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Resum 

Sota el context actual de canvi climàtic que està patint el nostre país, en 

aquest escrit es proposa una possible nova font d‟energia alternativa a les 

muntanyes: l‟aprofitament dels corrents tèrmics.  

Els cims de les muntanyes a les nits es refreden més ràpidament que no pas 

el fons de la vall provocant que l‟aire fred, dens i pesat llisqui pels pendents 

avall. Aquest fenomen s‟anomena vent catabàtic. Per cas contrari, durant el 

dia l‟aire a la vall s‟escalfa més que als cims. L‟aire calent és menys dens i 

lleuger i per tant puja pels pendents cap als cims. Aquest fenomen s‟anomena 

vent anabàtic. 

Seguint l‟atmosfera estàndard al augmentar d‟alçada la temperatura decreix 

sempre, per la capa més propera a la superfície. Per tant, en una muntanya 

forçosament al tenir per definició alçades diferents tenim temperatures 

diferents entre elles. És per això que els vents tèrmics sempre es formen d‟una 

manera constant, ara bé, la pregunta que ens plantegem en aquest treball és 

sí els podem aprofitar i com ho podem fer.  

Per respondre-la s‟ha seguit tot un procés d‟anàlisi bàsic per finalment 

concloure si és possible instal·lar un petit aerogenerador en aquesta població,  

quina potència produiria així com dictaminar si sortiria rentable. L‟anàlisi 

consta d‟un estudi estadístic dels vents a Organyà, simulacions de 

turbulències amb el TurbSim i de una prova de vuit models d‟aerogeneradors 

sobre el potencial eòlic d‟aquesta població. 

Per altre banda s‟ha modelat el sistema de vents a la muntanya a partir d‟un 

model analític, implementant i obtenint resultats a Organyà. Aquest model ens  

permet fer un anàlisi preliminar del potencial eòlic de la vall. Finalment s‟ha dut 

a terme una previsió de futur d‟aquests vents tèrmics amb el fi de intentar 

determinar si és una font energètica amb pervenir.   

Hem proposat un sistema híbrid entre energia solar i eòlica que ja és la solució 

a la necessitat d‟energia elèctrica en instal·lacions aïllades i remotes. Molt 

previsiblement amb el pas dels anys els vents tèrmics poden arribar a ser una 

font energètica i d‟ingressos clau en el desenvolupament del Pirineu.  
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Overview 

Considering the actual world situation of climate change, in this writing we 

analyze a new source of alternative energy in a mountainous terrain: 

harnessing of the thermal currents. 

During night, the top of the mountains cool faster than the valley inducing the 

cool, dense and heavy air to slide down. This current it‟s called katabatic wind. 

Otherwise in the daytime the mass of air over the valley is warmed more than 

in the top of the mountains, so the air has different pressures in these places. 

The air is in this case is lighter and the convection pushes him in an un-flow to 

the top of the mountain. This wind it‟s called anabatic wind. 

Following the International Standard Atmosphere increasing the height above 

the Sea Level the temperature decreases. So in a mountain system where we 

have by definition different heights there are different temperatures. That‟s  

why the thermal currents are always present, although they might have a weak 

intensity of speed. Now the question is, can we use them and how can we do 

that? 

To answer these questions we followed a basic study to see if it‟s possible to 

install, and if we would get any profit of a commercial wind turbine in such a 

terrain.  In this analysis first we studied winds in Organyà, a town in the 

Pyrenees, where thermal flows are present.  Second, we simulated with 

TurbSim turbulence and other wind phenomena and tested eight wind turbines 

on the wind potential of this typical mountain town. 

We modelled the surface winds in a mountainous system applying a 

mathematical model, by Bill C.Ryan. This model allowed us to proceed to do a 

preliminary study of the winds in a valley. Finally we tried to study the future of 

the thermal winds by using the simulations of the ENSEMBLES project. 

We also designed a hybrid power system, combining solar and wind energy 

because as you will see it‟s the answer of the power lack of isolated loads. 

Very likely in a near future the thermal winds will become a key source of 

electrical power and economical income for the Pyrenees, and other mountain 

systems around the globe. 
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Introducció

 
 

Per realitzar l‟estudi sobre els corrents generats a les muntanyes i saber si 
aquests són aprofitables, és necessari fer una introducció en el món dels vents 
i corrents d‟aire diversos que es formen en aquestes regions concretes. Per 
tenir una visió més àmplia i sobretot per conèixer el màxim de factors possibles 
a tenir en compte a l‟hora de parlar de corrents a les muntanyes. Tot i que 
nosaltres volem veure l‟efecte i el possible ús dels corrents per diferència 
tèrmica generats entre els cims i les valls, veurem que hi ha més tipus de vents 
que poden ser útils i ens poden ajudar a generar energia. 

Analitzarem les característiques bàsiques del vent en superfície a la muntanya 
d‟una manera teòrica i pràctica. En la part pràctica realitzarem simulacions 
detallades, fetes amb el simulador de mesoescala MM5, per tal de comprovar 
les explicacions teòriques.  

La metodologia del treball és la de buscar sempre la manera d‟obtenir una 
major potència elèctrica a partir d‟aerogeneradors. Per això s‟han de conèixer 
les característiques principals d‟aquestes màquines. Segonament i el més 
important,  s‟ha d‟analitzar el vent tèrmic real. Nosaltres l‟analitzarem a 
Organyà, una població al Pirineu català, ja que es disposen de mesures de vent 
real d‟una estació meteorològica. Provarem finalment diversos models 
d‟aerogeneradors i dissenyarem un sistema generador de potència elèctrica 
híbrid. A partir de combinar energia solar i eòlica.  

Comencem pel principi per això, expliquem que i quins tipus de vent hi ha a les 
muntanyes. Introduïm ja les dues grans classes de corrent d‟aire que 
classifiquem tenint en compte justament els interessos d‟aquest treball:  

 Els corrents generats per diferència tèrmica entre dos nivells diferents de 
les muntanyes. 

  Els corrents a gran escala modificats i conduïts per la pròpia orografia 
del terreny. 

Aquests dos tipus, tot i que els veurem i analitzarem per separat, cal esmentar 
que generalment existeixen sempre a la vegada. És a dir, el vent resultant i per 
tant el que podem mesurar o aprofitar quasi bé sempre serà un combinació 
d‟ambdós vents. 

Tot i així, cal indicar que a l‟Annex A està desenvolupada l‟explicació teòrica 
pels vents de gran escala que intervenen en el sistema eòlic de la muntanya. 
Explicant els efectes de les possibles pertorbacions orogràfiques d‟aquests 
vents d‟escala sinòptica. 
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CAPÍTOL 1. VENTS TÈRMICS GENERATS A LA 
MUNTANYA 

 

El projecte però, centra el seu interès en l‟estudi dels vents generats per les 

diferències tèrmiques a les muntanyes. Parlarem doncs de diferències de 

pressions entre diferents punts del sistema que formen muntanyes i valls. 

Vegem a continuació la fórmula analítica pel càlcul del vent tèrmic: 

 

𝑉𝑇è𝑟𝑚𝑖𝑐 =  
𝑅

𝑓
· ln  

𝑝0

𝑝1
 · 𝑘 · ∇𝑇                                   (1.1) 

 

On R i f són constants, R la constant dels gasos ideals i f el paràmetre de 
Coriolis que depèn de la latitud del punt. P0 i P1 corresponen a les pressions 
respectives de les diferents alçades amb diferents temperatures, k és el vector 
unitari vertical i finalment el gradient de temperatura és la diferència de 
temperatura entre els dos punts. Regits per aquesta fórmula expliquem els 
vents tèrmics, que com veiem a més diferència de temperatura i a més 
diferència de pressió la intensitat del vent tèrmic augmenta. 

 

1.1. Vents de dia i vents de nit 
 

 

Parlem de vents de dia i vents de nit en general perquè tenen unes 

característiques molt particulars, però tots es basen en el mateix principi: la 

diferència de temperatura entre dos punts, a diferents altures típicament. La 

particularitat que tindran aquests vents és que aquesta diferència de 

temperatura serà oposada durant el dia i durant la nit. Vol dir que durant el dia 

les zones més baixes, com les valls, s‟escalfaran i per tant hi haurà més 

temperatura que no pas als cims i es generarà convecció. Mentre que a la nit, 

com veurem amb detall, tindrem l‟efecte contrari i l‟aire dels cims es refredarà 

lliscant pendent avall. Recordem que si tenim una zona calenta i una zona 

freda, tindrem un corrent d'aire que circularà des de la zona freda, alta pressió, 

a la zona calenta, baixa pressió. 

Primer de tot anem a analitzar en un sistema d‟una vall típica quins diversos 

tipus de vent tèrmic hi podem trobar. Apuntem breument el que entenem com a 

vall típica: un terreny amb pendent i relativament estret envoltat a les dues 

bandes per muntanyes. Aquestes s‟entén també que tenen un pendent fort 

entre el cim i la vall. Dintre d‟aquest sistema apareixen quatre eixos que entre 

els seus extrems es formen típicament diferències de temperatura i per tant 
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seran eixos típics on es formaran vents en el nostre sistema vall-muntanya. 

Aquests eixos i per tant els diferents vents són: 

 Vents catabàtics i anabàtics (downslope and upslope winds), és el 

que es forma entre el cim d‟una banda de la muntanya i la seva base a 

la vall. Aquests vents existeixen sempre en totes les muntanyes, sense 

necessitat que hi hagi una vall. 

 Vent de vall i vent de muntanya (up-valley and down-valley wind), és 

el que es forma a l‟eix de la vall entre un punt vall endins, i per tant a una 

certa alçada, i un punt més aigües avall. Recordem que la nostre vall 

típica no és plana, té un cert pendent. 

 Vent de vall creuat (cross valley wind), és el que es forma en la 

direcció perpendicular a la vall entre les dues cares de les dues 

muntanyes que el formen. Per exemple al matí la cara est de la 

muntanya s‟escalfa més que no pas l‟oest, i per tant podríem tenir un 

corrent que creués la vall anant de l‟oest a l‟est. I pel vespre en escalfar-

se més la cara oest tindríem el mateix corrent circulant en direcció 

contrària. 

 Vent entre plana i muntanya (plain-Mountain wind), és el que es 

forma entre els cims de les muntanyes i les planes que hi ha al voltant 

de la serralada. És un vent similar al catabàtic amb la diferència que en 

caure no es topa amb l‟altre muntanya de l‟altre costat de la vall sinó que 

es troba amb una plana oberta. I per tant, aquests vents poden arribar a 

distàncies més llunyanes, com tota l‟extensió de la plana. 

En la següent figura observem els vents formats pel nostre sistema vall-

muntanya representats en les quatre components ja descrites, veiem també 

el sentit i direccions d„aquests cicles, tan els cicles diürns com els nocturns. 
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Figura 1.1 Components del vent tèrmic 

 

Seguidament observem un tall vertical fet a una vall les zones d‟impacte 
típiques de cada component. 

 

 

Figura 1.2 Perfil vertical de la vall 

 

1.1.1.       Cicles catabàtics i anabàtics 
 

Com hem explicat breument, els vents catabàtics i anabàtics es formen a causa 

de la diferència de temperatura que hi ha entre els pics de les muntanyes i les 

valls. Parlarem de dos direccions principals del flux: direcció ascendent i 

descendent. Quan es parli per tant de vents que llisquen per les vessants de 

les muntanyes, parlarem de vents catabàtics, que vol dir amb una component 

descendent. Quan ho fem de l‟efecte contrari es tractarà de vents anabàtics. 

Per estudiar aquests vents necessàriament hem d‟estudiar les variacions de les 

temperatures en aquestes zones al llarg del dia. Per tant veurem, depenent de 

l‟hora del dia quin efecte tindrà sobre la formació dels vents tèrmics i quines 

característiques tindran. Cal esmentar que cada explicació va relacionada amb 

una imatge de la figura que hi ha al final de l‟apartat, estudiem doncs la 

formació del vent segons l‟hora del dia: 

Al vespre (figures a i b): S‟entén com a vespre entre 1 i dues hores abans de 

la posta de sol. En aquest moment s‟aconsegueix un equilibri tèrmic entre els 

cims de les muntanyes i el centre de la vall. Per tant, no hi ha corrent tèrmica 

entre els dos punts. Però a mesura que es va fent fosc i les pèrdues per 

irradiació de calor del terra adopten un valor més gran que no pas la radiació 

de calor rebuda des del sol, vol dir que el terra es refreda a mesura que 

avancem des del punt d‟equilibri tèrmic i ens endinsem en la nit. Evidentment 

on es comença a refredar és en els punts més elevats, per tant en els cims, i 

aquest aire cada vegada més fred, dens i pesat llisca per les vessants de les 

muntanyes fins arribar al centre de la vall. D‟una forma teòrica i simplificada 

aquest vent lliscaria de forma més o menys estable i lineal fins a la vall, però a 
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la pràctica no es ben bé així. L‟aire fred en  baixar des dels cims s‟escalfa una 

mica i genera durant el descens vòrtex degut aquest escalfament i fregament. 

En escalfar-se pot ser que s‟estabilitzi i per tant no baixi més, quedant-se en 

una direcció paral·lela a l‟horitzontal o inclús que baixi tot seguint petits 

moviments cíclics, com per exemple: en escalfar-se una mica l‟aire, guanya 

alçada, però al fer-ho, torna a perdre temperatura i per tant torna a caure contra 

la superfície inclinada de la muntanya i continua lliscant cap a la vall.  

Tot i això, és cert que l‟aire al final acaba refredant-se i acaba arribant al centre 

de la vall seguint sempre els pendents més inclinats de la muntanya. Per tant, 

ara a causa de la posta de sol es generen dues zones fredes: els cims i l‟eix 

central de la vall on es va acumulant l‟aire fred. Aquest aire fred al fons de la 

vall va creixent tot formant una bossa d‟aire fred atrapada entre les dues 

muntanyes i aquest fet genera una inversió tèrmica a la vall. Això vol dir que 

l‟aire més fred i més pesat es troba el més a baix possible i per tant arran de 

superfície. I en guanyar alçada la temperatura enlloc de disminuir, que és 

l‟habitual de dia, guanya valor fins arribar al límit de la bossa d‟aire fred. A partir 

d‟aquest límit, la temperatura segueix el seu gradient de descens normal en 

funció de l‟alçada. Aquest fet és important, ja que separa els dos fluxos: els 

vents catabàtics i els anabàtics. Durant el vespre, mentre que es forma aquesta 

bossa d‟aire fred, circulen vents catabàtics i anabàtics alhora. Els primers ho 

fan sempre pendent avall i com que es tracta d‟aire més pesat ho fan lliscant 

arran de terra. Els vents anabàtics llisquen arran de la capa de la inversió 

tèrmica, arran de la capa de la bossa d‟aire fred. És clar que aquesta va 

creixent ja que cada vegada es refreda més quantitat d‟aire des dels cims, i per 

tant, la capa d‟aire fred es va acumulant a la vall. Els vents catabàtics, a 

mesura que entra la fresca de la nit guanyen el terreny als anabàtics. 

Aquest efecte genera vents catabàtics que llisquen pels pendents de les 

muntanyes, però també genera vents de muntanya que llisquen pel fons de la 

vall. Ja que en acumular-se l‟aire fred a l‟eix central de la vall aquest no es 

queda quiet aquí. Aquest llisca aigües avall pel seu propi pes, i no ho fa només 

lliscant arran de terra. De fet el vent que baixa per la vall ocupa bona part de 

l‟espai de la vall i d‟entre les muntanyes. Com en el cas del vent que llisca per 

les vessants de les muntanyes, el que baixa per la vall comença a formar-se a 

prop de la superfície i a mida que va avançant la nit el corrent descendent va 

augmentant la seva alçada i la seva intensitat així com la superfície d‟impacte. 

El vent, en aquest cas el catabàtic, segueix el mateix camí que l‟aigua de la 

pluja. Cau a sobre els cims, llisca pels pendents més pronunciats arran de terra 

fins arribar al riu que està al fons de la vall. Allà s‟acumula amb l‟aigua 

provinent de les altres muntanyes i forma un corrent intens que llisca aigües 

avall pel riu. 

A continuació presentem una figura on s‟observa clarament la formació dels 

vents catabàtics durant el vespre. Les dades varen ser extretes de la vall del 
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Colorado des de les 17:02 de la tarda fins les 21:16 de la nit del 12 de febrer 

del 1984. Es tracta de talls del perfil vertical del vent en un mateix punt en 

diferents hores. Són diversos radiosondatges mesurant el vent a cada hora. Per 

saber l‟hora del dia de la mesura hem de sumar-li tres hores a l‟eix de les 

abscisses  de la gràfica. L‟eix de les ordenades representa l‟alçada. L‟allargada 

de les fletxes, com veiem a la llegenda, representa la intensitat del vent. Sent 

les fletxes més llargues les que representen més velocitat de vent. Veiem que a 

les 17 de la tarda encara predominen els corrents anabàtics menys arran de la 

superfície, degut a que aquest és el primer punt on es comença a acumular 

l‟aire fred. A mesura que creix la inversió tèrmica veiem que l‟aire fred genera 

un vent descendent. Tot i que com s‟observa per sobre de la inversió encara 

flueixen els corrents ascendents. La corba negre pintada representa l‟alçada de 

l‟inversió tèrmica a cada hora. Observem com amb l‟entrada a la nit aquesta 

inversió creix fins típicament l‟alçada de la vall. 

 

Figura 1.3 Perfil vertical al vespre i a la nit 

 

La nit (figura c): Típicament es manté formada la inversió tèrmica que s‟ha 

començat a formar al vespre. Aquesta, depenent de la orografia, presenta una 

forma concreta. Per exemple, en valls no molt estretes i tancades amb una 

forta baixada de les temperatures a la nit, presenten el seu límit de la inversió a 

una alçada igual o superior a les muntanyes que la formen. Però en canvi en 

valls molt profundes i amb cel cobert no arriba el límit de la inversió fins tan 

amunt. Recordem que el límit de la inversió tèrmica marca l‟alçada màxima dels 

vents de muntanya, els que circulen per l‟eix de la vall. Durant la nit aquests 

són constants, ja que el vent de muntanya deixa espai, „buida‟ la bossa d‟aire 

fred en zones més elevades de la vall, permetent així que nou aire fred caigui 

dels cims pels pendents de les muntanyes. En valls tancades i profundes, que 

hem dit que tenen un límit d‟inversió tèrmica baixa, tenim unes components de 

vent catabàtic molt més intenses que no pas en valls obertes i poc altes. En 

aquest cas el vent a tenir en compte serà el vent de muntanya, el que llisca i 

corre com el riu de la vall. 
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En la següent figura observem els típics recorreguts dels fluxos catabàtics, que 

com hem dit flueixen dintre de la bossa d‟aire fred, dintre de la inversió tèrmica 

provocada a la vall. Veiem també el típic perfil d‟inversió tèrmica nocturna amb 

la línea groga que representa la temperatura en funció de l‟alçada. 

 

Figura 1.4 Tall vertical de la vall pel vent catabàtic nocturn 

 

El matí (figures d i e): el vent catabàtic nocturn recordem que es forma amb el 

refredament de l‟aire en estar amb contacte amb la superfície del terra que està 

fred. Està fred, perquè el terra radia calor en forma d‟ona curta i en canvi no rep 

calor. Aquest fet varia en sortir el sol, ja que el sol emet calor. I com també 

sabem, el sol surt des de l‟est amb una inclinació de 0º i va augmentant el seu 

azimut al llarg del dia. Aquest fet és rellevant ja que les primeres zones en 

escalfar-se són les vessants de les muntanyes, els pendents. Aquí es comença 

a escalfar el terra i aquest transmet el calor a l‟aire. Recordem que l‟ona de 

radiació infraroja canvia de polaritat al xocar contra el terra i al rebotar ja té la 

capacitat d‟escalfar l‟aire. Aquest aire, ara més calent, comença a pujar per les 

vessants muntanya amunt, ja que és menys dens i pesat. Aquest fet fa que 

l‟aire al centre de la vall encara fred s‟expandeixi cap els costat i entri amb 

contacte amb els pendents que alliberen calor. Per tant, entrant en aquest 

corrent anabàtic. Aquest procés en cadena genera un buit a l‟eix central de la 

vall deixant pas a que l‟aire fred de la nit de capes superiors caigui al centre de 

la vall i entri en el cicle anabàtic produït pels pendents escalfats. En escalfar-se, 

es genera una convecció que cada vegada s‟estén a més superfície i genera 

ara una capa de convecció lliure, que equival a la frontera entre l‟aire escalfat i 

l‟aire encara fred de la nit. Aquesta capa de convecció el que fa és empènyer 

l‟aire fred amunt, tot generant vents de muntanya ascendents pels pendents. 

L‟energia calorífica es distribueix molt ràpidament, ja que la capa d‟aire fred que 

encara hi ha produeix un efecte de subsidència, un efecte hivernacle,  que fa 

que la calor no s‟escapi en alçada cap a la atmosfera. Aquests vents es veuen 

forçats a seguir enganxats a la superfície distribuint així el calor per altres 

zones de la vall on potser encara no hi toca el sol. La generalització dels 
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corrents anabàtics deixen un buit d‟aire a la superfície i parts baixes de la vall, 

el que provoca una pressió molt baixa en aquests punts. Així doncs, l‟aire que 

estava en zones més baixes de la vall puja i ocupa aquesta baixa pressió. Amb 

la conseqüència que ara ja s‟està generant poc a poc, tant corrents de pendent 

ascendents com vents que ascendeixen pel llit de la vall. El creixement de la 

capa de convecció lliure fa que la massa d‟aire fred i estable de la nit es vegi 

cada vegada més reduïda i acotada en una alçada superior. Tot i així, cal 

esmentar que en aquesta zona freda encara hi ha corrents catabàtics en sentit 

descendent, i el que separa els vents en sentit oposat és en aquest cas el límit 

de convecció lliure. En la següent figura observem els dos fluxos representats 

amb els colors verd, ascendent, i blau, descendent. Aquest període de transició 

dura fins que els corrents ascendents es generalitzen i la massa d‟aire fred 

desapareix o és empesa per sobre les muntanyes i arrossegada pels vents a 

gran escala que flueixen per aquelles alçades. Aquest procés de generalització 

pot durar entre tres hores i mitja i 5 hores des de la sortida del sol, depenent de 

l‟orografia de la vall, l‟època del any, la situació geogràfica, la coberta de núvols 

del dia...  

 

Figura 1.5 Perfils horitzontals de les components del vent tèrmic 

El dia (figures e i f): una vegada els corrents convectius es generalitzen, 

aquests surten des de tots els punts del sistema vall-muntanya. És a dir, l‟aire 

ascendeix des del fons de la vall, des de les vessants i des dels cims elevant el 

límit de convecció lliure. En ser tot corrents ascendents al fons de les valls, 

baixen les pressions deixant pas a un aire fred situat per sobre de la capa de 

convecció lliure. És aire de l‟atmosfera lliure que prové d‟una zona amb més 

pressió i que és més dens. Al caure des de tanta alçada arriba a la superfície 

amb una important energia cinètica. A més a més típicament estava seguint el 

curs d‟algun vent a gran escala i per tant amb velocitat que, afegida a la 

velocitat de caiguda, genera una important energia cinètica en arribar a la 

superfície.  En estar cada vegada el terra més escalfat, és capaç de transferir 

més calor a l‟aire nou que arriba amb velocitat, augmentant l‟intensitat dels 
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fluxos anabàtics. Aquest fet produeix que la capa de convecció lliure s‟elevi 

provocant que l‟aire que cau de l‟atmosfera lliure provingui de més amunt. 

Conseqüentment l‟aire arriba amb més energia cinètica, ja que el gradient de 

pressions amb la superfície és més elevat. Apart que els corrent a alçades més 

elevades solen portar velocitats més grans. 

S‟aconsegueix el pic en velocitat dels vents anabàtics un parell d‟hores passat 

el migdia. Que coincideix amb l‟alçada màxima de la capa de convecció lliure i 

quan el terra irradia la màxima calor, ja que és el moment del dia que està més 

escalfat. 

Una vegada el sol ja va perdent alçada i per tant no escalfa tota la superfície, el 

terra manté les pèrdues de calor per la seva constant irradiació mentre que 

cada vegada guanya menys energia calorífica. I per tant, cada vegada va 

perdent temperatura impossibilitant-li escalfar l‟aire de la mateixa manera. Cada 

vegada ho fa menys, fet que provoca que les intensitats dels corrents 

ascendents, tant pel pendent com per l‟eix de la vall, disminueixin. I ho fan fins 

arribar a l‟equilibri tèrmic, explicat en l‟apartat del vespre, unes dues hores 

abans de la posta de sol. Un cop en aquest punt el cicle sencer es torna a 

repetir cada dia. 

 

Figura 1.6 Cicle diari del vent tèrmic 

 

A l‟Annex B hem realitzat un estudi de diversos factors que poden influir en 
aquest cicle tals com l‟orografia, la vegetació, la humitat, la pluja, la coberta de 
neu o vents intensos de gran escala. 
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1.1.2. Anàlisi dels vents tèrmics a les muntanyes per components 
 

Acabem de veure com a partir de les vàries diferències de temperatura que es 

generen al llarg del dia es formen vents tèrmics sobre el sistema vall-muntanya. 

Diem vents en plural, ja que per ser més senzilla la seva comprensió i estudi 

descomponem el vent en quatre components, com hem dit: vents catabàtics i 

anabàtics, vent de vall i de muntanya, vent de vall creuat i vent entre plana i 

muntanya. Però de fet, aquests vents, aquestes components, no es formen 

d‟una forma independent l‟una de l‟altre. En aquest apartat comentarem 

algunes propietats de cada component del vent tèrmic sense perdre de vista 

que aquestes components estan relacionades l‟una amb l‟altre. Per exemple, 

durant el matí, quan es formen els corrents anabàtics en pujar l‟aire pels 

pendents cada vegada més calents de les muntanyes, el flux no arriba 

precisament fins el cim de la muntanya, ja que si les parts superiors de les 

muntanyes encara estan prou fredes, refredaran l‟aire i deixarà de guanyar 

alçada. Per la inèrcia que porta mantindrà l‟alçada amb moviment i l‟única 

direcció en la que pot avançar és cap al centre de la vall. Per tant, es forma a 

partir d‟un vent anabàtic, un vent creuat. Perquè el vent avança tot creuant la 

vall i mantenint l‟alçada. Però com sabem també, l‟aire al centre de la vall és 

més fred que sobre les superfícies dels pendents de les muntanyes. Ja que no 

ha estat escalfat provocant que el vent creuat en arribar al centre de la vall 

caigui per refredament fins arribar quasi bé a la superfície. Si ens fixem en el 

moviment descrit, l‟aire forma una cicle a cada banda de l‟eix de la vall. Si 

considerem que l‟aire en arribar de nou a l‟eix de la vall té més temperatura que 

a l‟inici del moviment, com que aquest punt és més calent que a la superfície 

del pendent, llavors provoca que l‟aire pugi aigües amunt per la vall. I per tant, 

el moviment cíclic que hem descrit és realment un moviment helicoïdal, ja que 

l‟aire va seguint una trajectòria pendent amunt, anabàtica, i vall amunt a la 

vegada. 

Seguidament analitzarem aquestes components del vent per separat, per 

simplificar i per discretitzar el problema. Sempre tenint en ment que la circulació 

real pot ser molt més complexa. 

 

1.1.2.1. Vents catabàtics i anabàtics 
 

Recordem breument que sota el nom de vents catabàtics i anabàtics, hi ha els 

fluxos que recorren els pendents de la muntanya, avall o amunt 

respectivament, des del fons de la vall fins els cims de les muntanyes.  
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Si analitzem el perfil vertical1 d‟aquestes components veiem un comportament 

parabòlic anomenat de corrent en xorro2, LLJ. S‟anomena així ja que a la 

superfície el vent és pràcticament nul, en part causa dels fregaments, i si 

observem a una alçada suficientment allunyada, l‟aire torna a estar quasi bé en 

repòs. Aquest perfil LLJ es manté tant pels vents catabàtics com pels vents 

anabàtics. Però presenta formes diferents; en el cas dels vents catabàtics al ser 

vents nocturns, circulen en una atmosfera molt més estable, no hi ha la 

convecció del dia i per tant el flux d‟aire fred que cau té un gruix molt menor. Es 

tracta d‟un LLJ més compacte, típicament d‟uns 10-40 metres d‟alçada amb el 

seu màxim de velocitat d‟uns 1-4 m/s a una alçada de 1 fins a 3 m. Clar està 

que aquest gruix depèn de la longitud del pendent, ja que com més llarg sigui 

aquest, més aire fred s‟acumularà i arrossegarà. Hi ha una llei empírica que diu 

que el gruix del flux catabàtic en un punt és el 5% de la distància en vertical fins 

al cim de la muntanya. De fet, amb la distància no només augmentem el gruix 

del flux, sinó que generalment també s‟incrementa la seva velocitat per l‟efecte 

de la gravetat. L‟aire, al ser un cos amb massa i per tant un pes, s‟accelera al 

caure. Tenir acceleració implica un augment de la seva velocitat al baixar un 

pendent. El moment de màxima intensitat dels vents catabàtics és a la 

matinada, quan els cims estan més freds i ha passat temps des de l‟última 

radiació solar. Llavors tenim la diferència màxima de temperatures i és quan 

entren els vents descendents més intensos. 

En canvi, quan es generen els corrents anabàtics més forts és a mig matí, quan 

s‟escalfen els pendents que tenen la millor inclinació i irradiació solar. Els vents 

anabàtics també presenten un perfil LLJ, però en ser corrents diürns sotmesos 

a grans efectes convectius i a atmosferes neutres o inestables, són corrents 

d‟aire més gruixuts. De l‟orde de 50 fins a 150 metres d‟alçada i amb un màxim 

de velocitat de 10 fins a 20 m d‟alçada. És un vent fins a 10 vegades més 

gruixut que el catabàtic i amb un valor màxim a més alçada. En quant a 

intensitat, les típiques van de 1 fins a 5 m/s. 

Veiem seguidament les figures que il·lustren les explicacions anteriors amb els 

dos casos representats, els vents catabàtics (nocturns) i els anabàtics (diürns). 

                                                           
1
 És la distribució de la velocitat del vent en funció de l’alçada. 

2
 En anglès és diu Low Level Jet, LLJ. 
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Figura 1.7 Perfil del vent catabàtic i anabàtic 

 

A l‟Annex C es troba l‟anàlisi detallat de la component de vent de vall. Per una 
qüestió d‟espai ha estat presentat a l‟Annex però es tracta d‟informació teòrica 
complementària més detallada en la formació d‟aquest vent. 

 

 

CAPÍTOL 2. MODEL DE BILL C.RYAN 
 

Fins ara hem estudiat d‟una manera teòrica com i quan es forma vent a les 

muntanyes, quins tipus de vent es formen i quines pertorbacions principals els 

afecten. El vent en superfície a les muntanyes, al ser la combinació i interacció 

entre diferents components tant de vents formats a escales sinòptiques com 

vents tèrmics d‟escales més petites, fa que sigui realment difícil de predir. Els 

vents locals tèrmics, els catabàtics o anabàtics com a exemple, hi juguen un 

paper molt important i al ser aquests, justament, vents generats a una escala 

molt petita, fa que siguin terriblement variables segons el punt d‟observació de 

la vall. És a dir, són vents que varien d‟una manera molt destacable en qüestió 

de metres i són molt susceptibles a obstacles, vegetació, orografia...Com 

podem veure en els Annexes A i B. Remarcar també que per predir el vent en 

una zona no ens valdrà fer una simple interpolació entre dues estacions 

meteorològiques. Perquè com hem estudiat, les propietats pròpies de terreny i 

els obstacles que hi puguin haver farien d‟aquest resultat poc més que un 

simple número. Aquests vents no només varien en funció de la geografia del 

terreny, sinó que ho fan amb el transcurs de les hores del dia i de la nit. En 

definitiva, per a predir i modelitzar el vent en superfície en una muntanya hem 
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de tenir en compte tots aquests factors i alguns altres que anirem veient a 

continuació. 

Nosaltres amb el fi d‟arribar a trobar un mètode per saber en quina vall seria 

més favorable la instal·lació d‟aerogeneradors vàrem provar el model 

desenvolupat per Bill C.Ryan l‟any 1976 pel departament d‟agricultura dels 

Estats Units. Una de les seves motivacions per a realitzar aquest model era la 

predicció d‟intensitats i de direccions del vent en zones muntanyoses pels 

casos d‟incendis en aquestes zones. Ells varen realitzar el model amb dades 

extretes de la serralada de San Bernandino a Califòrnia, EEUU,  i les varen 

provar amb el vent mesurat allà amb èxit. Nosaltres hem aplicat aquest model 

sobre la població d‟Organyà, on ens varen informar primer en Josep Maria 

Gasca i després la Meritxell Pagès des de el Servei Meteorològic de Catalunya, 

que era un punt amb vents catabàtics i anabàtics dels més destacables de 

Catalunya. Un lloc idoni a priori per a realitzar un estudi sobre aquests vents i la 

possibilitat de la instal·lació d‟aerogeneradors. A més a més, cal tenir en 

compte que Organyà disposa d‟una estació meteorològica automàtica del 

Servei Meteorològic de Catalunya amb les dades publicades gratuïtament. 

Definitivament és un punt d‟interès pel nostre estudi ja que podríem comparar 

el resultats extrets del model amb el vent real que bufava a Organyà, gràcies a 

les dades de la estació. 

Per veure quins paràmetres amb detall es fan servir per a calcular i predir el 

vent segons aquests model, demanem al lector que sisplau consulti l‟Annex D, 

on es detalla cada component vectorial del vent en superfície, analitzant cada 

paràmetre que hi intervé en les seves expressions analítiques. Per tant, tota la 

matemàtica i la física del model està explicada a l‟Annex D, juntament amb els 

valors numèrics que s‟han introduït per a provar el model. mentre que a 

continuació veurem la localització de les dades i els resultats obtinguts. 

 

2.1.        Comentari sobre els resultats obtinguts 
 

Cal recordar que vam triar provar el model sobre la població del Pre-Pirineu 

català d‟Organyà ja que disposa d‟una estació meteorològica automàtica amb 

mesura anemomètrica a deu metres d‟alçada. Al ser una estació relativament 

aïllada i apartada del poble ens permet obtenir mesures de vent més 

aproximades al corrent no pertorbat que flueix lliure en zones més apartades de 

la població. No hi han molts obstacles al voltant de la mesura, aconseguint per 

tant que aquesta representi millor el sistema tèrmic lliure, mesurant un flux més 

laminar, més intens i menys pertorbat. Com a contraexemple podem donar el 

cas de la població veïna de Oliana, on tenim constància que hi ha un vent 

tèrmic que baixa per la vall molt intens que es coneix localment amb el nom de 

“l’espunyola”. En aquest cas l‟estació meteorològica no sol donar valors de vent 
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marcats ni intensos, ja que l‟anemòmetre queda molt ressagat pels obstacles. 

En la següent figura observem l‟àrea on a causa d‟un obstacle el flux es torna 

turbulent i per tant serà en la majoria dels casos una zona molt menys eficient  

per extreure energia eòlica. Observem que podem comptar aquesta àrea 

proporcional a l‟alçada del propi obstacle de la següent manera: 

 

 

 

Figura 2.8 Àrea turbulenta 

 

2.1.1.      Localització de les dades 
 

A continuació presentem imatges per a mostrar que es tracta d‟una estació 

relativament allunyada de la població, està situada a uns 400 metres del nucli 

de cases del poble. Si aquestes estiguessin alineades en la direcció del vent 

amb component sud-oest, seguint la regla de la figura anterior, les cases 

haurien de mesurar 20 metres per a generar turbulències a l‟estació 

meteorològica. I veient les construccions del poble ens adonem que són cases 

més baixes i que per tant, majoritàriament no afecten a la mesura de vent.  

