 

2000 UVWX�Y �  1 �ZX\600 UVWX�Y � 0,746 �M � 2,49 �M� 

Amb el perfil de càrrega diari per a cada època de l’any i el consum de la bomba, i tenint en 

compte que l’activitat de la vivenda es desenvolupa durant els caps de setmana i períodes de 

vacances, es fa una estimació del consum anual de la vivenda. 

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Consum 

diari 

(kWh) 

14,0 14,0 14,0 12,6 12,6 10,7 10,7 10,7 10,7 12,6 12,6 14,0 

Consum 

aigua 

(kWh) 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Consum 

diari 

total 

(kWh) 

14,8 14,8 14,8 13,4 13,4 11,5 11,5 11,5 11,5 13,4 13,4 14,8 

Dies al 

mes 
13 8 9 20 9 9 9 31 10 11 10 18 

Consum 

total 

mes 

(kWh) 

192 118 133 268 121 104 104 357 115 148 134 266 

 

Per tant, el consum total de la vivenda al llarg d’un any serà de 2061,7 kWh. La potència 

conjunta de tots els aparells és de 8,78 kW, però d’acord amb el perfil de càrrega considerat la 

potència pic consumida és de 2,46 kW. 

Si es calcula el cost de produir aquesta energia mitjançant el grup electrogen, tenint en compte 

un consum del grup de 0,325 litres de gasoil per kWh (veure apartat 10.2), un rendiment del 

conjunt bateries-inversor del 80% (85 i 95% respectivament), i un preu del gasoil de 0,981 
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€/litre (preu mig actual del gasoil de combustible a la província de Castelló), s’obté un consum 

de gasoil de: 

2061,7 �M� � 10,8 � 0,325 U. ^\YZVU�M� �U��. � 837 UVWX�Y 

Que suposa un cost de: 

837 UVWX�Y � 0,981 €U � 821,65 €\[` 

Considerant un factor d’emissió per al gasoil de 0,267 kgCO2/kWh produït (Font: Sustainable 

Energy Action Plan (SEAP), template instrutcion decument) s’obté un total d’emissions de: 

837 UVWX�Y � 0,82 �Û � 12 �M��^ � 0,267�^>a��M� � 2199 �^>a� 

 

9.2. Anàlisi del recurs 
 

Per a la estimació del potencial energètic del emplaçament es disposa de dades 

climatològiques d’una estació meteorològica propera. Aquesta estació pertany a la Associació 

Meteorològica d’Albocàsser (AMEAL) i està situada a uns 6 km de l’emplaçament estudiat. 

 

Les dades de que es disposa son mesures mig-horàries durant un període de diversos anys de 

variables com, la temperatura ambient, la radiació solar o la velocitat i la direcció del vent 

entre altres. 
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El tractament d’aquestes dades es realitza amb el MATLAB. 

 

9.3. Anàlisi del recurs solar 
 

Per a l’estimació de la producció fotovoltaica, la dada fonamental a estudiar és la mesura de la 

radiació solar, i també la temperatura ambient. Per aquest estudi es disposa de dades 

d’aquestes dues variables des del 16/07/2007 fins al 31/12/2007, el que suposa un total de 

58444 mesures registrades.  

D’aquestes dades es realitza un pretractament eliminant els registres on falta alguna de les 

dues variables, quedant un total de 54823 registres. 

En les dades de l’estació meteorològica hi ha períodes d’alguns dies o, inclús en alguns casos, 

mesos en que falten dades. Això pot provocar errors ja que els resultats varien en funció, per 

exemple, de si aquests mesos que falten pertanyen a l’estiu o a l’hivern. Per tant, és necessari 

realitzar un tractament estadístic de les dades. 

Per a l’estudi energètic, el mètode utilitzat consisteix en agrupar aquests valors per formar un 

any estàndard amb valors horaris (8760 en total), on el valor de cada hora i dia de l’any s’obté 

realitzant un promig de tots els valors de tots els anys per a aquesta hora i dia de l’any. 

D’aquesta manera, cada valor obtingut té el mateix pes, i no importa si en les dades originals hi 

ha més registres e l’hivern o a l’estiu, per la nit o pel dia, etc. 

En la següent gràfica es mostren les mitjanes de radiació solar mensuals obtingudes a partir 

d’aquest any estàndard. 

 

En la següent taula es mostren els valors mitjans de radiació i temperatura mensuals 

obtinguts: 
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Radiació 
(W/m

2
) 

96,4 120,1 192,0 210,3 249,1 275,7 272,9 226,8 180,8 145,8 118,17 79,78 

Temp. 
ambient  

(°C) 

6,79 7,62 9,73 12,32 15,23 19,73 22,55 19,96 13,54 9,82 9,87 5,37 

 

Els valors de radiació obtinguts estan referits a una superfície horitzontal, però en la pràctica la 

major part d’instal·lacions fotovoltaiques tenen els panells inclinats ja que per a l’aprofitament 

òptim de l’energia solar convé que la radiació incideixi el més perpendicular possible a la 

superfície captadora. L’angle d’incidència dels rajos varia constantment amb l’hora del dia i 

l’època de l’any mentre que la superfície captadora acostuma a ser fixa. Per tant, l’angle 

d’inclinació òptim dels panells serà aquell en que durant una major part del temps la seva 

superfície sigui el més perpendicular possible a la direcció del sol incident. A l’hemisferi  nord, 

l’orientació òptima dels panells serà cap al sud, i per a instal·lacions que funcionen durant tot 

l’any, es considera que l’angle d’inclinació òptim és igual a la latitud. En aquest cas, igual a 40°. 

Per al càlcul de l’energia solar incident sobre una superfície inclinada, es necessari conèixer les 

components directa i difusa de la radiació solar, així com la radiació solar extraterrestre. A 

continuació s’explica el mètode utilitzat. 

La superfície d’un panell solar es defineix mitjançant dos paràmetres: la inclinació i l’azimut. La 

inclinació és l’angle que forma la superfície del panell amb la horitzontal, i l’azimut és la 

desviació del panell respecte a l’orientació sud. 

Altres factors geomètrics que influeixen en la radiació incident son la latitud, la hora del dia i 

l’àpoca de l’any. 

L’època de l’any ve definida per la declinació, δ, que és l’angle que forma l’equador de la terra 

amb el plànol de l’òrbita terrestre al voltant del sol, i es calcula mitjançant l’expressió: 

b � 23,45° � Y�[�360° � 284 � [365 � 

On n, és el dia de l’any. 

L’hora del dia es defineix mitjançant l’hora solar angular, w, que és l’angle que forma una línea 

apuntant directament al sol i una altra apuntant a la posició del sol al migdia solar (quan el sol 

passa pel sud). Es calcula com: 

8 � �� % 12� � 360°24  

On h, és la hora solar. 

La hora solar no coincideix amb l’hora local del rellotge i per a calcular-la s’utilitza la següent 

expressió: 

� � �c � d15° % ef � � 
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on hl, és l’hora local corresponent al punt mig de l’interval, λ és la longitud, Zh és la zona 

horària (es considera positiva cap a l’est) i E és l’equació del temps. En el cas de l’emplaçament 

estudiat, la longitud és 0° i la zona horària és -1. 