Hem comentat la component sud-oest ja que és el pitjor cas. Perquè en les 

altres direccions des de l‟estació no trobem obstacles significatius. Vegem 

doncs el mapa i una imatge de satèl·lit on s‟observa la localització de l‟estació: 
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Figura 2.9 Fotografies d'Organyà 

 

El motiu principal pel qual vam triar Organyà per a fer aquest estudi és la seva 

situació geogràfica. Organyà és una població situada al tram de la vall del 

Segre de la Seu d‟Urgell fins a Basella, on s‟eixampla la vall al pantà de Rialb. 

És un tram de la vall molt estret, amb parets molt inclinades a banda i banda 

del riu. Per l‟eix de la vall hi circula la carretera comarcal C-14 i per donar una 

idea més numèrica de l‟orografia de la vall analitzarem les seves 

característiques en un punt concret. Primerament mirem on es troba l‟estació 

meteorològica d‟Organyà. Mirant el mapa observem clarament que no és el 

punt de la vall amb més pendent de les muntanyes, ni tampoc el més estret en 
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quan a distància entre muntanya i muntanya a cada banda de la vall. Comentar 

a més a més que l‟estació meteorològica no es troba a l‟eix de la vall 

exactament, sinó que està a 220 metres en línea recta de l‟eix que és el punt 

de màxima intensitat dels vents tèrmics. D‟aquests fets es dedueix que l‟estació 

meteorològica d‟Organyà no és on es registren les màximes intensitats de vent 

de la vall. I per tant, no és el punt més òptim per a instal·lar-hi un 

aerogenerador. 

Per donar valors numèrics a les frases utilitzades al paràgraf anterior 

calcularem les característiques bàsiques de la vall a un punt on siguin 

especialment destacables per tal de demostrar això de “és una vall molt estreta 

amb forts pendents a banda i banda del riu”. Per a fer-ho triem el kilòmetre 165 

km de la C-14 que passa pel llit de la vall. Aquest punt és conegut com el 

Congost dels Tres Ponts i està aigües amunt d‟Organyà. Considerem que és el 

punt més estret amb pendents més inclinades i per tant suposem que és un 

dels punts on les corrents catabàtiques poden ser més intenses. El seu 

pendent a bada i banda del riu és3: 

 

𝑚𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎 =
∆𝑦

∆𝑥
=

 926,6−550 

396
= 0,95 = 95 %               (2.2) 

𝛼 = arctan 0,95 = 43°                                           (2.3) 

 

Aquest seria el pendent mirant el riu aigües amunt de les muntanyes a mà 
dreta. Les de mà esquerra tot fent els càlculs anàlegs tenim: 

 

𝑚𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 =
∆𝑦

∆𝑥
=

907−550

269
= 1,32 = 132%              (2.4) 

𝛼 = arctan 1,32 = 53°                                           (2.5) 

 

Finalment l‟amplada en aquest congost és de 12 metres entre ribes del riu. Per 

tant, per efecte Bernoulli, en aquest congost hi ha d‟haver unes intensitats de 

vent molt elevades i tenint en compte que l‟aire fred dels cims cau amb una 

acceleració molt important degut als forts pendents, podem plantejar com a 

mínim les hipòtesis que en aquest punt, és un dels que més potencial eòlic 

posseeix. 

 

                                                           
3 Aquests càlculs s’han fet consultant als mapes topogràfics del web del Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2.1.2.       Resultats obtinguts 
 

Tenint en compte ara les entrades que hem de donar al model4 i les pròpies 

fórmules tingudes en compte per a realitzar els càlculs5 observarem una taula 

comparativa entre el vent que hem calculat segons el model i el vent real 

mesurat per l‟estació automàtica XEMA d‟Organyà. En la següent taula per a 

no fer un llistat de dades molt extens hem posat tan sols les dades del dia dos 

fins al dia cinc de maig del 2011. A l‟Annex E del treball figuren les taules 

comparatives complertes dels assajos del model de Bill C.Ryan sobre Organyà. 

Per a donar validesa al model en aquest treball es varen analitzar 134 hores 

diferents. Com podem observar, les mesures són cada tres hores per no 

disposar de les dades de vent geostròfic horàries. 

 

Taula 2.1 Mostra dels resultats del model 

 

Data Hora 
UTC 

Vent geostròfic 
(m/s) 

Vent 
real 

(m/s) 

Vent 
model 

(m/s) 

Desviació 
(m/s)  

02/05/2011 0:00 3 0,6 0,43 0,17 
 3:00 3 1 0,75 0,25 
 6:00 3 2,6 2,6 0 
 9:00 2 1,2 0,71 0,49 
 12:00 6 2,8 2,55 0,25 
 15:00 4 2,8 2,58 0,22 
 18:00 2 0,5 1,61 1,11 
 21:00 5 0,8 1,1 0,3 

03/05/2011 0:00 8 1,2 1,08 0,12 
 3:00 6 1,6 1,59 0,01 
 6:00 6 2,3 2,81 0,51 
 9:00 2 1 0,71 0,29 
 12:00 5 2,9 3,23 0,33 
 15:00 2 2,7 2,16 0,54 
 18:00 2 1 1,63 0,63 
 21:00 5 1,4 1,63 0,23 

04/05/2011 0:00 9 1,2 2,17 0,97 
 3:00 6 2,7 1,61 1,09 
 6:00 5 4,8 4,67 0,13 
 9:00 9 3,1 2,87 0,23 
 12:00 8 4,3 3,96 0,34 
 15:00 8 5,3 5,16 0,14 

                                                           
4 Per veure els valors consultar l‟últim apartat del Annex D. 
5 Consultar Annex D també. 
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 18:00 2 1,3 1,77 0,47 
 21:00 2 1,1 0,89 0,21 

05/05/2011 0:00 7 2,7 1,53 1,17 

 

Observem que les dades generades pel model són força properes a la realitat. 
Exactament ho fa amb una desviació típica de 0,408 m/s, que no és més que el 
valor mig de la diferència entre el valor del model i el valor real. Aquesta resta 
està escrita a l‟última columna de l‟anterior taula. Si calculem el valor mig de la 
intensitat de vent d‟aquests tres dies, és a dir el valor mig de la columna de 
vent real, ens dóna 2,11 m/s. Per tant l‟error típic d‟aquest model en aquesta 
petita mostra seria del 19,33% seguint la següent fórmula: 

 

휀 =
𝜎

𝑋𝑚𝑖 𝑡𝑗𝑎
· 100 =

0,408

2,11
· 100 = 19,33 %                 (2.6) 

Com a resultats final hem obtingut una desviació típica de 0,357 m/s, que és 
l‟error absolut promig. El valor promig del vent real és de 2,385 m/s. L‟error 
relatiu típic d‟aquestes 134 mesures és: 

휀 =
𝜎

𝑋𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎
· 100 =

0,357

2,385
· 100 = 14,99 %                 (2.7) 

 

CAPÍTOL 3.  PREVISIONS DE FUTUR 
 

L‟objectiu d‟aquest treball no ha estat altre que el d‟estudiar els vents tèrmics 

formats a les muntanyes i la seva viabilitat o no viabilitat a ser aprofitats per a 

generar energia elèctrica. Un dels interessos del projecte és el poc estudi sobre 

l‟aprofitament d‟aquest feble però sempre existent bé energètic. Quan 

justament aquest poc estudi és una avantatge ja que hi ha molt per fer.  

Principalment hem sospesat el fet d‟instal·lar, o no, els aerogeneradors a partir 

de les dades dels últims dos anys d‟Organyà. Com és lògic, hem fet l‟estudi per 

aprofitar aquests vents en l‟actualitat. Però hem considerat molt interessant 

donar un pas més i intentar esbrinar si el sempre actiu canvi climàtic tindrà 

algun efecte, i quin serà, sobre la formació del vent tèrmic a les muntanyes. Per 

a realitzar-ho hem emprat les dades de dos models que preveuen diferents 

paràmetres meteorològics fins l‟any 2100. Aquest models han estat 

desenvolupats sota el projecte comú europeu anomenat Ensembles. A 

continuació introduirem breument els efectes del canvi climàtic a Catalunya, 

explicarem com hem realitzat els càlculs per a fer les nostres previsions i 

finalment analitzarem aquests resultats. 
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3.1.         El canvi climàtic a Catalunya 
 

Analitzant els resultats de l‟estudi fet per l‟IPCC6 a finals de l‟any 2007 es 

conclou que el canvi climàtic a escala mundial és un fet totalment vigent, actual 

i inequívoc. La velocitat en la qual s‟introdueixen aquests canvis, seguint amb 

l‟estudi fet per l‟IPCC, és molt considerable. De fet, els models actuals 

difícilment són comparables a altres canvis històrics en el planeta, força més 

lents i progressius. Sembla clar que el factor detonant d‟aquest canvi, i el 

principal impulsor al llarg del proper segle és l‟home. Les emissions de gasos 

d‟efecte hivernacle7 han estat durant l‟últim segle en constant creixement, i tot 

sembla indicar que ho continuaran fent. Aquests gasos tenen una vida força 

llarga, des d‟uns vint fins a cent anys pel diòxid de carboni o d‟uns cinquanta 

mil anys de vida a la atmosfera pel tetrafluorometà. Al ser gasos que difícilment 

s‟eliminen de l‟atmosfera, pugen a capes superiors d‟aquesta deixant passar la 

radiació solar que prové de l‟espai cap a la superfície de la terra. Però en 

impactar-hi l‟ona canvia de polaritat i es converteix en energia calorífica tot 

formant radiació d‟ones llargues que retornen a l‟atmosfera. El fer que hi hagi 

gasos d‟efecte hivernacle produeix que una part d‟aquesta radiació no sigui 

enviada a l‟espai sinó que reflecteix els infrarojos de nou cap a la superfície de 

la terra. Aquest fet, altera el balanç energètic natural del planeta produint una 

sobre exposició a radiació infraroja. El que es tradueix amb un escalfament 

global. És evident que aquest fenomen té efecte a tot el planeta i per tant d‟una 

forma local, podem afirmar que afectarà a Catalunya en la seva oportuna 

proporció. 

El canvi més important d‟aquest quart informe de l‟IPCC respecte a les versions 

anteriors és la tendència a la regionalització dels models globals de canvi 

climàtic. Cada vegada té menys interès treballar a grans escales, analitzant els 

canvis d‟una manera global. Sinó que com és lògic, es vol anar millorant 

aquests models introduint-hi cada vegada factors i efectes més petits i detallats, 

com una orografia més acurada o inclús nivells de contaminació molt 

diferenciats segons el territori del nostre planeta que estiguem analitzant. 

Aquesta tendència s‟ha dut a terme amb projectes internacionals comuns amb 

la cooperació de diferent països.  En concret a Europa a partir dels programes 

PRUDENCE i ENSEMBLES s‟han dut a terme projeccions a escales 

subcontinentals. Inclús aquí a Catalunya s‟estan duent a terme per part del 

Servei Meteorològic Català iniciatives per a modelitzar amb més precisió 

aquest fenomen al nostre país. 

Aquesta tendència té com a principal dificultat i punt a tenir en compte, les 

incerteses. El canvi climàtic està subjecte, com hem vist, a l‟efecte directe de 

l‟home sobre el seu entorn. I per tant el seu comportament, creixement 

                                                           
6 Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic.  
7 Exemples de gasos d’efecte hivernacle: diòxid de carboni, metà, òxid nitrós, CFD-12, tetrafluorometà, hexafluoror de sofre etc.  
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industrial i contaminant, marcarà l‟escenari climàtic. D‟aquest punt s‟ha fet un 

anàlisi detallat a l‟Annex F. Podem afirmar que al reduir l‟escala espaial del 

model i allargar aquestes prediccions en el temps, les incerteses creixen.  

Els estudis de previsions treballen típicament amb les variables de temperatura 

i precipitació. El que es fa actualment és continuar treballant primerament amb 

els models a escala global, els quals modelitzen força bé paràmetres de gran 

escala com pot ser; l‟escalfament dels pols i dels oceans, inclús un balanç 

energètic global força acurat. El que es fa és aplicar models que regionalitzen8 

els resultats dels models globals per obtenir dades a més petita escala. El fet 

és que per fer-ho, han d‟introduir paràmetres regionals que no han estat 

analitzats amb el model global. Com pot ser en el cas de Catalunya: l‟interacció 

terra-mar, la complexa orografia o el clima mediterrani. A part del sempre 

present factor del comportament dels humans de la regió determina en part el 

seu clima. Aquests comportaments estan classificats pel seu grau d‟emissions, 

actualment es treballa amb la classificació feta l‟any 2000 del SRES9. Aquest 

escenaris, dels quals en fem anàlisi a l‟Annex F, plantegen bàsicament 

diferents estimacions del creixement econòmic, demogràfic i tecnològic. Per 

tant, en realitat no deixen de ser especulacions, amb l'a incertesa que això 

comporta. Tot i així, hi ha trets climàtics que, segons els coneixements 

científics actuals, hi ha certesa que tindran lloc. S‟ha d‟aplicar per a cada regió 

els escenaris i les previsions socioeconòmiques més acurades possibles per tal 

de reduir les incerteses. 

Els resultats de les previsions indiquen un important creixement de les 

temperatures a Catalunya, com no s‟ha tingut constància que hagi succeït mai. 

De fet fins l‟any 2020 els estudis fets pel AEMET i SMC10 indiquen un augment 

de la temperatura mitja fins a 0,5 graus Celsius respecta la mitjana de finals del 

segle passat. Sent aquest augment de temperatura més acusat a l‟interior del 

país que no pas a la costa, fet que vindrà acompanyat d‟una disminució de la 

precipitació, fins a un 10%, especialment a l‟àrea del Pirineu. En els propers 

noranta anys, es preveu segons els projectes ENSEMBLES un augment de la 

temperatura mitja al país de 5 graus Celsius. Aquest augment de les 

temperatures seria més acusat a l‟estiu que no pas als mesos d‟hivern. Tant 

estudis del projecte PRUDENCE com els fets pel SMC semblen tenir dificultats 

a modelitzar fenòmens extrems, com grans ruixats o grans nevades. El que sí 

que indiquen els dos, és l‟augment en freqüència i d‟intensitat de les onades de 

calor a l‟estiu. 

Així doncs, és clar que el canvi climàtic tindrà efecte a Catalunya i s‟ha de mirar 

de modelitzar-lo i estudiar-lo al màxim. Ja que tot i ser progressiu, un 

                                                           
8 El terme en anglès és conegut com a downscaling. 
9 Special Report on Emission Scenarios 
10

 Agencia Estatal de Meteorología i el Servei Meteorològic Català. 
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coneixement més ampli de la situació futura pot permetre una previsió més 

encertada i una òptima gestió i planificació del territori. 

Per veure un anàlisi detallat dels diversos escenaris d‟emissions i/o una 

explicació més detallada del model ENSEMBLES demanem al lector que 

consulti a l‟Annex F. 

  

 

3.2.          Anàlisi de futur d’Organyà 
 

Les dades que són del nostre interès per la previsió dels vents tèrmics són: les 

temperatures fins l‟any 2100 de les alçades pressió de 925 hPa i 850 hPa 

respectivament. Vam agafar aquests valors ja que són les pressions que més 

s‟aproximen als valors de les alçades del nucli urbà de Organyà i dels cims de 

les muntanyes respectivament. Si calculem la pressió típica al poble d‟Organyà 

segons les fórmules de l‟atmosfera estàndard, és d‟uns 943,69 hPa per a 

l‟alçada de 596 metres sobre el nivell del mar, on aniria instal·lat 

l‟aerogenerador. I en el cas del cim11 situat a 2,9 kilòmetres lliures d‟obstacles 

en direcció nord de la població de Organyà, amb una alçada de 1600 metres 

sobre el nivell del mar, correspon a una pressió de 835,25 hPa. Com veiem, les 

pressions d‟ambdós punts no corresponen exactament a les sortides del model 

de 925 hPa i 850 hPa respectivament, sent necessari plantejar la hipòtesi que 

són les mateixes alçades. Aquesta però, no és la única suposició que hem de 

fer. Com hem dit anteriorment, el model ens dóna la sortida en malles de 25km 

de latitud i 25km de longitud per tant les dades de temperatura mencionades no 

les podem extreure del punt que està exactament situat sobre Organyà. Ho 

hem hagut de fer de la malla en la qual es troba Organyà a dins. La malla 

utilitzada per a extreure les dades té el seu centre a les coordenades: 42,125˚ 

de latitud i 1,375˚ de longitud. Quan les coordenades d‟Organyà reals són: 

42,213˚ de latitud i 1,329˚de longitud. 

Com hem comentat amb detall a l‟Annex F les dades utilitzades en aquest 

estudi varen ser extretes lliurement del web el projecte ENSEMBLES12, en 

concret del mòdul RT2B, on estan disponibles les dades de tretze centres de 

recerca i d‟investigació climàtica europeus. En principi totes elles són 

equivalents, perquè preveuen durant la mateixa escala temporal els paràmetres 

principals del clima a la mateixa regió espacial, Europa. Tot i això cal esmentar, 

que cada centre va optar per a un model de canvi climàtic global, un model 

regional o una combinació d‟ambdós programes diferent. Fent servir condicions 

de contorn diferents així com tècniques de regionalització diferents. Nosaltres 

                                                           
11 Anomenat Cogulló  
12 http://www.ensembles-eu.org/ 
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vam escollir les dades del centre DMI13 amb el model global Arpege i amb el 

model de regionalització niat de DMI-HIRHAM5. 

Primerament vam analitzar les dades mensuals des del mes de gener de l‟any 

2010 fins al mes de desembre de l‟any 2099. Les dades de temperatura a 925 

hPa i a 850 hPa. Vam agrupar els mesos per estacions naturals i vam 

representar gràficament14 les dues-centes setanta temperatures per a cada 

estació. Aquest dos-cents setanta prové de que cada estació compren tres 

mesos cada any, i com vàrem analitzar noranta anys naturals vam obtenir 

dues-centes mesures per a representar cada gràfica. D‟aquestes gràfiques vam 

obtenir l‟increment de temperatura previst en aquest període a les dues alçades 

calculades així com la diferència entre elles dues, el seu gradient. Tots  aquests 

gràfics addicionals estan a l‟Annex G. També vàrem extreure les línies de 

tendència de les temperatures en funció del temps. Vam extreure una 

tendència lineal i els resultats obtinguts són els següents: 

 

Taula 3.2 Temperatura a Organyà als propers 90 anys 

Estacions Pressions Temperatura 
l’any 2010 
(en ˚C) 

Temperatura 
l’any 2099 
(en ˚C) 

Gradient 
tèrmic 
en valor 
absolut 
(en ˚C) 

Equació 
de la 
tendència 
del 
gradient 

Hivern 925 hPa 7,845 9,669 1,8245 y= -
0,0053x + 
4,166  
 

850 hPa 4,328 6,6242 2,2962 

Primavera 925 hPa 12,254 15,2355 2,9815 y = -
0,0019x + 
8,5627  
 

850 hPa 7,51 10,6606 3,1506 

Estiu 925 hPa 24,97 29,0373 4,0673 y = -
0,0006x + 
6,1635  
 

850 hPa 20,013 24,1337 4,1207 

Tardor 925 hPa 15,521 18,2444 2,7234 y = -
0,0017x + 
7,955  
 

850 hPa 11,184 14,0676 2,8836 

 

On l‟equació de la tendència del gradient s‟ha extret com una aproximació lineal 

al seu comportament en funció del temps. On les x representen el temps, en 

anys, i la y representen la diferència de temperatura entre la vall i el cim. Com 

                                                           
13 Institut Meteorològic danès. 
14 Per veure en detall consultar el Annex G. 
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és lògic, podem observar que en tots els casos a l‟alçada de 850 hPa sempre 

tenim una temperatura més baixa que no pas al poble, si no fos així tindríem 

una inversió tèrmica com podria ser el cas nocturn. Per altre banda podem 

observar clarament l‟augment tèrmic provocat pel canvi climàtic observant que 

termes generals en totes les estacions tenim una diferència de temperatura 

d‟uns 3-4˚C entre l‟època actual i l‟any 2099.  

Analitzem a continuació la línea de tendència del gradient. Veiem que per totes 

les estacions en aquets cas té un pendent negatiu. Una disminució d‟aquesta 

diferència implica un escalfament tèrmic més ràpid al cim que a la vall, i com 

sabem de la fórmula general generaria disminució de la intensitat dels corrents 

tèrmics. Aquest seria el comportament comú a totes les estacions, efecte que 

és més destacable en l‟estació hivernal tot i que en tots els casos es manté 

com un decreixement molt dèbil. En el cas de l‟estació de l‟estiu, aquest 

decreixement es pot considerar quasi bé nul, perquè el gradient es manté 

estable segons aquesta escala i aquestes previsions. A l‟hivern, en canvi,  

augmentarà 0,49˚C en valor absolut més al cim respecte al poble d‟Organyà. 

Cal aclarir que hem calculat aquest gradient com la resta de la temperatura 

calenta, la que correspon a la pressió de 925 hPa i per tant al poble, menys la 

temperatura al cim de la muntanya. Ho hem fet així per esbrinar el 

comportament del vent tèrmic, però en concret, de la corrent ascendent 

típicament diürna. Que és la component tèrmica que hem vist que ens dóna 

intensitats constants més elevades, sobretot als mesos d‟estiu. Finalment, si 

s‟escalfen més ràpidament les parts superiors de les muntanyes respecte el 

fons de la vall és d‟esperar que els corrents ascendents diürns disminueixin les 

seves intensitats.  

Una vegada comentats aquest resultats, vam decidir que tot i que les 

tendències es marquen lleugerament, els canvis són molt suaus, no hi ha grans 

diferències entre els gradient tèrmics actuals i els de l‟any 2099. Per això, vam 

considerar que en aquest cas estàvem analitzant el problema amb unes dades 

que no perceben correctament el canvi. Per fer aquests càlculs, recordem, que 

es van fer servir mitjanes de temperatura mensuals. Nosaltres vam plantejar la 

hipòtesis que aquesta mitja podia no representar prou bé canvis en el gradient 

tèrmic. Per solucionar el problema vam decidir tornar a realitzar el mateix estudi 

comparatiu de les temperatures a diferents alçades, però emprant dades 

diàries que vam suposar que ens oferirien més resolució al gradient i així poder 

obtenir resultats amb tendències més marcades. Havent de treballar en aquest 

cas amb un volum de dades més gran que en el cas anterior, ens vam limitar a 

veure les tendències en dos mesos de l‟any amb característiques oposades: els 

mesos de gener i d‟agost, que són mesos de menys i de més intensitat de vent 

en aquest punt respectivament. En total vam analitzar, en cada cas, trenta-un 

dies durant noranta anys el que ens aporta un volum de dades de 2790 dades 

horàries de temperatura per a cada alçada. De fet, aquesta resolució horària, 
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és ja la més acurada que ofereix el programa ENSEMBLES per fer el pronòstic 

de les temperatures a diferents alçades. Els resultats que vàrem obtenir en 

aquest cas són: 

 

Taula 3.3 Temperatura als propers 90 anys al agost i al gener 

Mes del 
any 

Pressions Temperatura 
l’any 2010 
(en ˚C) 

Temperatura 
l’any 2099 
(en ˚C) 

Gradient 
tèrmic en 
valor 
absolut 
(en ˚C) 

Equació de la 
tendència del 
gradient 

Gener 925 hPa 4,867 8,691 3,824 y = 0,0171x - 
31,503  
 

850 hPa 
2,479 4,158 1,679 

Agost 925 hPa 24,584 29,514 4,93 y = 0,0133x - 
22,903  
 

850 hPa 
21,554 24,166 2,612 

 

Es mostren les temperatures dels anys 2010 i 2099 respectivament a les dues 

alçades pels dos mesos d‟estudi. El gradient tèrmic en valor absolut representa 

el creixement tèrmic, l‟increment de temperatura a una mateixa alçada durant 

els propers 90 anys. Que no hem de confondré amb l‟equació de la tendència 

del gradient, que representa el creixement de la diferència de temperatura, en 

aquest cas en canvi, entre les dues alçades. Al tenir un pendent positiu, 

aquestes rectes ens estan indicant que en ambdós casos cada any que passi 

creixerà la diferència de temperatura entre el poble d‟Organyà i el cim. La 

situació com veiem, serà que en principi a la cota de 925 hPa hi haurà un 

augment de les temperatures més important que no pas a la cota de 850 hPa. 

En el cas del mes de gener aquesta diferència serà de 2,145˚C mentre que al 

mes d‟agost serà de 2,318˚C. Vol dir que el poble d‟Organyà s‟escalfarà 

aproximadament una mica més de 2˚C que no pas a la cota dels cims de les 

muntanyes. Tindrem tant al mes de gener com al d‟agost una convecció més 

forta, generant corrents ascendents diürns més intensos. El vent tèrmic creixerà 

en aquests mesos, tot i que falta analitzar mes a mes els altres casos, i fem 

extensible en principi aquest creixement de les corrents anabàtiques, durant tot 

l‟any. Donat que tant el mes de màxima convecció i amb un gradient tèrmic 

més marcat, el mes d‟agost, com en el cas contrari, la diferencia de 

temperatura entre la cota 925 hPa i la cota 850 hPa, augmentarà dos graus en 

els propers 90 anys. 
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CAPÍTOL 4. ESTUDI I SELECCIÓ DE 

L’AEROGENERADOR ÒPTIM 
 

En aquest apartat del treball el que s‟ha fet és buscar dintre del mercat 

d‟aerogeneradors, en concret dels aerogeneradors petits i que per tant, 

generen relativament baixes potències sent fàcilment instal·lables a qualsevol 

punt. A continuació, s‟explica breument la metodologia d‟aquest anàlisi així com 

una breu descripció de cada fase. 

Aquest anàlisi s‟ha fet a partir de les dades extretes de l‟estació automàtica que 

té el Servei Meteorològic de Catalunya a Organyà dels anys 2009 i 2010. Estan 

preses des d‟una alçada de 10 metres de la superfície. Nosaltres, basant-nos 

en els típics perfils de vent tèrmic, com observarem amb les simulacions del 

model MM5 incloses en el Annex I, les dades segueixen un perfil de low level 

jet. Per tant, es va decidir instal·lar els aerogeneradors a la major alçada que 

fos possible, sempre que hi hagués el material i els recursos suficients, per 

obtenir una intensitat de vent més elevada. Per a calcular el vent a aquesta 

alçada més elevada, es va fer servir el programa de codi lliure anomenat 

TurbSim. Aquest ens modela el vent en les seves tres components i introdueix 

turbulències en funció de la zona d‟anàlisi. Una vegada vam tenir el vent ben 

modelat, vam passar a buscar informació de models d‟aerogeneradors que 

poguessin aprofitar el nostre potencial eòlic. Cal comentar que en arribar a 

aquest punt vam començar a aprendre a treballar amb el software FAST15. 

Aquest programa analitza en detall tots els aspectes estructurals d‟un 

aerogenerador i els sues sistemes auxiliars. Semblava que podríem extreure 

d‟aquí els valors de potència per a diferents models. Però donada la 

complexitat i sobretot la poca flexibilitat per a introduir nous models per a 

analitzar, vam decidir no utilitzar  aquest mètode. El programa, tot s‟ha de dir, 

està pensat per la eòlica convencional, per aerogeneradors de grans 

envergadures que generen potències elevades tot i que òbviament, també 

treballen en zones obertes amb un gran potencial eòlic.  

Una vegada arribats a aquest punt, ens vam posar en contacte amb una 

consultoria, centrada sobretot en el món de la mini eòlica, anomenada Navitas 

Paradigma. La mini eòlica és el concepte de petits aerogeneradors, que 

efectivament no generen les potències dels de més gran envergadura, però 

que es poden instal·lar amb més facilitat en llocs de més difícil accés amb un 

manteniment amb costos més baixos. D‟una manera senzilla, es pot afirmar 

que la mini eòlica comprèn tots aquells aerogeneradors que tenen com a 

màxim uns 20 kW de potència nominal. A Navitas Paradigma, van ser molt 

cordials mostrant molt d‟interès en el nostre projecte i ens van facilitar tot un 

                                                           
15 Tan el FAST, TurbSim anomenat anteriorment així com el Aerodyn son programari lliure desenvolupat pel National Renewable 
Energy Laboratory. El FAST és el programa que actualment utilitza la Conselleria de Medi ambient d’Alemanya per a certificar els 
aerogeneradors que s’instal·len al país.  
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llistat de fabricants i distribuïdors d‟aerogeneradors comercials que tenien unes 

característiques les més properes possibles a les desitjades per nosaltres.  

Analitzant les especificacions tècniques de cada fabricant i per a cada model, 

hem aplicat els models de càlcul que cadascun d‟ells indicava. Ho hem fet 

aplicant les nostres dades d‟Organyà per a obtenir les potències elèctriques. En 

total hem fet l‟anàlisi de quatre fabricants d‟aerogeneradors com són: 

ROPATEC, Bornay, Bergey i Windspot. Estudiant per a vuit models diferents, 

amb diàmetres diversos i com és lògic que generen potències diverses, des de 

1 kW de potència fins els 10 kW. Hem analitzat aerogeneradors tan horitzontals 

com verticals16. D‟aquest models hem obtingut les potències que generarien, 

sempre basant-nos en les dades dels anys 2009 i 2010, i el seu temps operatiu. 

Una vegada hem pogut comparar les dades de potència dels diferents 

aerogeneradors, hem realitzat una selecció del model més òptim, no només 

tenint en compte la potència que genera sinó altres paràmetres com: la seves 

mides, el seu cost... Finalment s‟ha realitzat breument un anàlisi de costos el 

més aproximat possible del model seleccionat. 

 

4.1.        Anàlisi de les dades 
 

Com sabem s‟han analitzat les dades de l‟estació de la xarxa XEMA17 del 
Servei Meteorològic de Catalunya d‟aquesta mateixa població18.  Tot i que a la 
pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya19 són públiques les dades 
amb una freqüència horària d‟aquesta estació, per realitzar aquest estudi ens 
van facilitar des del propi SMC dades semi horàries dels dies 1 de gener del 
2009 fins el dia 31 de desembre del 2010. Per veure més del contacte amb el 
SMC vegeu l’Annex O. En total, per tant, s‟han analitzat 35020 mesures de 
vent per calcular els corresponents promitjos i distribucions de probabilitat. 

Primerament s‟ha analitzat d‟una manera general el vent a la població de 
Organyà per tal de verificar que els corrents que s‟hi formen són vents tèrmics, 
com els descrits en la teoria d‟aquest treball podent aplicar els coneixements 
anteriorment descrits. Per veure aquesta comprovació amb els resultats 
acurats, sisplau consultar l‟Annex H. 

Per consultar l‟anàlisi de les dades anemomètriques de l‟estació meteorològica 
directes, que són les mesures a 10 metres d‟alçada, demanem al lector que 
consulti l‟Annex K. 

 
 

                                                           
16 Es refereix al eix de rotació del aerogenerador si està en posició horitzontal o vertical. 
17  Xarxa de estacions Meteorològiques Automàtiques. 
18 Per més informació consultar el apartat de localització de les dades, 2.1.1. 
19 http://www.meteo.cat/servmet/index.html 
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4.2.        TurbSim 
 

A l‟Annex K hem realitzat l‟anàlisi directe de les dades de l‟estació 

meteorològica, un anàlisi on s‟han processat i filtrat les dades segons ens ha 

convingut. Per tant, totes les mesures, gràfics i resultats en definitiva provenen 

d‟un anemòmetre a una alçada de deu metres sobre la superfície. Una vegada 

vistos els resultats anteriors, hem començat una recerca de models 

d‟aerogeneradors que poguessin aprofitar el potencial eòlic d‟Organyà d‟una 

manera eficient. I de seguida ens hem adonat que quasi la totalitat de models 

d‟aerogeneradors, per poca potència que donin i per tant per petits de mida que 

siguin, no funcionen a menys de 3 m/s. És a dir, comencen a generar potència 

a 3 m/s, comencen a rodar, i tenen les seves intensitats de vent pel seu 

funcionament òptim entorn els 10-12 m/s. A continuació es presenta una taula 

amb l‟intensitat de vent mitjà de cada mes i l‟anual per tenir una idea de la 

situació en la que ens trobem. 

 

Taula 4.4 Velocitat promig mensual 

Mes del any Mitja d’intensitat de vent (m/s) 

Gener 1,95 

Febrer 1,87 

Març 2,39 

Abril 2,40 

Maig 2,64 

Juny 2,61 

Juliol 2,61 

Agost 2,84 

Setembre 2,41 

Octubre 2,23 

Novembre 1,83 

Desembre 1,77 

Mitja Anual 2,29 

 

Amb aquestes intensitats observem que no en tenim prou per a començar a 

moure els aerogeneradors ni un 50 % del temps. Sí que és cert que tenim 

intensitats superiors tot i que el valor mig sigui tan baix, però en poques 

ocasions. Una vegada observat aquest factor, juntament amb la informació de 

la intensitat necessària per a començar a generar energia amb els 

aerogeneradors que estan actualment al mercat, s‟ha arribat a un conclusió 

clara; s‟ha de trobar una solució per a obtenir ni que sigui, una mica més 

d‟intensitat de vent. I l‟opció més senzilla és sens dubte aixecar l‟aerogenerador 

de la superfície en alçada. Com hem dit, aquestes mesures estan preses a deu 

metres de la superfície, però mirant material per a la instal·lació 
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d‟aerogeneradors, és de relativament fàcil accés en quant a costos i 

instal·lació, fixar els generadors sobre torres de fins a típicament 30 metres 

sobre la superfície. Els vents catabàtics i anabàtics, els corrents que flueixen 

sobre superfícies rugoses amb molt de fregament com és el cas dels vents a 

les muntanyes, segueixen típicament un perfil vertical de corrent en xorro20, 

com es pot analitzar més en detall a l‟Annex I. Doncs com hem vist, aquest 

corrent en xorro té un màxim d‟intensitat de vent a una alçada aproximada 

entre 40 i 200 metres d‟alçada. De fet, l‟alçada concreta d‟aquest màxim té molt 

poc interès en el nostre estudi ja que apart de ser una alçada que variarà cada 

dia en funció de les condicions meteorològiques particulars, és principalment 

una alçada en la qual no podem arribar a construir una torre on instal·lar el 

nostre aerogenerador. Dit això, el que queda clar en qualsevol cas és que hi 

haurà més intensitat de vent en igualtat de condicions a 30 metres que no pas 

a 10 metres de la superfície del terra.  

En aquest punt és necessari l‟ús del programa TurbSim. Es tracta d‟un 

programa de codi lliure creat per la National Renewable Energy Laboratory amb 

l‟última versió actualitzada de l‟any 2009. És un simulador estocàstic que 

treballa amb fluxos turbulents. Utilitza models estadístics, per tant, no fa els 

pertinents càlculs de la física de dinàmica de fluïts directament per simular 

numèricament, durant una sèrie de temps finita, les tres components vectorials 

del vent per a cada punt d‟una malla que l‟usuari defineix.  Aquesta malla és 

vertical i fix en l‟espai per tant, defineix una regió, una superfície on típicament 

vols que treballi l‟aerogenerador pertinent.  

Per veure les dades d‟entrada que té en compte el simulador, així com per 

veure els valors numèrics introduïts en el nostre cas, demanem sisplau que el 

lector consulti el Annex J. 

 

4.2.1.      Resultats del TurbSim 

 

A continuació es presenta una taula on compararem els valors de les 
magnituds físiques comentades en detall al segon apartat del Annex J per a 
quatre intensitats de vent diferent. Tot i tenir les simulacions amb set intensitats 
de referència diferents no les mostrem totes per a no allargar molt la 
documentació. 

 

Taula 4.5 Resultats del TurbSim 

Uref=2,29 
m/s 

Mínim (m/s) Mig (m/s) Màxim 
(m/s) 

Sigma 
(m/s) 

IT % 

Component u 1.59 2.65 3.52 0.339 12.765 
                                                           
20 Low Level Jet (LLJ), veure el Annex I. 
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Component v -0.72 0.00 0.76 0.248 9.349 

Component 
w -0.71 0.00 0.66 0.194 7.311 

Uref=3 m/s      

Component u 2.03 3.48 4.63 0.447 12.856 

Component v -0.95 0.00 1.08 0.324 9.330 

Component 
w -0.94 0.00 0.89 0.255 7.344 

Uref=5,5 m/s      

Component u 3.53 6.37 8.56 0.822 12.893 

Component v -1.92 0.00 2.27 0.594 9.313 

Component 
w -1.71 0.00 1.72 0.473 7.415 

Uref=9 m/s      

Component u 5.46 10.43 14.06 1.336 12.808 

Component v -3.57 0.00 3.99 0.973 9.325 

Component 
w -2.76 0.00 2.89 0.776 7.442 

 

Observant els resultats de les simulacions podem concloure i corroborar el que 
sabíem però ens faltava quantificar, la intensitat del vent augmenta amb 
l‟alçada. 

Considerant fluxos turbulents podem observar en la taula anterior que la 
turbulència que hem aplicat és del 12,8% en la component longitudinal, del 
9,3% en la lateral i del 7,4% en la component vertical del vent. Podem observar 
clarament per cada cas com les altres components del vent, v i w, prenen de 
valors gens despreciables. Tot i tenir-les en compte per fer els càlculs 
estructurals del aerogenerador o els propis càlculs detallats del comportament 
aerodinàmic de les pales. Nosaltres per simplificar la part de prova de diversos 
models d‟aerogeneradors només farem servir la component longitudinal i no 
tindrem en compte les altres dues, però amb aquests resultats demostra que 
els nostres càlculs seran aproximacions ja que menystindrem dues components 
amb intensitats de vent, tot i no tractar-se de la component principal. El flux 
turbulent que hem considerat ens fa perdre energia cinètica del flux generant 
vòrtex i removent capes d‟aire estable del contorn. Veiem ara pels quatre casos 

anteriors les TKE i la CTKE representades en  
𝑚

𝑠
 

2

. 

 

Taula 4.6 Energia cinètica de la turbulència 

Uref (m/s) TKE CTKE 

2,29 0,581 0,292 

3 1,071 0,515 

5,5 4,311 1,818 

9 12,966 5,054 
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Veiem doncs, que com més intensitat del vent tenim a 10 metres, apart de tenir 
més intensitat del vent a 30 metres d‟alçada, es generarà més turbulència i es 
perdrà cada vegada més energia justament en la turbulència, Energia cinètica 
que no és aprofitable. En el següent gràfic tenim la representació de l‟anterior 
taula per mostrar justament l‟efecte de pèrdua de cada vegada més energia, o 
la conversió d‟energia cinètica de l‟aire en CTKE, a mesura que augmenta la 
intensitat del vent tot i tenir com hem vist el mateix índex de turbulència en tots 
els casos. Aquest creixement és a més a més no lineal, és més ràpid. 

 

 

 

Figura 4.10 Energia cinètica de la turbulència 

 

4.2.1.1.     Factor d’alçada 

 

Finalment, una vegada analitzades les dades, primer a partir directament de la 
mesura anemomètrica de l‟estació d‟Organyà i després amb el simulador 
TurbSim, ja hem obtingut els resultats desitjats: una bona aproximació del flux 
de vent a l‟alçada de 30 metres sobre la superfície, per tal d‟augmentar el 
potencial eòlic del punt. Aquesta caracterització del vent és la que farem servir 
seguidament per provar diferents models d‟aerogeneradors comercials per 
veure quin d‟ells és el més apropiat i eficient per a Organyà. Recordem però, 
que les simulacions amb el TurbSim només s‟han dut a terme introduint-hi set 
intensitats de vent diferents. I com és lògic i obvi a Organyà no només s‟han 
registrat aquestes set mesures durant els anys 2009 i 2010.  

En ser inviable simular amb les turbulències cadascuna d‟aquestes intensitats 
de vent, el que s‟ha fet és mirar d‟establir un factor, un índex a partir del qual 
„convertir‟ les dades de vent a 10 metres d‟alçada a les de 30 metres sense 
haver de simular-ho. Aquest factor s‟ha extret directament de les set 
simulacions que es van fer. Seguidament es presenta un gràfic on hem 
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relacionat la intensitat de vent a 10 metres amb la intensitat de vent a 30 
metres. Aquest gràfic és la representació gràfica directe dels resultats obtinguts 
amb les simulacions amb el TurbSim. Observem que la relació entre les dues 
alçades resulta quasi bé lineal. De fet, per continuar aquest estudi s‟ha 
considerat lineal amb l‟equació de la recta que apareix al gràfic com a factor 
d‟alçada. Per tant, aplicant aquest factor podem obtenir les dades de vent a 
l‟alçada de 30 metres havent tingut en compte una turbulència del 12% com 
hem vist en el capítol anterior. Recordem que aquest factor només s‟aplica per 
la component longitudinal del vent, ja que és la única component que 
utilitzarem per fer una estimació de les potències entregades per cada 
generador.  

Vegem finalment la representació gràfica del factor d‟alçada juntament amb 
l‟expressió analítica de la recta que hem aplicat per canviar l‟alçada de les 
dades, i la seva intensitat de vent. 

 

 

 

Figura 4.11 Factor d'alçada 

 

És remarcable la bona decisió a priori presa d‟elevar al màxim en alçada el 
generador, ja que com veiem a partir del pendent del factor d‟alçada hem 
guanyat aproximadament un 16 % més en intensitat de vent. Aquest guany del 
16 % en intensitat no suposa directament un 16 % més en potència, sinó que 
representa més. Ja que la potència elèctrica generada per un aerogenerador 
segueix típicament l‟equació següent: 

  

𝑊 =
1

2
· 𝑣3 · 𝜌 · 𝑆 · 𝛾                                              (4.8) 
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On W és la potència màxima en Watts, la v és la intensitat del vent en m/s, la 𝜌 

és la densitat del aire en 
𝑘𝑔

𝑚3
 a l‟alçada de l‟aerogenerador, S és la superfície 

alar de les pales en 𝑚2i 𝛾 és el rendiment del conjunt de la turbina amb la seva 
electrònica sense unitats, en %.  

Com veiem la potència generada està directament relacionada amb el cub de la 
velocitat del vent. És a dir un increment del 16 % en quant a la intensitat del 
vent suposa un guany del 56, 1% en potència: 

 

1,163𝑥 = 1,561𝑥                                                     (4.9) 

 

4.3.        Càlcul de potències 
 

En aquest apartat s‟ha dut a terme un anàlisi de les opcions que ens ofereix el 
mercat actual21 d‟aerogeneradors comercials per tal de seleccionar un model el 
més òptim possible que s‟adapti a les característiques d‟Organyà. Un dels 
requisits d‟aquesta selecció d‟aerogeneradors ha estat que siguin generadors 
petits, estant dintre del camp de la mini eòlica22. Sobretot per una qüestió 
d‟espai i costos, és fa difícil creure que la instal·lació d‟un parc eòlic amb 
generadors de grans potències23 tingués viabilitat en una vall tan tancada i 
estreta com Organyà. Per no entrar ja en les intensitats que obtenim en aquest 
punt del Pirineu català que són del tot insuficients per la instal·lació amb 
beneficis d‟un parc eòlic d‟aquetes característiques. És clar que la solució més 
eficient per aprofitar aquests vents tèrmics és l‟instal·lació de un o varis petits 
aerogeneradors per tal d‟abastir petits consums elèctrics tals com poden ser 
l‟enllumenat públic, senyalització del trànsit, abastiment elèctric a instal·lacions 
de molt baix consum en general. 

Una vegada arribats a aquesta conclusió inicial el que es va fer va ser una 
recerca de diversos models comercials que s‟adaptessin a les necessitats 
pròpies d‟Organyà. Per saber-ho, es tenia que adquirir la documentació tècnica 
per a cada model i veure com cada fabricant calcula la potencia generada. No 
tots els fabricants ho fan seguint les mateixes fórmules i per tant era 
completament necessari saber els seus paràmetres principals. En aquesta 
situació cal apuntar que vam anar a consultar a Navitas Paradigma, 
mencionada anteriorment, per tal de si podien facilitar-nos les dades d‟alguns 
models. Ells al treballar en projectes molt semblants ens varen proporcionar 
gran quantitat d‟informació de qualitat per realitzar els següents estudis. Un 
altre filtre que de seguida vam haver d‟imposar en els nostres candidats per a 
aerogenerador òptim va ser que tinguessin un funcionament molt eficient a 
baixes intensitats de vent. Ja que com hem vist, a Organyà els corrents són 

                                                           
21 La primavera del any 2011. 
22

 Potències típiques inferiors als 20 kW. 
23

 Potències superiors als 100 kW. 
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constants però dèbils i per tant és necessari que els aerogeneradors 
seleccionats funcionin correctament a baixes intensitats així com que tinguin 
una velocitat d‟arrencada el més baixa possible. Hem de saber que els 
aerogeneradors no generen electricitat per qualsevol intensitat de vent, per 
exemple no ho fan a partir dels 0 m/s. De fet porten incorporat un mecanisme 
que impedeix que comencin a rotar fins que no s‟assoleix una certa força, per 
no causar un desgast indegut de les escombretes i dels mecanismes mecànics 
mòbils innecessariament.  Típicament les velocitats més baixes per començar a 
rotar són de 2,5 m/s o 3 m/s en els aerogeneradors petits. Obtenint està clar, 
una potència generada molt baixa per aquestes intensitats. Aquests doncs, 
varen ser els requisits inicials pels aerogeneradors que vam considerar. 

Finalment doncs s‟han considerat quatre fabricants d‟aerogeneradors diferents: 
Ropatec, Bergey, Bornay i Windspot. Analitzant un total de vuit models 
diferents de potències compreses entre 1kW i 10 kW cada hora. Amb cadascun 
d‟aquest models hem calculat la potència nominal mitja horària per cada mes 
del any. A partir d‟aquesta dada, hem pogut extreu les potències diàries i 
mensuals en kW. Ho hem fet emprant el mètode corresponent que indica cada 
fabricant, Les dades de vent, com sabem, són les mesures semi horàries dels 
anys 2009 i 2010 de l‟estació d‟Organyà aplicant el factor d‟alçada extret del 
simulador TurbSim explicat en el apartat anterior. El que implica augmentar, 
resumint, un 16% el valor de totes les intensitats de vent. 

A continuació es presenten dues taules amb les dades necessàries principals 
en definitiva per a provar els diversos models d‟aerogeneradors; les 
distribucions de probabilitat amb el vent a 30 metres sobre la superfície. 
Aquestes són les úniques dades d‟entrada necessàries per a realitzar les 
estimacions de potència, juntament amb la altura sobre el nivell del mar del 
punt d‟instal·lació així com els valors dels possibles índex de turbulència que hi 
vulguem afegir. En el nostre cas no ho farem ja que ja vam introduir les 
turbulències mitjançant el TurbSim. Presentem ara les distribucions de 
probabilitat a trenta metres d‟alçada, recordem que són les probabilitats de tenir 
cada intensitat de vent en funció del mes del any en que ens trobem. 
Considerem que tindrem les mateixes probabilitats de tenir cada intensitat que 
les que van haver durant els any 2009 i 2010. Perquè a priori són els valors 
més probables perquè es tornin a repetir. Per tant, si als mesos de gener dels 
any 2009 i 2010 hi va haver una intensitat de 2 m/s el 16,86% de les vegades 
considerarem que en els propers anys la probabilitat que al mes de gener bufin 
2 m/s es del 16,86%. O el que és el mateix, un 16,86% del temps total del mes 
de gener, de mitja, bufa el vent amb una intensitat de 2 m/s. Observem les 
següents taules: 

 

Taula 4.7 Distribucions de probabilitat de les intensitats a 30m, primers sis 
mesos 

Intensitat 
del vent 

(m/s) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

0 23,5 22,3 16,4 15,80 14,70 11,45 
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1 29,1 32,6 26,1 24,01 23,19 13,89 

2 10,1 8,6 8,0 8,12 8,23 20,76 

3 13,6 13,2 13,9 16,04 13,23 13,99 

4 11,6 12,3 16,4 17,11 15,25 18,78 

5 4,5 3,9 10,7 7,67 8,20 6,94 

6 3,8 4,6 2,6 7,50 9,84 7,81 

7 1,8 1,6 2,7 2,74 3,56 3,19 

8 0,6 0,4 2,1 0,83 1,55 1,87 

9 0,9 0,4 0,5 0,21 1,68 0,38 

10 0,4 0,0 0,3 0,00 0,47 0,62 

11 0,1 0,0 0,2 0,00 0,03 0,31 

12 0,1 0,1 0,0 0,00 0,03 0 

 

Com en l‟apartat anterior de l‟anàlisi de dades la tendència clara de la intensitat 
del vent a 30 metres d‟alçada és la de disminuir la freqüència dels vents de 
poca intensitat o de vents en calma a mesura que s‟avança cap als mesos més 
càlids del any, per passar a mesurar intensitats en aquest cas d‟entre 4 i 7 m/s 
típicament. Notem també que en aquest cas hi ha més probabilitat de tenir 
intensitats més elevades que no pas en l‟anàlisi del vent a 10 metres d‟alçada. 
És evidentment el resultat lògic que buscàvem, per comprovar-ho gràficament a 
continuació es pot observar un gràfic on està representat el mes de maig a les 
dues alçades. En el cas del vent a 30 metres tenim menys probabilitat de tenir 
baixes intensitats, amb una diferència notòria sobre la intensitat de 2 m/s amb 
un 8 % mentre que en el cas d‟estar a 10 metres d‟alçada és de 15%. Per tant, 
observem que la línea vermella està per sota de la blava en les baixes 
intensitats i aproximadament a partir dels 5 m/s és més probable tenir altes 
intensitats a 30 metres que no pas a 10 metres d‟alçada. Mentre que als 9 m/s 
a aquesta alçada ja tenim quasi bé un nul, observem que en el cas dels 30 
metres d‟alçada el cero arriba sobre els 11 m/s. Així doncs, veiem que tenim 
amb més freqüència i probabilitat altes intensitats a aquesta alçada. Com a 
comentari sobre les formes de les corbes, veiem fàcilment que les dues corbes 
no tenen la mateixa forma. De fet, l‟haurien de tenir exactament igual però la 
corba vermella està simplement desplaçada cap a la dreta de l‟eix d‟intensitats 
del vent. Ja que en realitat, el pas resultant per convertir la corba blava en la 
vermella és aplicar el factor d‟alçada punt a punt que hem calculat en l‟apartat 
anterior. I com recordem aquest factor d‟alçada és lineal, per tant les corbes 
haurien de tenir la mateixa forma. Però per una qüestió de comoditat en els 
càlculs que vénen posteriorment de potències dels aerogeneradors convé 
agrupar les probabilitats de les intensitats de vent en unitats cada 1 m/s. I en 
haver d‟agrupar molts valors amb resolució de 0,1 m/s en unitats, es perd 
resolució i la forma del gràfic varia per un fet de arrodonir i agrupar els valors 
amb una resolució baixa. Per posar-ho més clar, la probabilitat als 10 metres 
d‟alçada de tenir 1 m/s és la mateixa que la probabilitat d‟estar a 1,16 m/s a 30 
m. Ja que el factor d‟alçada té un pendent aproximat del 16 %. Però en aquest 
gràfic s‟ha representat l‟eix de la intensitat cada 1 m/s, començant en 0, i el 
punt 1,16 m/s  no està directament graficat.  

Tot i aquest comentari, la gràfica és vàlida i correcta per observar la tendència 
de les intensitats a les dues alçades. De fet, amb aquests valor i amb aquesta 
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resolució s‟han computat les potències teòriques que podem extreure de cada 
aerogenerador.  

  

 

Figura 4.12 Vent a 10 i 30 metres al mes de maig 

 

Presentem a continuació la taula dels sis següents mesos del any a 30 metres 
d‟alçada. Al entrar als mesos de tardor i desembre torna a créixer notòriament 
la probabilitat de tenir intensitat baixes o períodes de vent en calma perllongats 
reduint així les intensitats de valor mig típiques dels mesos més calorosos. 

 

Taula 4.8 Distribucions de les intensitats pels últims sis mesos del any 

Intensitat 
del vent 

(m/s) 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

0 11,48 9,10 14,99 17,13 23,43 22,57 

1 14,55 22,31 15,76 27,78 33,56 37,26 

2 17,50 7,66 18,95 10,11 9,41 10,28 

3 14,95 14,78 15,45 15,12 14,86 12,46 

4 20,36 20,49 16,11 14,24 8,43 7,49 

5 8,83 8,67 6,46 4,77 2,40 2,32 

6 6,45 10,08 7,05 5,71 3,58 2,72 

7 3,46 4,03 2,67 2,89 1,98 2,59 

8 1,58 1,95 1,74 1,61 1,56 1,34 

9 0,50 0,47 0,52 0,24 0,31 0,47 

10 0,24 0,34 0,31 0,30 0,35 0,24 

11 0,03 0,03 0,00 0,10 0,14 0,20 

12 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,07 
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Per acabar de comprovar i deixar clar que aquests valors de probabilitat 
mostrats anteriorment corresponen als valors de les mesures a 10 metres 
havent-hi aplicat el factor d‟alçada veurem una taula comparativa. En l‟última 
columna estan dividits els valors a 30 metres entre els de 10 metres. Per tal de 
veure que s‟ha aplicat correctament el factor d‟alçada. I valorar el guany en 
intensitat de vent mig que suposa elevar el generador fins a 30 metres sobre la 
superfície. 

 

Taula 4.9 Comparativa de velocitats a 10 m i a 30 m 

Mes del any Intensitat a 10 
metres 

Intensitat a 30 
metres 

Divisió dels 
valors 

Gener 1,95 2,26 1,159 

Febrer 1,87 2,18 1,166 

Març 2,39 2,78 1,163 

Abril 2,4 2,78 1,158 

Maig 2,64 3,07 1,163 

Juny 2,61 3,03 1,161 

Juliol 2,61 3,04 1,165 

Agost 2,84 3,3 1,162 

Setembre 2,41 2,8 1,162 

Octubre 2,23 2,59 1,161 

Novembre 1,83 2,12 1,158 

Desembre 1,77 2,05 1,158 

Mitja anual 2,29 2,67 1,16 

 

Observem que els valors d‟intensitats mitges de cada mes reflecteixen el canvi 
d‟alçada amb el factor d‟alçada calculat correctament.  

 

4.3.1.      Prova de diferents models 
 

En aquest apartat del treball es fa un anàlisi dels diversos models 
d‟aerogeneradors comercials seleccionats. Tots ells reuneixen les 
característiques bàsiques: 

 Una mida relativament petita per tal de facilitar la instal·lació en llocs 
amb espai reduït. 

 Amb una potència nominal de 10 kW o inferior, és una característica 
derivada de tractar-se d‟un aerogenerador físicament petit, ja sigui d‟eix 
vertical o horitzontal. 

 Una velocitat d‟arrencada la més baixa possible, entre 2,5 i 4 m/s tot i 
que evidentment és preferible el primer cas.  
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A partir de les distribucions de probabilitat del vent, les probabilitats de tenir una 
intensitat de vent determinada durant un mes concret del any s‟han extret les 
potències per a cada model. Ho hem fet aplicant els models matemàtics 
indicats en cada cas pels fabricants. Vegem com ho hem fet pel cas del 
fabricant espanyol Bornay. 

En l’Annex L hi ha les explicacions detallades pels casos dels fabricants: 
Ropatec, Bergey i Windspot. No s‟han pogut incloure en el cos del treball degut 
a que ocupen molt d‟espai i la metodologia del càlcul es comuna en tots ells. 
Cal dir que per calcular les potències generades pels Ropatec s‟ha fet servir 
una fórmula diferent als altres models, també és cert que són aerogeneradors 
verticals. A part del càlcul de potències, el lector trobarà a l’Annex L  les 
característiques principals detallades de cada model. 

 
 

4.3.1.1.    Bornay 

 

Es tracta d‟un fabricant d‟aerogeneradors espanyol fundat per Juan Bornay 
l‟any 1970. La seva filosofia principal de marca és fer aerogeneradors molt 
robusts de mides relativament petites amb potències nominals des de 600 W 
fins a 6000 W. Va ser un fabricant pioner als anys 80 fabricant les pales dels 
generadors de nylon injectat, aerogeneradors amb alternadors amb imans 
permanents i les pales tenien un pas variable. El pas sabem que és l‟angle 
d‟atac dels perfils alars de cada pala, que eren ajustables per tal d‟obtenir els 
majors rendiments per a cada intensitat de vent. Als anys noranta van introduir 
les pales de fibra de carboni i mecanismes de frenada a través d‟inclinar els 
aerogeneradors. Actualment els models de Bornay munten imans de neodimi, 
pas fix de pala, per tal d‟obtenir una major robustesa i ja han tret un inversor 
per a realitzar connexions a la xarxa elèctrica domèstica. 

Presentem primerament les característiques tècniques bàsiques del Bornay 
1500: 

 

Taula 4.10 Característiques Bornay 1500 

Característiques Principals  

Model Bornay 1,5 kW 

Potència nominal 1,4 kW 

Mida 2,86 metres de diàmetre i amb un pes 
de 62 kg. 

Connexió A bateries amb corrent continua a 12, 
24, 120 o 240V o connectar a un 
inversor per tal de subministrar 
corrent altern a la xarxa a 120V o 
220V eficaços. 
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A continuació podem veure un esquema on es representen gràficament les 
mides del aerogenerador de Bornay: 

 

 

Figura 4.13 Bornay 1500 

 

Es tracta d‟un aerogenerador de fibra de carboni de dues pales amb una 
velocitat d‟arrencada de 3,5 m/s. Té un sistema de bloqueig per a altes 
intensitats de vent, a partir dels 14 m/s, a través d‟un sistema d‟inclinació. 
Modificant l‟angle d‟impacte del corrent d‟aire contra les pales redueix la 
component perpendicular a elles. Que si el sistema s‟inclina òptimament es pot 
reduir considerablement aquesta component del vent no sent tant perjudicada 
pel mecanisme del aerogenerador. 

Com hem vist en aquest estudi, s‟ha analitzat el model de Bornay 1500, amb 
una potència nominal de 1,4 kW. Ho hem fet per diverses raons. Primerament 
es tracta del aerogenerador amb una potència nominal més petita, que està 
dissenyat tant per alimentar bateries amb corrent continua o bé per ser 
connectat amb un inversor per obtenir corrent altern i així poder transmetre la 
potència generada a la xarxa elèctrica. Segonament es tracta d‟un model que 
tot i estar dissenyat per subministrar corrent altern a 220V i amb 50 Hz de 
freqüència, té dimensions reduïdes, és econòmic i robust. I finalment i com a 
motiu principal es va escollir aquest aerogenerador perquè vam trobar a partir 
de la pàgina de SEPEN24 el seu informe tècnic, on es mostren les dades de 
certificació del aerogenerador. Les dades de les mesures experimentals per tal 
de certificar i determinar els marges d‟operació del generador. Aquestes dades 
experimentals, públiques, han estat mesurades com diem per l‟organisme 
francès certificador de petits aerogeneradors anomenat SEPEN. Tenen a 
Narbona, França, un programa anomenat Experimental Site of Small 
Windturbines on fan els testos i certificació en funció de la normativa que es 
vulgui aplicar a aerogeneradors fins a 10 kW de potència o rotors fins a 7 
metres de diàmetre.  L‟estudi de SEPEN consta de les següents parts: 

                                                           
24 Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne 
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 Avaluació de l‟operació, seguretat, qualitat i integritat de la turbina acord 
amb els estàndards IEC WT01 i el IEC61400-2. 

 Extreure la corba característica de potència acord amb l‟estàndard 
IEC61400-2. 

 Avaluació del soroll produït per la màquina. 

 Avaluació de la qualitat del corrent elèctric produït tant pel generador, 
com dels sistemes associats.  

 Mesura de l‟impacte de les condicions de contorn sobre el rendiment de 
l‟aerogenerador, tals com: la temperatura, la precipitació, la turbulència... 

 Finalment també inclou una anàlisi d‟impacte medi ambiental fonamentat 
sobre l‟opinió dels visitants del parc eòlic i sobre el que n‟opinen de 
l‟aerogenerador. 

Com veiem, l‟estudi inclou entre altres punts una mesura de la corba de 
potència característica. El vam fer comparar amb les corbes característiques 
anunciades pel fabricant, la que figura en el catàleg actual de Bornay, amb la 
corba extreta de l‟anàlisi fet per SEPEN. Com a resultat vam obtenir la següent 
gràfica: 

 

 

Figura 4.14 Comparativa de corbes de potència pel Bornay 1500 

 

Veiem que la corba de potència del fabricant ens dona per tot el rang 
d‟operacions de l‟aerogenerador a Organyà una potència considerablement 
superior, ens marca 250 W/h per a cada intensitat superiors al que realment es 
va mesurar. Les mesures van durar quatre mesos i es van dur a terme a 
Narbona. Vist això, es va considerar més interessant l‟ús en aquest estudi de la 
corba blava, per tant la mesurada empíricament per l‟organisme certificador, 
enlloc de l‟oferta oficialment pel fabricant en el seu catàleg. Més que res, 
perquè suposa agafar el pitjor cas, el que ens dona menys potència. I que està 
extret d‟una mesura experimental fiable. Ja que aquesta corba està extreta de 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15

P
o

tè
n

ci
a 

e
n

 W
/h

Intensitat del vent en m/s

Comparativa entre corbes de potència

Corba 
experimental

Corba del 
fabricant



Capítol 4: Estudi i selecció de l‟aerogenerador òptim  49 

quatre unitats donades pel propi Bornay a SEPEN durant quatre mesos 
d‟operació, entre el mes de desembre del 2004 fins al maig del 2005. Tinguem 
en ment que aquest estudi es va dur a terme per ordre del propi fabricant. Per 
extreure la corba experimental vam haver de corregir a través d‟un factor 
d‟alçada la diferència entre la densitat de l‟aire a la zona de la mesura i la del 
nivell del mar. Ja que el camp d‟estudi de Narbona està a 300 metres sobre el 
nivell del mar vam augmentar amb l‟expressió següent la densitat de l‟aire i 
conseqüentment la potència generada: 

 

𝐹𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑎 = −  · 0,0000918                                  (4.10) 

 

On en aquest cas vam posar h=-300 m, ja que volíem descendir aquesta 
alçada fins a arribar al nivell de mar. Aquest factor es va multiplicar directament 
amb els valors de potència extrets del gràfic de l‟estudi. 

Una vegada mostrada la corba de potència del aerogenerador, la corba 
empírica, per extreure les potències generades per hora ho hem fet d‟una 
forma anàloga a la realitzada amb els models de Bergey i els de Windspot. 
Veiem doncs aquest mètode comú: 

 

4.3.1.1.1.   Metodologia per a calcular la potència pels  Bergey, Bornay i 
Windspot 

 

En els tres fabricants hem aplicat la mateixa fórmula pel càlcul de la potència 
generada que és:  

 

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑀À𝑋 · 𝑓𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑎 · 𝑓𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙 è𝑛𝑐𝑖𝑎                 (4.11) 

 

La Potència generada, és la potència elèctrica en 
𝑊


 que obtenim per una 

intensitat de vent donada. La potència màxima, és la potència màxima que es 
pot obtenir si bufa aquesta intensitat d‟una manera constant durant una hora. 
En ser màxima vol dir, que s‟obté al nivell del mar i sense turbulència. Per 
canviar aquest paràmetres, i per tant, ajustar-los a la realitat apliquem els 
factors d‟alçada i factor de turbulència, els dos expressats en %. Aquest últim, 
directament correspon al valor de l‟índex de turbulència, explicat i aplicat en el 
apartat del TurbSim, i per tant en els nostres càlculs ha estat considerat amb el 
valor 0%. En canvi el factor d‟alçada sí que l‟apliquem, ja que Organyà es troba 
a 566 metres sobre el nivell del mar i si l‟hi sumem la torre on estaria instal·lat 
l‟aerogenerador sumen 596 metres. En ser l‟aire menys dens la força de 
sustentació que genera cada pala de l‟aerogenerador és menor ja que com 
sabem d‟aerodinàmica bàsica la força de la sustentació es pot modelar com: 
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𝐿 =
1

2
· 𝜌 · 𝐶𝐿 · 𝑆 · 𝑉2                                             (4.12) 

 

On L és la força de sustentació de la pala en Newtons, Cl és el coeficient de 
sustentació característic de la pala d‟estudi en qüestió. Depèn del angle d‟atac 

al flux d‟aire incident, i S és la superfície total de les pales en 𝑚2. Per tant 
aquests paràmetres són invariables donada una pala construïda si suposem 
que el anclatge és fix amb la resta del rotor del aerogenerador. Finalment V 
modela la velocitat del flux d‟aire incident al caire d‟atac del perfil, expressat en 
𝑚

𝑠
. Per tant si la pala està correctament instal·lada en una posició al rotor, amb 

un angle d‟atac fix, donada una velocitat constant. Veiem que al disminuir la 

densitat del flux d‟aire incident 𝜌 en 
𝑘𝑔

𝑚3 disminuïm directament la força de 

sustentació, i si la pala no fa tanta força evidentment no generem tanta 
potència elèctrica. Per això modelem la disminució de la densitat de l‟aire per 
l‟augment d‟alçada amb el factor d‟alçada: 

 

𝐹𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑎 = −  · 0,0000918                                  (4.13) 

 

Directament a l‟introduir l‟alçada, h, en metres obtenim el coeficient negatiu ja 
que sempre que ascendim, alçades positives, el coeficient ha de ser més petit 
que 1. Perquè seguint l‟atmosfera estàndard, al ascendir tenim una disminució 
de la densitat de l‟aire. 

Tornant a l‟explicació del càlcul de les potències generades, veiem que aplicant 
el factor d‟alçada multiplicant pel valor de potència màxima ja obtenim la 
potència en W que ens ha de donar l‟aerogenerador en les condicions 
d‟Organyà. Aquesta potència màxima és un valor característic de cada model i 
que per tant ve donat en taules pel fabricant, correspon un valor per a una sola 
intensitat de vent. Ja que per definició és la potència que genera 
l‟aerogenerador al nivell del mar i amb el flux d‟aire laminar a una velocitat de 
vent constant. Com més gran sigui aquesta velocitat de vent, més gran serà la 
potència màxima generada, recordem que aquesta relació està descrita amb un 
comportament cúbic de la velocitat respecta la potència màxima25. Aquesta 
relació es manté fins a arribar al valor de potència característica de 
l‟aerogenerador. Per tant, el que es vol deixar clar és que per cada velocitat de 
vent s‟ha de calcular la potència generada teòrica. Nosaltres seguint les taules 
que facilita el fabricant hem fet els càlculs de potència amb intervals de 1 m/s. 
Ja que les potències màximes venen donades amb aquest interval d‟intensitat 
de vent. A continuació presentem la corba característica amb el factor d‟alçada 
aplicat del model de Bergey XL 1kW, com sabem aquesta corba relaciona la 
intensitat del vent amb la potència generada en una hora. 

                                                           
25 Veure al Annex L com s’ha calculat la potencia generada pels models de ROPATEC. 
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Figura 4.15 Corba  de potència pel Bergey XL 1kW 

 

Veiem el comportament cúbic que té la potència fins a arribar a la seva 
intensitat nominal, la seva intensitat òptima i per tant de major rendiment.  

Finalment per calcular la potència obtinguda en una hora en un mes donat, i 
per tant coneixent la distribució de la probabilitat de la intensitat de vent 
d‟aquest mes, es multipliquen les potències  generades per la seva probabilitat 
d‟ocórrer. Per a cada intensitat de vent correspon una potència màxima. Per 
finalment sumar totes aquestes multiplicacions donant la potència real 
generada a la hora. Vegem primerament l‟expressió analítica: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =  [𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑌 · 𝑋𝑌]
𝑌=𝑉𝑀𝐴𝑋
𝑌=0                          (4.14) 

 

On la potència real és la potència generada en una hora donat un mes conegut 
del any. Fem la suma de cero fins a la velocitat màxima de vent operativa del 
aerogenerador. Multiplicant la potència generada en una hora per la probabilitat 
d‟ocórrer26 . Calculem l‟aportació en potència generada de cada intensitat en 
una hora amb les probabilitats d‟un mes sencer.  Una hora equival al 100% i 
llavors es reparteix a partir de les distribucions calculades el temps que 
correspon a cada intensitat. Vegem a continuació com exemple l‟anàlisi del 
mes de gener pel model XL 1 k: 

 

                                                           
26 Valors extrets de la distribució de probabilitats de les intensitats de vent, veure  al principi del capítol del càlcul de potències. 
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Taula 4.11 Potència generada pel mes de gener amb el Bergey XL1 

 

Weibull Performance 
Calculations GENER 

Intensitat del vent (m/s) 
Potència 

(W) 
Wind 

Probability (f) 
Contribució real 

en (W) 

1 0 52,58% 0,00 

2 2 10,08% 0,19 

3 21 13,59% 2,83 

4 57 11,63% 6,60 

5 118 4,46% 5,27 

6 217 3,79% 8,24 

7 354 1,79% 6,35 

8 501 0,61% 3,05 

9 662 0,88% 5,82 

10 832 0,41% 3,38 

11 1.011 0,10% 1,03 

12 1.134 0,07% 0,77 

13 1.163 0,00% 0,00 

14 1.134 0,00% 0,00 

15 1.087 0,00% 0,00 

16 1.035 0,00% 0,00 

17 983 0,00% 0,00 

18 936 0,00% 0,00 

19 889 0,00% 0,00 

20 841 0,00% 0,00 

Totals: 
 

99,99% 43,52 

 

Veiem que per a cada intensitat de vent s‟han indicat els valors de la potència 
27màxima que es pot generar, amb el factor d‟alçada ja aplicat. Veiem que a la 
columna central hi apareix la distribució de la probabilitat del vent pel mes de 
gener i en l‟última columna apareix la multiplicació dels dos valors anteriors 
obtenint la contribució de cada intensitat de vent que bufa en potència. Per tant, 
la suma de totes les contribucions ens dona com a resultat final la potència 
generada en una hora, de valor promig, durant el mes de gener amb aquest 
model d‟aerogenerador. Com podem observar la major contribució no ha de ser 
precisament de la intensitat que bufa majorment, en aquest cas veiem per 
exemple, que tot i bufar només un 3,7% del temps del mes de gener com a 
promig amb una velocitat de 6 m/s, obtenim amb aquesta velocitat una 
contribució en potència màxima, de 8,2 W.  