La equació del temps es calcula amb la següent expressió: 

� � 3,82 � �0,000075 � 0,001868 � cos�j� % 0,032077 � Y�[�j� % 0,014615 � cos�2j�% 0,04089 � Y�[�2j�� 

On B és: 

j � 360° �[ % 1�365  

L’angle d’incidència, θ, es defineix com l’angle que forma la radiació solar directa amb la 

normal de la superfície dels panells, i es calcula amb l’expressió: 

cos �k� � Y�[�b� � Y�[�φ� � cos �l� % Y�[�b� � �ZY�φ� � sen �l� � cos �o�  � �ZY�b� � �ZY�φ�� cos �l�   � cos �8� � �ZY�b� � Y�[�l� � sen �o� � Y�[�8�  �  �ZY�b� � Y�[�φ�� sen �l� � cos �o� � cos �8�  
L’angle zenit, θZ, és l’angle entre una línea vertical i la línea a la posició del sol i es calcula amb 

l’expressió: 

�ZY�kp� � cos�φ� � cos�b� � cos�8� � Y�[�φ� � Y�[�b� 

Per calcular la radiació extraterrestre, IO, que arriba a una superfície horitzontal en el període 

d’una hora s’utilitza la següent equació: 

#- � 12q � r7� � .1 � 0,033 � cos .360 � [365 55
� scos�φ� � cos�b� � tY�[�8�� % Y�[�8�u � �8� % 8� � Y�[�φ� � Y�[�b�v 

On GSC és la constant solar (1367W/m2), i w1 i w2 son la hora solar al principi i al final de 

l’interval de temps respectivament (per a la radiació horària aquest interval serà d’una hora). 

Aquesta equació representa la quantitat de radiació rebuda fora de l’atmosfera terrestre en un 

interval de temps determinat (una hora), mentre que les dades de radiació mesurades en 

l’estació meteorològica representen la quantitat de radiació rebuda en la superfície de la terra 

en una hora. La relació entre aquestes dues variables s’anomena índex de claredat, kt:  

�O � ##- 

On I és la radiació solar horària en la superfície de la terra i s’expressa en kW/m2. 

Mitjançant l’índex de claredat es poden establir correlacions entre les components directa i 

difusa de la radiació solar en la superfície de la terra. Existeixen diversos models per a establir 

aquestes correlacions. En aquest cas s’utilitza el model de Orgil i Hollands, que estableix la 

relació entre la component difusa, Id, i la radiació global: 
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#�# � w 1 % 0,249 � �O    ��X �O x 0,351,557 % 1,84 � �O     ��X 0,35 y �O z 0,750,177   ��X �O { 0,75 | 
La radiació directa, Ib, es pot obtenir a partir de la diferència entre la radiació global i la difusa: 

#} � # % #� 

Una vegada obtingudes les components directa i difusa de la radiació horitzontal, el següent 

pas és obtenir aquestes components per a una superfície inclinada. 

La radiació directa sobre una superfície inclinada, Ibt, s’obté com: 

#}O � #} � 6} 

6} � cos �k�cos �kp� 

Un altre cop, per a calcular la radiació difusa existeixen diferents models. En aquest cas 

s’utilitzarà el model isòtrop de radiació difusa: 

#�O � #� � �1 � cos�l�2 � 

La radiació total sobre la superfície dels panells és la suma de les components directa i difusa: 

#O � #}O � #�O 

En la gràfica i taula següents es mostren els resultats de la radiació obtinguts per a una 

superfície orientada al sud amb 40° d’inclinació: 
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Radiació 
horitz. 
(W/m

2
) 

96,4 120,1 192,0 210,3 249,1 275,7 272,9 226,8 180,8 145,8 118,17 79,78 

Radiació 

40°. 
(W/m

2
) 

190,5 191,6 248,9 221,5 231,9 244,3 251,8 224,5 213,3 191,1 191,0 132,7 

 

En total, l’energia disponible al llarg d’un any en una superfície a 40° és de 1853 kWh/m2, 

mentre que en una superfície horitzontal és de 1587 kWh/m2, obtenint un aprofitament 

energètic un 16% superior. 

 

9.4. Anàlisi del recurs eòlic 
 

L’energia disponible en el vent depèn de la velocitat del vent (principalment) i de la densitat de 

l’aire. Per a l’estudi del potencial eòlic de l’emplaçament es disposa de dades de temperatura 

ambient i velocitat del vent a una altura de 10 metres des del 30/01/2005 fins al 31/12/2010, i 

suposen un total de 98850 registres. 

D’aquestes dades es realitza un pretractament eliminant els registres on falta alguna de les 

dues variables (un 4%) i també aquells registres on la velocitat del vent és superior a 50m/s, ja 

que aquestes velocitats no son aprofitables i la seva eliminació no afecta als resultats obtinguts 

(només representen un 0,5% del total). Al final queda un total de 94372 registres. 

Per a l’estudi energètic, a l’igual que amb el recurs solar, el mètode utilitzat consisteix en 

agrupar aquests valors per formar un any estàndard amb valors horaris (8760 en total), on el 

valor de cada hora i dia de l’any s’obté realitzant un promig de tots els valors de tots els anys 

per a aquesta hora i dia de l’any. 

En la següent gràfica es mostren les mitjanes de velocitat del vent mensuals obtingudes a 

partir d’aquest any estàndard. 
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Per a calcular el potencial eòlic disponible s’ha d’aplicar l’expressió: 

�� . M��5 � 12 � ��~� � �� 

On ρ(T) és la densitat de l’aire que varia amb la temperatura ambient segons l’expressió: 

��~� � 1,225 � . 288~ � 2735 � ��� f����� 

On h és l’altura respecte al nivell del mar. 

Els valors mensuals de potència disponible obtinguts son els següents. 
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Velocitat 
vent 
(m/s) 

8,56 8,88 10,22 8,06 7,93 7,37 6,59 7,28 6,46 7,22 9,09 9,13 

Potència 
disp. 
(W/m

2
) 

601,5 611,5 1141,3 504,2 500,4 414,0 377,3 452,0 282,6 341,5 1369,8 673,3 

 

 

En aquesta gràfica on es representa la potència disponible davant la velocitat mitjana mensual, 

s’observa que la potència disponible segueix la tendència de la velocitat mitja. El mes de 

novembre és una excepció, i s’observa que mentre en aquest mes i el mes de desembre, les 

velocitats mitjanes son similars, la potència disponible al novembre és el doble que al 

desembre. Això posa de manifest que les mitjanes mensuals, encara que son un valor 

orientatiu, no son suficients per a avaluar el potencial eòlic ja que el vent és un recurs que 

presenta una gran dispersió. 

Segons els resultats obtinguts l’energia eòlica disponible en un any és de 5303 kWh/m2, i la 

potència mitjana anual disponible, 〈P〉, és de 605 W/m2. 

Però les mitjanes mensuals no son suficients per a calcular el recurs eòlic disponible degut a la 

seva variabilitat. I la potència disponible tampoc permet calcular l’energia produïda per un 

aerogenerador, ja que aquesta depèn de la corba de potència de cada màquina. 