Finalment per extreure la potència mitja diària i la potència mitja mensual 
multipliquem el valor horari, en aquest cas 43,52 W de la següent manera: 

                                                           
27

 Valors de potència màxima donats pel fabricant. 
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𝑃𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑜𝑟à𝑟𝑖𝑎 · 24                                          (4.15) 

𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑎 · 31                                         (4.16) 

 

4.3.1.2.    Resultats amb el Bornay 1500 
 

Vist el model pel càlcul de potència generada l‟apliquen en el aerogenerador de 
Bornay 1500. 

Vegem a continuació l‟exemple del mes de gener, on es pot observar , com un 
altre exemple, com s‟ha calculat la potència mitja horària: 

 

Taula 4.12 Potència generada al mes de gener amb el Bornay 1500 

 

Weibull Performance 
Calculations GENER 

Intensitat del vent (m/s) 
Potència 

(W) 
Probabilitat 
del vent (f) 

Contribució real 
en (W) 

1 
0 52,58% 0,00 

2 
0 10,08% 0,00 

3 
54 13,59% 7,36 

4 
107 11,63% 12,46 

5 
161 4,46% 7,20 

6 
228 3,79% 8,64 

7 
340 1,79% 6,09 

8 
489 0,61% 2,98 

9 
668 0,88% 5,87 

10 
841 0,41% 3,41 

11 
1.042 0,10% 1,06 

12 
1.246 0,07% 0,84 

Totals: 
 

99,99% 55,91 

 

En la primera columna, estan representades totes les intensitats de vent promig 
possibles a Organyà en m/s, a la segona és un llistat dels punts de la corba 
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característica de potència on veiem cada potència generada en W 
corresponent a cada intensitat de vent. Després, i com en el cas anterior, es 
presenten la distribució de probabilitat del vent i finalment la contribució de 
cada intensitat del vent per a produir la potència elèctrica d‟una hora promig a 
Organyà. Aquest valor és el total de la contribució en W, en aquest cas són 
55,91 W generats de promig en una hora del mes de gener amb aquest model. 

Finalment presentem la taula de potències mensuals generades pel Bornay 
1500 amb la corba característica extreta del estudi de SEPEN, aquestes 
potències generades estan presentades al costat del model de Bergey de 1 kW 
ja que es tracta de models amb potències nominals similars i un diàmetre del 
rotor similar. Les seves potències nominals són, 1,2kW i 1,4kW respectivament 
i els seus diàmetres són 2,5 i 2,86 metres, on els primers valors de cada 
magnitud corresponen al model de Bergey mentre que els segons al de Bornay. 
També tinguem en ment que els valors promitjos de les potències generades 
cada mes estan expressades en kW: 

 

Taula 4.13 Comparativa mensual de potències generades per XL1 i Bornay 
1500 

Mes de l’any XL 1 kW de 
Bergey 

Bornay 1,5 kW 

Gener 31,33 40,25 

Febrer 25,95 34,91 

Març 42,34 54,66 

Abril 38,76 51,31 

Maig 56,98 68,57 

Juny 50,52 63,19 

Juliol 47,53 61,10 

Agost 56,47 70,35 

Setembre 43,10 54,55 

Octubre 38,06 48,25 

Novembre 28,69 35,93 

Desembre 28,41 34,65 

Mitja anual 40,68 51,47 

 

Observem que tot i tenir una pala menys i fent servir una corba de potència 
mesurada empíricament que com hem pogut veure restava molta potència 
davant de la presentada pel fabricant. Inclús tenint una velocitat d‟arrencada 1 
m/s superior al model de Bergey, el model de Bornay és el més eficient i 
productiu. Sempre produeix més potència elèctrica que el model de Bergey 
arribant a generar quasi 14 kW més al mes de agost i amb un promig de 10 kW 
generats de més per mes. Essent a més a més, el model de Bornay, un model 
més flexible a l‟hora d‟instal·lar-lo, ja que permet extreure d‟ell directament 
corrent alterna apte per la xarxa elèctrica domèstica, mentre que el model de 
Bergey, està dissenyat per alimentar bateries en corrent continua. I la diferència 
física entre els dos recau en 36 cm en la diferència del diàmetre, una diferència 
poc rellevant. 
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En quant al temps operatiu de l‟aerogenerador és el mateix que els ja 
representats valors pel model de Bergey de 10 kW, veure Annex L. Ja que 
tenen la mateixa velocitat d‟arrencada estan el mateix temps operatius al 
mateix any. 

 

4.3.2.      L’aerogenerador òptim 
 

Aquestes conclusions extretes de les anàlisis anteriors són purament tècniques 
i des d‟un punt de vista objectiu. Sense incorporar de moment cap anàlisi de 
costos previ. Certament una anàlisi d‟aquests28 paràmetres podria repercutir en 
decisions diferents a les preses a continuació.  

Després d‟haver analitzat els vuit diferents models d‟aerogeneradors29, tant 
d‟eix horitzontal com d‟eix vertical, i amb mides de 2,5 fins a 7 metres de 
diàmetre, conseqüentment per tant amb potències nominals diverses, hem 
pogut extreure varies conclusions. Primerament, els aerogeneradors d‟eix 
horitzontal que hem analitzat han resultat molt més eficaços i productius que no 
pas els d‟eix vertical, per a mostrar-ho es presenta el següent gràfic. Aquest no 
només ens serveix per mostrar les diferències entre aerogeneradors amb 
diferents eixos de rotació, sinó que quantifica la seva productivitat. Per tant hem 
intentat avaluar d‟alguna forma el grau d‟aprofitament dels recursos per obtenir 
un producte determinat, en el nostre cas aquest és potència elèctrica. En la 
teoria de l‟economia clàssicament es presenta com a: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 ó

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
                                    (4.17) 

 

Com en la nostra anàlisi, els recursos han estat exactament els mateixos per a 
tots el models d‟aerogeneradors, el vent d‟Organyà dels anys 2009 i 2010, 
podem quantificar la productivitat directament com una relació amb la producció 
de cada un dels aerogeneradors. Sabent que cada un d‟ells té unes dimensions 
diverses no es poden comparar les potències netes en valor absolut extretes de 
cada un d‟ells directament, ja que no és comparable. El que s‟ha fet ha estat 
una comparació dels valors relatius d‟aquestes produccions, expressat com: 

 

𝐼𝑃 =
𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢 ï𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
·  

𝑊/

𝑊/
 · 100        (4.18) 

 

S‟entén que tant la potència mitja anual produïda com la potència nominal 
corresponen a un mateix model d‟aerogenerador. On IP vol dir índex de 

                                                           
28 Veure l’Annex M. 
29 Veure a l’Annex L. 
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productivitat de cada màquina. Observem el gràfic 4.16 on apareixen els índex 
de producció de cada un dels models: 

 

 

Figura 4.16 Productivitat dels vuit aerogeneradors 

 

Observant el gràfic de seguida veiem com dèiem que els aerogeneradors d‟eix 
vertical, que tenen en el seu nom del model la paraula Vertical, posseeixen un 
índex de productivitat molt més baix. Implica que amb els mateixos recursos 
generen molt menys producte. El IP està calculat respecte la seva capacitat de 
generar potència, que és la seva potència nominal. És per tant un índex on ens 
permet veure en quina mesura aprofitem la capacitat de cada generador. I com 
veiem, els models d‟eix vertical són aproximadament la meitat de productius 
que els d‟eix horitzontal. Però aquest gràfic permet veure altres punts d‟interès, 
tals com que la potència nominal i la mida del aerogenerador tenen poca 
repercussió sobre la productivitat de la màquina. Podem veure el model de més 
gran envergadura, el Bergey 10 kW, que té un índex relativament baix 
comparat amb tots els índex de les altres màquines d‟eix horitzontal. En canvi 
el model de 7,5kW de Bergey obté un índex superior inclús al Bergey 1 kW, i el 
de 7,5 kW té la mateixa envergadura que el Bergey 10 kW. Destacable 
d‟aquest gràfic és que les màquines més productives són la Windspot 3,5 kW i 
la Bornay 1,5 kW. Tot i que si ens fixem en el significat de l‟índex de producció 
ens està dient que només generem com a valor mig anual un 5,1% de la 
potència nominal per la qual estan dissenyats aquests aerogeneradors.  Per 
tant, veiem que el vent a Organyà és força dèbil i que fa operar les màquines 
molt per sota de la seva potència nominal. 

Per continuar amb la selecció  de l‟aerogenerador hem de tenir en compte ja 
diverses característiques en funció de l‟instal·lació que vulguem alimentar. A 
continuació presentem un gràfic on es mostren les potències màximes i 
mínimes generades de promig, als mesos d‟agost i de febrer respectivament, 
per tal de comparar les potències en valor absolut entre models: 
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Figura 4.17 Potències en valor absolut 

 

Com és evident els models de 7,5 i 10 kW respectivament són els que més 
potència ofereixen, ja que tenen l‟envergadura de les pales més gran, de 7 
metres de diàmetre. Les conclusions que es poden extreure amb aquest gràfic 
són vàries. Primerament, al mes de febrer les diferències entre les potències 
generades no són tan grans com en el mes d‟agost. Vol dir que amb vents més 
lleus un generador més petit genera més potència en proporció amb un 
generador més gran. En canvi, al bufar vents més forts les diferències es 
marquen més entre cada model d‟aerogenerador. En cas que la finalitat de 
l‟instal·lació sigui obtenir una gran potència elèctrica, la màxima possible, 
hauríem d‟instal·lar un generador de la potència nominal més gran possible, 
que en la nostra anàlisi correspon a instal·lar un Bergey 7,5kW o 10 kW, enlloc 
de varis aerogeneradors més petits. Perquè com podem veure un generador de 
7 metres de diàmetre ens genera més del doble que un de 4,1 metres, el 
Windspot. Per no parlar de models com el XL 1kW, que té 2,5 metres de 
diàmetre, però per generar la mateixa potència que un Bergey 10 kW farien 
falta més de sis generadors connectats en paral·lel. Segurament estaria limitat 
per una falta d‟espai on instal·lar tants aerogeneradors, a part de tenir un cost 
més elevat de manteniment. Concloem que surt més a compte instal·lar 
aerogeneradors amb potències de sortida el més ajustades possibles als valors 
necessaris que no pas apostar per instal·lacions amb varis aerogeneradors en 
paral·lel. 

Una altre qüestió ja és saber quin és l‟espai que ens limita per fer aquesta 
instal·lació, normativa de la població i finalment el pressupost disponible. Està 
clar que el més eficaç per obtenir potència és instal·lar un aerogenerador de 
grans dimensions. Ara bé, en un entorn urbà ens podem trobar ràpidament que 
posar un generador amb les mides del Bergey 10 kW resulti complicat i en 
molts casos impossible. Per tant haurem d‟optar per instal·lar aerogeneradors 
més petits. A partir dels estudis duts a terme en aquest projecte, el model 
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d‟aerogenerador òptim que hem considerat per a Organyà és el Bornay 1500. 
És un model amb l‟amplada del rotor dels més petits, amb 2,86 metres de 
diàmetre, i que té un productivitat més elevada. Es tracta d‟un model lleuger, fet 
que provoca que no necessiti una torre amb una estructura tan robusta com 
altres models de més envergadura, que apart de ser més petita i ocupa menys 
espai, és més barata. En quant al seu rendiment, com hem vist a la gràfica 
superior és dels models que més potència genera, respecta la seva potència 
nominal. I recordem com vam aconseguir aquesta xifra; no vam fer servir la 
corba de potència oficial, la publicada al catàleg de Bornay. Vam utilitzar una 
corba extreta de les mesures experimentals de l‟organisme certificador SEPEN. 
Utilitzant així una corba característica de potència que empitjorava 
considerablement el rendiment de l‟aerogenerador, com es pot comprovar a 
l‟apartat de Bornay amb més detall. Tot i així, posant-nos en el pitjor cas, 
d‟aquesta màquina s‟obté un rendiment prou bo i amb unes potències 
considerablement més elevades que altres models de la mateixa mida com el 
XL 1 kW de Bergey. Presentem la comparativa entre justament aquests dos 
models, comparant les potències mitges mensuals en kW: 

 

 

Figura 4.18 Comparativa entre aerogeneradors petits 

 

Apart d‟aquesta raó, que ja és de pes, es tracta d‟un model amb una tecnologia 
avançada com el sistema de frenada per a altes intensitats de vent. A partir 
d‟inclinar l‟aerogenerador per tal de captar menys vent en cas de necessitat, tal 
i com mostra la següent figura: 
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Figura 4.19 Sistema de frenada del Bornay 1500 

 

Destaquem per últim que és d‟un model realment flexible en quant a tipus 
d‟instal·lació que es vulgui alimentar. Podem connectar-lo a bateries a 12 o 24 
V o bé a través d‟un inversor regulador de potència es pot connectar a la xarxa 
elèctrica domèstica podent així vendre o subministrar energia sobrant a la 
distribució regular. 

 

4.3.2.1.     Esquema d’instal·lació proposada 
 

És evident que el Bornay 1500 no és el model que més potència ens 
proporciona, però és el que s‟ajusta més al perfil d‟aerogenerador per alimentar 
petites instal·lacions aïllades causant el menor impacte tant visual com acústic. 
Amb unes mides i pes prou reduïts per a que sigui relativament més fàcil trobar 
un lloc apropiat on instal·lar-lo.  

En concret des d‟aquest projecte presentem algunes idees per aprofitar 
aquesta energia verda, primerament alimentant un consum domèstic mitjà. Per 
fer-ho proposem una combinació de les energies solars i eòliques, ja que 
aquests sistemes híbrids es complementen molt bé proporcionant cada sistema 
energia en moments diferents del dia. Un exemple clar són els vents catabàtics 
que com hem vist es formen cada nit quan hi ha la diferència tèrmica entre les 
dues altures. En aquest moment les plaques solars evidentment no generen 
potència mentre que l‟aerogenerador sí que ho fa. En canvi durant el dia els 
dos sistemes generarien potència elèctrica, en gran mesura depenent de 
l‟època de l‟any o inclús de la meteorologia d‟aquell dia concret. Sóc conscient 
que fins aquest punt, en aquest document no s‟havia parlat d‟energia solar ja 
que de fet tampoc és l‟objectiu principal de l‟estudi dut a terme, per això 
simplement en aquests exemples mostrarem les potències generades per un 
model de plaques fotovoltaiques sense entrar més en profunditat en el seu 
funcionament. Simplement les fem servir com a model per implementar aquest 
sistema híbrid que com veurem és molt més eficaç i productiu que no pas 
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l‟aerogenerador per sí sol. Hem de tenir en compte les següents 
consideracions;  

 El model de placa fotovoltaica empleat és el ERDM SOLAR de 200 W, 
s‟ha triat aquest per la seva excel·lent relació qualitat preu. Les seves 
característiques bàsiques són: 
 

Taula 4.14 Característica dels panells solars ERDM 200 

Potència nominal 200 W 

Tolerància +/- 3% 

Voltatge màxim a màxima 
potència 

126,4 V 

Corrent màxim 7,6A 

Voltatge circuït obert 33V 

Corrent de curtcircuit 8,3 A 

Número de cel·les 54 

Superfície 1,38 𝑚2 

Pes 20 kg 

Temperatura operativa -40˚ fins a +90˚ 

 

 Hem considerat que instal·lem 8 plaques fotovoltaiques d‟aquest model 
en paral·lel. 

 Tenen una potència nominal, en el cas d‟aquests exemples de 200 W, 
que només s‟assoleix a les hores de màxima insolació. Pel nostre model 
hem agafat 4 hores de màxima irradiació solar com a valor promig anual, 
ja que és el valor fet servir en els models de càlcul dels fabricants de 
plaques fotovoltaiques. A més a més, hem suposat que aquesta 
potència nominal no es deteriora amb el pas dels anys, s‟ha considerat 
constant. 

 Els considerem generadors de corrent continu amb un corrent com a 
màxim de 7,6 A. És la dada extreta del fabricant. Aquesta dada com 
veurem ens serveis per dimensionar les bateries. 

 Per realitzar el càlcul de la potència generada diària per tot el mòdul 
solar s‟ha aplicat la multiplicació directe de la potència nominal amb les 
hores de funcionament en règim nominal, com hem dit 4 hores, i pel 
nombre de plaques que es connectin en paral·lel. Per tant ho hem fet 
seguint la següent expressió: 
 

𝑃𝑇𝑂𝑇 = 𝑛𝑢𝑚𝑚à𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 · 𝑛𝑢𝑚𝑜𝑟𝑒𝑠 · 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙             (4.19) 

 

Una vegada introduïdes molt breument les característiques bàsiques de les 
plaques fotovoltaiques anem a explicar l‟esquema de la possible instal·lació 
proposada. Per fer-ho seguirem la següent il·lustració extreta del manual de 
Bornay: 
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Figura 4.20 Exemple instal·lació domèstica 

 

Comencem analitzant la posició dels generadors de potència elèctrica, que són 
les plaques fotovoltaiques, ERDM SOLAR de 200 W,que poden ser col·locades 
al terrat del edifici, orientades sempre en la direcció sud en l‟hemisferi nord. I 
per altre banda l‟aerogenerador Bornay 1500, en aquest cas, sobre la seva 
plataforma de 30 metres d‟alçada sobre la superfície. D‟aquests generadors 
surt el corrent en forma continua, està representat en el gràfic com el cable de 
color blau, que passa a un regulador. És l‟element que controla la generació 
elèctrica d‟ambdós generadors i l‟estat de les bateries. Així com preveu els 
efectes de sobrecàrrega i descàrrega de les bateries, és  un element necessari 
si en la nostre instal·lació emmagatzemem l‟energia elèctrica en bateries. Una 
vegada aquest corrent ha estat filtrat i controlat degudament passa a alimentar i 
carregar les bateries. En el nostre cas per dimensionar les bateries hem utilitzat 
el mes de màxima generació de potència, que és el mes d‟agost i hem mirat 
quant corrent de valor promig alimenta aquestes bateries. Per fer-ho hem 
agafat la potència generada per l‟aerogenerador al mes d‟agost, que són 2344 
W/h, i ho hem dividit per la tensió que surt del generador per obtenir el corrent 
ja que: 

 

𝑃 = 𝐼 · 𝑉                                                              (4.20) 

 

Per tant si V=12 V en el nostre model d‟aerogenerador al mes d‟agost circula 
un corrent provinent d‟aquest generador d‟un valor promig de:  
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2344

12
= 195 𝐴                                                       (4.21) 

 

Per contar el corrent màxim que poden aportar les plaques fotovoltaiques 
durant el temps de màxima irradiació solar d‟aquest mes hem calculat: 

 

7,6 𝐴 · 𝑛𝑢𝑚𝑚à𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 = 𝐼𝑀𝐴𝑋                                   (4.22) 

 

Com en el nostre cas hem proposat d‟instal·lar 8 plaques fotovoltaiques 
d‟aquest model en paral·lel i tenint en compte la intensitat en Amperes màxima 
de valor promig mensual que prové de l‟aerogenerador tenim una intensitat 
total per hora de: 

 

195 + 7,6 · 8 = 256 𝐴                                          (4.23) 

 

Aquesta és la capacitat de la bateria necessària per emmagatzemar l‟energia 
elèctrica generada pel sistema híbrid. Està clar, que aquest és el valor màxim 
promig del mes d‟agost, però es poden donar situacions de sobrecàrrega on els 
generadors alimentin les bateries amb més corrent que aquest. Donat el cas, 
entra en funcionament el regulador per tal de protegir les bateries limitant el 
corrent màxim a aquest valor. La bateria que proposem és la bateria monobloc 
Enersol de 12 V, que té una capacitat de 256 A·h justament. L‟hem triat, perquè 
és un fabricant recomanat per Bornay que compleix els requisits de l‟instal·lació 
amb una bona relació qualitat preu bona. 

Després del mòdul d‟emmagatzematge d‟energia portem el corrent cap a un 
inversor. Aquest mòdul transforma el corrent continu de les bateries en un 
corrent altern apte pel seu bolcat a la xarxa de distribució elèctrica domèstica. 
Transforma el corrent a 220 V eficaços i amb una freqüència de 50 Hz. Si ens 
fixem amb més detall en el diagrama 4.21 de funcionament de l‟inversor 
veurem el següent: 
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Figura 4.21 Diagrama del inversor 

Primerament un rectificador per convertir els petits possibles arrissats del 
corrent provinent de les bateries en un corrent perfectament continu. En el bloc 
dos s‟incorpora un sistema per prevenir la sobrecàrrega, com podria ser un 
varistor. Seguidament, en el tercer bloc tres converteix el corrent continu al 
potencial necessari per tal d‟ajustar aquest valor per la inversió. Inversió del 
corrent continu a un corrent altern amb les característiques de la xarxa elèctrica 
de distribució. En el bloc cinc, es monitoritza el corrent de sortida per finalment 
després de filtrar ja es pugui connectar a la xarxa elèctrica. 

Apuntem finalment que a l‟esquema de la casa presentat anteriorment hi ha un 
error, i és que les càrregues domèstiques no s‟alimenten amb el corrent 
provinent de les caixes blaves, les bateries, ja que aquest corrent és continu a 
molt baix potencial. Sinó que el corrent que ha de alimentar la casa hauria de 
ser el provinent de l‟inversor que és la caixa blau cel instal·lada sobre una paret 
vertical. 

Hem de tenir en compte que tots els elements d‟aquest esquema són comuns 
tant per a l‟energia eòlica com per a la generada per les plaques fotovoltaiques. 
Si només féssim servir energia d‟una de les dues fonts hauríem de tenir la 
mateixa instal·lació descrita anteriorment amb les mateixes etapes. Per tant, 
amortitzaríem molt menys els equips que si no pas fem servir aquest model 
híbrid que és comú per a l‟energia solar i eòlica. 

 

4.3.2.2.    Anàlisi de l’instal·lació, potències i costos amb el Bornay 1500 

4.3.2.2.1. Anàlisi de potències 

 

A continuació anem a veure el balanç de potències pel nostre exemple de 
sistema híbrid proposat. Un balanç es tracta de veure com i quanta potència 
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elèctrica gasta una casa per comparar-ho amb la potència que generem amb la 
combinació de panells solars i l‟aerogenerador. 

Primer presentem les càrregues a alimentar, es tracta d‟un exemple per donar 
una idea de la dimensió de l‟instal·lació que ens permet el sistema triat per tant 
té un consum total de uns 8100 Wh diaris. 

 

Taula 4.15 Càrregues domèstiques 

Aparell Quantitat  Potència (W) Hores en ús Consum 
diari (Wh) 

Llum baix 
consum 

15 13 5 975 

Llum intensa 6 120 2 1440 

Televisor 1 250 3 750 

Aparell DVD 1 150 2 300 

Ordinador 1 180 3 540 

Nevera 1 200 12 2400 

Rentadora 1 750 1,5 1125 

Consums varis 1 600 1 600 

TOTAL (Wh)    8130 

 

Una vegada vist un exemple d‟una instal·lació domèstica de 8130 Wh podríem 
veure el cas del consum per a una instal·lació per alimentar semàfors i 
enllumenat públic d‟Organyà: 

 

Taula 4.16 Càrregues públiques 

Aparell Quantitat  Potència (W) Hores en ús Consum 
diari (Wh) 

Enllumenat 
LED de poca 
intensitat 8 80 11 7040 

Semàfors LED 
de 20 cm de 
diàmetre 4 11 24 1056 

TOTAL (Wh)    8096 

  

Per donar els valors de les potències corresponents dels fanals i pels semàfors 
per instal·lar a Organyà es van consultar els catàlegs dels fabricants Juncoop 
LED i LED Traffic Light respectivament30. El model de fanal sel·leccionat és el 
Juncoop LED de la sèrie Basic amb una potència de 80W que proporciona una 
intensitat lluminosa de 6400lm. I els semàfors inclosos són de 20 centímetres 
de diàmetre i cada disc lluminós gasta 11W. En no poder estar dos colors 

                                                           
30 Són fabricant de enllumenat públic i de llums per semàfors amb tecnologia LED. 
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diferents encesos converteix aquesta potència en la potència nominal de 
semàfor, amb la consideració que estan tot el dia i tota la nit encesos.  

Passem a realitzar ara l‟altre part complementaria al balanç: una anàlisi de les 
potències que generarà de valor mig el sistema proposat. Per fer-ho hem 
empleat els valors promitjos diaris que generem amb l‟aerogenerador31 i per 
obtenir les potències extretes dels panells solars hem empleat la fórmula: 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇 = 𝑛𝑢𝑚𝑚à𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 · 𝑛𝑢𝑚𝑜𝑟𝑒𝑠 · 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙             (4.24) 

 

Amb la consideració que no tenim les mateixes hores d‟insolació diàries tot 
l‟any. Com sabem a l‟estiu a l‟hemisferi nord tenim més hores de sol que no pas 
a  l‟hivern. Per tant, per incloure aquest efecte en les següents previsions s‟han 
considerat que a l‟h ivern hi ha de promig 3 hores d‟irradiació màxima diàries i 
que per tant les plaques fotovoltaiques treballen a la potència nominal, 200 W. 
Tant a la tardor com als mesos de primavera s‟ha considerat que la irradiació 
solar assoleix el valor promig donat pel fabricant de les plaques, 4 hores. En 
canvi a l‟estiu s‟han considerat 5 hores d‟irradiació a potència nominal essent 
per tant l‟època de l‟any on més potència elèctrica generarem, tant amb el 
sistema solar com amb el sistema eòlic32. Tot i així recordem, ja que és un fet 
destacable, que els valors de les potències són valors promitjos i constats per a 
tots els dies de cada mes. Quan evidentment d‟un dia per l‟altre aquests valors 
varien en funció de la meteorologia local, tal com pot ser la coberta de núvols, 
la precipitació, diferència tèrmica entre el poble d‟Organyà i els cims de les 
muntanyes etc. Són els valors típics, estàndards esperats tot i que dintre de 
cada mes es donaran dies de més i de menys potència. Per això, en els dies 
que generem una potència superior a la mitjana podem distribuir aquesta 
potència sobrant a la xarxa domèstica venent-la, una gran avantatge de 
disposar d‟un inversor. I per cas contrari si es tracta d‟un dia amb menys 
potència el que s‟ha de fer per alimentar les càrregues és evidentment comprar 
aquesta potència d‟una manera externa. Per fer un estudi més acurat s‟hauria 
d‟haver fet una anàlisi sobre la coberta de núvols de cada mes, per tal de saber 
exactament les hores de ple rendiment de les plaques fotovoltaiques. S‟hauria 
segurament de baixar l‟escala temporal i haver analitzat per setmanes o inclús 
a intervals de dies, mirant desviacions estàndard entre les mesures per tal de 
saber amb més precisió el vent de cada mes, quin es el seu comportament així 
com per la radiació solar. En considerar aquest estudi molt laboriós i tampoc 
vital pel transcurs del treball no l‟hem dut a terme. Hem considerat que amb els 
valors donats ja obtindrem aproximacions prou bones, per tenir com a mínim 
una idea de la potència que es pot arribar a generar una sistema híbrid i per 
donar alguns exemples d‟instal·lacions a alimentar. 

Per veure un resum de les potències generades cada mes amb el sistema 
híbrid proposat hem plantejat la següent taula, on observem les potències en 
Wh generades per cada sistema de valor mig per a cada mes respectivament: 

                                                           
31 Veure el càlcul de potències al apartat de Bornay. 
32

 Dades orientatives extretes de les recomanacions de Bornay, del catàleg oficial. I contrastades amb els valors donats per la REC, 

Renewable Energy Corporation 
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Taula 4.17 Potència diària generada pel sistema híbrid 

 

Mes del any Potència del 
generada pel 

aerogenerador 
(Wh/dia) 

Potència 
generada pels 
panells solars 

(Wh/dia) 

Potència total 
(Wh/dia) 

Gener 1341,67 4800 6141,67 

Febrer 1163,67 4800 5963,67 

Març 1822,00 6400 8222,00 

Abril 1710,33 6400 8110,33 

Maig 2285,67 6400 8685,67 

Juny 2106,33 8000 10106,33 

Juliol 2036,67 8000 10036,67 

Agost  2345,00 8000 10345,00 

Setembre 1818,33 6400 8218,33 

Octubre 1608,33 6400 8008,33 

Novembre 1197,67 6400 7597,67 

Desembre 1155,00 4800 5955,00 

Mitja anual 1715,67 6400 8115,89 

 

Podem observar ràpidament que la contribució del mòdul de plaques solars és 
molt superior a la potència aportada per l‟aerogenerador. Hem de tenir en 
compte que per realitzar aquesta instal·lació hem empleat vuit panells solars de 
200 W de potència nominal mentre que només hem apostat per instal·lar un 
aerogenerador, de potència nominal de 1500 W. De fet aquesta majoria esta 
xifrada en un 78% de valor mig de la potència generada total és provinent del 
recurs del sol. L‟energia eòlica suposa un 22 % de l‟energia total de promig, 
amb un valor màxim al mes de maig on agafa el valor del 26 % mentre i un 
mínim al mes de desembre quan només aporta un 15% de la potència total. Per 
mostrar millor aquest resultats presentem el següent gràfic, on la suma de les 
dues barres correspon a la potència total generada al dia pel nostre sistema 
híbrid.  
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Figura 4.22 Potència diària del sistema híbrid 

 

Hem instal·lat tants panells solars per poder tenir la suficient potència diària per 
alimentar una casa familiar amb un consum elevat havent escollit posar 
l‟aerogenerador més productiu però de mida petita i amb una de les potències 
nominals més petites. Recordem que vam escollir aquest aerogenerador per 
assolir un compromís entre la potència que generem i un menor impacte 
possible sobre el paisatge, així com reduir la contaminació acústica. També 
recordem que era un aerogenerador que conté molt els costos econòmics, tant 
els seus costos propis com els de l‟instal·lació necessària. Per veure l‟anàlisi 
detallada dels costos d‟aquesta instal·lació, així com per mostrar vies 
d‟amortització demanem que es consulti l‟Annex M. 

Per altre banda s‟ha realitzat aquest mateix estudi de potències amb la seva 
corresponent anàlisi de costos instal·lant l‟aerogenerador Windspot 3500. 
Aquest és el model més productiu de tots els aerogeneradors provats i volíem 
fer l‟anàlisi de costos per veure si surt més a compte. Ja que genera molta més 
potència elèctrica. Per fer-ho hem redissenyat el sistema híbrid recalculant els 
components necessaris per posar enlloc del Bornay 1500 el Windspot 3500. 
Tota aquesat anàlisi així com els resultats es poden consultar a l‟Annex N. 

 

4.3.2.3.      Conclusions sobre l’aerogenerador òptim 

 

Com s‟ha vist hem escollit com a aerogenerador òptim inicialment el Bornay 
1500, ja que és un aerogenerador d‟una envergadura prou petita per ser 
relativament fàcil d‟instal·lar en un entorn semi urbà a més a més sent el segon 
aerogenerador més productiu dels models analitzats.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

P
o

tè
n

ci
a 

m
it

ja
 d

ià
ri

a 
e

n
 (

W
)

Mes del any

Potència total

Potència solar

Potència eòlica



68                                                                             Anàlisi i aprofitament dels vents tèrmics formats  a les muntanyes 
 

Primerament observant les potències generades amb aquest únic generador 
elèctric de seguida ens vam adonar que difícilment es podia alimentar una 
instal·lació domèstica o inclús alguna cosa més que quatre semàfors. Les 
potències són insuficients per fer-ho i la inversió és força alta. Per tant, es va 
proposar d‟instal·lar panells solars de 200 W per tal d‟aprofitar la instal·lació 
elèctrica feta, com els inversors, reguladors i bateries per tal d‟obtenir més 
potència i així ser capaços d‟alimentar càrregues més importants. S‟ha 
dissenyat doncs un sistema híbrid que comparteix sistemes comuns amb un 
balanç d‟un 78 % de la potència generada prové dels panells solar mentre que 
un 22%, de valors mitjos, prové de l‟aerogenerador de Bornay. La potència 
mitja anual extreta d‟aquest sistema són 8115 Wh diaris, amb valors màxims al 
mes d‟agost de 10345 Wh i mínims pel mes de desembre de 5955 Wh. Amb 
aquesta potència s‟han analitzat dos models diferents d‟ús: 

 La venta total de la potència verda generada i la compra de la 
necessària per a un consum domèstic. 

 L‟aprofitament de la potència generada pel consum exclusivament 
particular del propietari, sense poder accedir a la xarxa de distribució 
elèctrica. Per tant tractar-se d‟una instal·lació aïllada. 

D‟aquest models s‟ha fet una anàlisi de costos respectivament obtenint de 
resultats un amortitzament de la inversió passats els primers vint anys, per el 
primer cas, amb uns beneficis de 7000€ al cap de 25 anys. Termini de la 
previsió, ja que és quan s‟acaba l‟obligació de la companyia elèctrica per 
comprar la potència generada d‟una forma no contaminant. En canvi pel model 
de la instal·lació aïllada tot i considerar que no s‟han de pagar les factures de la 
llum durant els propers 25 anys i tenint en compte la previsible pujada 
d‟aquestes factures no s‟arriba a amortitzar la inversió inicial. S‟acaba amb 
unes pèrdues d‟uns 6000€, tot i que tenint en compte que és una instal·lació 
aïllada aquest preu pot ser una solució més econòmica que no pas tirar el cable 
per fer arribar la xarxa de distribució fins al punt. I de ben segur que es tracta 
d‟una solució molt beneficiosa pel medi ambient, reduint l‟emissió de gasos 
contaminants i contribuint a un ús molt més sostenible dels recursos, utilitzant 
energies netes i renovables. 

S‟han donat exemples d‟instal·lacions que es poden alimentar amb aquests vuit 
panells solars i l‟aerogenerador, com són les càrregues d‟una casa familiar o 
s‟ha proposat alimentar semàfors i enllumenat públic del poble d‟Organyà. En 
aquest últim model hem pogut veure que la potència que es genera amb la 
instal·lació híbrida només permet alimentar 4 semàfors i 8 fanals de 80 Watts 
cada nit. 

Les mateixes anàlisis de potències i de costos s‟han dut a terme amb un 
aerogenerador més gran: el Windspot 350033. Hem pogut veure que en aquest 
cas generem un 33% més d‟energia eòlica sent el nou balanç de potències un 
40 a 60% favorable a l‟energia solar, respecta l‟energia total produïda. Hem 
comprovat que si la normativa i els veïns permeten la instal·lació d‟aquest 
aerogenerador més gran i més sorollós també pot resultar rentable sent 
amortitzada la inversió de 32000 € amb un plaç de quasi 21 anys i obtenint un 

                                                           
33

 Veure l’Annex N. 
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benefici al cap de 25 anys de 8800€. Generant això sí, més potència capaç 
d‟alimentar més càrregues que no pas amb el Bornay 1500. Pels dos casos 
s‟ha proposat un disseny de la instal·lació donant valors als components i 
trobant el model més apropiat al mercat i quantificant el seu preu. 

Finalment dir que tot i que sense subvenció o ajuda aquest esquema sigui 
arriscat econòmicament de tirar endavant, perquè la inversió tarda en 
recuperar-se i la incertesa que hi ha en predir el creixement econòmic dels 
propers 25 anys i per tant del preu del kW és gran. Si més no, és innegable que 
la instal·lació d‟un aerogenerador, el Bornay 1500, com a única font generadora 
de potència és insuficient per alimentar una casa amb un consum mig a 
Organyà, produint un estalvi de 2287 € en les factures de la llum en els propers 
25 anys i per contra tenint un cost de la instal·lació de 16000€. Amb el model 
del Windspot 3500 és també inviable econòmicament ja que ens proporciona 
un estalvi de 5900€ en els propers 25 anys en les factures de la llum a canvi 
d‟una inversió inicial de 27000 €. Veiem doncs que el model per instal·lar un 
aerogenerador per si sol és inviable, per tant la solució passa per instal·lar un 
sistema híbrid com l‟exposat, sistema que ja és una solució real al problema 
d‟instal·lacions aïllades aportant l‟energia als punts sense contaminar el medi 
ambient, ni el paisatge d‟una forma sostenible i eficaç. 

 

CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS 
 

Per extreure les conclusions del treball considero oportú resumir breument les 
parts d‟aquest treball extraient conclusions i reflexions d‟una forma particular 
per finalment arribar a la conclusió a la pregunta plantejada inicialment. 
Recordem que la motivació principal del projecte era observar el fenomen dels 
vents tèrmics a una vall del Pirineu, veure com es formen, quines 
característiques tenen per finalment veure si amb la tecnologia actual es pot 
extreure algun benefici, ja sigui en forma de potència elèctrica alimentant 
instal·lacions aïllades o bé algun benefici econòmic. Es va triar la població 
d‟Organyà per realitzar aquest estudi ja que és una vall pirenaica amb 
muntanyes elevades al costat, tancada i estreta. I per tant una zona molt 
susceptible a la formació de vents tèrmics formats pel sistema vall-muntanya. A 
més a més, aquesta població de l‟Alt Urgell disposa d‟una estació automàtica 
del Servei Meteorològic de Catalunya amb dades a l‟abast públic. Fet necessari 
per obtenir les mesures i poder fer un estudi d‟implementació i en definitiva un 
estudi sobre la situació eòlica real de la població. Es van analitzar altres 
poblacions pirenaiques, però Organyà resulta tenir uns vents tèrmics molt 
destacables i la situació física de la instal·lació de la ja mencionada estació 
permet un recull de dades de vent òptim. 

Primerament, doncs, es va dur a terme un anàlisi teòric dels vents a les 
muntanyes. Analitzant per separat els corrents generats per influència dels 
vents a gran escala, dels vents geostròfics, i per altre banda els vents generats 
a petita escala per diferència de temperatura i per tant per diferència de 
pressió. En el primer tipus de corrents vam veure que l‟orografia, sobretot d‟una 



70                                                                             Anàlisi i aprofitament dels vents tèrmics formats  a les muntanyes 
 

zona muntanyosa com el Pirineu, té una influència directe sobre la velocitat i 
evidentment sobre la trajectòria que segueix el flux. Es van analitzar efectes 
com l‟acceleració pel pas de l‟aire per passos estrets entre muntanyes o 
efectes com les ones orogràfiques. Fenomen produït quan al sobrepassar el 
flux un cim perd energia cinètica i guanya energia potencial, fet que provoca 
que el flux d‟aire oscil·li entorn a una alçada d‟equilibri. Aquestes acceleracions 
i oscil·lacions com és evident influeixen directament al vent en superfície, que 
és aquella alçada on el vent es pot aprofitar per generar energia i és allà on hi 
ha l‟interès màxim en conèixer el seu comportament. Per altre banda està 
l‟important anàlisi dels vents tèrmics. Es van descompondre aquest vents en 
quatre components; els vents catabàtics, els vents de vall, els vents creuats i 
els vents entre la plana i la muntanya. Analitzant les característiques principals 
de cada un d‟ells. Tot i analitzar-los com a components separats hem de tenir 
en compte que tots estan generats per una diferència de temperatures i de 
pressions entre dos punts a diferents alçades. Excepte el vent creuat que es 
forma per la diferència tèrmica entre dos punts a cada banda de la vall però a la 
mateixa alçada. Sobretot d‟aquests anàlisis vam poder extreure: 

 El característic perfil del vent catabàtic, que segueix un perfil vertical de 
LLJ. 

 La complexitat de modelar aquest sistema de vent tèrmic degut al gran 
nombre de factors que hi entrevénen en la seva formació tals com: la 
nuvolositat, dia de l‟any, l‟estació del any, hora del dia, radiació solar, 
tipus de terreny, vegetació, coberta de neu, temperatura, pressió, 
orografia de la zona, etc. Es van analitzar tots aquests fenòmens d‟una 
manera teòrica primer. 

D‟aquestes dues conclusions de l‟anàlisi teòrica vam realitzar directament dues 
accions pràctiques per comprovar-ho. Per veure el perfil vertical que segueix el 
vent catabàtic, característica principal per conèixer el comportament de la 
velocitat del vent en funció de la alçada, vam realitzar les simulacions amb el 
MM5. És un simulador de mesoescala que permet modelar entre altres 
paràmetres els corrents de vent tenint en compte l‟orografia amb una bona 

precisió a escales de 1 𝑘𝑚2. Aquesta era la intenció inicial però com està 
explicat en el apartat del MM5 no va ser possible per motius tècnics dels 
ordinadors que porten el programa realitzar les simulacions pertinents sobre la 
població d‟Organyà. El que es va fer va ser analitzar dades de simulacions 
fetes a la vall del riu Foix on es podia observar aquest perfil de vent de LLJ. Es 
va concloure que ja que la vall del riu Foix34 es forma aquest perfil de vent, és 
d‟esperar que en una vall de muntanya tancada i per tant el flux s‟accelera per 
efecte Bernoulli, una vall amb un aire més sec, i sobretot una vall amb 
pendents més pronunciats aquest perfil de LLJ també es formi.  

Per altre banda per comprovar la dificultat de la quantitat de paràmetres que hi 
intervenen al formar-se els vents tèrmics el que vam fer va ser buscar un model 
analític que els descrivís. Es va donar amb el treball de Bill C. Ryan que 
expressava les components del vent tèrmic en superfície com a expressions 
matemàtiques. Es van modelar seguint aquestes expressions la component de 
vent de vall i la component de vent catabàtic. A part es tenia en compte efectes 

                                                           
34 Una vall que de fet va a una plana oberta més que a una vall pròpiament dita. 
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com el impacte del flux sobre el terreny i l‟aportació important de vent sinòptic. 
En aquest apartat el que es va pretendre va ser calcular i donar valors a les 
components tèrmiques i d‟orígens sinòptiques, així com a alguns efectes 
produïts pel terreny, en definitiva modelar els fenòmens descrits a la teoria 
d‟una forma pràctica. Vam implementar el model evidentment sobre la població 
d‟Organyà, introduint-hi les característiques pròpies de la vall. Es va provar el 
model per 131 hores diferents, en totes les franges horàries del dia. Per tant es 
van obtenir 131 mesures de vent en superfície, que és la sortida del model, que 
van ser comparades directament amb les mateixes 131 mesures de vent reals 
d‟aquells dies a aquelles hores de l‟estació automàtica d‟Organyà. El resultats 
del model vam obtenir un 15 % d‟error respecte les mesures reals. És per tant 
un error que no pot ser despreciable però que ens dona una idea de la 
complexitat de fenòmens que hi intervenen així com la dificultat de predir amb 
exactitud el vent a una zona amb una orografia tan complexa com la muntanya. 
Considerem per tant que el model de Bill C.Ryan no és vàlid per realitzar 
càlculs ni prediccions amb la màxima precisió sobre el vent a la muntanya tot i 
que sí és perfectament vàlid per donar una idea de la magnitud del vent que es 
pot generar en una vall i si pot ser interessant realitzar un estudi amb més 
profunditat. Ja que a efectes d‟un estudi preliminar ja dóna resultats prou 
orientatius amb un marge d‟error com diem del 15%, que equival a una 
desviació típica de 0,35 m/s el que són 1,26 km/h d‟error típic. Faltaria veure 
evidentment com es comporta aquest model en altres valls amb 
característiques diferents. Però amb els resultats obtinguts podem afirmar que 
per la gran majoria d‟aplicacions per a aerogeneradors, ja ens poden donar uns 
valors orientatius molt fiables. 

També vam analitzar les dades de l‟estació meteorològica d‟Organyà dels anys 
2009 i 2010. Vam comprovar que efectivament el comportament dels vents de 
la zona correspon al del vent tèrmic típic. Ja que segueix un canvi en la direcció 
del vent de 180 graus entre el dia i la nit, abaixant la intensitat tant al matí com 
al vespre quan es produeix el canvi en l‟inversió tèrmica. Aquesta anàlisi va 
donar com a resultat una intensitat del vent promig a l‟any de 2,29 m/s. Es va 
realitzar el càlcul de la distribució de probabilitats del vent per a cada mes, 
aquesta distribució indica en % del mes quant de temps bufa cada intensitat de 
vent. Per tant, sabent aquesta distribució, vam saber apart de les intensitats 
promig del vent per a cada mes tota la seva distribució necessària per calcular 
les potències  generades per diversos models d‟aerogeneradors. Es va fer 
patent  també que als mesos d‟hivern, i en general als mesos freds, la intensitat 
del vent és molt menor que no pas als mesos d‟estiu. El que vam concloure una 
vegada vistos els resultats va ser que les intensitats de vent eren molt baixes, 
massa, i que les distribucions de probabilitat estaven centrades sobre les 
baixes intensitats, sobretot en els mesos freds de l‟any. Per poder generar 
potència elèctrica era necessari algun recurs per augmentar el potencial eòlic. 
Havent estudiat prèviament que els vents tèrmics adopten un perfil vertical de 
LLJ típicament es va optar per calcular les distribucions del vent a 30 metres 
d‟alçada. Ja que aquesta és una típica alçada per una torre alta d‟un 
aerogenerador comercial petit. Hem de recordar que les dades de 
l‟anemòmetre de l‟estació meteorològica estan preses a 10 metres d‟alçada, 
per tant si incrementem l‟alçada és d‟esperar que incrementaríem la velocitat 
del vent mig. Per fer aquest apartat  vam utilitzar un simulador de vent i de 
turbulències anomenat TurbSim. Vam introduir models de turbulències per a 
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unes quantes intensitats de vent fins que vam obtenir en definitiva un factor 
d‟alçada. Aquest factor d‟alçada que ens va sortir lineal i amb la següent 
expressió analítica: 

 

𝑦 = 1,1615𝑥 − 0,0182                                         (5.25) 

 

On les x corresponen a la intensitat de vent a 10 metres i les y a la de 30 
metres d‟alçada. Com veiem la decisió d‟instal·lar l‟aerogenerador a 30 metres 
d‟alçada es veu justificat amb un increment del 16% aproximadament de la 
intensitat de vent. Aquest increment d‟intensitat del vent té especial importància 
quan parlem de potència elèctrica generada per un aerogenerador, ja que la 
potència es calcula de la següent manera: 

 

𝑊 =
1

2
· 𝑣3 · 𝜌 · 𝑆 · 𝛾                                             (5.26) 

 

On W és la potència màxima en Watts, la v és l‟intensitat del vent en m/s, la 𝜌 

és la densitat del aire en 
𝑘𝑔

𝑚3 a l‟alçada del aerogenerador, S és la superfície alar 

de les pales en 𝑚2i 𝛾 és el rendiment del conjunt de la turbina amb la seva 
electrònica en %. Això ens porta com veiem, que la potència generada està 
directament relacionada amb el cub de la velocitat del vent. És a dir un 
increment del 16 % en la intensitat del vent suposa un guany del 56,1% en 
potència. Ja que: 

 

1,163𝑥 = 1,561𝑥                                                 (5.27) 

 

Una vegada tingut en compte aquest canvi d‟alçada i re calculades les noves 
distribucions de probabilitat per a cada mes, es va fer una recerca de models 
d‟aerogeneradors comercials. Aquests aerogeneradors havien de ser petits, per 
tal de ser fàcils d‟instal·lar en un entorn semi urbà, i generar potència elèctrica 
amb el mínim vent possible, per tal de ser més productius i eficients. Els grans 
aerogeneradors es van descartar de seguida perquè les intensitats del vent 
tèrmic no són prou importants com per moure en la gran major part del temps 
aquests aerogeneradors. I ni que ho fossin, instal·lar aerogeneradors de 80 
metres de diàmetre a una vall estreta com la d‟Organyà, amb 200 metres 
d‟amplada, sembla poc menys que impossible. Per això es va optar per 
l‟anomenada mini eòlica. Es van escollir 8 models d‟aerogeneradors de 
diverses configuracions i fabricants i es van provar amb les dades de vent dels 
anys 2009 i 2010 reals amb la correcció del factor d‟alçada. D‟aquests anàlisis 
primerament vam observar que els aerogeneradors d‟eix horitzontal són més 
productius i per tant més rentables que no pas els d‟eix vertical. En el gràfic 
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5.23 presentem les potències generades al mes de agost i al mes de febrer per 
a cada model analitzat. Aquestes potències són els valors mitjos diaris en W. 
Hem donat els valors d‟aquests dos mesos ja que corresponen als mesos de 
màxima i de mínima generació de potència elèctrica. Fet que serveix també per 
mostrar la gran diferència que hi ha en la potència generada en funció de 
l‟època del any. Demostra de nou l‟efecte d‟un petit canvi en la intensitat del 
vent, que provoca grans canvis en la potència generada, recordem l‟expressió 
anterior que depèn del cub de la velocitat del aire. 

 

 

Figura 5.23 Potències màximes i mínimes per cada model 

 

Vam escollir com a aerogenerador òptim per les condicions de Organyà el 
Bornay 1500. Ho vam fer, perquè es tracta d‟un dels aerogeneradors més 
productius provats, en relació la seva potència nominal. Volem dir que es tracta 
del aerogenerador que més potència dóna respecte la seva potència màxima. 
Tot i que en termes de potència generada total, parlant ara en kW directament, 
no era el model més productor ja que es tractava d‟un dels models més petits, 
com haureu observat en el gràfic anterior. A part d‟aquest motiu el vam escollir 
per ser tecnològicament punter, poc sorollós, amb una envergadura petita i 
amb un cost reduït. De fet al ser un aerogenerador petit no únicament el seu 
cost es reduït, sinó que el de tota la instal·lació en general. 

Finalment vam voler veure què podíem alimentar amb aquest aerogenerador, 
per això vam dissenyar l‟instal·lació necessària amb tot l‟equipament electrònic 
i vam fer un anàlisi del seu cost. Ràpidament vam poder veure que amb el 
Bornay 1500 no érem capaços de generar potència suficient per alimentar una 
vivenda, ni tan sols una càrrega petita com un enllumenat públic. A part que els 
costos de l‟instal·lació eren molt elevats i el benefici que s‟obtenia era negatiu. 
Els números d‟aquesta inversió són un estalvi de 2287 € en les factures de la 
llum en els propers 25 anys i per contra tenint un cost de l‟instal·lació de 
16000€. Per tant és un inversió difícilment recuperable. Amb la finalitat 
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d‟intentar arreglar aquest problema es va plantejar l‟opció de combinar energia 
eòlica amb l‟energia solar. Compartint els dos sistemes electrònica i dispositius 
necessaris com els inversors, regulador, bateries i el propi cablejat. Per tant és 
una solució que permet generar més potència elèctrica amb un increment del 
cost relativament petit. En aquest cas es van analitzar les opcions de vendre la 
potència elèctrica generada a la companyia o bé el cas d‟una instal·lació aïllada 
on tota la potència generada és per consum propi. El primer cas va donar com 
a resultat que és una opció rentable per a un consum domèstic, entenent que 
es compra la potència consumida a la casa i es ven la generada. Tot i així els 
beneficis econòmics s‟obtindrien a partir del vintè any després de l‟inversió amb 
la incertesa que comporta una predicció a llarg termini degut a l‟inestabilitat de 
les pujades de les tasses. En aquest estudi es va considerar una pujada del 
IPC constant de 1,75% anual. També vam proposar aprofitar aquesta energia 
verda per a alimentar les càrregues elèctriques públiques del poble. Tals com 
els semàfors i l‟enllumenat. Tot i així, amb l‟instal·lació proposada, amb el 
Bornay 1500 i els 8 panells solars de 200 W, només som capaços de alimentar 
cinc semàfors i vuit fanals a la nit de 80 W. Amb aquests valors ens fem la idea 
que no és una inversió rentable des de el punt de vista econòmic per aquesta 
instal·lació. En l‟anàlisi per a una instal·lació aïllada podíem arribar a 
subministrar un consum domèstic relativament petit durant els mesos de hivern. 
I en els mesos de estiu utilitzar la potència generada extra per a accionar algun 
element secundari però útil en aquest mesos de mes calor. Com a exemple 
vam proposar una bomba d‟aigua per tal d‟omplir una bassa al estiu. Aquesta 
instal·lació aïllada en quant a costos dona unes pèrdues de un 6000€ totals en 
els primers 25 anys d‟inversió. Per tant evidentment per un motiu econòmic no 
és el model adient tot i que pot resultar una opció molt a considerar si 
l‟instal·lació està molt allunyada d‟un punt de la xarxa elèctrica. Ja que el simple 
fet de portar el cablejat fins a l‟instal·lació pot tenir ja un cost molt més elevat. 

Finalment vam voler analitzar el futur dels vents tèrmics. Sota la pregunta de 
què passarà amb el canvi climàtic i quina influència tindrà aquest sobre els 
vents tèrmics de muntanya vam emprendre un estudi amb el model 
ENSEMBLES. Es tracta d‟un model desenvolupat per un conjunt de entitats de 
recerca europeus per a predir la climatologia dels propers 100 anys. A partir 
dels models globals de circulació atmosfèrica s‟introdueixen diversos escenaris 
d‟emissions de gasos de efecte hivernacle per tal de veure com serà el balanç 
energètic global en els propers anys. Aquests models han estat provats i 
calibrats simulant el període dels últims 50 anys i comparant els resultats amb 
la realitat que ha esdevingut. Nosaltres vam fer un estudi del desenvolupament 
de la temperatura al poble d‟Organyà així com la temperatura al cims de les 
muntanyes que limiten la vall. Aquest estudi el vam realitzar fins l‟any 2099. 
Obtenint els següents resultats: 

Taula 5.18 Temperatures en el propers 90 anys 

 

Mes del 
any 

Pressions Temperatura 
l’any 2010 
(en ˚C) 

Temperatura 
l’any 2099 
(en ˚C) 

Gradient 
tèrmic en 
valor 
absolut 

Equació de la 
tendència del 
gradient 
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(en ˚C) 

Gener 925 hPa 4,867 8,691 3,824 y = 0,0171x - 
31,503  
 

850 hPa 
2,479 4,158 1,679 

Agost 925 hPa 24,584 29,514 4,93 y = 0,0133x - 
22,903  
 

850 hPa 
21,554 24,166 2,612 

 

On les pressions indiquen l‟alçada de les mesures, sent la pressió de 925 hPa 
la corresponent aproximadament a la pressió del nucli urbà d‟Organyà. Quan la 
pressió de 850 hPa correspon al cim de les muntanyes. Així doncs, podem 
observar en la columna del gradient tèrmic en valor absolut l‟increment de 
temperatura a cada alçada en els propers 90 anys. Com veiem tant al mes de 
gener, com en el mes d‟agost aquest creixement de temperatura no és el 
mateix a les dues alçades. La previsió indica un increment més pronunciat de 
les temperatures a la vall que no pas al cims. Fet que provocarà previsiblement 
un augment de les intensitats dels corrents diürns ascendents, dels vents 
anabàtics. Ja que la vall tindrà més temperatura, menys pressió i per tant 
generarà conveccions més importants durant el dia.  

Concloem doncs que els vents tèrmics, sobretot els diürns, seran 
previsiblement cada vegada més intensos constituint així una font d‟energia 
renovable emergent, sobretot tenint en compte les previsibles millores 
tecnològiques que es desenvoluparan en els propers anys. Que faran que els 
aerogeneradors, els petits aerogeneradors, siguin cada dia més eficaços, 
productius i capaços de generar potència a més baixa intensitat de vent. 
Ajuntant aquestes millores amb la futura desaparició dels combustibles fòssils 
sorgirà la necessitat d‟aprofitar al màxim els recursos naturals que ens ofereix 
el nostre planeta. A més a més, com hem vist al apartat del ENSEMBLES, al 
Pirineu es preveuen importants disminucions de la precipitació. Hem presentat 
dades dels estudis fets pel IPCC que aquestes reduccions seran del 10% 

acompanyades d‟un augment d‟uns 4˚C de la temperatura mitja anual. Els 

models prediuen també ondades de calor més intenses i freqüents en el proper 
segle. Per tant, molt previsiblement els estius s‟allargaran i intensificaran 
reduint el hivern. Directament es reduiran els períodes de neu, que al Pirineu 
català es pot traduir com períodes d‟esquí. Realment arribats a aquest punt pot 
ser molt interessant estudiar els vents catabàtics i anabàtics que flueixen per 
les pistes d‟esquí. Sobretot si hi ha la previsió que les seves intensitats 
augmentin ja que amb la corresponent millora tecnologia dels aerogeneradors 
es podrien convertir aquests vents en la solució a la falta de neu, per exemple. 
Els vents tèrmics són una font d‟energia perfectament aprofitable i compatible 
amb el desenvolupament econòmic i tecnològic de les zones de muntanya. 
Personalment crec que, tot i ser a dia d‟avui difícils d‟amortitzar, formaran part 
del futur energètic sostenible d‟aquestes zones. Per ser un recurs no 
contaminant, natural i il·limitat que cada dia estarà a l‟abast de més persones. 

Sent els vents tèrmics una font d‟energia constant ja que sempre que hi hagi 
diferència de temperatures es formaran en els mateixos indrets de les 
muntanyes, com Organyà, podrem deixar-los perdre? 
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Annex A: VENTS CONDUÏTS I MODIFICATS PEL 

TERRENY 
 

Començarem doncs estudiant aquells vents que són conduïts i modificats pel 
nostre terreny. En definitiva són vents no generats pel nostre sistema vall-
muntanya, són corrents d‟aire a gran escala generats com a resultat de la 
combinació entre diferents fronts, vents propis de les diferències de pressió o 
temperatura entre una banda de les muntanyes i l‟altre. Estem parlant de 
meteorologia a nivell de mesoescala, és a dir, amb una zona d‟ impacte de 2 a 
200  km en la component horitzontal i amb un període de vida des d‟unes hores 
fins a uns pocs dies, o fins i tot vents a efectes d‟escala regional o escala 
sinòptica. Aquests són aquells efectes meteorològics a més gran escala, és a 
dir amb zones d‟impacte de l‟ordre de 500 fins a 5000 km. En parlar de vents 
de gran escala ens referim a components que pertanyen en aquests grups per 
exemple, i està clar que aquests vents afecten i veurem en quina mesura, a la 
circulació en les muntanyes. 

Aquesta circulació es veu afectada  i determinada per tres diversos factors: 

1. L’estabilitat del corrent aproximant-se a la formació muntanyosa:  
Factor que depèn del grau d‟estabilitat del flux apropant-se a les 
muntanyes de la següent manera; com més estable sigui el flux, més 
laminat, més resistència oferirà el corrent a sobrepassar les muntanyes. 
Més li costarà aixecar-se i més tendència tindrà a passar pel mig de les 
serralades, forçant el flux a passar pels passos i possibles 
estrenyaments geogràfics generant acceleracions i friccions del corrent 
contra la superfície. Per comprendre aquest apartat correctament, per 
tant, falta explicar que s‟entén sota el concepte d‟estabilitat atmosfèrica. 
No és més que la resistència de l‟aire quan es mou verticalment. Sota 
aire o corrent estable és aquell que per si sol no té un moviment natural 
que el fagi pujar. És a dir, una situació estable es troba quan en agafar 
una partícula hipotètica d‟aire de la superfície i la puges fins a l‟alçada 
de la capa en estudi tot seguint un procés adiabàtic aquesta partícula no 
segueix pujant per si sola, de fet cau perquè és més densa que l‟aire 
que l‟envolta. Sabent que en pujar en alçada la pressió atmosfèrica 
disminueix i per tant l‟aire s‟expandeix en tenir menys pressió actuant 
sobre ell i es refreda. Entenem per refredament en aquest procés 
adiabàtic que ho fa amb un gradient de 9,8 ˚C per kilòmetre ascendit, i 
remarco aquí que aquest és el gradient que segueix la partícula fictícia i 
seca però que llavors hem de comparar amb el gradient humit en el 
moment exacte que volem estudiar. I aquest segon gradient humit varia 
en funció de la temperatura, de la pressió atmosfèrica i de la humitat 
relativa de l‟aire en aquell dia i moment concret. Tot i així, com hem 
comentat, aquest coeficient humit variarà cada dia segons les 
característiques particulars. Seguidament podem veure la taula on 
figuren els diferents valors possibles per una sèrie de combinacions de 
temperatura i pressions atmosfèriques diferents en superfície. Tinguem 
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en compte també les unitats dels coeficients que corresponen a un 
decreixement en ˚C cada kilòmetre ascendit. 
 

Taula A.19 Gradient de temperatura 

 

Pressió 
(mb) 

Temperatura (ºC) 

 -40 -20 0 20 40 

1000 9.5 8.6 6.4 4.3 3 

800 9.4 8.3 6 3.9 2.8 

600 9.3 7.9 5.4 3.5 2.6 

400 9.1 7.3 4.6 3 2.4 

200 8.6 6.0 3.4 2.5 2 

 
Per tant, resumint, diríem que per saber si l‟atmosfera és estable haurem 
de comparar els dos gradients explicats anteriorment amb la variació 
real de la atmosfera real en aquell moment. Només si el gradient tèrmic 
real és més gran als altres dos gradients, l‟humit i el sec, direm que 
aquella atmosfera és completament estable. Per  treure el valor del 
gradient real, la pràctica més habitual per fer-ho és mitjançant un 
radiosondatge que mesuri la temperatura en funció de l‟alçada. I com 
hem dit al principi, si estem en el cas d‟atmosfera estable es quan ens 
trobarem amb més efectes més considerables dels vents de gran escala 
sobre la nostre orografia.  

2. La seva velocitat; que més intensitat provocarà efectes , en el següent 
punt s‟expliquen alguns, més importants i per tant que afectaran en més 
mesura els corrents d‟aire que en definitiva vulguem aprofitar.  

3. I com es obvi, les pròpies característiques del terreny.  És lògic 
pensar que el que realment defineix el comportament dels vents de gran 
escala és el propi terreny, ja que és aquest mateix el que modifica i 
pertorba el seu curs natural. Les muntanyes són un obstacle natural 
pels vents, però a nosaltres no ens interessa tant com les muntanyes 
afecten al vent, sinó com aquest afecte a les muntanyes. Ja que 
nosaltres s‟entén que tenim interès en conèixer bé el comportament de 
fluxos d‟aire a la superfície de la muntanya o vall. Per tant passem a 
comentar ja alguns efectes: 

a. Acceleracions degudes al pas del flux per una zona més 
estreta, es produeixen quan la corrent que circula lliurement es 
topa amb la formació rocosa. Aquesta impedeix el seu pas, 
estreny el seu camí, sobretot si les línies de contorn de la 
muntanya són paral·leles a les línies de corrent del flux. La seva 
velocitat augmenta als laterals de la muntanya, per efecte 
Bernoulli si l‟àrea de pas es fa més petita la velocitat del corrent 
augmenta proporcionalment. En altre cas si el flux és 
perpendicular a les línies de contorn, per aclarir-ho la muntanya fa 
de paret perpendicular a la direcció del vent. El flux és possible 
que no tingui més remei que passar pel cim de la muntanya, 
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generant, ara sí, pics de velocitat importants contra la superfície. 
Podem observar ambdós efectes en les següents figures: 
 

 

Figura A.24 Flux accelerat 

 I potser en el nostre cas, que volem estudiar els vents  a les 
vessants de les muntanyes, es poden generar vòrtex en aquestes 
zones. L‟aire impacte amb força contra la paret de la muntanya i 
la gran major part d‟ell puja, com he dit, i accelera en arribar al 
cim. Però una part del flux queda en la base de la muntanya 
girant dins d‟un vòrtex generat pel propi impacte, i per tant, la 
conseqüent frenada del flux en el pitjor dels casos estable. Aquí 
cal esmentar que la tendència natural del vent és sempre el de 
passar per sobre les muntanyes, pels cims. Però això depèn de la 
velocitat del corrent incident, depenent com sigui de gran la 
muntanya i la velocitat que porti el vent li serà més fàcil, 
necessitarà menys energia per travessar les muntanyes que no 
pas sobrepassar-les. Per tant l‟efecte d‟acceleració succeeix en 
aquest cas, quan tenim una serralada de mida molt gran com els 
Pirineus o que senzillament els vents no tenen prou velocitat per 
sobrepassar-les pels cims. 

b. En el cas contrari, si els vents són molt intensos o l‟obstacle és de 
mida reduïda, haurem de tenir en compte els efectes de les ones 
orogràfiques, ones de muntanya i els anomenats fluxos hidràulics.  
Les dues primeres ones són degudes al pas de corrent per sobre 
de la muntanya, aquest fet pertorba la circulació i com hem vist 
accelera el flux. Però apart d‟accelerar-lo, en fer pujar aire per la 
vessant de la muntanya, aquest és refreda també. I com a 
conseqüència la seva densitat augmenta i en haver passat el cim, 
és a dir, al no tenir una superfície a sota que el mantingui, l‟aire 
pesa més i per efecte de la gravetat cau. En caure i baixar es 
produeix l‟efecte contrari, l‟aire s‟escalfa i es torna menys dens i 
arriba a  un punt que pesa menys que l‟aire quiet de la atmosfera. 
En aquell punt hi torna a pujar. Seguint aquest procés 
repetidament, aquest moviment ondulatori és com es generen les 
ones orogràfiques, el flux, per tant, després de sobrepassar el cim 
adquireix un moviment ondulatori. Aquest tipus d‟ones, segons 
com sigui l‟orografia del terreny en qüestió, es poden veure 
amplificades, com s‟indica en la següent figura, s‟anomena efecte 
de ressonància o en el cas contrari es podrien arribar a anul·lar i 
convertir-se en un flux estable.  
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Figura A.25 Ona orogràfica 

 

És a dir, en un flux sense moviment vertical.  En primer cas, per a 
que tinguem ressonància la primera muntanya de la segona, la 
que amplifica l‟ona, han de estar separades per una longitud 
múltiple de la longitud d‟ona del flux. Per a què tingui un efecte 
màxim en concret han de coincidir les muntanyes, els seus cims 
amb els màxims de l‟ona. Entenem com a màxims de l‟ona quan 
l‟aire té més alçada, per tant més pressió i menys temperatura. 
Per a que l‟ona desaparegui, la distància entre les muntanyes 
hauria de ser un múltiple entre els màxims de l‟ona i els mínims. 
En definitiva un múltiple de λ/2. 

c. El següent tipus de vent que comentaré és el causatsper una forta 
diferència de pressió entre cada banda de la muntanya. Són 
corrents a tenir molt en compte, perquè com ara veurem poden 
provocar efectes en cascada, és a dir, parlem d‟un efecte que 
quan comença pot arribar a ser inestable. I per tant la velocitat del 
vent augmenta fins a arribar a intensitats molt elevades, generant 
tempestes de vent. Com he comentat, en tenir dues pressions 
diferents entre cada banda de la muntanya, es genera un corrent 
d‟aire intens que circula sempre de l‟alta pressió a la baixa 
pressió. L‟efecte està en que aquest corrent, si topa amb aire 
estable en el seu curs l‟arrossegarà amb ell. Per tant, ara ja tenim 
un vent arrossegant i un aire estable, i si aquest és un aire humit, 
en pujar en alçada la temperatura disminueix, perquè la pressió 
també ho fa i l‟aire s‟expandeix, pot donar el cas que arribem fins 
la temperatura de rosada. A partir de la qual, si continuem baixant 
l‟aire es  condensa, és a dir, el vapor d‟aigua del corrent passa a 
estat líquid tot formant boires i núvols a sobre la muntanya. Però 
més remarcable és encara, que l‟aire quan condensa allibera 
energia tèrmica. Com a conseqüència tenim un gradient de 
temperatures respecte l‟alçada superior. En condensar a causa 
del calor latent, l‟aire només es refreda entorn a 5ºC/km fins a 
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arribar al cim. En fer-ho és força fred i pesat i per tant continua 
lliscant ara pel cantó a sotavent de la muntanya per tot seguint un 
procés d‟escalfament adiabàtic. Per tant, la temperatura 
augmenta entorn els 9,8ºC/km. Quin és l‟efecte d‟aquest procés? 
Doncs que l‟aire que estava quiet i estable a una banda de la 
muntanya al creuar-la, condensar i per tant formar núvols i tornar 
a baixar ha guanyat temperatura. L‟ha guanyat perquè s‟ha 
refredat quan pujava més lentament (5º/km) que no pas s‟ha 
escalfat després al baixar. Sabem que si la temperatura de l‟aire 
augmenta justament a la banda de sotavent, on recordem que 
teniem la baixa pressió, aquesta continuarà baixant, ja que si 
arriba aire calent a la zona aquesta baixa pressió s‟accentuarà. I 
com més ho faci més diferencia de pressions tindrem entre una 
banda i l‟altre de la muntanya. Arribant al extrem les intensitats 
dels vents a causa d‟aquesta diferència de pressions poden 
arribar a intensitats molt elevades.  

d. Un altre efecte a considerar es forma quan un flux es topa amb 
una muntanya o una petita serralada i convergeix i divergeix per 
travessar l‟obstacle. És a dir, si el flux topa d‟una manera prou 
centrada contra una serralada que té els costats lliures 
d‟obstacles i el flux no té prou energia cinètica per creuar o 
sobrepassar la serralada, el que farà serà divergir. En la següent 
imatge observem com en topar amb una protuberància del terreny 
es forma un corrent en jet sobre la superfície. 

 

Figura A.26 Flux conduït 

 

 Es separa en dos fluxes que sense variar d‟alçada arriben a 
l‟altre banda de l‟obstacle passant pels costats del mateix. 
Aquesta divergència genera intensitats de vent elevades en els 
límits laterals de la serralada i sobretot, al moment de separar-se 
els fluxos, es genera una baixa pressió en la zona d‟impacte que 
pot generar boires, núvols i mal temps en general. Per efecte 
contrari a la banda de sotavent de la serra es forma una alta 
pressió que porta estabilitat. Observem a continuació la figura 
referent a la divergència del flux a causa de la poca energia 
cinètica que porta i per tant no es pot convertir aquesta en energia 
potencial i sobrepassar la muntanya pel cim. 
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Figura A.27 Flux divergent 

 

e. Vent generat a causa de la topografia del terreny també és 
l‟anomenat vent de bloqueig. Aquest es forma amb la típica 
diferència de temperatura, per conseqüent diferència de pressió, 
entre l‟interior del continent i el mar obert. Sabem que a  l‟hivern, 
per exemple, la temperatura de l‟aigua del mar és molt més 
estable, constant i elevada que la de terra.  El que provoca que 
l‟aire que tenim a sobre terra estigui més refredat que el que flota 
sobre el mar. Tinguem en compte a més a més l‟afegit que 
aquesta massa d‟aire freda està en un altiplà, que per tant té més 
alçada que el nivell del mar i conseqüentment té una temperatura 
més baixa. Pensem que normalment els altiplans o les valls 
elevades tenen al seu entorn muntanyes altes. I als cims de 
aquestes com sabem l‟aire és encara més fred i llisca per les 
carenes fins els citats altiplans o valls elevades. Com a 
conseqüència de tots aquests factors, en els altiplans es van 
acumulant grans masses d‟aire fred. De fet no cal que siguin 
altiplans, podríem parlar de zones d‟interior en general. Aquestes 
bosses d‟aire fred van creixent i l‟únic que habitualment les tanca, 
les limita són formacions de muntanyes que les separen del mar. 
Per tant, quan les masses d‟aire fred tenen prou tamany i per tant 
prou alçada, pensem que l‟aire fred sempre es col·loca el més a 
prop del terra possible. Quan agafen l‟alçada igual o superior a la 
d‟un pas entre les muntanyes aquest aire fred ràpidament llisca 
cap a l‟altre banda. Veiem aquest efecte il·lustrat en les següents 
imatges; en la primera observem com  la massa blava, que 
representa l‟aire fred, es va acumulant al fons de la vall fins que, 
en arribar a assolir l‟alçada del pas més baix, aquest aire fred i 
pesat s‟escola pel pas com observem en la segona figura tot 
formant xorros d‟aire fred molt importants.  
 