Per això s’utilitza la distribució de freqüències relatives, f, que indica la probabilitat de que la 

velocitat del vent es trobi entre un valor màxim i un mínim, i la distribució de freqüències 

acumulades, F, que expressa la probabilitat de que la velocitat sigui menor o igual a un valor. 

Les següents gràfiques mostren les distribucions de freqüències relatives i acumulades 

expressades en el número de hores anuals: 
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Obtenció de la distribució de Weibull 

Con s’ha comentat en l’apartat 3.3, la llei de distribució Weibull permet obtenir una expressió 

matemàtica per poder caracteritzar la velocitat del vent, i s’expressa com: 

���� � �� � 	��
�� � ���� �⁄ ��
 

0 5 10 15 20 25 30 35
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
Distribució de la velocitat del vent 

Velocitat del vent (m/s)

N
um

er
o 

de
 h

or
es

 a
nu

al
s

0 5 10 15 20 25 30 35
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000
Distribució de la velocitat del vent 

Velocitat del vent (m/s)

N
um

er
o 

de
 h

or
es

 a
nu

al
s



Página | 48 
 

On k i c son dos paràmetres de Weibull i v és la velocitat del vent. 

El mètode emprat per a determinar aquests paràmetres és per ajust dels mínims quadrats, 

tenint en compte que la freqüència, F(v), ve donada per: 

,��� � %�������
 

A partir d’aquesta expressió i aplicant dos cops el logaritme, s’obté: 

lnt1 % ,���u � %�����     �     U[s% lnt1 % ,���uv � � � ln��� % � � ln ���  
Si es fa l’ajust de mínims quadrats a la recta y=Ax+B, tenim: 

` � U[�%ln �1 % ,��    ;     � � ln ��� 

I els valors dels paràmetres de Weibull seran: 

� � �    ;     � � ���S�� 

On els valors de A i B es calculen mitjançant les següents expressions: 

� � ∑ �� � �� � `� % �∑ �� � ��� � �∑ �� � `��∑ �� � ��� % �∑ �� � ����  

j � � �� � `� % � � � �� � ��  

En la següent figura es mostren la distribució de Weibull obtinguda amb l’histograma de 

freqüències relatives. Com s’observa, l’ajust de les dades és bastant satisfactori. 
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Els valors dels paràmetres de Weibull obtinguts son de k=2,1 i c=8,46 m/s. El valor de la 

velocitat mitjana anual obtingut amb la distribució de Weibull és de 7,5 m/s, i la moda, es a dir, 

el valor de la velocitat que es dona amb més freqüència, és 6,23 m/s. 

 

9.5. Anàlisi conjunt del recurs 
 

En la següent gràfica es mostra conjuntament el recurs disponible eòlic i solar: 

 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Recurs 
solar 
(W/m

2
) 

190 192 249 222 232 244 252 225 215 191 192 133 

Recurs 
eòlic 
(W/m

2
) 

602 612 1141 504 500 414 377 453 282 343 1366 675 

Recurs 
total 
(W/m

2
) 

792 803 1390 726 732 658 630 677 497 534 1557 808 

 

En la taula es pot observar com del punt de vista del recurs energètic conjunt, el pitjor mes és 

el setembre i el més favorable és el novembre 

Aquests resultats mostren la complementarietat de l’energia solar i eòlica, ja que als mesos 

d’estiu, que és quan hi ha menys recurs eòlic també és quan hi ha més recurs solar. I els mesos 

d’hivern, quan el recurs solar és més baix, el recurs eòlic augmenta. 
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9.6. Càlcul de l’energia produïda per un mòdul 
 

Un cop analitzat el recurs solar disponible, s’ha de calcular l’energia que pot produir un mòdul. 

Per això es considera un mòdul amb les següents característiques:  

Marca SUNTECH 

Model Pluto Ade-200 

Temp. nominal d’operació, TONC (°C) 45 

Coef. variació de potència, δ (%/°C) -0,38 

Potència nominal, PN (W) 200 

 

Amb aquestes dades i les següents expressions es calcula la potència produïda a la sortida del 

mòdul, PDC: 

Temperatura del mòdul: ~3� � ~C� � 4������
��� � r� 

Potència generada:  �3� � �� � ���� � �1 � bt~3� % ~�u� 

Potència final:   �&�� � �3� � �1 % R&�� 

On, Ta es la temperatura ambient, G es la radiació incident i Go i To son la radiació i la 

temperatura en condicions estàndard (1000W/m2 i 25°C), amb les quals s’obté la temperatura 

instantània del mòdul, Tmi, i la potència instantània, Pmi.  

El coeficient de pèrdues, LDC, és la suma de totes les pèrdues a la part DC del sistema segudes a 

mismatch, pols i brutícia, ondulars/espectrals, per potència nominal,... En general es 

consideren al voltant del 20%.  

La energia total produïda serà la integral de la potència instantània en el temps: 

� � � �&�  ]W � � �&�� � ∆W� 

Per avaluar el rendiment d’un panell fotovoltaic s’utilitzen alguns indicadors, entre els quals els 

més típics son la productivitat de referència, la productivitat anual del generador i el 

rendiment energètic global. 

La productivitat de referència, YR, es defineix com el quocient entre l’energia total disponible 

anual (kWh/m2) i la potència de referència (1kW/m2): 

�1 � ∑ rr-  

La productivitat del generador, YA, és el quocient entre l’energia anual produïda pel mòdul i la 

potència nominal: 

�� � ��- 
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El rendiment energètic global o ‘Performance Ratio’ es defineix com el quocient entre la 

productivitat de del generador i la productivitat de referència: 

�6 � ���1 

Els resultats obtinguts son els següents: 

Energia anual (kWh/mòdul) 243 

Productivitat de referència, YR=ΣG/Go (hores) 1853 

Productivitat del generador, YA=EA/Po (hores) 1215 

Rendiment global, PR=YA/YR 0,66 

 

A continuació es mostra l’estudi de l’energia produïda per mesos: 

 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Energia 
produïda 
(kW) 

11,30 12,69 22,04 23,36 28,38 29,83 30,00 25,05 20,01 17,44 13,69 9,86 

 

S’observa que el mes amb menys producció d’energia és el desembre mentre que el mes amb 

més producció és el juliol. 
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9.7. Càlcul de l’energia produïda per un aerogenerador 
 

Per a calcular la quantitat d’energia que es podria obtenir per un aerogenerador, s’ha realitzat 

un estudi amb tres models diferents. Actualment, per criteris d’optimització energètics i 

econòmics, s’acostuma a dimensionar la màquina per a que la velocitat nominal d’aquesta 

sigui al voltant d’un 70% superior a la velocitat mitja, en el nostre cas 1,7x7,5= 12,75m/s. 

Els models seleccionats tenen una velocitat nominal de 12 m/s i una potència nominal de 600, 

800 i 1500 W respectivament. 