 

Figura A.28 Bossa d'aire fred 
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Podríem dir que s‟obre un forat a la bossa i l‟aire fred circula en 
direcció les altes temperatures, que en el cas de l‟hivern estan 
localitzades a les zones costaneres. L‟efecte és talment el d‟una 
cascada d‟aigua, es tracta d‟una caiguda d‟aire fred i pesat per les 
valls que va baixant fins arribar a la costa. Aquest cas descrit 
anteriorment és el cas típic a l‟hivern. Però l‟estiu tenim l‟efecte 
oposat. Que és quan el mar manté una temperatura inferior a les 
que es poden arribar a generar l‟interior del territori i per tant a la 
costa es generen altes pressions, mentre que l‟interior les 
pressions disminueixen amb l‟increment de temperatura. Llavors 
per les valls circula un corrent d‟aire ascendent. Per saber si 
tenim una diferència de pressions atmosfèriques tindrem una 
circulació d‟aire sempre en direcció de l‟alta pressió a la baixa 
pressió. Valors típics serien, al mar unes pressions l‟estiu entorn a 
1000 mb i al interior de fins 992-990mb. El vent en aquests casos 
si està entre aquestes pressions es topa amb una serralada, 
circularà per les valls que no deixen de ser conductes fins a 
arribar a la més baixa pressió. Són vents, per tant poden ser 
ascendents o descendents, depenent de l‟època de l‟any.  
Molt important i destacable és també en aquest punt explicar com 
avancen en el perfil vertical aquests corrents. Aquest perfil el 
poden seguir, i és el perfil que segueixen, els ja anomenats vents 
de vall, els vents povinents dels altiplans i els vents catabàtics en 
general, que veurem més endavant. Aquest perfil típic s‟anomena 
en anglès low level jet que són els corrent en xorro en català.  És 
un perfil marcadament diferenciat entre el dia i la nit. Durant el 
dia, presenten un comportament en la component vertical 
d‟intensitat de vent constant. És a dir, la velocitat del vent no varia 
amb l‟alçada durant el dia. En canvi durant la nit, quan l‟aire fred 
llisca per les muntanyes avall perquè és dens i pesat, ho fa 
variant la seva intensitat amb l‟alçada i de la següent manera: a la 
superfície degut al roçament de l‟aire amb el terra el vent quasi bé 
té velocitat i en canvi a una alçada que pot variar molt depenent 
del vent, de 20 m fins a 500 m, es concentra un xorro d‟aire que 
circula a una velocitat molt més elevada que en superfície. I en 
canvi més amunt l‟aire torna a estar quasi bé quiet. És a dir, 
aquests vents avancen formant un xorro d‟aire concentrat amb 
velocitat però ho fan a una certa alçada. Aquesta alçada, com he 
dit, varia segons l‟intensitat del vent i la orografia del terreny. A 
més intensitat del xorro aquest es troba situat més amunt en 
alçada física. 

f. Un altre tipus de vent important en les muntanyes i valls és el vent 
canalitzat. Degut a un vent geostròfic de més gran escala, la 
massa d‟aire en principi estable  que hi ha sobre les muntanyes  
impacta per aquest flux que topa amb velocitat. I a l‟aire que 
estava quiet i estable se li transfereix part d‟aquesta velocitat, part 
d‟aquesta energia cinètica del flux geostròfic i l‟empeny cap a 
baix. Per tant, ara tenim un aire que en principi estava quiet que 
circula per les muntanyes tot seguint les valls. Parlem de vents 



Annex A: Vents conduïts i modificats pel terreny  85 

canalitzats , ja que les valls canalitzen el nou flux i aquest segueix 
la mateixa direcció que l‟eix longitudinal de la vall. 
 

Annex B: MODIFICACIONS DELS CICLES TÈRMICS 

 

B.1.       Modificacions i pertorbacions dels cicles anabàtics i 

catabàtics 

 

Els cicles catabàtics i anabàtics es formen a causa de les diferències de 
temperatures entre les valls i els cims de les muntanyes. Com sabem també, 
les diferències de temperatures estan directament relacionades amb la balanç 
d‟energia solar que es absorbida pel terra i que es alliberada. I com més gran 
sigui aquest intercanvi energètic més vents tèrmics tindrem. Hem d‟entendre 
que com més ràpid s‟escalfi el terra, més radiació d‟ona curta, o com més ràpid 
és refredi s‟afavorirà el procés de formació d‟aquests vents. Ja que seran més 
intensos i apareixeran més d‟hora pel matí i més d‟hora els catabàtics per la nit. 
Com veiem doncs, és necessari tenir en compte diversos efectes possibles que 
poden modificar o influir en general al balanç energètic de la vall. A continuació 
veurem factors que influeixen en aquest balanç. 

 Humitat: si la zona és molt humida, la major part del calor radiat pel 
terra es dissipa evaporant molècules d‟aigua de la atmosfera humida o 
bé aigua líquida en general. I per tant no es un flux de calor que 
directament escalfi o refredi l‟aire de la atmosfera, simplement es dissipa 
al permetre el canvi de estat de l‟aigua. Concloem doncs que un estat 
molt humit i moll ens baixa molt el rendiment de calor transmès de la 
atmosfera al terra i viceversa. En un ambient humit no generem tant de 
contrast tèrmic, i el poc que es genera ho fa més lentament. A més 
humitat menys vents tèrmics podríem dir, perquè la humitat uniformitza 
la temperatura en el sistema vall-muntanya.  

 Altura: per facilitar la bona exposició dels rajos solars amb el terra es 
molt important que aquests impactin el més directe possible. Es a dir, 
com més elevada sigui la vall i més oberta més fàcil serà evitar la 
formació d‟ombres facilitant i maximitzant el màxim la radiació calorífica. 

 Angle de impacte dels rajos solars: és evident que en climes on hi ha 
una gran variació del angle dels rajos del sol al picar contra el terra en 
funció de la estació del any existeix també una variació de les intensitats 
en els cicles de vent de muntanya. Per a la formació d‟aquests vents el 
més òptim són angles d‟impacte propers a 90º ja que així el màxim de 
radiació i per tant de calor són transmesos al terra.  

 Vegetació: zones muntanyoses boscoses o amb una vegetació densa 
que cobreixi bona part del terra dificulta naturalment el pas dels rajos 
d‟ona curta i a la vegada pot arribar a fer de hivernacle pels rajos radiats 
pel terra nocturns. Per tant en ambdós casos la vegetació densa serà un 
efecte negatiu per a la formació de vents de muntanya ja que impedeix 
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el màxim intercanvi de calor. La configuració de la muntanya òptima 
seria per tant, parets rocoses o amb poca vegetació. O bé en un clima 
amb vegetació caducifòlia en els mesos d‟hivern, quan típicament els 
arbres no tenen fulles i per tant no serien un gran impediment pel pas 
dels rajos solars. 

 Pluja: l‟efecte de la pluja és també com podem suposar contraproduent 
per a la formació de vents tèrmics per diverses raons: 

o Al ploure augmenta la humitat, i com hem explicat anteriorment 
aquest fet és contrari a la formació de corrents tèrmiques ja que 
es dissipa la major part del calor canviant l‟estat en l‟aigua. 

o Els núvols són una coberta que impedeixen el pas dels rajos 
solars fins la terra, reflexen part dels rajos infrarojos cap al espai 
altre cop. Per altre banda produeixen un efecte hivernacle 
important ja que les pèrdues radiades per la terra durant la nit no 
poden pujar lliurement. 

o Al ploure no hi ha convecció generalment i tenim un atmosfera 
estable, per tant no tenim habitualment moviments verticals del 
aire. 

Com veiem aquestes raons impedeixen moviments verticals ràpids 
d‟aire i l‟escalfament/refredament del terra generant quan plou una 
estabilitat tèrmica força bona en tots els punts de la muntanya. Si 
tenim la mateixa temperatura tindrem també pressions molt similars 
amb el que no es generaran corrents tèrmics. 

 Paisatge nevat: si el territori està nevat també impedeix el intercanvi 
lliure de calor entre el terra i la atmosfera. Tenint en compte que la neu 
té un albedo 35molt gran, quasi 0,95 la gran major part dels infrarojos 
provinents del sol es reflexen i es dispersen per l‟espai. Conseqüentment 
la temperatura es manté molt estable durant el dia, el terra no s‟escalfa. 
Però en canvi, durant la nit es produeix l‟efecte invers. La neu té una 
gran emissivitat fet que potencia les pèrdues d‟ona llarga del terra. Fent 
inclús d‟aïllant entre la superfície de la capa de neu i el terra. Aquest 
podria tenir un cert calor emmagatzemat. Per tant a la nit, la capa de neu 
refreda l‟aire que té just a sobre amb velocitat pel que es generen 
contrastos tèrmics més elevats i per tant els vents catabàtics agafen 
molta importància. Ens podríem trobar amb casos en que tot estant el 
territori nevat no tinguéssim corrents ascendents diürnes i en canvi al 
arribar la nit bufessin forts vents catabàtics aigües avall.  
Es més, inclús es possible el fenomen següent: corrents ascendents i 
descendents sobre un mateix pendent de la muntanya al mateix temps. 
Ja que en cas de tenir un bosc nevat i sota els arbres un bon gruix de 
neu, perquè per exemple hagi bufat vent i la neu hagi caigut dels arbres. 
Podríem tenir sota els arbres un corrent catabàtic pels motius explicats 
anteriorment i en canvi per sobre els arbres un corrent ascendent. Ja 
que la fusta sí que s‟escalfa i dissipa molt de calor i per tant té capacitat 
per escalfar l‟aire que té al voltant. Al escalfar-lo aquest comença a pujar 
pendent amunt tot generant un corrent anabàtic per sobre el bosc. 
 

                                                           
35

 Capacitat de reflexió dels rajos. 
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B.2.        Pertorbacions a causa de vents de gran escala 

 

Com hem vist en el apartat anterior, els cicles de vent a nivell de microescala 
es poden veure modificats en gran manera tenint en compte diversos factors 
que depenen de la vegetació del terreny fins a les condicions meteorològiques 
del dia, hem vist com efecte la pluja o la neu. Però un altre actor meteorològic 
molt destacable i que haurem de considerar són els vents a escales superiors. 
Són aquells vents que no han estat generats pel sistema vall-muntanya sinò 
que sobrepassen les muntanyes. Han estat generats per sistemes de altes i 
baixes pressions de molt més gran escala. 

El vent en superfície, que és definitiva el que nosaltres podem mesurar i 
aprofitar, és una combinació entre els vents de vall i muntanya amb els vents 
de gran escala que sobrepassen a nivells superiors. La influència d‟aquests 
vents de més gran escala depèn; de la seva intensitat, de la seva direcció 
respecte l‟eix de la vall i de la estabilitat atmosfèrica. És clar que a més 
intensitat de vent, més important serà la seva influencia en la superfície. I 
aquesta influència pot significar tan un augment de la intensitat del vent del 
sistema vall-muntanya com que aquest no es pugui formar. O quedi simplement 
acoblat al vent amb més intensitat que seria el de més gran escala. Per 
entendre‟ns, si tenim un vent de vall de intensitat 2,5 m/s i ens entra un vent 
frontal a 8 m/s a la superfície, el vent resultant serà la suma vectorial de 
aquestes dues components. Com veiem la influència d‟aquests vents més forts 
pot ser determinant en el nostre sistema. Ja que per exemple si seguim en el 
cas anterior i els dos vents van en direccions contraries. La resultant seria un 
vent de 5,5 m/s en la direcció del vent frontal, que com hem dit es la oposada 
en el nostre exemple amb el vent de vall.  

Tot i així hem de veure com aquests vents de capes superiors s‟escolen al 
sistema vall-muntanya. Ja que les muntanyes obstaculitzen el seu pas i 
evidentment no hi ha la mateixa intensitat de vent a la superfície d‟una vall 
tancada que a la platja, per posar un altre exemple. Com hem vist, típicament al 
matí es genera convecció i per tant tenim aire calent arran de superfície i aire 
més fred en capes superiors. Recordem que la capa de convecció lliure separa 
l‟aire calent i turbulent del fred i laminar. Durant al matí aquesta capa va 
augmentant la seva alçada fins que un dia amb prou intensitat solar sobrepassi 
l‟alçada física de les muntanyes que la delimiten. En aquest cas, els vents 
sinòptics que circulen per sobre les muntanyes s‟escolen per sota la capa límit 
tot barrejant-se amb la corrent convectiva que genera el vent anabàtic.  

Com és natural l‟angle dels vents sinòptics respecte l‟angle de l‟eix de la vall és 
determinant a l‟hora de saber la intensitat i direcció del vent resultant en 
superfície. El seu efecte serà màxim quan els vents a escales superiors bufin 
paral·lels al eix de la vall i per cas contrari no hi haurà efecte a la vall si els 
vents sinòptics bufen perpendiculars. Està clar que aquestes dues direccions 
són el màxim i el mínim però per en totes les altres direccions obliqües també 
tindrem una canalització del vent per la vall. Aquests casos seria de vent 
conduït, la vall fa de canal i redirecciona i condueix el vent pel seu curs. 
Òbviament si aquest vent forani al sistema vall-muntanya es prou intens, 
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modifica en gran part les direccions i intensitats dels vents tèrmics a petita 
escala que es formen a la vall. 

Aquest efecte en general és important sobretot en zones seques i 
anticiclòniques on tenim poca humitat i per tant quasi tot el calor s‟inverteix en 
escalfar l‟aire atmosfèric i en crear corrents convectius ascendents. Sent 
aquests climes molt més usual que la capa límit arribi a cotes superiors a les de 
la pròpia muntanya. Contràriament en climes humits els vents de vall i de 
muntanya es veuen menys afectats per les corrents de vents superiors ja que la 
capa de convecció no arriba amb tanta freqüència a superar la muntanya.  

La opció complementària a la explicada, és en lloc ser vents canalitzats i 
conduïts per la vall és que siguin induïts per una forta diferència de pressions a 
escala sinòptica. Pot donar el cas que la diferència de pressions que es forma 
al sistema vall-muntanya que genera els cicles catabàtics i anabàtics sigui molt 
més petita que una diferència de pressions a més gran escala que afecti el 
territori muntanyós en estudi. Per tant si es forma un gradient de pressions  
prou intens extern al sistema de la vall es generarà un corrent de l‟alta a la 
baixa pressió sempre. Independement dels petits gradients de pressió que es 
puguin formar dintre de la vall a causa d‟una diferència tèrmica. I com hem dit, 
com més marcada sigui aquesta diferència més intensitat de vent tindrem. Al 
començar el paràgraf hem dit que era la opció complementària perquè per 
tindre una diferència de pressions prou important a l‟eix de la vall, voldrà dir que 
els vents a escales superiors són perpendiculars a aquest eix. Ja que, segons 
la llei Buys-Ballot el vent segueix la direcció de les isòbares. I si tenim dues 
pressions diferents les isòbares al punt mig són perpendiculars a la direcció 
que uneix la baixa amb la alta pressió. Per tant en el cas que el vent d‟escales 
superiors sigui perpendicular i intens hem dit que no podrà ser conduït. Tot i 
que la diferència de pressions que el formen formaran un corrent sobre la 
superfície, un corrent induït per la diferència de pressions, al llarg del eix de la 
vall que pot arribar a tindre més importància que els propis vents generats a 
nivell de microescala. 

 

El cas comentat seria una possibilitat per la intrusió del vent general als 
sistemes tèrmics de muntanya, però no és la única. Aquesta forma podria 
donar-se amb tot tipus d‟intensitats del vent sinòptic, ja que sempre que la capa 
límit superi la alçada de les muntanyes els diferents vents entraran en contacte 
i la resultant de aquesta interacció serà el vent en superfície. Però si les 
intensitats dels vents de capes superiors són més elevades, a partir d‟un 11 
m/s, aquests fluxos ja no es comporten d‟una forma laminar. Aquests vents són 
molt turbulents i poden arribar a erosionar la capa límit de la convecció de la 
vall obrint „forats‟ per on ràpidament l‟aire fred de les capes superiors s‟escola i 
baixa fins la superfície amb velocitats importants. Per aquestes intensitats no 
cal que la capa superi l‟alçada de les muntanyanes sinó que les turbulències a 
causa de les grans intensitats barregen l‟aire amb força i eficàcia. Una vegada 
aquesta capa es trenca i es barreja amb l‟aire fred de les capes superiors la 
superfície queda exposada a aquests vents.  

Una altre manera possible d‟interferència entre els vents tèrmics amb els vents 
sinòptics és el impacte de aquests sobre una primera muntanya. Aquest 
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impacte genera unes ones orogràfiques, un moviment ondulatori del aire que 
oscil·la entorn una alçada de equilibri. Però pot donar el cas que al baixar el 
flux tot seguint aquest moviment trenqui la capa de convecció del nostre 
sistema vall-muntanya. Provocant que l‟aire fred en lloc de seguir la seva 
trajectòria al ser més pesat caigui cap a la superfície. Pertorbant així el sistema 
de vents a la vall. 

Inclús una altre forma de pertorbar els cicles de vent de vall i de muntanya que 
no té a veure amb vents a escala sinòptica són les tempestes. Les tempestes 
generen moviments verticals d‟aire molt importants. Podent arribar a trencar la 
capa límit del sistema i barrejant l‟aire fred amb l‟aire calent de la vall. Per tant 
es trencaran els cicles naturals dels vents tèrmics. Aquests moviments verticals 
d‟aire són xorros d‟aire fred es formen amb més intensitat encara quan al 
ploure l‟aigua s‟evapora i absorbeix el calor del aire. Al fer-ho l‟aire es refreda i 
cau amb més velocitat ja que és més pesat. És destacable comentar que al 
ploure gran part de l‟aigua que es desprèn del núvol s‟evapora abans d‟arribar 
a la superfície, de fet pot donar el cas que del núvol surti aigua en forma de 
gotes i a la superfície no arribi ni una. Això és degut a que s‟evapora i si ens 
trobem en aquest cas, es formarà un xorro d‟aire fred vertical entre el núvol i el 
terra important, capaç de trencar els cicles de vent tèrmic del sistema vall-
muntanya. 

 

Annex C: VENT DE VALL I DE MUNTANYA 
 

Aquests vents són els que flueixen per l‟eix de la vall. De fet el vent de vall és la 
component inferior d‟un cicle que es forma entre dos volums d‟aire a diferents 
temperatures. Volums situats en dos punts diferents de la vall i la plana o dos 
punts de la mateixa vall. Aquests en tenir diferents temperatures tenen diferents 
pressions, i per tant es genera un corrent del volum fred al d‟aire calent. Són 
limitats per la part superior amb l‟alçada de les muntanyes que formen la vall i 
per la part inferior amb l‟alçada de la base de la vall. És a dir, si aquestes 
bosses d‟aire es formen a diferents alçades ,la part inferior de les bosses es 
delimita pel terra de la bossa a més alçada. Vegeu la figura al final de paràgraf. 
Els dos volums d‟aire tenen la mateixa forma començant i acabant a les 
mateixes alçades. Les mides físiques depenen directament de la mida del 
volum d‟aire que hi cap dins de la vall. Si és una vall molt tancada en forma de 
V, el volum d‟aire que hi cap entre les muntanyes és molt inferior al que hi cap 
en una vall més oberta en forma de U. Ni que les valls tinguin la mateixa 
amplada en haver en la vall en forma de V menys aire, aquest s‟escalfarà més 
ràpidament arribant a assolir un contrast tèrmic major durant el dia. I succeint el 
mateix a la nit, es refredarà l‟aire més despresa com més tancada sigui la vall, 
ja que menys volum d‟aire haurà de ser refredat.  

Anem a explicar el cicle en concret del vent de vall. Durant el dia les zones més 
elevades de la vall són les més exposades a la radiació solar. Perquè al ser les 
zones més elevades el sol hi incideix directament, sense que res el pari, sense 
ombres. Els rajos solars incideixen més directament que no pas a la plana, on 
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ho fan amb angle respecte el terra més gran. Per tant, durant el dia es forma 
una bossa d‟aire calent sobre les part elevades de la vall. Així doncs sobre la 
plana hi ha una massa d‟aire relativament freda i densa. Aquestes dues 
masses d‟aire generen un gradient de pressió entre la plana i la vall que fa 
circular un corrent vall amunt cap a la baixa pressió, la massa d‟aire calent. En 
ascendir aquest aire i estar en contacte amb zones més calentes, com les 
carenes de la vall, es va escalfant i va perdent densitat provocant que pugi més 
ràpid fins a arribar a la bossa d‟aire calent. Quan arriba a la mínima pressió, 
l‟aire ja no es veu empès per la força del gradient de pressió i arriba a un estat 
d‟equilibri. El que fa és escalfar-se sent empès a més a més per l‟aire que ve al 
darrera. Per tant aquest aire comença a ascendir i al fer-ho es refreda tornant 
en sentit oposat al de pujada fins a l‟alta pressió. On en haver-se refredat molt, 
cau dins la bossa d‟aire fred tot seguint un corrent descendent vertical.  

Aquest procés és cíclic i es repeteix contínuament durant el dia. Al vespre o al 
matí, quan tenim equilibri tèrmic entre la plana i la vall , com és lògic, tenim 
equilibri de pressions entre els dos punts i on hi ha circulació. Per tant no hi ha 
vent tèrmic. En canvi a la nit el procés és l‟invers, l‟aire es comença a refredar a 
les zones més elevades i a dins de les valls més profundes on ja no hi toca el 
sol, mentre que a les zones baixes i planes encara conserven una radiació 
solar. L‟aire es refreda i pesa més en les zones elevades i cau pel fons de les 
valls fins a la bossa d‟aire calent sobre la plana. Aquí, en estar a més 
temperatura, l‟aire s‟escalfa i comença a guanyar alçada tornant a l‟alta pressió 
per una capa superior. Així és com es tanca aquest cicle de vent de muntanya 
nocturn. Torna a la massa d‟aire fred perquè quan aquest comença a lliscar vall 
a baix l‟aire deixa un espai, un forat que l‟aire que circula per les capes 
superiors té la tendència natural d‟ocupar-lo. Veiem la figura C.29 que 
representa els dos casos i on veiem les bosses d‟aire a diferents temperatures i 
a diferents pressions que generen aquesta força i aquest flux d‟aire. 
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Figura C.29 Gradient de pressions 

 

El perfil vertical dels vents de vall, en concret dels vents de muntanya 
descendents que com hem dit es formen a la nit, és un perfil de LLJ. Com en el 
cas dels vents catabàtics i anabàtics el valor màxim de la intensitat del vent no 
està arran de terra, sinó que a causa dels fregaments i de la poca estabilitat 
atmosfèrica que hi ha a la superfície, el màxim està típicament a una alçada 
entre el 30% i el 60% de la alçada de la inversió tèrmica que es forma a les 
valls per la nit. Típicament aquesta inversió arriba al seu màxim sobre les 5 o 
les 6 de la matinada quan assoleix l‟alçada de les muntanyes que la delimiten. 
Les intensitats típiques màximes que es formen a l‟alçada òptima són de l‟ordre 
de 3 fins a 10 m/s. Tot i que en funció del punt de la vall aquests valors màxims 
varien. I ho fan relacionades directament amb la profunditat de la vall. Que 
marca la màxima alçada de la capa d‟inversió tèrmica de la vall i com recordem 
els corrents descendents només flueixen dintre d‟aquesta capa.  

En capes superiors a les muntanyes parlar de vents de muntanya o de vall ja 
no té sentit ja que estem fora del nostre sistema tèrmic i predominen els vents 
sinòptics. Per tant, continuant amb la relació de la forma de la vall amb les 
intensitats màximes. Aquestes es trobaran en les zones amb una secció de la 
vall més petita. És a dir, quan la profunditat de la vall disminueix, típicament al 
final de la vall arribant a la plana quan l‟alçada de les muntanyes és més petita i 
per tant els vents descendents de muntanya han de passar per una àrea més 
reduïda. A més a més al final de la vall és la zona que té un recorregut més 
gran des dels cims, accelerant per la gravetat el flux d‟aire durant tot el trajecte. 
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Conseqüentment s‟acceleraran fins a arribar a màxims del ordre de 13 m/s en 
alguns casos.  

 

Annex D: MODEL DE BILL C.RYAN 
 

D.1.        Anàlisi de les expressions del model de Bill C.Ryan 
 

Aquest model considera que el vent en superfície en un punt de la vall és el 
resultat d‟una suma vectorial de les següents components: Vent general, brisa 
marina, vents catabàtics i vents de vall. Apart considera que aquestes 
components són independents l‟una de l‟altre i que per tant es calculen per 
separat de forma vectorial en dues dimensions. En la següent figura observem 
l‟esquema del model. Veiem que donat un punt conegut dins d‟una vall 
coneguda els únics paràmetres d‟entrada que variaran i seran necessaris són 
el vent geostròfic a 850 hPa, la nuvolositat del dia de estudi i la temperatura en 
el punt d‟aquell dia. Observem que el punt B de la figura correspon a la suma 
vectorial del vent general i de la brisa marina. En el nostre cas, al fer l‟estudi de 
les valls al Pirineu català vam considerar que el punt d‟estudi estava prou 
allunyat del mar com per menysprear la brisa marina. La resta de components 
les hem tingut en compte i a continuació són explicades amb detall. 

 

 

Figura D.30 Esquema del model Bill C.Ryan 
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Apuntem aquí que aquest model no modelitza el moviment vertical d‟aire. Però 
aquest fet, no té molta importància ja que apart de ser normalment una 
component petita, per la de instal·lar aerogeneradors, no és útil. Com a mínim 
no ho serà al nivell de precisió d‟aquest estudi. També es modelitzen dos 
efectes típics de l‟orografia sobre el vent, com són: l‟interacció d‟un flux 
horitzontal sobre un pendent i el impacte amb el seu conseqüent rebot d‟un flux 
que pica sobre una paret. Aquests efectes només s‟apliquen sobre el vent 
general i sobre la brisa marina. És a dir, sobre tots aquells que no són generats 
pel sistema vall muntanya. Perquè són els que impacten i es veuen modificats 
amb el terreny. Clar està, que això no vol dir que els vents tèrmics de petita 
escala no els hi afecti però com que aquests sempre es generen en sistemes 
muntanyosos en els quals sempre hi han efectes de l‟orografia, ja els tenen en 
compte en la seva pròpia modelització. Ara, anem a estudiar aquestes 
components i efectes de terreny per separat, en quant a les unitats de totes les 
components de vent estan en m/s en totes les fórmules. 

 Vent general: En aquest model, entenem sota vent general la 
component de vent que bufa a 6 metres de la superfície generada pels 
vents sinòptics, es a dir vents frontals, generats per anticiclons o 
borrasques. Vents de gran escala que en definitiva sobrepassen la 
serralada muntanyosa i per tant a la superfície es veuen reflectits amb 
aquesta component anomenada vent general. Per a calcular-la 
necessitem com a única entrada la intensitat i direcció del vent geostròfic 
a 850 hPa. És a dir; necessitem el vent a una certa alçada elevada, 
aproximadament uns 1500 metres sobre el nivell del mar. Vam comentar 
al Annex B que al circular fluxos relativament laminars per sobre la 
serralada, aquests no entraven dintre de la capa de convecció lliure i per 
tant tenien una influència depresciable sobre el vent resultant en 
superfície. Predominant els vents tèrmics a petita escala en aquesta 
situació. En canvi al circular fluxos més ràpids i turbulents, per l‟efecte de 
la mateixa turbulència aquests entren al sistema i afecten d‟una manera 
significativa al vent observat en superfície. A partir dels 11 m/s de vent 
geostròfic aquest model considera el vent general turbulent i susceptible 
de influir en els vents tèrmics. El model diu que per sota dels 6 m/s del 
vent geostròfic els resultats de l‟aportació d‟aquesta component estan 
una mica sobredimensionants. És a dir, el model a baixa intensitat de 
vent geostròfic dona més intensitat que la realitat, ja que a menys de 6 
m/s les corrents sinòptiques tenen una component molt petita en 
superfície. A continuació anem a analitzar les equacions concretes que 
hem fet servir per a modelitzar aquesta component. 
Per a calcular la component a la superfície, entren en joc tres 
paràmetres més. Per tindre en compte l‟acoblament i la variació del vent 
al llarg del dia. Comencem explicant el paràmetre que té en compte la 
variació del vent: l‟anomenarem paràmetre B, i modelitza la variació 
cíclica que té el vent en superfície respecte el vent a 850 hPa al llarg del 
dia. Ajuda a determinar la rotació i el decreixement de la velocitat del 
vent en superfície respecte al vent geostròfic. El vent en superfície 
segueix cada dia una rotació i una variació de la seva intensitat durant 
les 24 h. A continuació observem la equació que relaciona el paràmetre 
B: amb K es el coeficient mig de la viscositat de Eddy des de els 850 
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hPa fins al nivell del mar promig. Aquest paràmetre depèn de la rugositat 
de la superfície, la estabilitat atmosfèrica i del gradient de velocitats. Per 
tant K és paràmetre d‟un terreny promig, ja que de fet a cada punt 
d‟aplicació del model hauríem de ajustar-lo al terreny i inclús a les 
condicions meteorològiques del dia. Aquest com veiem juntament amb f, 
el paràmetre de Coriolis, és proporcional a B.  
 

𝐵 = (
𝑓

2𝐾
)0,5                                                         (D.28) 

 
Aquesta fórmula teòrica, de Rossby and Montgomery del any 1935, 
sembla molt senzilla d‟aplicar però com hem vist, per cada punt hauríem 
de calcular K que a més a més depèn de l‟hora del dia. Per tant, el 
model fa servir una altre fórmula en aquest cas empírica, que està en 
funció de l‟hora del dia i de la coberta de núvols i per tant de la 
meteorologia del dia en concret. La fórmula feta servir per a aquest 
paràmetre es per tant: 
 

𝐵 =  0,57 + 0,34 · 𝐶𝐴 sin 15𝑡 + 251 + 0,02𝐶𝐴 sin 30𝑡 + 238    (D.29)  
 

A on Ca és:   
 

𝐶𝐴 =  1 − sin 6,24𝑉𝑔 − 72,2  · 𝑃                        (D.30) 

 

La t és l‟hora del dia amb valors possibles de 0 fins a 24. Vg el vent geostròfic, 
sempre en m/s, i P és la transmissivitat del dia en %. Considerarem per tant 
que un dia assolellat i clar agafarà el valor de 0,9 i en un dia ennuvolat serà 
P=0,45. Els coeficients independents estableixen els valors mínims que pot 
adoptar aquest paràmetre i els desfasaments angulars corresponen a les hores 
màximes i mínimes de la variació.  Cal esmentar aquí també que si el vent 
geostròfic a 850 hPa supera els 26 m/s d‟intensitat el paràmetre Ca=0.  

El paràmetre que modelitza l‟acoblament del vent d‟alçada amb el de la 
superfície és el anomenat paràmetre k. L‟acoblament és més important a 
velocitats més grans del vent geostròfic. Fins a arribar a un màxim de valor 
k=0,9. A continuació presentem com hem calculat k:  

 

𝑘 = sin(9,7𝑉𝑔 − 45)                                           (D.31) 

 

L‟últim paràmetre que ens falta per a calcular aquesta component de vent 
general modelitza la torsió ciclònica. És a dir les pèrdues en moviments de 
torsió del flux d‟aire des de el nivell de 850 hPa fins a la superfície. Él 
paràmetre s‟anomena k’ i es calcula de la següent manera: 

 

𝑘 ′ = cos(9,7𝑉𝑔 − 45)                                          (D.32) 
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Els anteriors dos paràmetres, k i k’, es calculen segons les fórmules donades si 
el vent geostròfic no supera els 11 m/s, si es així agafem k i k’ com a valors 
constants k=0,9 i k’=0,42. 

Finalment una vegada vistos tots els paràmetres que juguen per a calcular el 
vent en superfície degut al vent sinòptic que sobrepassa la serralada, tenim 
dues components. La component paral·lela a la direcció del vent geostròfic u’ i 
la component perpendicular a aquesta seguint la regla de la mà dreta, 
anomenada v’. Es calculen de la seguint les següents fòrmules: 

 

𝑢′ =  −𝑉𝑔𝑒−𝐵𝑘 ′
cos 𝐵 · 𝑘                                     (D.33) 

𝑣 ′ = [𝑉𝑔𝑒
−𝐵𝑘 ′

sin(𝐵 · 𝑘)]                                      (D.34) 

 

Només afegir que per tenir finalment el vent general en superfície hem de 
calcular el mòdul de les dues components anteriors. 

 

𝑉𝑔𝑒𝑛 =  𝑢′2 + 𝑣 ′2                                                (D.35) 

 

 L’interacció d’un flux sobre un pendent i l’impacta  contra una 
paret:. El vent general és aquella component a la superfície que prové 
del acoblament i les turbulències generades pels vents sinòptics. Està 
calculat per a una zona plana, no muntanyosa i sense obstacles. Per a 
ajustar aquest fet més a la realitat a la orografia d‟interès hi afegim les 
correccions o modificacions següents: l‟efecte d‟un flux que impacta 
contra un pendent inclinat amb la seva conseqüent desacceleració i el 
seu rebot. 

o Col·lisió amb pendent: per a calcular aquest efecte com és lògic 
hem de saber quin pendent es troba el flux d‟aire, l‟hi 
anomenarem Yu, i E és la elevació en metres del punt de estudi 
respecte el nivell del mar. Es va observar que la forma en la que 
decreix la velocitat al impactar contra un obstacle és proporcional 
a la combinació amb el següent factor: 
 

𝐹𝑢 =
𝐸 ′ arctan  0,17𝑌𝑢  

100
                                              (D.36) 

 
On E’ està relacionada amb E, en metres, com:  
 

𝐸′ = 2 − 0,0016𝐸                                               (D.37) 
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Finalment hem de aplicar el factor Fu de la següent manera per a 
tindre el mòdul del vent en pujada, o baixada: 

 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑔𝑒𝑛 − (𝐹𝑢 · 𝑉𝑔𝑒𝑛 )                                       (D.38) 

 

En la següent figura observem en tant per 1 de la intensitat del 
vent, al eix de les ordenades, que continua bufant al passar sobre 
un pendent en %, representat sobre l‟eix de les abcises.  