A continuació es presenten les seves corbes de potència extretes del catàleg del seu fabricant 

(Bornay): 
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L’energia produïda per un aerogenerador al llarg d’un any ve donada per l’expressió: 

� � ~ � � ���� � ���� � ]� � ~ � � ���� � ���� � ]� 

On: 

p(v) és la funció de densitat de probabilitat al llarg de l’any 

P(v) és la potència de l’aerogenerador en funció de la velocitat del vent (corba de potència) 

T és el període de temps considerat (1 any, es a dir, 8760h) 

Per a caracteritzar el comportament d’un aerogenerador, s’utilitzen diversos paràmetres com 

el rendiment estacional o el factor de càrrega. 

El factor de càrrega, FC, es defineix com la relació entre l’energia produïda durant un període i 

l’energia que s’hauria produït si el generador hagués estat funcionant a la potencia nominal 

durant aquest període. 

,> � ��� � ~ � ��M����M� 

El rendiment estacional es defineix com la relació entre l’energia produïda durant un període 

de temps i l’energia disponible. 

η�74 � ���M� ��⁄ �����M� ��⁄ � 

 

Paràmetre B600 B800 B1500 

Àrea  rotor (m2) 3,14 2,4 6,42 

Nombre de pales 2 5 2 
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(kWh) 

Factor de càrrega, FC 0,56 0,59 0,61 

Energia unitària 
produïda (kWh/m2) 

943 1716 1243 

Rendiment estacional 0,17 0,32 0,23 

 

Pel que fa al factor de càrrega, s’observa que els tres models tenen un valor semblant, mentre 

que en el rendiment estacional, s’observa que el model B800, amb un rotor de 5 pales, 

presenta un valor superior als altres dos, amb rotor de 2 pales. 

A continuació es mostra l’estudi de l’energia produïda per mesos: 

 

Energia 
produïda 
(kWh) 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

B600 282,1 270,6 291,8 253,4 255,0 223,9 192,9 220,0 190,7 228,3 245,4 307,5 

B800 388,3 370,7 398,0 351,2 354,6 314,6 276,3 310,3 273,8 322,4 340,5 419,3 

B1500 747,3 712,4 764,2 683,4 688,4 614,7 541,1 606,6 534,3 628,9 657,0 805,5 

 

S’observa en la taula que el mes amb més producció energètica és el desembre i el mes amb 

menys producció és el setembre en els tres casos. 
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10. DIMENSIONAT DEL SISTEMA 
 

La presència de tres fonts d’energia i la variabilitat del perfil de demanda que, en alguns mesos 

només es produeix els caps de setmana i en altres es dona tots els dies del mes, fa que sigui 

més difícil establir un criteri clar per a determinar l’aportació de cada font d’energia. 

 

10.1. Predimensionat 
 

El primer pas serà dimensionar la potència de l’inversor i la capacitat de les bateries, ja que es 

tenen suficients dades sobre la demanda de la vivenda.  

D’acord amb la corba de demanda, la potència pic consumida és de 2,46 kW, tot i que la 

potència conjunta de tots els aparells és de 8,78 kW. Degut a que es tracta d’un sistema aïllat 

on la disponibilitat d’energia és limitada, es considera que l’usuari s’ha  de conscienciar i 

adaptar-se a aquesta limitació. S’estableix una potència per a l’inversor de 3 kW, que suposa 

un 34% de la potència de tots els aparells.  

La potència del grup electrogen serà del mateix ordre o inclús una mica superior si es pretén 

alimentar les càrregues de la vivenda i carregar les bateries al mateix temps. 

En quan a les bateries, tenint en compte que durant la major època de l’any la vivenda només 

s’utilitza els caps de setmana i que es disposa de 3 fonts energètiques, cosa que redueix la 

dependència energètica, es considera suficient amb una autonomia de 2 dies, considerant el 

consum diari en la pitjor època de l’any. Es considera una profunditat de descàrrega de les 

bateries de 0,75. Per tant, agafant el consum diari a l’hivern de 14kWh/dia, s’obté: 

>S��M�� � 14�M� � 2]V�Y0,75 � 37,3 �M� 

>S���� � 37.000M�24' � 1555�� 

Es considera que un sistema de 24V és el més adequat per als nivells de potència de la 

instal·lació ja que, un sistema de 12V donaria lloc a la necessitat d’utilitzar cables de gran 

secció i un de 48V requeriria un elevat nombre de bateries. 

Per a establir quina ha de ser l’aportació de cada font energètica al sistema, es crea un 

programa per a estimar i optimitzar els costos de la instal·lació a llarg termini, en funció del 

sistema escollit. 
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10.2. Descripció del programa d’optimització 
 

El programa parteix de les dades horàries de generació d’un aerogenerador i d’un panell solar 

extretes de l’anàlisi del recurs de l’emplaçament i de les dades de demanda horària de la 

vivenda durant un període d’un any. El model d’aerogenerador escollit ha sigut el B600, ja que 

en termes de producció energètica és el que millor s’adapta a la demanda de la vivenda. A 

partir d’aquestes dades, i partint d’un estat inicial en que les bateries estan totalment 

carregades, el programa calcula l’estat de les bateries en cada moment, i calcula la quantitat 

d’energia que s’ha d’aportar en forma de combustible per a que l’estat de càrrega d’aquestes 

estigui sempre per sobre d’un límit. 

El càlcul dels costos del sistema es fa en base als costos dels diferents components de la 

instal·lació i al consum de combustible. Aquest càlcul es realitza per a una vida de la instal·lació 

de 25 anys.  

En el model creat només es conten els costos dels components del sistema sense tenir en 

compte altres costos per falta de dades o perquè es considera que no influeixen 

significativament en el resultat final, com els costos d’operació i manteniment, el cablejat, les 

proteccions, etc.  

Els preus dels diferents components s’han extret de diversos webs especialitzats en energies 

renovables i de catàlegs de fabricants. Es distingeix entre costos fixes i costos variables. 

Costos fixes. Son els costos associats als components de la instal·lació que son independents 

del nombre de panells solars i aerogeneradors. En la següent taula es mostren els preus 

considerats per a cada component: 

ELEMENT PREU (€) 

12 Bateries de 1500Ah i 2V, model OPzS de 
TAB 

6673 

Inversor 3kW, model VFX3024E 
(inversor/carregador) 

1700 

Grup electrogen 4kVA, GESAN 2700 

Control del sistema, compost per un control 
del sistema i un sistema de comunicacions 

450 

TOTAL 11523 

 

Costos variables. Son els costos associats als sistemes de generació eòlica i solar i al consum de 

combustible. Les variables son el nombre de panells solars i d’aerogeneradors. En la següent 

taula es mostren els preus considerats per als càlculs: 

ELEMENT PREU (€) 

Aerogenerador B600 de Bornay amb 
regulador i torre de suport 

3760 

Panell solar, Suntech Pluto Ade-200 amb 
estructura de suport. 

700 
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Al cost dels panells solars s’ha d’afegir el cost d’un regulador de càrrega amb seguiment del 

punt de màxima potència (MPPT) per a tots els panells amb un cost de 600€. També es té en 

compte que normalment els fabricants de panells solars garanteixen una vida útil de 25 anys 

mentre en els aerogeneradors sol estar entorn als 15 anys. En el càlcul s’introdueix el cost 

proporcional de la substitució d’aquests equips. 

El càlcul del cost del combustible es fa en base al preu actual del gasoil de calefacció que, a 

data del 19/12/2011 per a la província de Castelló és de 0,981 €/litre (extret de 

www.petromercado.com). El consum del grup es realitza a partir de les dades del fabricant que 

garanteix una autonomia de 3,3 hores a plena potència (4kW) amb un dipòsit de 4,3 litres: 

4,3 UVWX�Y3,3� � 4�M � 0,325 UVWX�Y/�M� 

Al preu del gasoil se li aplica un factor de penalització d’1,2 per afavorir les configuracions en 

que participen més les energies renovables. 

D’acord amb aquestes dades s’han realitzat diverses simulacions amb diferents nombres de 

panells solars i aerogeneradors. A continuació es mostren els resultats: 

0 1 2 3 4 5 Nº aerogeneradors 

0 35613 22192 23298 28923 34723 40523 

1 34584 22900 24496 30223 36023 41823 

2 32955 23090 25172 30923 36723 42523 

3 31326 23270 25823 31623 37423 43223 

4 29697 23497 26523 32323 38123 43923 

5 28501 23724 27223 33023 38823 44623 

6 27508 23967 27923 33723 39523 45323 

7 26785 24228 28623 34423 40223 46023 

8 26457 24541 29323 35123 40923 46723 

9 26164 24939 30023 35823 41623 47423 

10 25964 25581 30723 36523 42323 48123 

Nº panells Cost total del sistema en 25 anys(€) 
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0 1 2 3 4 5 Nº aerogeneradors 

0 819 165 6 0 0 0 

1 739 145 2 0 0 0 

2 660 128 2 0 0 0 

3 581 110 0 0 0 0 

4 502 94 0 0 0 0 

5 438 78 0 0 0 0 

6 380 63 0 0 0 0 

7 332 48 0 0 0 0 

8 297 35 0 0 0 0 

9 263 24 0 0 0 0 

10 232 22 0 0 0 0 

Nº panells Consum anual de combustible (litres) 

 

Com s’observa en la primera taula, el sistema que suposa un cost inferior a llarg termini és el 

format per un aerogenerador amb un grup electrogen com a sistema auxiliar, que suposa un 

total de 22.192 € al llarg del 25 anys, amb un consum de gasoil de 165 litres anuals. No 

obstant, per criteris de diversificació energètica s’escull la opció amb un aerogenerador i dos 

panells solars que suposa un cost de 23.090 € amb un consum anual de gasoil de 128 litres. 

S’observa que per a un sistema convencional, sense l’ús d’energies renovables, que utilitzi un 

grup electrogen con a única font energètica, el cost obtingut és de 35.613 €, amb un consum 

anual de gasoil de 819 litres, que suposa un 54% més que el que costaria el sistema escollit. 

Des del punt de vista mediambiental i utilitzant els mateixos paràmetres que en l’apartat 9.1, 

el sistema amb només el grup electrogen emetria en total de 2151,74 kg de CO2 degut al 

consum de gasoil, mentre que el sistema format pel grup electrogen, 1 aerogenerador i 2 

panells, emetria 336,3 kg CO2, reduint les emissions en un 84%. 

A continuació es detalla el mètode utilitzat i els resultats obtinguts per a aquesta opció en 

concret. 

Mitjançant la següent expressió es calcula l’estat de càrrega de les bateries en valors horaris al 

llarg d’un any: 

�a> � >S � �[ � �� � � � �7� � 0,95 % Q0,8 

On: 

SOC, és l’estat de càrrega de les bateries en cada moment, considerant que l’estat de càrrega 

inicial és del 100%. 

CB, és el valor de l’estat de càrrega anterior. 

EE i n, son el valor horari de l’energia generada per un aerogenerador i el nombre 

d’aerogeneradors respectivament. 
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ES i m, son el valor horari de l’energia generada per un panell solar i el nombre de panells 

solars respectivament. 

L’energia produïda per els panells i per els aerogeneradors es multiplica pel rendiment dels 

seus respectius reguladors que es considera de 0,95 en els dos casos. 

D, és el valor horari de la demanda de la vivenda, dividida pel rendiment conjunt de l’inversor i 

les bateries. 

Tots els valors estan en kWh. 

A aquesta equació s’afegeixen dues condicions: 

- El límit superior del SOC serà igual al valor de la capacitat de les bateries, es a dir, 

1500Ah·24V = 36kWh. L’energia sobrant no podrà ser emmagatzemada i es perdrà. 

- El límit inferior del SOC vindrà donat per la profunditat de descàrrega màxima, que en 

aquest cas és de 0,75. Per tant, el valor del SOC mai podrà baixar de 36kWh·(1-0,75) = 

9 kWh. Quan aquest límit inferior se sobrepassi entrarà en funcionament el grup 

electrogen aportant l’energia que falti. 

En la següent gràfica es mostra l’evolució de l’estat de càrrega de les bateries, l’aportació 

energètica del grup i l’excés d’energia: 

 

En la gràfica s’observa com entra en funcionament el grup electrogen aportant l’energia 

necessària per que l’estat de càrrega de les bateries no baixi del seu límit inferior, i l’excés 

d’energia que es produeix quan les bateries estan completament plenes però les fonts 

renovables continuen produint energia.  

En total, el grup electrogen aporta 393 kWh anuals, i l’excés d’energia és de 1283 kWh anuals. 

A aquest excés d’energia hi hauria que restar el consum de la bomba d’aigua que, al ser una 

càrrega programable, s’ha considerat que es cobreix completament amb l’energia eòlica i solar 
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sobrant. L’energia consumida per la bomba és de 125,6 kWh anuals, per tant, l’excés d’energia 

serà de 1157,4 kWh. Aquest excés d’energia tan elevat es deu a que en la vivenda hi ha perfils 

de demanda diferents cada mes, ja que mentre en alguns mesos només hi ha demanda els 

caps de setmana, d’altres hi ha tots els dies. Això provoca que, si es vol cobrir els mesos on hi 

ha més demanda, es produeixi un excés d’energia en els mesos on la demanda és menor. 

Els costos corresponents a la part eòlica es detallen en la següent expressió, on el primer 

terme correspon als costos d’inversió inicial i el segon a la part proporcional dels costos de 

reemplaçament (es conta l’aerogenerador sense la torre de suport), i on n i vn son el nombre 

d’aerogeneradors i la seva vida útil. 

>ZYW �òUV�\ � 3760 � [ � 3060 � �25 % ����� � 3760 � 3060 � 1015 � 5880 € 

Els costos corresponents a la part fotovoltaica es calculen de la mateixa forma, on m i vm son el 

nombre de panells solars i la seva vida útil respectivament. En el cost del reemplaçament no es 

compta l’estructura dels panells. A més s’ha d’afegir el cost d’un regulador amb MPPT. 

>ZYW YZU\X � 700 � � � 580 � �25 % �3��3 � 600 � 1400 � 600 � 2000 € 

El cost del combustible es calcula multiplicant el consum anual per 25 anys, per el preu del 

gasoil, i pel factor de penalització. 