 
 

Figura D.31 Velocitat del flux en funció del pendent 

 

o Impacta i rebot contra un pendent: aquí tenim en compte 
l‟efecte quan un flux d‟aire impacte sobre un pendent inclinat i 
rebota amb un cert angle. Per a calcular l‟angle de sortida hem de 
calcular com a pas entremig un factor que l‟anomenarem Fd en el 
que intervenen, el pendent contra el qual impactem Yd ,en %, 
l‟angle del flux respecte el pendent Ad i l‟angle del vent geostròfic 
θ respecte el nord magnètic. Es computa de la següent manera: 
 

𝐹𝑑 = −0,225𝑌𝑑sin[2(𝐴𝑑 − 𝜗)]                            (D.38) 
 
Per a obtindre la màxima dispersió, per tant el rebot més gran 
s‟obté quan el flux d‟aire impacte a 45º respecte la paret inclinada. 
Finalment per a saber l‟angle resultat β,fem: 
 

𝛽 = 𝜗 + 𝐹𝑑                                                          (D.39) 
   
I per tant, el vent general resultant havent tingut en compte els 
dos efectes anteriors es calcula per components com: 
 

𝑢𝑔𝑒𝑛 = −𝑉𝑠 · 𝑠𝑖𝑛𝛽                                              (D.40) 
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𝑣𝑔𝑒𝑛 = −𝑉𝑠 · 𝑐𝑜𝑠𝛽                                              (D.41) 

 

 Vents catabàtics i anabàtics: Són aquells vents que llisquen per la 
carena de la muntanya fins el fons de la vall. O bé, pugen fins el cim en 
el cas de les corrents anabàtiques. El model descriu dues components 
de aquest  mateix vent. Una component paral·lela al pendent i una altre 
horitzontal. Aquesta última és paral·lela al fons de la vall, per a fer corre 
el nostre model només varem tenir en compte aquesta segona 
component. Ja que comparteix pla amb el vent de vall i amb el vent 
general sent possible sumar les tres components de forma vectorial 
directament. En el càlcul de la component de vent de pendent hi intervé: 

la irradiació solar (I) en 
𝑊

𝑚2
, la nuvolositat nocturna (Cn), la variació 

temporal dels vents catabàtics (Cp) i anabàtics i la pendent on es fa 
l‟estudi (S) en ˚C. En la propera gràfica es representa el comportament 
de la intensitat del vent catabàtic durant la nit en funció del pendent. Si 
es un pendent pronunciat, podríem dir a partir del 40%, la velocitat del 
vent es constant. En aquest cas la intensitat teòrica no varia com en 
pendents més dèbils on hi ha un procés d‟acceleració del flux al llarg de 
la nit. Arribant en aquests últims casos a intensitat superiors que no pas 
per a pendents més pronunciats. Veiem la gràfica on 10, 20 i 40 
corresponen al % del pendent a mesurar: 

 
 

Figura D.32 Intensitat del vent catabàtic des de la posta de sol 

 

Anem a veure a continuació com hem calculat cada un d‟aquests 
paràmetres: 
La irradiació solar és aquella radiació electromagnètica que arriba a la 
terra provinent del sol tot i que a nosaltres només ens interessa la banda 
de radiació que realment transmet calor al terra. Com és lògic la radiació 
varia en funció de l‟hora del dia, és destacable per exemple que si no hi 
ha sol, no hi ha I. Anem a veure la fórmula per calcular la radiació en 
superfície: 
 

𝐼 = 𝐼𝑜 · 𝑃
1

sin 𝐶𝑠𝑖𝑛𝜇                                                (D.42) 
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On Io és al radiació solar a les capes superiors de la atmosfera, és a dir 

Io=1370 
𝑊

𝑚2
. P com en el cas del vent general, és la transmissivitat del 

dia, la nuvolositat. Sent un factor lògic ja que al haver-hi núvols part de la 
radiació es dissipa pels propis núvols i altre part és reflexada cap al 
espai exterior. En un dia assolellat P=0,9 i si hi han núvols abundants 
P=0,45. L‟angle C, en ˚, correspon la alçada angular del sol respecte 
l‟horitzontal. L‟angle que forma la radiació solar directe amb la 
horitzontal. Per tant, no deixa de ser una forma d‟expressar l‟hora del 
dia. I finalment µ és l‟angle de la radiació solar amb la superfície 
inclinada del pendent d‟estudi. Angle que també òbviament variarà en 
funció de l‟hora del dia. Per a calcular C ho hem fet a partir de la fórmula: 
 

sin 𝐶 = cos  cos 𝛿 cos 𝜑 + 𝑠𝑖𝑛 𝛿 sin 𝜑                  (D.43) 
 
On h es l‟hora angular, la δ correspon a la declinació solar i Ψ és la 
latitud del punt d‟observació, per al cas de Organyà correspon a 
Ψ=42,21º. Ara veiem com hem calculat h i δ respectivament, on T és la 
hora del dia i N és el número del dia del any essent el dia 1 de gener dia 
1 i el dia 31 de desembre el dia 365 del any: 
 

 = 15 · (12 − 𝑇)                                                (D.44) 

𝛿 = −23,44 · cos[
360

365
(𝑁 + 10)]                           (D.45) 

 
Una vegada sabem l‟angle C i sabent que α és el pendent de la 
muntanya, tenim que µ és: 
 

𝜇 = 𝐶 + 𝛼                                                           (D.46) 
 
Tenint en compte tots aquests factors ja podem aplicar la fórmula de la 
radiació per a cada hora del dia i tenint en compte el pendent de la 
muntanya juntament amb la latitud de la mateixa. 
A continuació veurem que el coeficient Cn que modela la cobertura de 
núvols nocturna per tal de tenir en compte la possible creació i la mesura 
de la inversió tèrmica a la vall. Per a aquest paràmetre, l‟autor ens dona 
els valors experimentals directament de les seves mesures que són: per 

a cels coberts Cn=237 
𝑊

𝑚2 i per a cels clars Cn=437 
𝑊

𝑚2. En canvi per a 

calcular l‟últim paràmetre, la variació temporal dels vents tèrmics de 
pendent Cp, ho fem tenint en compte el pendent (S) en ˚ de la muntanya 
i les hores des de la sortida del sol (t), per als vents anabàtics, o bé les 
hores des de la posta de sol, per saber els fluxos catabàtics. Ho fem de 
la següent manera: 

𝐶𝑝 = 𝑒[−1,5(tan 2 𝑆)·𝑡]                                              (D.47) 

 
Finalment, la velocitat del vent de pendent es calcula, en m/s: 
 

𝑉𝑆 =
 𝐼+𝐶𝑛  ·(1−𝐶𝑝 )

697 tan 𝑆
                                                 (D.48) 
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Per descompondre aquest mòdul en dues components, una en direcció 
paral·lela al eix de la vall (vs) i una altre ortogonal a aquesta (us). 
Calculem el següent, sabent que ε és l‟angle de la vall respecte el nord: 
 

𝑢𝑆 = 𝑉𝑆 cos 휀                                                       (D.49) 

𝑣𝑆 = 𝑉𝑆 sin 휀                                                        (D.50) 
 

 L‟última component que tindrem en compte per saber el vent en 
superfície és el vent de vall: per a calcular-lo, tindrem en compte; l‟hora 
del dia (t), la nuvolositat (P) i la configuració de la pròpia vall (Y).  El 
model està dissenyat de tal manera que té un màxim de vent de 
muntanya típicament sobre les dues de la matinada amb intensitats 
màximes per aquesta component de 1,3 m/s. Un període de transició de 
vent de muntanya tot girant cap a vent de vall sobre les 8 del matí fins a 
arribar a un màxim de corrent ascendent a les 14 del migdia amb 
intensitats típiques de 3,6 m/s. En la figura D.33 veiem la típica 
representació gràfica de aquest vent computada per aquest model, en 
funció del dia del any.  La corba que correspon al número 1 vol dir que 
modelitza el primer dia del any i anàlogament la del 180 correspon al dia 
180 del any. Podem veure que la tendència és al hemisferi nord, als 
estius predomini dels vents de vall mentre que als hiverns predominen 
els vent de muntanya. Quan diem que predominen volem dir que són 
més intensos, tot i tractar-se d‟un petit matis. La corba pintada en línees 
discontinues correspon al mateix dia 180, el 28 de Juny, però pel cas 
d‟un dia ennuvolat. On hi ha molta menys radiació solar, menys 
escalfament de la terra i per tant els vents tèrmics són molt més febles. 
Observem el gràfic: 

 

 

Figura D.33 Vent de vall durant el dia 

 

En el proper gràfic veiem la velocitat del vent a cada hora per diferents 
pendents, en %, de les muntanyes que formen la vall. Com més gran és 
el pendent mig més vent de muntanya hi haurà. Ja que l‟aire cau amb 
més velocitat i energia cinètica al fons de la vall provocant que el vent 
resultant al eix de la vall sigui més intens. Observem ara la figura  D.34 
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on cada corba correspon al pendent mitjà en % de les muntanyanes de 
la vall:  

 

Figura D.34 Intensitat en funció del pendent 

 

La nuvolositat és un paràmetre que com en les altres components del 
vents ja explicades es donen els valors P=0,9 en dies clars i P=0,45 en 
dies ennuvolats. Així com l‟hora del dia ve donada en hores de 0 fins a 
24h. Falta doncs esclarir com es calcula la configuració de la vall, que no 
és més que un paràmetre que modelitza lo oberta o tancada que és la 
vall. Tenint en compte que Yl és el pendent mig de la vall de les 
muntanyes a l‟esquerra del eix central i Yr és el mateix al costat dret, en 
% en ambdós casos. 
 

𝑌 =
𝑌𝐿+𝑌𝑅

250
                                                            (D.51) 

 
Finalment tenim que calculem el vent de vall de la següent forma, a on D 
és el número del dia del any, t es l‟hora del dia, P la nuvolositat i Y la 
configuració dels pendents de la vall: 
 

𝑉𝑣 =
[ 0,4 + 0,45 sin 0,986𝐷 + 79,88 + 3,4 sin 15𝑡 + 244 + 0,76 sin 30𝑡 +
51,2  · 𝑃 · 𝑌                                                                                       (D.52) 
 
Per a obtenir aquest vent descompost en components, tal com en els 
casos anteriors calculem, tenint en compte que ε es l‟angle de la vall 
respecte el nord: 
  

𝑢𝑣 = −𝑉𝑣 sin 휀                                                     (D.53) 

𝑣𝑣 = −𝑉𝑣 cos 휀                                                     (D.54) 
 

 Vent resultant: Per últim hem de fer la suma vectorial de totes les 
components que tenim en compte, de la següent manera. 
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𝑢𝑇𝑂𝑇 = 𝑢𝑔𝑒𝑛 + 𝑢𝑆 + 𝑢𝑣                                         (D.55) 

𝑣𝑇𝑂𝑇 = 𝑣𝑔𝑒𝑛 + 𝑣𝑆 + 𝑢𝑣                                        (D.56) 

 
El mòdul del vent total en superfície és en definitiva el teòric vent a 
aprofitar i el mesurat a les estacions meteorològiques, en m/s: 
 

𝑉𝑇𝑂𝑇 =  (𝑢𝑇𝑂𝑇
2 + 𝑣𝑇𝑂𝑇

2 )                                      (D.57) 

 

D.2.        Dades d’entrada 

 

És necessari comentar les entrades que vam introduir, de on les vam obtenir i 
quines suposicions varem fer. El model com sabem ens demana una sèrie de 
característiques de la pròpia vall per tal de modelitzar el vent i els efectes de 
xoc contra els pendents de les muntanyes. Aquests paràmetres han estat 
calculats pel punt d‟Organyà a la alçada de l‟estació meteorològica36. 

 Els pendents a cada banda de la muntanya han estat calculats com: 
 

𝑚𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎 =  
∆𝑦

∆𝑥
= 0,19                                            (D.58) 

𝛼𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎 = arctan 0,19 = 10,75°                            (D.59) 
 

I per la banda de la esquerra: 
 

𝑚𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 =
Δ𝑦

Δ𝑥
= 0,23                                        (D.60) 

𝛼𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 = arctan 0,23 = 12,95°                        (D.61) 

 
Els valors d‟aquest paràmetres s‟introdueixen al model en tant per cent. 
En els casos anteriors, seria respectivament 19% i 23%. 

 La alçada respecte el nivell del mar de les mesures, és de 566 metres. 

 Dia del any, s‟introdueix el nombre natural del dia d‟estudi. Tenint en 
compte que el dia 1 de gener es considera el dia 1 i el dia 31 de 
desembre d‟un any que no sigui de traspàs és considerat el dia 365. 

 L’hora del dia  es tracta d‟introduir l‟hora en el sistema UTC37.  

 El pendent  de la vall mirant aigües amunt és de 4˚C. Aquest factor es 
té en compte a l‟hora de calcular l‟acceleració del vent de vall. 

 La transmissivitat del dia és el paràmetre que té en compte la coberta 
de núvols, i per tant, les condicions meteorològiques del moment concret 
d‟estudi. Al provar el model només es van introduir 0,9 en el cas que el 
cel estigues sense nuvolositats i en cas de cobertes intenses o pluja l‟hi 
hem donat el valor 0,45, és un paràmetre adimensional. 

 Latitud geogràfica d‟Organyà es de 42,21˚. 

 Vent geostròfic necessari per  tenir en compte l‟efecte del vent a escala 
sinòptica sobre el punt en superfície que volem estudiar. Aquest vent és 

                                                           
36

 del Servei Meteorològic de Catalunya 
37 Temps universal coordinat, hem de sumar una hora en horari d’hivern i dues hores en horari d’estiu per tal de tenir-ho en l’hora 
local espanyola. 
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el corrent lliure que flueix a la alçada de 850 hPa el que equival a uns 
1500 metres sobre el nivell del mar. És clar que per aquest valor no és 
habitual tenir una mesura física que ens el indiqui i menys una mesura 
realitzada a sobre de Organyà. Per a conèixer aquest valor, es van 
consultar les simulacions realitzades amb el model MASS per part de la 
empresa catalana MeteoSim. Aquesta fa públics a la seva pàgina web 
alguns mapes que obtenen com a resultats de les seves simulacions, i 
entre aquestes publicacions es troba el vent geostròfic a 850 hPa. És 
una dada comuna en l‟estudi meteorològic. Aquestes dades s‟obtenen 
cada tres hores. És a dir que es publiquen els resultats del vent promig 
pel període de les últimes tres hores simulades. Aquest fet té rellevància 
en el nostre estudi ja que a l‟hora de provar el model l‟hem hagut de 
provar precisament cada tres hores per aquest motiu, tot i ser les 
mesures de la estació d‟Organyà horàries.  
Seguidament es presenta un mapa extret del web de MeteoSim38 de on 
vàrem extreure la intensitat del vent geostròfic. Cal remarcar que les 
unitats del vent venen donades en nusos, per tant per a passar-ho a 
metres sobre segon s‟ha de multiplicar pel factor 0,5144. El vent en el 
mapa està representat per les bàrbules de vent. És el nom que reben les 
“fletxes” i a través d‟elles podem saber la intensitat i direcció del flux. Al 
extrem posterior de cada bàrbula es pinten les anomenades banderes. 
Les banderes petites indiquen 5 nusos i les més llargues 10 nusos. 
Finalment sumant el conjunt de banderes del extrem de cada bàrbula 
sabem la intensitat en nusos d‟aquell punt. Ara sí observem el mapa que 
correspon al dia 9 de juny del 2011 a les 15:00h en hora Zulu de la part 
de Catalunya. Si ens fixem en Organyà, que correspondria a la bàrbula 
circumval·lada pel cercle vermell veiem que té una bandera gran al 
extrem i una altre de més petita. Per tant, ens indica que hi han 15 nusos 
d‟intesitat de vent a aquesta alçada, el que es equivalent a uns 8 m/s. 
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 http://www.meteosim.com/es/modelizacion_meteorologica/mapas.php?model=MASS&grid=15km 



Annex D: Model de Bill C.Ryan  103 

 
 

Figura D.35 Carta de vent geostròfic a 850 hPa 

 

 L’angle de la vall respecte el nord magnètic és de 20˚. 

Aquest són els paràmetres que s‟han introduït en el model. Com podem 
observar la majoria d‟ells són paràmetres fixos en el temps. Els únics 
paràmetres que vàrem anar ajustant a l‟hora de provar el model varen ser: 
l‟hora del dia, el dia del any, el vent geostròfic a 850 hPa i la transmissivitat del 
dia. Aquest són aquells paràmetres coneguts per nosaltres en cada moment del 
assaig i que canvien segons el dia i les condicions meteorològiques bàsiques 
necessàries per estimar la intestat de vent en superfície a Organyà. 

 
 

Annex E: RESULTATS COMPLERTS DEL MODEL 
C.RYAN 

 

En aquets annex s‟inclou la taula comparativa amb tots els resultats obtinguts 
al realitzar les proves del model de Bill C.Ryan. Com en la taula exposada al 
cos de treball, es presenten les dades en funció del dia i de l‟hora que 
corresponen. A la columna del vent geostròfic hi ha les mesures de vent 
extretes dels mapes de Meteosim. En la de vent real hi ha les mesures reals 
d‟aquella hora fetes per l‟estació meteorològica i la columna del vent model a 
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les prediccions fetes pel model. La desviació és l‟error en valor absolut per a 
cada cas.  

Com a resultats final hem obtingut una desviació típica de 0,357 m/s, que és 
l‟error absolut promig. El valor promig del vent real és de 2,385 m/s. L‟error 
relatiu típic d‟aquestes 134 mesures és: 

휀 =
𝜎

𝑋𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎
· 100 =

0,357

2,385
· 100 = 14,99 %              (E.62) 

 

Taula E.20 Resultats complerts del model Bill C.Ryan 

 

Data Hora 
UTC 

Vent geostròfic 
(m/s) 

Vent 
real 

(m/s) 

Vent 
model 

(m/s) 

Desviació 
(m/s)  

28/03/2011 14:00 13 5,1 4,86 0,24 
 15:00 10 4 4,04 0,04 
 16:00 9 3,7 4,49 0,79 
 17:00 9 4,8 4,02 0,78 
 18:00 8 3,3 2,79 0,51 

29/03/2011 3:00:00 5 0,6 0,94 0,34 
 6:00 5 0,6 0,61 0,01 
 9:00 5 0,9 0,74 0,16 
 12:00 4 1,8 1,78 0,02 
 15:00 5 1,65 2,24 0,59 
 18:00 7 1,8 2,07 0,27 
 21:00 5 0,9 0,36 0,54 
 0:00 3 1,2 1,27 0,07 
02/04/2011 3:00 10 2,8 2,63 0,17 
 6:00 11 3,7 3,66 0,04 
 9:00 12 3,4 3,04 0,36 
 12:00 15 4,8 5,04 0,24 
 15:00 15 4,9 5,07 0,17 
03/04/2011 15:00 17 4,8 4,64 0,16 
 18:00 11 2,9 2,71 0,19 
 21:00 15 2,4 2,83 0,43 
 0:00 9 2,4 2,14 0,26 
04/04/2011 3:00 10 2,5 2,63 0,13 
 6:00 7 1 1 0 
 9:00 7 2,9 1,82 1,08 
 12:00 12 4,4 4,41 0,01 
 15:00 12 4,3 4,44 0,14 
 18:00 11 3,3 4,23 0,93 
05/04/2011 3:00 10 1,3 1,26 0,04 
 6:00 5 3,63 0,63 3 
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 9:00 10 4,3 4,11 0,19 
 12:00 8 3,7 4,1 0,4 
 15:00 8 4 4,11 0,11 
 18:00 8 2 2,7 0,7 
 21:00 8 1,4 1,59 0,19 
06/04/2011 15:00 8 4 4,11 0,11 
 3:00 15 4,2 4,04 0,16 
12/04/2011 6:00 30 6,8 5,68 1,12 
 9:00 12 2,6 3 0,4 
17/04/2011 15:00 5 2,9 2,94 0,04 
 18:00 7,5 3,5 3,65 0,15 
 21:00 5 2,3 1,42 0,88 
 0:00 3 1,3 1,56 0,26 
18/04/2011 3:00 4 0,7 0,67 0,03 
 6:00 2 0,4 1,54 1,14 
 9:00 6 0,8 0,73 0,07 
 12:00 8 3,6 3,58 0,02 
 15:00 8 4,1 4,35 0,25 
19/04/2011 3:00 3 0,8 0,82 0,02 
 6:00 4 3,6 3,3 0,3 
 9:00 4 0,6 0,34 0,26 
 12:00 7 2,2 2,23 0,03 
 15:00 6 5 4,15 0,85 
 18:00 6,5 2,65 2,65 0 
 21:00 5 0,95 0,87 0,08 
 0:00 3 0,5 0,97 0,47 
20/04/2011 15:00 7 2,5 2,63 0,13 
 18:00 7 2 2,08 0,08 
 21:00 5 0,8 0,83 0,03 
 0:00 5 0,4 0,95 0,55 
21/04/2011 3:00 5 0,8 0,7 0,1 
 6:00 6 0,6 1,67 1,07 
 9:00 6 0,7 0,73 0,03 
 12:00 5 1,2 1,61 0,41 
 15:00 7 3,6 3,77 0,17 
 18:00 6 2,7 2,73 0,03 
 21:00 5 0,4 0,79 0,39 
 0:00 7 1,9 1,85 0,05 
30/04/2011 3:00 7 1,3 1,68 0,38 
 6:00 2 0,8 1,66 0,86 
 9:00 2 1 0,72 0,28 
 12:00 7 3,3 3,22 0,08 
01/05/2011 3:00 3 0,8 0,73 0,07 
 6:00 2 1,6 2,54 0,94 
 9:00 3 5,2 5,51 0,31 
 12:00 8 2,9 3,68 0,78 
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 15:00 6 3,8 3,68 0,12 
 18:00 4 1,7 1,95 0,25 
 21:00 3 0,8 1,03 0,23 
 0:00 3 0,6 0,43 0,17 
02/05/2011 3:00 3 1 0,75 0,25 
 6:00 3 2,6 2,6 0 
 9:00 2 1,2 0,71 0,49 
 12:00 6 2,8 2,55 0,25 
 15:00 4 2,8 2,58 0,22 
 18:00 2 0,5 1,61 1,11 
 21:00 5 0,8 1,1 0,3 
 0:00 8 1,2 1,08 0,12 
03/05/2011 3:00 6 1,6 1,59 0,01 
 6:00 6 2,3 2,81 0,51 
 9:00 2 1 0,71 0,29 
 12:00 5 2,9 3,23 0,33 
 15:00 2 2,7 2,16 0,54 
 18:00 2 1 1,63 0,63 
 21:00 5 1,4 1,63 0,23 
 0:00 9 1,2 2,17 0,97 
04/05/2011 3:00 6 2,7 1,61 1,09 
 6:00 5 4,8 4,67 0,13 
 9:00 9 3,1 2,87 0,23 
 12:00 8 4,3 3,96 0,34 
 15:00 8 5,3 5,16 0,14 
 18:00 2 1,3 1,77 0,47 
 21:00 2 1,1 0,89 0,21 
 0:00 7 2,7 1,53 1,17 
05/05/2011 3:00 3 0,8 0,81 0,01 
 6:00 2 1,6 2,63 1,03 
 9:00 7 1,7 1,41 0,29 
 12:00 9 4,9 4,7 0,2 
 15:00 6,5 4,1 4,07 0,03 
 18:00 6 2,1 2,01 0,09 
 21:00 4 0,7 1,16 0,46 
 0:00 5 0,7 1,04 0,34 
06/05/2011 3:00 2 0,2 0,8 0,6 
09/05/2011 3:00 5 3,3 1,28 2,02 
 6:00 5 3,31 3,4 0,09 
 9:00 6 0,9 0,74 0,16 
 12:00 7,5 3,4 3,61 0,21 
 15:00 7 4,4 4,41 0,01 
 18:00 6 3,4 3,1 0,3 
 21:00 5 0,5 1,38 0,88 
 0:00 4 0,4 0,59 0,19 
10/05/2011 3:00 4 0,9 1,03 0,13 
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 6:00 3 1,8 2,73 0,93 
 9:00 7 1,6 1,41 0,19 
 12:00 8 4,5 3,98 0,52 
 15:00 7 4,4 4,43 0,03 
 18:00 7 3,7 3,75 0,05 
 21:00 3 1 1,39 0,39 
 0:00 6 1,5 0,96 0,54 
11/05/2011 3:00 3 1,3 0,93 0,37 
 6:00 5 3,3 3,35 0,05 
 9:00 6 0,7 0,74 0,04 
 12:00 6 4,1 3,98 0,12 
 15:00 8,5 5,4 5,51 0,11 

 

 

Annex F: ENSEMBLES 

F.1.        Escenaris d’emissions 
 

Hem vist que el factor detonant i agravant principal del canvi climàtic és l‟home. 
Les emissions antropogèniques dels gasos d‟efecte hivernacle depenen 
únicament del consum del home. És necessari contemplar diferents casos en 
que la vida en cada regió és desenvolupi d‟una manera concreta. Perquè 
evidentment no en totes les parts del planeta els humans tenen les mateixes 
costums ni el mateix ritme de vida i de consum, per tant de contaminació.  En 
els models globals altres efectes que puguin modificar el clima, com ara els 
cicles solars39 o l‟extensió de la coberta de gel als pols ja estan simulats 
corresponentment. Evidentment casos imprevisibles com erupcions 
volcàniques que definitivament podrien caviar el clima no és possible preveure-
les. El factor humà és en definitiva la gran incertesa del canvi. S‟ha de tenir la 
capacitat de modelar; la demografia, l‟economia i la tecnologia ja que aquestes 
estan directament relacionades amb l‟emissió de gasos. 

Al ser la humanitat un factor enormement divers amb multitud de possibles 
línees de evolució, l‟any 2000 Nakicenovic i Swart varen publicar a través de 
SRES un informe especial on varen classificar les diferents línees de 
desenvolupament humanes en quaranta possibilitats. Ho varen fer sense que 
cap d‟aquestes evolucions complís estrictament el Conveni Marc pel Canvi 
Climàtic de les Nacions Unides ni el protocol de Kyoto. Per tant,  són en principi 
casos una mica més pessimistes de lo que preveu ser la realitat. Sense perdre 
de vista que molts estats no compleixen la totalitat de les accions marcades per 
aquests convenis i que per tant estudiar aquests casos és necessari. Alguns 
escenaris de comportament humà apliquen, això sí, regulacions relatives a la 
contaminació atmosfèrica. El fet és que es varen intentar cobrir la major part de 
casos possibles. Aquestes quaranta línees de evolució es poden emmarcar en 

                                                           
39 Cicles de radiació solar tenen màxims de radiació amb un període de 11 anys. 
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4 famílies diferents.  A continuació veurem breument les seves característiques 
principals: 

 El grup A1 es basa en un creixement econòmic ràpid, seguint la 
tendència de creixement dels últims 30 anys fins l‟any 2050. Així com un 
creixement demogràfic fins aquest any. Quan es preveu un 
decreixement de la població així com un decrement important del ús de 
energies basades en combustibles fòssils i sobretot es preveu una 
introducció de noves tecnologies que permetrà ser molt més eficaços en 
quant a emissions contaminats. Té en compte també una uniformitat de 
les rendes per càpita d‟algunes zones de la Terra. En aquest grup 
evolutiu es diferencien tres variants principals, cada una amb un grau 
d‟emissions diferent. A continuació les presentem en ordre de més a 
menys contaminants: 

o El subgrup A1F1  continua contemplant un més feble però 
existent ús intensiu de combustibles fòssils, per tant amb una 
contaminació seguint la tendència actual. 

o El subgrup A1B,  que és la línea evolutiva que s‟ha fet servir en 
aquest treball per a fer les previsions a Organyà, contempla un 
terme mig. Continuant fent ús de les energies d‟origen de 
combustibles fòssils tot i que introduint-hi millores tecnològiques 
que el fagin més eficient i menys contaminant. En definitiva 
aquest subgrup contempla un ús més equilibrat de diferents fonts 
d‟energies. Per tant fent ús d‟energies renovables i més energies 
verdes, menys contaminants, d‟una forma més extensa. 

o El subgrup A1T correspon en un ús d‟energies no basades en 
combustibles fòssils. Per tant, amb un considerable decreixement 
de la deposició de gasos de efecte hivernacle a la atmosfera. 

 El grup B1  contempla un creixement anàleg al grup A1 tot i que preveu 
canvis més àgils i ràpids d‟escenaris econòmics. Amb una base centrada 
en els serveis i la informació deixant de banda l‟ús de materials i la 
industria de la fabricació de bens materials.  Té en compte un ús més 
normalitzat d‟energies netes i d‟energies en definitiva menys 
contaminants. Per tant, és un model que contempla un desenvolupament 
més sostenible que com en el grup anterior preveu una homogeneïtat de 
la població a nivell global. 

 El grup A2 preveu un escenari similar al actual. És a dir, un món 
heterogeni amb un creixement demogràfic constant. Contempla que 
continuïn havent grans diferències entre la tecnologia i la renda per 
càpita a diferents parts de la geografia mundial. Inclús podria ser que 
aquestes diferències augmentessin. És un model conservador amb altes 
emissions contaminats i per tant agravants del canvi climàtic. 

 El grup B2 preveu un creixement demogràfic, així com l‟econòmic i el 
tecnològic, una mica més lent que en el cas anterior però en aquest cas 
amb una actitud molt més sostenible en quan a contaminants i per tant 
un ús més equilibrat de la energia. Amb accions a nivell més regional i 
per tant sense arribar als nivells de sostenibilitat energètica del grup B1. 
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F.2.       El projecte ENSEMBLES 
 

El projecte ENSEMBLES ha estat desenvolupat per seixanta-nou grups 
d‟investigació de diversos països europeus coordinats pel Hadley Centre del 
Meteorological Office del Regne Unit. Es tracta d‟un programa de predicció per 
al canvi climàtic a partir de posar en comú40 diferents simulacions, ha estat 
finançat per la Comissió Europea durant el període del 2004 fins a l‟any 2009. 
Funciona recollint les sortides dels principals models de escala global, 
principalment HadCM3 i ECHAM5, i aplicant-hi models regionals d‟alta 
resolució per augmentar la capacitat de donar dades a menor distància i amb 
més precisió. És a dir, models regionals que baixen la escala i augmenten la 
resolució del programa. Això es realitza mitjançant una estimació probabilística 
de la incertesa. Cal recordar abans de res que cada model dona unes sortides, 
uns resultats diferents ni que tinguin els mateixos inputs. Existeix doncs una 
incertesa gran a l‟hora de validar quin és el resultat que s‟ajustarà més a la 
realitat ja que en tots els casos s‟han de fer suposicions i estimacions de 
paràmetres. Per mitigar-ho es va decidir integrar diferents models d‟emissió, 
diferents models globals, diferents models regionals i diferents tècniques de 
regionalització que filtren les incerteses de les prediccions globals. Finalment 
es proporciona un mètode per pesar i combinar, en definitiva integrar totes les 
dades dels diferents models en una única predicció probabilística. Aquest 
mètode s‟anomena predicció per conjunts. I té com a objectiu com hem dit 
compensar i acotar les diferents incerteses de cada model tenint-los a tots en 
compte. A continuació explicarem breument les dues tècniques principals per a 
regionalitzar. Redueixen les malles de treball per tal d‟augmentar la resolució 
del model i tenir la capacitat de modelitzar fenòmens més locals així com tenir 
en compte una orografia més ajustada a la realitat i més complexa: 

 Regionalització dinàmica consisteix en l‟ús de models climàtics 
regionals niats als models globals. Aquests models regionals descriuen 
el comportament de la atmosfera sobre una àrea limitada incorporant les 
equacions i les parametritzacions corresponents tot emprant una malla 
de càlcul més fina que no pas els models globals. Donant així una millor 
representació física dels fenòmens que intervenen en aquesta àrea 
incorporant l‟orografia, la costa... Com a condicions de contorn reben les 
sortides dels models globals. Treballant niats en aquests, fenòmens de 
gran capacitat de càlcul on intervinguin àrees més grans que la malla 
són calculats ja prèviament per als models globals. No sent necessari un 
temps de càlcul molt elevat.  

 Regionalització estadística utilitza regressions multivariables, sobre les 
variables climàtiques, de una o més malles del model global. Això és 
possible utilitzant les sèries històriques mesurades instrumentalment 
relacionades amb les simulacions fetes dels anys ja passats dels models 
globals. Es calcula i simula el passat i s‟observa la relació entre 
aquestes sortides dels models amb lo que realment es va mesurar 
físicament. Per tal de poder establir relacions i així només sabent les 
sortides dels models globals establir el que es podrà mesurar. La gran 
hipòtesi d‟aquest mètode per tant és, que aquesta relació entre les 

                                                           
40 Posar en comú o tots junts, el nom del programa prové del terme francès, ensemble que vol dir tots junts. 
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variables climàtiques es mantindrà invariable amb el pas del temps tot i 
estar sota un context de canvi climàtic. Aquestes relacions es poden 
establir tant entre punt i punt de les diferent cel·les com amb índex que 
reculli la informació de diferents cel·les. 

El projecte ENSEMBLES està dividit en diferents apartats anomenats RT41 per 
tal de cobrir els objectius plantejats. Nosaltres hem emprat únicament un 
d‟aquests mòduls, el RT2B que conté els resultats de les simulacions fetes en 
aquest projecte per tretze instituts meteorològics europeus amb resolucions de 
50 km fins a 25 km de mallat en alguns casos. Aquestes simulacions han estat 
realitzades des de l‟any 1950 fins l‟any 2100. Del 1950 fins a la actualitat s‟ha 
fet per calibrar i valorar si els resultats obtinguts són fidels a la realitat que 
després ha esdevingut. Els resultats d‟aquesta, podríem dir, fase de proves han 
estat prou bons tot i no representar la baixada de temperatura global que va 
haver a principi de la dècada dels anys cinquanta ni el mateix fenomen dels 
anys setanta. Els resultats de aquesta fase de proves es troben al mòdul RT2B 
tot i que si volem més variables modelades o una major resolució temporal hem 
de consultar al mòdul RT3.  

Per a les simulacions del ENSEMBLES que són  públiques s‟ha considerat per 
a tots els casos l‟escenari d‟emissions A1B que com s‟ha vist en el apartat 
anterior es tracta d‟un terme mig en quant a emissions. És a dir segueix la línea 
de consum actual tot i una major uniformitat de les diverses societats. Introduint 
millores tecnològiques que provocaran una generació d‟energia més eficaç i 
sostenible. En quant a les dades concretes extretes pel anàlisi fet en aquest 
treball les hem extret del Danish Meteorological Institute de Dinamarca. Ells 
varen participar en el projecte ENSEMBLES utilitzant els models de previsió 
globals ECHAM5-r3 i el model Arpege, juntament amb els models de 
regionalització niats DMI-HIRHAM5, que és el model de regionalització 
desenvolupat pel institut meteorològic britànic adaptat al seu model global, i el 
Hirham respectivament. La rutina de downscaling ha estat desenvolupada 
conjuntament amb el Norwegian Meteorological Insitute. Nosaltres hem extret 
les dades de la combinació del model Arpege amb la regionalització Hirham. Ja 
que en aquesta combinació és varen modelar les temperatures a les alçades 
pressió de: 1000 hPa, 925 hPa, 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa, 300 hPa i 100 
hPa. Nosaltres volem saber la temperatura al poble d‟Organyà, al nucli urbà i al 
cim de les muntanyes que l‟envolten. Volem saber com afectarà el canvi 
climàtic al possible escalfament de aquest dos punt i si un de aquests tendirà a 
escalfar-se més ràpid que l‟altre. Ja que aquest fet faria augmentar el actual 
gradient tèrmic entre aquests dos punts i sabem el vent tèrmic depèn 
directament de la diferència de temperatura, del gradient de temperatura. Per 
tant si augmentem aquesta diferència augmentarem proporcionalment la 
intensitat de vent. 
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Annex G: RESULTATS ENSEMBLES 
 

En aquest annex figuren els gràfics de l‟evolució de la temperatura pels propers 
90 anys. Com veurem amb els títols de cada gràfic són dades preses a 
diferents escales temporals, en hi ha mensual i altres són diàries. Les dades 
han estat extretes del programa ENSEMBLES. Les explicacions en aquest 
annex són breus i resumides per no repetir informació, ja que al apartat teòric 
estan desenvolupades. 