>ZYW ^\YZVU � 128UVWX�Y\[` � 25 \[`Y � 0,981€UVWX� � 1,2 � 3767 € 

En resum, el cost total és la suma d’aquests termes més els costos fixes. 

TERME COST (€) 

Cost eòlica 5880 

Cost solar 2000 

Cost gasoil 3767 

Costos fixes 11523 

TOTAL 23090 

 

 

10.3. Dimensionat del cablejat 
 

En aquest apartat es detallen les característiques elèctriques dels diferents components del 

sistema i les seccions mínimes que han de tenir els conductors que els uneixen entre sí. 

Línea Panells solars – Regulador MPPT 

Aquesta línea que uneix els dos panells connectats en paral·lel amb el regulador ha de ser 

capaç de suportar la intensitat màxima produïda pels panells sense escalfar-se en excés i amb 

una caiguda de tensió acceptable. 
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Les característiques elèctriques dels panells son: 

- ICC = 5,8 A 

- VMP = 36,6 V 

Els panells estan situats al sostre de la vivenda, i la sala on es troben les bateries, els 

reguladors, l’inversor,etc, està ubicada en la planta superior. La longitud de la línea serà de 10 

metres. 

La intensitat màxima que ha de suportar el cable es calcula multiplicant el corrent de 

curtcircuit per el nombre de panells en paral·lel. Per tenir en compte un possible augment de 

la intensitat dels mòduls en determinades circumstàncies de radiació i temperatura, es 

multiplica la intensitat màxima per 1,25. 

#(�� � 5,8� � 2 � 1,25 � 14,5 � 

Per determinar la caiguda de tensió en una línea en corrent continu s’utilitza la següent 

expressió: 

� �  2 � � � R � #∆'  

On ρ és la resistivitat del coure (0,01786 Ω/mm2), L és la longitud de la línea, i I i ∆V son la 

intensitat i la caiguda de tensió màximes admissibles. 

La caiguda de tensió admissible en la línea s’estableix en un 1% de la tensió nominal, es a dir, la 

tensió de màxima potència, VMP, dels panells: 

∆' � 36,6 ' � 0,01 � 0,366 ' 

Per tant, la secció mínima del conductor serà de: 

� �  2 � 0,01786 � 10 � 14,50,36 � 14,38 ��� 

La secció normalitzada immediatament superior és la de 16 mm2. En la taula 1 del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió, en la ITC-BT-19, s’estableixen les intensitats admissibles dels 

conductors en funció del tipus d’instal·lació i aïllament. Per una instal·lació de tipus B 

(conductors aïllats en tubs en muntatge superficial o encastat en obra) de dos conductors amb 

aïllament de XLPE, la intensitat màxima admissible és de 91 A, molt per sobre de la intensitat 

màxima dels panells. 

Per al dimensionament del regulador s’ha de tenir en compte que aquest suporti la intensitat 

màxima dels panells i que els nivells de tensió del sistema estiguin dintre dels nivells suportats 

per el regulador. El regulador escollit admet un voltatge de 12 fins 60 VCC i una intensitat de 60 

A. 

Línea Regulador MPPT - Bateries 

Es recomanable que la distància entre el regulador i les bateries sigui mínima, per reduir la 

caiguda de tensió, ja que el regulador utilitza la tensió de les bateries per mesurar el seu estat 
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de càrrega, i una caiguda de tensió excessiva pot introduir errors en la mesura. Aquesta línea 

funciona a una tensió nominal de 24V, té una longitud d’1 metre i la caiguda de tensió màxima 

serà d’un 0,5%. 

� �  2 � 0,01786 � 1 � 14,50,005 � 24 � 4,32 ��� 

La secció normalitzada immediatament superior és la de 6 mm2 i per al mateix tipus de 

conductor que en el cas anterior, la intensitat màxima admissible és de 57 A. 

Línea Bateries – Inversor/Carregador 

Aquesta línea ha de suportar la màxima intensitat que pot arribar a passar en el cas que 

l’inversor estigui treballant a la màxima potència, que serà igual a: 

#(�� � 3000 �M 24 '� � 125 � 

La longitud de la línea és de 2 metres i la caiguda de tensió admissible és d’un 1,5%. 

� � 2 � 0,01786 � 2 � 1250,015 � 24 � 24,8 ��� 

La secció immediatament superior a aquesta seria la de 25 mm2, però aquesta suporta un 

màxim de 123 A. Per tant, s’escollirà la secció de 35 mm2, que suporta un màxim de 154 A. 

Línea Grup electrogen – Inversor/Carregador 

El grup electrogen es troba en una caseta separat de la vivenda. La línea té uns 50 metres i 

funciona amb corrent altern monofàsic a 230V, amb una caiguda de tensió màxima de l’1,5%. 

Per a una línea en corrent altern monofàsic, la secció dels conductors es calcula com: 

� � 2 � � � R � �∆' � '  

On P és la potència nominal del grup electrogen, de 4 kW. 

� � 2 � 4000 � 50 � 0,017860,015 � 230� � 9 ��� 

I la intensitat màxima que circularà per la línea serà de: 

# � �' � �ZY� � 4000230 � 0,9 � 19,3 � 

La secció mínima que compleix aquests dos requisits és la de 10 mm2, que suporta una 

intensitat de 68 A. 

Línea Aerogenerador – Regulador eòlic 

L’aerogenerador se situarà en una explanada de terreny a uns 25 metres de la vivenda i la 

torre tindrà una alçada de 10 metres. S’estima que el conductor que uneix l’aerogenerador 
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amb el regulador tindrà uns 45 metres de longitud, i serà per a corrent altern trifàsic. Per a la 

selecció de la secció del cable s’utilitzarà la següent taula proporcionada per el fabricant: 

 

Per al model Bornay 600 / 24V, es té un corrent per fase de 8,8 A i per a una longitud de cable 

entre 40 i 60 metres, el fabricant recomana una secció de cable de 16 mm2. 

Línea Regulador eòlic – Bateries 

El regulador eòlic se situarà en la sala de les bateries i el conductor entre el regulador i les 

bateries tindrà una longitud d’uns 2 metres. Segons el fabricant, per a un sistema a 24 V, 

màxima intensitat que dona el regulador és de 30 A. La caiguda de tensió admesa en la línea 

serà d’un 1%. Per tant la secció mínima serà de: 

� �  2 � 30 � 2 � 0,017860,24 � 8,93 ��� 

La secció immediatament superior seria la de 10 mm2, que aguanta una intensitat màxima de 

50 A, però per recomanació del fabricant s’escull la de 16 mm2. 

Taula Resum 

Línea Tipus corrent Longitud (m) Secció mínima (mm2) 

Panells solars – Regulador solar 
(MPPT) 

Continu 10 16 

Regulador solar – Bateries Continu 1 6 

Bateries – Inversor/Carregador Continu 2 25 

Grup electrogen – 
Inversor/Carregador 

Altern monofàsic 50 10 

Aerogenerador – Regulador eòlic Altern trifàsic 45 16 

Regulador eòlic - Bateries Continu 2 16 
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11. DIMENSIONAT DEL SISTEMA AMB EL HOMER 
 

En aquest apartat es compararan els resultats obtinguts mitjançant el mètode descrit amb els 

obtinguts amb un software especialitzat. El software utilitzat és el HOMER, que és un 

programa de modelització i optimització de sistemes híbrids de generació d’energia 

desenvolupat per el NREL (National Renewable Energy Laboratory), una divisió del 

departament d’energia dels Estats Units. El programa permet calcular sistemes que continguin 

generadors convencionals, cogeneració, turbines eòliques, panells fotovoltaics, bateries, 

cèl·lules d’hidrogen, energia hidràulica o biomassa, entre altres. A més permet modelar tant 

sistemes connectats a la xarxa elèctrica com sistemes aïllats. 

 

11.1. Definició de l’esquema 
 

La següent figura mostra la llista de components que permet introduir el programa. 

 

D’aquesta llista de components es selecciona una càrrega elèctrica primària, una càrrega 

programable, un panell fotovoltaic, una turbina eòlica, un convertidor, un generador diesel i 

un conjunt de bateries, quedant el sistema tal com es veu a continuació: 
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S’observa que els panells solars i l’aerogenerador es troben a la part de DC, ja que es considera 

que l’aerogenerador incorpora un rectificador AC/DC, mentre que el grup electrogen està a la 

part AC alimentant directament les càrregues i/o carregant les bateries a través de 

l’inversor/carregador. Els panells solars i l’aerogenerador carreguen les bateries, i a través de  

l’inversor, s’alimenten les càrregues en AC. 

 

11.2. Entrada de càrregues 
 

El programa et permet importar les dades des d’un arxiu o introduir manualment el perfil de 

càrrega. Les dades s’introdueixen mes a mes i es distingeix entre dies d’entre setmana i dies de 

cap de setmana. També hi ha la possibilitat d’introduir un percentatge d’aleatorietat horària i 

diària. 

 

En l’apartat “deferrable loads” es poden introduir 

càrregues controlables indicant, a més del perfil 

mensual de càrrega, la capacitat d’emmagatzematge, 

el valor pic de potència i l’estat de càrrega mínim. 

Aquí s’introdueix la càrrega associada al consum 

d’aigua. 

 

11.3. Entrada dels detalls dels components 
 

En aquest apartat s’introdueixen els detalls tècnics, els costos o el nombre dels diferents 

components del sistema. 
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En l’apartat de costos es distingeix entre costos d’inversió, substitució i operació i 

manteniment. Aquests últims s’han estimat aproximadament com un 2% del cost de cada 

component. 

Per exemple, en l’apartat de l’aerogenerador permet crear un model nou a partir de corba de 

potència. En els costos d’inversió es conten el cost de l’aparell, la torre de suport, més un 10% 

per costos d’instal·lació, mentre en els costos de substitució només es conta el cost de 

l’aerogenerador. Altres dades que s’han d’introduir son la vida útil i l’altura de l’eix. En la 

casella “sizes to consider” s’introdueix el nombre d’aerogeneradors que es desitja que el 

programa consideri en la simulació. 

 

En el cas dels panells fotovoltaics, es poden introduir paràmetres com potència nominal del 

panell, el coeficient de variació de la potència, la temperatura nominal d’operació (TONC), la 

eficiència, la vida útil, la inclinació o l’azimut. 

En els costos d’inversió es considera el preu del panell i l’estructura de suport, més un 10% per 

costos d’instal·lació, mentre que en els de substitució només es considera el cost del panell. 

 

Per a la resta de components s’introdueixen també els costos d’inversió, substitució i operació 

i manteniment, i altres paràmetres com la potència o capacitat, la vida útil, el rendiment o les 

mides a considerar. 
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Amb el botó “Search space” es poden visualitzar totes les variables que contempla HOMER a 

l’hora de optimitzar el sistema. 

 

D’aquesta forma, el programa farà una simulació per a cada valor d’aquestes variables. En 

total, 6x3x2x3x4 = 432 simulacions. 

 

11.4. Entrada de detalls del recurs 
 

La entrada del recurs descriu la disponibilitat de radiació solar, vent i combustible per a cada 

hora de l’any. Les dades es poden importar des d’un arxiu o introduir-les manualment. En el 

cas de les dades de vent s’introdueixen les mitjanes mensuals de velocitat (en m/s), i altres 

paràmetres com la constant k de Weibull, l’altura sobre el nivell del mar o l’altura de les 

mesures. Per al recurs solar s’han d’introduir els valors mensuals de radiació diària (en 

kWh/m2/dia) i les coordenades del lloc. En el cas del combustible, s’ha d’introduir el preu 

d’aquest. 

 

 

En tots els casos, el programa dona la opció d’introduir 

valors a escala per simular el sistema en cas que 

augmentés o disminuís el recurs disponible o el preu del 

combustible, cosa que permet simular molts escenaris 

diferents. 

En aquest cas, s’han introduït 3 valors per a la mitjana anual de velocitat del temps, 3 valors 

per a la mitjana de radiació diària i 3 valors per al preu del combustible. En total, 3x3x3 = 27 
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possibles escenaris, que multiplicats per les 432 simulacions realitzades dins de cada escenari 

fan un total de 11664 simulacions. 

 

11.5. Resultats 
 

Un cop realitzades les simulacions, en la pestanya “sensitivity results” apareix informació sobre 

quin és el tipus de sistema òptim: 

 

Per al recurs disponible obtingut a l’emplaçament amb una mitjana anual de 4,3 kWh/m2 de 

radiació diària i 8 m/s de velocitat del vent i amb un preu del diesel de 0,981 €/litre, el sistema 

òptim és el format una combinació d’energia eòlica (Wind), grup electrogen (Fuel) i bateries 

(Battery), seguit de prop pel tipus fotovoltaica (FV), eòlica, grup electrogen i bateries, i pel 

tipus fotovoltaica, grup electrogen i bateries. El tipus de sistema òptim és el mateix per a totes 

les variacions plantejades de quantitat de recurs i preu del gasoil. 

A pesar de que les bateries son el component més car del sistema, és significatiu que a la llarga 

els sistemes que incorporen bateries tenen un cost de la meitat. 

En la pestanya “optimization results” es mostren els detalls de cada un d’aquests sistemes per 

categories i ordenats pel “Total NPC (Total Net Present Cost)”: 

 

En la taula de resultats apareixen els diferents components del sistema, els costos d’inversió, 

els costos d’operació, el Total NPC, el cost de l’energia, la fracció de renovables, el consum de 

gasoil i les hores de funcionament del grup electrogen. 
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Si es marca l’opció “Overall” es mostren totes les possibles configuracions independentment 

del tipus de sistema: 

 

S’observa que el sistema escollit amb el mètode dissenyat per a aquest projecte, compost per 

1 aerogenerador, 2 panells fotovoltaics i 1 grup electrogen apareix en tercer lloc amb un cost 

semblant al obtingut de l’altra forma. En l’apartat Total NPC, aquest sistema té un cost només 

871€ superior al que ocupa el primer lloc, i un consum de gasoil de 69 litres menys a l’any. Això 

el fa menys depenent del preu del combustible ja que si s’observa l’escenari amb el gasoil a 1,2 

€/litre, la diferència en el cost net actual es redueix a 322€. 

Fent clic sobre un sistema, el programa mostra més detalls sobre els costos, sobre els 

components i sobre el seu funcionament. 

En la pestanya “cost summary” es mostren els detalls relatius al cost del sistema: 

 



Página | 70 
 

El component que representa el major cost son les bateries, seguit del generador (la columna 

fuel representa els costos associats al generador més el consum de combustible). En la figura 

es mostra el cost net actual, però també es poden representar els costos anualitzats. 

 

En la pestanya “electrical” es detalla la producció de cada font energètica, el consum, l’excés 

d’electricitat o la fracció de renovables. 

 

En la resta de pestanyes es poden veure dades detallades sobre els diferents components, les 

emissions del sistema i series temporals de diferents paràmetres. 

HOMER també permet modificar alguns paràmetres que afecten a la forma en que es 

modelitza el funcionament de les bateries i els generadors en la pestanya “system controls”. 

Aquí es poden canviar paràmetres com el time-step de la simulació, o la estratègia de càrrega 

de les bateries, amb la opció “Dispatch strategy”. 

Aquesta estratègia estableix un conjunt de normes que regulen el funcionament dels 

generadors i les bateries. HOMER permet establir entre dos estratègies que anomena cycle 

charging i load following. L’elecció d’una o l’altra depèn de molts factors com la mida dels 

generadors i bateries, el preu del combustible, els costos d’operació i manteniment, la 

quantitat d’energies renovables del sistema, etc. 

Amb el mètode load following, quan el generador diesel entra en funcionament, aquest 

produeix l’energia suficient per a cobrir només la demanda de la vivenda. Altres necessitats 

com la càrrega de les bateries o l’abastiment de les càrregues programables es deixa per a les 

fonts d’energia renovable. 

Amb el mode cycle charging, quan el generador diesel entra en funcionament, ho fa a plena 

potència, cobrint la demanda de la vivenda i, amb l’energia sobrant abasteix les càrregues 

programables i carrega les bateries. En aquest mode, es fixa un valor consigna d’estat de 

càrrega de les bateries, de manera que el grup electrogen carrega les bateries fins a que arribin 

a l’estat de càrrega fixat. 

Per al cas concret del sistema format per 1 aerogenerador, 2 panells solars, 1 grup electrogen, 

1 banc de bateries i 1 inversor de 3 kW, es simula el seu funcionament amb aquestes dues 

estratègies per optimitzar el disseny. 
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En la següent taula es mostren els resultats amb el mode load following i cycle charging per a 

diferents valors de l’estat de càrrega consigna: 

MODE Total NPC (€) COE (€/kWh) Litres Gasoil Hores func. 

load following 29097 1,024 270 422 

cycle charging 

(SOC 80%) 
28302 0,996 274 258 

cycle charging 

(SOC 70%) 
28.184 0,992 266 254 

cycle charging 

(SOC 60%) 
28.091 0,988 261 250 

cycle charging 

(SOC 50%) 
28.054 0,987 257 251 

 

S’observa que amb el mètode load following, gastant pràcticament els mateixos litres de gasoil 

que amb el mètode cycle charging amb l’estat de càrrega de consigna al 80%, el grup 

electrogen està en funcionament moltes més hores i el cost del sistema és superior. Això es 

degut a que mitjançant la càrrega de les bateries es disminueix el número de parades a 

arrancades del grup i al treballar a un punt de càrrega constant s’augmenta el seu rendiment. 

 

12. CONCLUSIONS 
 

De la realització d’aquest projecte s’ha obtingut que la millor solució per abastir la vivenda és 

el sistema format per un aerogenerador B600 de 600W, dos panells solars de 200W i un grup 

electrogen auxiliar de 4 kW, com a fonts energètiques, amb un sistema d’acumulació format 

per un banc de 12 bateries de 2V/element i 1500 Ah de capacitat. Tot i no ser el sistema òptim 

des del punt de vista econòmic, s’ha volgut donar importància al criteri de la diversificació de 

les fonts energètiques ja que aquest factor aporta major fiabilitat del subministrament i 

disminueix la dependència de la instal·lació.  

Pel que fa al model creat amb el MATLAB d’optimització del sistema, la solució obtinguda 

s’apropa bastant a la obtinguda amb el HOMER, per tant, els resultats han sigut satisfactoris. 

Tot i això, el model es podria millorar, des del punt de vista econòmic, introduint en el càlcul 

altres costos com els d’operació i manteniment, instal·lació, i altres components del sistema 

com el cablejat o els quadres elèctrics, i ajustant el màxim possible aquests costos a la realitat. 

Des del punt de vista energètic, una millora a fer seria la introducció en el model de les 

càrregues controlables, que en aquest cas s’ha suposat que es cobreixen totalment amb 

l’energia renovable sobrant, encara que es possible que en la realitat, en determinades 

èpoques de l’any, no sigui així. 

En quan a l’anàlisi energètic, dels 2061,7 kWh de demanda anuals, només 393 kWh son 

coberts pel grup electrogen, la qual cosa suposa que el 80,9% de la demanda es cobreix amb 
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energies renovables. D’altra banda, degut principalment a la gran variabilitat de la demanda 

mes a mes, s’obté un elevat excés d’energia generada per les fonts renovables que no 

s’aprofita. Una possible millora per reduir aquesta energia sobrant podria ser desviar-la per 

alimentar una càrrega tèrmica de la vivenda com la calefacció o l’aigua calenta sanitària, o 

estudiar la possibilitat de connectar la vivenda a alguna microxarxa propera. 

Pel que fa a l’anàlisi del recurs energètic, destacar la utilitat de ferramentes com el MATLAB 

que facilita el tractament de sèries de dades meteorològiques enormes que d’una altra 

manera seria molt més problemàtic. També destacar que, a diferència del recurs solar, el 

recurs eòlic presenta una variabilitat molt més alta i que pot canviar molt d’una zona a una 

altra encara que estiguin a poca distància. Per aquesta raó es recomanable realitzar mesures 

del vent a l’emplaçament on s’ha de situar la turbina  durant un període mínim d’un any, tot i 

que en minieòlica, per raons econòmiques, aquests estudis no s’acostumen a fer. 

En quant al recurs eòlic s’observa que l’energia del vent és abundant en aquesta zona amb 

mitjanes mensuals de velocitat del vent molt elevades. Per completar l’estudi del recurs, degut 

a aquestes elevades velocitats mitjanes mensuals obtingudes, seria recomanable realitzar un 

estudi de les ràfegues del vent per avaluar la presència de vents excessivament forts que 

puguin danyar l’aerogenerador i analitzar l’impacte que això pot tenir en la instal·lació. 

Des del punt de vista mediambiental, la instal·lació proposada emetrà 336,3 kg de CO2 anuals 

degut al consum de gasoil, un 84% menys del que s’emetria amb un sistema que utilitzés com 

a única font energètica el gasoil.  
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