 

G.1.       Resultats mensuals 
 

 

 

 

Figura G.36 Evolució tèrmica a la tardor en els propers 90 anys 

 

En aquest primer gràfic com veiem és impossible apreciar cada valor de forma 
individual. Fixant-nos en les línees de tendència pintades de color negre veiem 
que les tendències són paral·leles. Aquest fet vol dir que el gradient de 
temperatures entre la vall i els cims es manté constant. D‟aquest gràfic veiem 
també que el garbuix de la línea blava està sempre per sobre de la vermella. 
Fet que indica que a la vall quasi sempre tenim més temperatura que no pas 
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als cims, recordem que aquestes línees representen la temperatura mitja 
mensual de cada any fins el 2090. 

El fet de representar gràficament tantes temperatures fa difícil copsar la 
tendència. Per tant, veurem directament la diferència entre la temperatura a 

925 hPa i a 850 hPa en ˚C. Veurem al cap i a la fi el que ens interessa que  és 

la variació del gradient tèrmic cada any. Per facilitar l‟anàlisi hem posat una 
recta de tendència en cada cas. Com veurem en aquests primers de dades 
mensuals la tendència és neutre. Per això vam invalidar aquest resultats, 
perquè no ens aporten informació.  

 

 

 

Figura G.37 Diferència de temperatures al estiu 

 

y = -0,0006x + 6,1635

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120G
ra

d
ie

n
t 

tè
ri

m
ic

 e
n

tr
e

 le
s 

d
u

e
s 

al
ça

d
e

s 
e

n
 ˚

C

Any

Diferència de temperatures al estiu

Diferència de 
temperatures



Annex G:Resultats  ENSEMBLES                                                                     113 

 

Figura G.38 Diferència de temperatures a la tardor 

 

 

Figura G.39 Diferència de temperatura al hivern 
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Figura G.40 Diferència de temperatura a la primavera 

Observant les tendències veiem que el gradient a escala mensual no pateix cap 
variació destacable en els propers 90 anys. Aquests resultats indiquen que la 
diferència de temperatura entre la vall i la muntanya d‟Organyà no variarà. A 
aquesta escala diríem que els vents tèrmics es mantindran constants pels 
propers 90 anys, ja que com hem vist depenen del gradient tèrmic. Per això 
vam augmentar l‟escala de resolució i vam analitzar dades diàries. 

 

G.2.       Resultats diaris 
 

Per fer els següents gràfics es van agafar les dades de temperatura mitja 
diàries dels 90 anys pels mesos de agost i gener. Es van separar les dades en 
blocs de 10 anys i es va calcular la mitja d‟aquesta temperatura. Per tant, el 
que grafiquem a continuació són les mitges de temperatura de cada dècada a 
cada alçada. Aquesta forma ha estat feta servir per simplificar i facilitar la 
comprensió del gràfic. Per simplificar-ho més, com en el cas anterior el que 
hem presentat és directament el gradient tèrmic que origina els corrents 
tèrmics. Hem considerat 2790 dades de temperatura, que són els dies tinguts 
en compte. 
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Figura G.41 Gradient tèrmic al agost 

 

 

Figura G.42 Gradient tèrmic al gener 

 

En aquest cas observem ja que el gradient tèrmic és creixent tan al mes 
d‟agost com al mes de gener. 
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Annex H: VENT TÈRMIC A ORGANYÀ 
 

Inicialment el que s‟ha fet és analitzar separadament els mesos de novembre 
fins a març, inclosos els dos, i per altre banda els mesos d‟abril fins a octubre. 
Per observar que els vents a Organyà segueixen principalment les típiques 
característiques dels corrents tèrmics. Amb dues direccions de vent principals, 
les del eix de la vall, que una s‟adopta típicament de dia mentre que la direcció 
oposada és tracta de la direcció principal nocturna. La direcció oposada ens 

referim al 𝛼 + 180˚ = 𝛽 on la beta és justament la direcció oposada. A més a 
més típicament en aquestes dues direccions principals és on trobem les 
intensitats mitges de vent més grans. Ja que és de on bufa el corrent 
majoritàriament, un corrent estable que amb el pas de les hores va accelerant 
fins arribar al màxim. Típicament aquest màxim té lloc pels corrents catabàtics 
a les 5 del matí i pels corrents anabàtics les 14 hores de la tarda que és quan hi 
ha més diferència tèrmica entre la part superior de la muntanya i el poble. En 
canvi, les altres direccions de vent són molt menys freqüents ja que 
normalment s‟adopten només en els períodes de transició entre els corrents 
ascendents i descendents. És a dir, al matí i al vespre. Observem a continuació 
les gràfiques on veiem les freqüències de vent en funció de la seva direcció i 
època del any. En el cas dels mesos d‟estiu: 

 

 

Figura H.43 Rosa del vent per l'estiu 

 

En aquest cas veiem que les direccions principals són N- NE i la seva direcció 
oposada que és S-SW. Veiem que cadascuna d‟aquestes direcció suma un 40 
% del temps. Per tant podem dir que als mesos d‟estiu durant un 80% del 
temps el vent bufa en alguna de les dues direccions principals. El 20% del 
temps restant correspon als períodes de transició on el vent no té una direcció 
clara i passa de bufar de Nord a Sud o a l‟inversa. Si observem la mateixa rosa 
dels vents fixant-nos ara en les intensitats observem que efectivament a les 
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direccions principals corresponen les intensitats mitjanes més elevades. Veiem 
que a la direcció NE té una mitja d‟intensitat de uns 3,8 m/s mentre que la mitja 
pels corrents ascendents al estiu, que bufen del SW, és de 2,3 m/s.  Veiem que 
al estiu predomina la diferència tèrmica que s‟estableix a la nit. Al bufar els 
corrents descendents nocturns més que no pas la diferència durant el dia. Hi ha 
més contrast tèrmic a la nit que no pas al dia, quan la temperatura de la vall i el 
dels cims és més semblant, durant aquests mesos.  

 

 

Figura H.44 Intensitats del vent tèrmic al estiu 

 

Mirant els gràfics anàlegs pels mesos d‟hivern observem primerament que 
predomina clarament el vent amb direcció N-NE, un 46%. Per tant, orientat amb 
la situació d‟ Organyà correspon als corrents que baixen per la vall, corrents 
descendents.  De fet si considerem les components NW, N i NE sumen un total 
de 66% del temps al hivern bufa vent d‟aquestes components. En canvi, de la 
direcció oposada que és la S-SW només bufa un 23% del temps. Per tant, és 
molt més comú al hivern vents catabàtics, o vent de muntanya descendents 
que no pas corrents ascendents. Com en el cas anterior per això, les altres 
direccions suposen una gran minoria, un 11% del temps aproximadament quan 
el vent vira de direcció i passa d‟una direcció principal a una altre.  

0

1

2

3

4
N

N
E

E

SE

S

S
W

W

N
W

Intensitat del vent al estiu (m/s)

Intensitat del vent 
(m/s)



118                                                                            Anàlisi i aprofitament dels vents tèrmics formats  a les muntanyes 
 

 

 

Figura H.45 Rosa del vent al hivern 

 

En quant a les intensitats de vent d‟aquesta època del any observem una clara 
disminució respecte als mesos d‟estiu. Efecte que dona a entendre que al 
hivern el gradient tèrmic entre les dues capes d‟aire a les diferents alçades és 
menor que al estiu. Com en el cas anterior observem que en la direcció NE 
tenim una intensitat mitja de 3,3 m/s mentre que pels corrents del Sud, per tant 
ascendents, té una mitja de 1,8 m/s. És a dir, com en els mesos d‟estiu podem 
dir que els corrents descendents nocturns són més intensos que els 
ascendents diürns que ve provocat per una major diferència tèrmica nocturna 
entre les dues alçades.  

 

 

Figura H.46 Intensitat del vent tèrmic al hivern 
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Seguidament per acabar de verificar que el vent de Organyà segueix les 
típiques característiques que defineixen un vent tèrmic s‟ha realitzat un estudi 
horari com en el cas anterior dividit en els mateixos mesos anomenant la divisió 
estiu i hivern. Tot i que com hem vist no es tracta d‟una divisió per les estacions 
naturals sinó que és partir l‟any en dues èpoques, la calenta i la freda si es vol 
entendre així. El que s‟ha fet és calcular la intensitat mitja a cada hora del dia 
per a aquestes dues èpoques del any. I d‟aquest estudi en podem extreure 
conclusions interessants. Primerament observem aquí d‟una forma més clara 
que al estiu es quan tenim contrastos tèrmics més grans entre les dues alçades 
ja que és quan es formen els vents més intensos. Però veient la gràfica podem 
corregir les dues afirmacions que hem fet anteriorment quan hem dit que 
aquesta diferència era més pronunciada a la nit que durant el dia, les hem de 
matissar. Això no és correcte del tot, de fet en el cas del estiu aquesta 
diferència arriba a ser més gran cap allà a les 14 hores de la tarda, que és 
quan tenim el màxim dels corrents ascendents, que no pas a les 6h de la 
matinada, quan tenim la intensitat màxima dels corrents ascendents. Dels dos 
gràfics extraiem que de mitjana si que els corrents descendents són més 
intensos i que per tant la diferència gran de temperatura entre el poble i el cim 
dura més estona cada jornada durant la nit que no pas durant el dia. Sent això 
sí el gradient tèrmic més gran a les 14 hores de la tarda del estiu amb un 
corrent ascendent provinent per tant de la direcció SW. En canvi el cas del 
hivern el gradient màxim de temperatura el tenim tant amb els corrents 
ascendents diürns com en els descendents nocturns. Ja que els valors màxims 
en aquests cas a les 9 del matí i a les 16 de tarda són molt semblants. Ajuntant 
aquesta informació amb la provinent dels gràfics anteriors obtenim que al 
hivern també el gradient de temperatures es mante en un valor gran durant la 
nit que no pas durant el dia. Ja que a la nit obtenim intensitats de vent amb un 
promig més elevat que no pas durant el dia, tot i arribar a assolir durant 
aquestes hores intensitats màximes iguals a les nocturnes. Observem a 
continuació la gràfica sobre la qual hem realitzat aquests comentaris: 
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Figura H.47 Intensitat en funció de les hores del dia 

 

Un altre aspecte que es pot observar de fet tant amb la gràfica anterior com 
amb les gràfiques de freqüències presentades anteriorment de la època del 
hivern és com predominen les corrents descendents sobre les ascendents. Si 
ens fixem en la gràfica anterior veiem que a partir de les 20 de la nit fins les 9 
del matí flueixen aquests corrents descendents nocturns. Ho veiem ja que els 
mínims corresponen al matí i al capvespre que es quan s‟inverteix el gradient 
de temperatura i passem de tenir un corrent descendent a un ascendent i a la 
inversa. Aquestes tretze hores de flux descendent nocturn equivalen al càlcul 
anterior d‟un 66% del temps fluint vents nocturns. Així com en el cas dels vents 
ascendents observem que al hivern tenen una durada efectivament curta, de 
les 11 del matí fins les 18 de la tarda que ja s‟entra en una fase de canvi. Per 
cas contrari als mesos d‟estiu veiem que tenim durant més hores un corrent 
ascendent que en el cas del hivern, com havíem comentat anteriorment. 
L‟influència del canvi en hores d‟irradiació solar entre les dues èpoques també 
és patent en la anterior gràfica. On veiem que al estiu es fa de dia abans i per 
tant deixem els corrent catabàtics més d‟hora al matí que no pas al hivern on 
costa molt més escalfar la vall i invertir el procés de circulació del aire. Veiem 
que aquest canvi es produeix al estiu sobre les 9 del matí, mentre que al hivern 
ho fa a les 11. 

Com a conclusió d‟aquests estudis preliminars concloem que a Organyà 
efectivament es formen vents tèrmics d‟una forma clara i demostrable com hem 
vist. Ja que tenim dues direccions principals de vent, on obtenim les mitges 
d‟intensitat més elevades, que són la NE i SW que és la seva direcció 
complementaria. També hi han marcades clarament les fases de transició on el 
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vent passa de circular vall amunt al matí i vall avall al capvespre. Hem vist 
també que al hivern predominen en el temps els vents catabàtics sobre els 
anabàtics, mentre que al estiu aquests últims duren més hores cada dia. 
L‟intensitat també hem intuït d‟una forma preliminar que varia en funció de la 
estació. Essent l‟època d‟estiu quan tenim intensitats més elevades obtenint els 
màxims cap allà a les 14 hores de la tarda. 

 

 

Annex I: RESULTATS DE LES SIMULACIONS AMB EL 
MM5 

 

Aquest apartat era, com s‟ha comentat en diverses ocasions al llarg del treball 
un dels punts d‟estudi interessants a nivell físic del fenomen dels vents tèrmics 
en zones muntanyoses. L‟objectiu d‟aquest punt era simular amb el simulador 
MM5 un episodi de vent catabàtic intens per tal de poder comprovar el seu 
comportament. A la part teòrica del treball s‟expliquen les característiques dels 
corrents nocturns al lliscar per les muntanyes adopten un perfil vertical de 
corrent en xorro, en anglès anomenades Low Level Jets (LLJ). Per recordar 
breument del que fenomen que estem parlant, es tracta d‟un flux d‟aire en una 
alçada determinada desplaçant-se a una velocitat més elevada que a les altres 
altures. Si ens fixem en el seu perfil vertical aquest corrent d‟aire genera un 
màxim a una certa alçada sobre la superfície, mentre que a sota d‟aquesta 
tenim una intensitat molt menor degut als fregaments i a l‟inestabilitat en 
general que genera la superfície. El LLJ el vam analitzar a la part teòrica però a 
través d‟aquesta eina es volia comprovar realment si a Organyà es forma i 
quines característiques té. Es va fer un anàlisi de dies possibles on havia hagut 
ventades intenses a la nit, mirant de forma diària els vents nocturns a Organyà. 
Es van trobar dos dies d‟especial interès per l‟estudi. Els dies 26 de febrer i el 
11 d‟abril del 201142 van ser dies on van haver intensitats nocturnes amb 
promitjos de 8 m/s en les hores de la matinada i amb un comportament en 
general típic dels vents tèrmics. Bufant vent de nord intens a la nit per entrar en 
un període de baixada de les velocitats mentre que el vent canvia a direcció 
sud pel matí i quan ja ha escalfat prou el sol i es genera convecció suficient 
torna a entrar vent amb intensitats elevades però durant el dia amb component 
sud. Tot i tenir els episodis analitzats ja avisem que no ha estat possible 
simular l‟episodi a Organyà amb el MM5. Ja que hi van haver problemes 
tècnics amb les màquines que porten el MM5 al CESCA43. La rutina funcionava 
però no tenia en compte la topografia deixant per tant els resultats, sobretot els 
analitzats en aquest cas on la topografia cobra tanta importància, sense cap 

                                                           
42 Aquest episodis es poden consultar al web del Servei Meteorològic de Catalunya,www.meteo.cat, al apartat d’estacions 
automàtiques XEMA sel·leccionant els dies concrets per l’estació d’Organyà. Aquestes dades seran públiques durant els propers 
dos anys de la seva mesura. 

43 Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya 

 



122                                                                            Anàlisi i aprofitament dels vents tèrmics formats  a les muntanyes 
 

validesa. Vam esperar tot lo que vam poder per a veure si aquest problema 
tècnic es solucionava però finalment al no ser així per poder acabar el projecte 
a temps no es van poder simular els dies plantejats inicialment. El que hem fet 
doncs és analitzar resultats de simulacions anteriors fetes per en Jordi Mazón 
en la vall del riu Foix. Són efectivament valls amb característiques una mica 
diferents, tals com la proximitat de la costa en el cas del riu Foix o bé 
diferències en les pròpies configuracions de la vall. En el cas de la vall del 
Segre, a Organyà, tenim pendents més pronunciats que no pas a la vall del 
Foix i aquest és un dels motius per formular la hipòtesis que en la vall 
d‟Organyà els LLJ es formen també, o d‟una forma més marcada encara. Al no 
poder presentar les simulacions pel nostre cas, ja que no ha estat possible dur-
les a terme, presentem els resultats que havíem esperat obtenir a Organyà. Per 
tant són resultats on es mostren LLJ formats per vents catabàtics. 

Com a incís comentar breument que el model MM5, Mesoscale Model 5th 
generation, és un model regional de mesoescala desenvolupat per la 
Universitat de Pennsilvania conjuntament amb el National Center for 
Atmospheric Research amb la finalitat de predir els fenòmens meteorològics en 
temps real, dur a terme projeccions climatològiques, predicció de ciclons 
tropicals tot i que també permet estudiar episodis meteorològics històrics. 
Aquesta última funció era la que tenia l‟interès per a realitzar el estudi ja que a 
partir de les dades enregistrades en un històric simula, tenint en compte la 
topografia real de la zona, primerament unes condicions de contorn del episodi 
que es vol observar per finalment extreure les variables que són requerides 
d‟aquest episodi amb un mallat de 1 km de altura i un 1 km d‟amplada de 
resolució. 

A continuació presentem els resultats de la simulació del dia 11 de desembre 
del 2010 a la vall del Foix. Es tracta d‟un perfil vertical de la vall orientat en la 
direcció NW on es mostra a través de fletxes la direcció de la component 
vertical i longitudinal de la velocitat del aire. La component lateral queda fixada 
al ser la secció un pla. L‟intensitat del vent està representada en funció de la 
llargada de la fletxa, com més llarga sigui més velocitat hi ha en aquell punt. 
Les fletxes per tant indiquen el recorregut del flux del aire, el pathline. 
Presentem seguidament les figures corresponents a les 4 i a les 7 del mati del 
dia 11 de desembre. 
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Figura I.48 Simulació amb MM5 a les 4 del matí 

 

Aquest perfil correspon a les 4 de la matinada moment on ja es forma 
clarament un perfil LLJ pel pendent de la muntanya. Per a veure-ho ens hem de 
fixar en la cantonada esquerra inferior del quadre on podem observar les 
fletxes com formen un perfil vertical no constant i on a una alçada força baixa 
tenim un màxim d‟intensitat que desprès decreix. Primerament comentar que 
veiem aquestes taques més fosques, perquè en realitat són més denses. Ja 
que s‟han demanat les intensitats i direccions del vent, pintar les fletxes, amb 
una diferència menor d‟alçada que no pas a les capes superior. En el gràfic I.48 
estan pintades les fletxes en els primers 150 m des de la superfície amb molta 
més freqüència, cada 10 metres com a màxim, justament per tenir prou 
resolució per mostrar el LLJ. Ja que com veiem és un perfil que canvia 
ràpidament en alçada i amb una escala més gran no veuríem el fenomen. 
Aquesta freqüència de dades disminueix a partir dels primers 150 m ja que 
després no té canvis tan ràpids amb la variació de l‟alçada. En canvi en les 
divisions verticals estan fetes cada 1 km, per tant aquesta és la resolució en la 
que podem veure els canvis variant la distància des de la muntanya. 

Resumint, a les 4 del matí ja observem un LLJ sobre el pendent de la 
muntanya. És remarcable que aquest perfil característic només el trobem sobre 
el pendent de la muntanya, i en canvi una vegada el terreny és pla es mostra 
una velocitat de vent pràcticament constant en alçada. És aquest un fet 
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important i a tenir en compte ja que nosaltres havíem considerat que el perfil de 
LLJ es mante durant tota la vall. De fet com veiem, després de la muntanya no 
es tracta d‟una zona descendent, és més aviat una plana ja que es manté a 
una alçada constant. Fet que dóna peu a l‟hipòtesis que pot mantenir un cert 
perfil de LLJ a la vall ja que aquesta figura no representa exactament una vall 
amb desnivell. Si som puristes diríem que aquesta figura no representa ben bé 
la component de vent catabàtic ni la de vent de muntanya, més aviat 
representa la component del vent entre la muntanya i una plana, si recordem la 
classificació del vent tèrmic a les muntanyes que es pot analitzar com quatre 
components diferents. És fàcil reconèixer en el perfil del LLJ sobre el pendent 
que les fletxes s‟allarguen en les zones de més pendent, per tant quan el 
pendent incrementa també ho fa l‟intensitat del vent. Finalment veiem que al 
arribar a la base de la muntanya, punt situat aproximadament al kilòmetre 27 
del eix horitzontal el flux desaccelera d‟una forma clara. Al arribar a la plana 
l‟aire frena ja que no hi ha pendent i després poc a poc a mesura que es va 
allunyant de la muntanya torna a accelerar fins a assolir al kilòmetre 50 
aproximadament el valor nominal que ja es manté constant. Aquesta 
acceleració és deguda, possiblement, a que el propi aire fred es va acumulant a 
la base de la muntanya. Aquest al arribar i frenar transmet la seva inèrcia, 
empeny, les següents capes d‟aire que també estan quietes. Aquesta inèrcia 
provoca un progressiu augment de la velocitat del aire. Aquesta podria ser part 
de l‟explicació d‟aquest comportament, tot i que per altre banda no hem 
d‟obviar que com més allunyats estem de la muntanya menys pertorba aquesta 
al flux d‟aire. El corrent a 30 kilòmetres de la base de la muntanya es veu poc 
afectat ja per la pertorbació que introdueix la muntanya acoblant-se d‟una forma 
directe amb els vents d‟escales superiors. El vent a una alçada de 2,8 km per 
exemple té una intensitat pràcticament constant al llarg dels 100 km d‟estudi. 

Seguidament presentem el mateix perfil vertical amb les mateixes dimensions 
de mallat i pel mateix dia d‟estudi per a les 7 del matí. Podem observar en 
aquest cas com en aquesta hora el LLJ creix en alçada i segurament en 
intensitat de vent. A aquesta hora al desembre és de les hores que correspon 
quan es poden formar els corrents catabàtics més intensos. Perquè fa molt que 
no escalfa el sol al cim de la muntanya i l‟aire fred cau amb més força i 
quantitat muntanya avall. Al haver més aire fred veiem que les marques de 
fletxes fosques, a la part inferior esquerra de la imatge, són més amples i altes 
que no pas a les 4 del matí. El LLJ arriba més amunt i conseqüentment també 
desplaça la seva alçada de màxima intensitat amunt. És a dir cap a les 4 de la 
matinada podem observar com es comença a formar un perfil de LLJ marcat, i 
per tant comença desplaçant menys aire que al ser fred llisca arran de terra. 
Mentre que a les 7 del matí podem observar ja aquest perfil de LLJ marcat i 
més definit, ja que l‟aire cau amb més velocitat i quantitat, al ser la bossa d‟aire 
fred al cim més gran i freda. Ens fixem que en les zones de més pendent el flux 
d‟aire s‟accelera i com en el cas anterior al arribar a la zona plana el corrent es 
veu frenat. Inclús podem intuir la formació d‟un vòrtex entre els kilòmetres 15 i 
25 del eix horitzontal i a una alçada de 200 fins a uns 500 metres, correspon 
aproximadament a l‟àrea encerclada en color vermell. Veiem que en aquesta 
àrea l‟aire està quasi bé completament aturat. Fet que és més notori al centre 
del cercle on ho podem observar per la allargada de les fletxes. Si ens fixem en 
els marges del cercle veurem que hi ha fletxes apuntant en direcció ascendent 
per tant l‟aire en aquella zona puja, aproximadament sobre el kilòmetre 26 del 
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eix horitzontal. D‟igual manera es veu com sobre el kilòmetre 15 que l‟aire cau, 
té un direcció descendent. Per tant forma un petit vòrtex, un remolí format pel 
xoc entre l‟aire que cau amb velocitat pel pendent inclinat de la muntanya i l‟aire 
que està quasi bé aturat al punt de calma a la plana. Al xocar una part de 
l‟energia cinètica que porta l‟aire en moviment es transmet al aire en repòs. Per 
això, com dèiem abans, l‟aire a partir d‟aquesta zona comença a accelerar. 
Però una altre part d‟aquesta energia es conserva continuant empenyent-lo i al 
no poder continuar avançant en direcció perpendicular a la superfície perquè 
allà troba una bossa d‟aire en repòs puja. Puja fins que tota l‟energia cinètica 
que porta es converteix en energia potencial, per simplificar depreciant els 
existents fregaments que l‟únic que provoquen es que aquest aire pugi menys 
ja que dissipen energia. Al arribar a la màxima alçada, pel seu propi pes, ja que 
es tracta d‟aire fred i dens, torna a caure accelerant i guanyant energia cinètica 
altre vegada. Havent format un vòrtex visible també en la figura de les 4 de la 
matinada. 

 

 

Figura I.49 Simulació amb MM5 a les 7 del matí 

 
Finalment s‟inclou un radiosondatge de la mateixa simulació realitzada pel 11 
de desembre del 2010 a la vall del Foix sobre un punt sobre el pendent de la 
muntanya representada en les dues figures anteriors. Recordem que un 
radiosondatge, tot i que en aquest cas sigui simulat virtualment, representa 
llançar un globus que guanyi alçada sobre la vertical d‟aquell punt i que mesuri 
per a cada alçada, en aquest cas, l‟intensitat del vent. Una vegada es 
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processen les dades el que s‟obté és un perfil del vent sobre la vertical. Implica 
que saps l‟intensitat del vent a cada alçada, en el nostre cas fins a 1 km, per 
poder veure el seu comportament. Com veiem en la següent figura s‟han 
representat els perfils per les hores 21, 00, 3 i 6 de la matinada. Veiem a la 
llegenda cada traçat a quina hora correspon. El resultat que obtenim és que 
amb el pas de la nit, a mesura que fa més temps de la posta de sol i en 
definitiva a mesura que es refreda l‟aire als cims de les valls el LLJ es torna 
més notori. Amb això entenem que cada vegada cau més aire fred més 
ràpidament i conseqüentment més allunyat de la superfície durant la nit. És 
evident que al haver menys aire baixant pel pendent el màxim està més proper 
a la superfície, ja que l‟aire fred pesa i va arran de terra.  Veiem aquest efecte 
en els perfils per les 00h i les 3 hores de la matinada on tenen un màxim 
d‟intensitat de un 4,8 m/s a una alçada aproximadament de 100 metres, mentre 
que a les 6 del matí quan tenim el flux d‟aire més refredat i per tant cau amb 
més quantitat i intensitat ho fa amb 6,3 m/s i a una alçada de uns 200 metres 
sobre la superfície. A les 21 del vespre veiem que l‟aire encara no s‟ha refredat 
prou i no segueix un perfil de LLJ. Segueix més un perfil exponencial habitual.  

 

 

Figura I.50 Radiosondatges per diverses hores de la nit 

 

Per tant, com a conclusió d‟aquest anàlisi realitzat a partir de les simulacions 
amb el MM5 hem observat que efectivament a la pràctica els vents catabàtics 
intensos adopten un perfil de LLJ com havíem descrit a la teoria. Hem pogut 
veure el comportament d‟acceleració a mesura que augmenta al pendent i el 
comportament del aire al frenar i xocar contra una altre massa d‟aire quieta, 
formant vòrtex i accelerant el flux aturat. També hem vist que a mesura que 
l‟aire es refreda més, per tant avancem en la nit ja que fa més temps que no 
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rep irradiació solar, augmenta l‟intensitat dels vents catabàtics així com la 
quantitat d‟aire fred que llisca per la muntanya. Aquest fet s‟ha pogut observar 
quan l‟alçada d‟intensitat màxima puja en alçada i en general tot el perfil del 
vent es desplaça uns metres amunt. Degut a que s‟apila més quantitat d‟aire a 
la base. Finalment tot i recordar que aquest resultats no han estat obtinguts de 
la vall d‟Organyà sinó d‟una vall més propera a la costa, com la vall del riu Foix, 
fan pensar que a la vall d‟Organyà els corrents nocturns intensos es comporten 
d‟una manera similar. Ja que es tracta d‟una vall més seca i sobretot més 
tancada amb pendents més inclinats que molt poblament accelerin el flux d‟aire 
amb més força tot formant LLJ que creixen, en intensitat i en massa d‟aire 
desplaçat, a mesura que avança la nit. 

 

Annex J: TURBSIM 

 

J.1.        Dades d’entrada al TurbSim 

 

A partir de la dada de intensitat promig del vent, la component longitudinal44, el 
tipus de turbulència que aplica a la nostre zona amb el seu pertinent model, 
característiques i tipus, l‟alçada i les mides de la malla on col·locarem el nostre 
generador. Podem extreure les tres components del vent en tots els punts de la 
malla que hem definit. Aquesta eina ens resulta molt útil ja que així es pot 
modelitzar d‟una manera prou fidel el corrent d‟aire sobre l‟estació 
meteorològica a una alçada de 30 metres. Anem a veure a continuació 
breument els valors d‟entrada necessaris per a realitzar aquests càlculs: 

 Definir la malla de càlcul:  
o demana les mides físiques de la malla tant la seva amplada com 

la seva alçada amb metres així com el número de punts on vols 
que es calculin les tres components de vent. En el nostre cas es 
va generar una malla de 15 per 15 metres d‟alçada i d‟amplada 
respectivament amb un punt de càlcul cada 1,5 metres dins 
d‟aquesta superfície.  

o S‟introdueix l‟alçada física del centre de la malla, que per les 
nostres simulacions varem introduir 30 metres. 

o  Es defineixen els paràmetres temporals de la simulació, així com 
la duració total i els intervals d‟integració. 

 Condicions meteorològiques de contorn:  
o S‟introdueix primerament el model de turbulència que es vol 

aplicar. En aquest apartat hi han sis models diferents on en el 
nostre cas es va aplicar el model SMOOTH. Model que té 
equacions pels fluxos estables, neutres i inestables per separat. 
Defineix la turbulència a aplicar a partir de les dades d‟alçada i 

                                                           
44 Típicament la component u correspon a la component horitzontal respecte el nord, la component v correspon a la component 
horitzontal respecte l’est i la w correspon a la component de vent vertical.  
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intensitat del vent d‟entrada. És a dir, a partir de la mesura a 10 
metres que entrem nosaltres al simulador.  

o El següent paràmetre que hem de triar té a veure el tipus de 
turbina que hi implementarem, en funció de si és gran o petita i en 
funció del model de turbulència triat anteriorment definim més 
acuradament la pertorbació del flux al impactar contra 
l‟aerogenerador. Al haver-hi tres tipus diferents, en el nostre cas 
es va usar el IEC 61400-2 que correspon a turbines de mida 
reduïda, com és el cas de les que instal·larem a Organyà. 

o Hem de introduir també la intensitat de la turbulència que està 
escalada en tres tipus. Essent el tipus A el més turbulent i el C el 
menys, en el nostre cas al tractar-se d‟un nucli urbà per tant amb 
edificis i una carretera propera molt transitada varem escollir el 
tipus A. Apart de considerar amb aquest cas, el pitjor cas en 
quant a intensitat de les turbulències. Aquest paràmetre té 
influència directa sobre la desviació estàndard que té el flux sobre 
el generador. Quan analitzem les dades de sortida del simulador, 
es podran observar amb detall els valors emprats. Tot i així per 
calcular la desviació estàndard del flux s‟ha emprat la següent 
relació, on %turb representa l‟índex de turbulència en tant per 
cent i 𝑢𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  és la velocitat mitja de vent a l‟alçada del 

generador en m/s: 
 

𝜎𝑢 =
%𝑡𝑢𝑟𝑏

100
· 𝑢𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟                                         (J.63) 

 

 

 

Figura J.51 Desviació estàndard en funció de la intensitat promig 

 

L‟anterior gràfic es veu representada una segona manera 
d‟obtenir la desviació estàndard a partir de l‟intensitat de vent mig 
a l‟alçada del aerogenerador. La línea que es va aplicar en les 
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nostres simulacions va ser la continua de color vermell. Ja que 
aquesta correspon al tipus de turbulència A amb el model de 
turbulència normal, veure subapartat següent. 

o El següent paràmetre que es va haver d‟introduir va ser el model 
de turbulència. Que modela el comportament del corrent general, 
dins d‟aquest model hi ha com hem vist els diferents tipus de 
turbulència; A, B i C. En aquest cas com a model general es va 
aplicar, el Normal Turbulence Model ja que els altres models són 
per casos d‟extrema turbulència cas que tampoc hem considerat 
apropiat. 

o Ens demana també el perfil típic vertical d‟Organyà, que com 
sabem típicament segueix un perfil de corrent en xorro. Tot i així 
cal apuntar que per les simulacions que presentem es va emprar 
una combinació de perfil exponencial del vent durant el rotor del 
aerogenerador i a la resta del espai es va modelar amb un perfil 
logarítmic. A continuació es presenten les formules amb les que 
es calcula el vent en funció de la alçada segons cada perfil 
emprat. Vam considerar aquesta aproximació més acurada a la 
realitat del nostre cas que no pas fer servir directament el model 
de corrent en xorro que incorpora el TurbSim. Fet per LLJ a 
alçades molt elevades. És a dir, està fet per corrent intenses que 
tenen els màxims a alçades entre 100 i 470 metres i nosaltres 
vam considerar que típicament els LLJ a Organyà no tenen quasi 
mai el seu màxim d‟intensitat a alçades entre aquest valors, el 
tenen força més baix. És per aquest motiu que es va considerar 
com a bona aproximació aquesta combinació entre perfil 
exponencial i logarítmic de creixement de l‟intensitat del vent. 

 Perfil exponencial: 
 

𝑢 𝑧 = 𝑢 𝑧𝑟𝑒𝑓  · (
𝑧

𝑧𝑟𝑒𝑓
)𝐸𝑋𝑃                                     (J.64) 

 
El exponent agafa el valor típicament segons l‟atmosfera 

estàndard d‟aproximadament 0,2 sense unitats. 
 Perfil logarítmic: 

 

𝑢 𝑧 = 𝑢(𝑧𝑟𝑒𝑓 )
ln 

𝑧

𝑧𝑜  
 −𝜑

ln
𝑧𝑟𝑒𝑓

𝑧𝑜
−𝜑

                                        (J.65) 

 
ZO és la longitud característica que defineix la rugositat de 

la superfície. I on la lletra 𝜑 esta directament relacionada 
amb l‟estabilitat del flux d‟aire. Per un flux d‟aire estable 

𝜑=0, aquest és el cas quan tenim un número de 
Richardson igual a 0. Aquest últim paràmetre representa la 
estabilitat vertical a la turbina. Per a calcular-lo es té en 
compte, la temperatura potencial, l‟alçada sobre el nivell 
del mar i la velocitat del vent. Si agafa valors positius 
representa condicions atmosfèriques estables, si és igual a 
cero condicions neutres i si agafa valors negatius 
representa inestabilitat atmosfèrica. Nosaltres hem agafat 
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com a valor, el que està proposat per defecte, que 
correspon a una situació lleugerament estable, un valor de 
0,04.  

o La velocitat i alçada del vent de referència Hem de introduir la 
intensitat de vent de referència i l‟alçada a la qual va ser 
mesurada. En el nostre cas nosaltres el que vam fer va ser 
introduir set  valors diferents i vam estudiar la sortida a l‟alçada de 
30 metres, aquests resultats estan més detallats en el apartat del 
factor d‟alçada. L‟alçada de referència sempre és de 10 metres. 

 Condicions no meteorològiques de contorn 
o Latitud geogràfica del punt d‟estudi s‟ha d‟introduir, en el nostre 

cas Organyà està a 42,21˚ nord. 
o El velocitat de fricció45 també és una variable a seleccionar. En 

el cas de posar el valor per defecte, com es va fer en el nostre 
assaig, s‟utilitza la següent formula: 
 

𝑢∗ =
0,4·𝑈𝑅𝑒𝑓

ln
𝑅𝑒𝑓𝐻𝑡

𝑍𝑂
−𝜑 𝑅𝐼𝐶𝐻𝑁𝑂  

                                          (J.66) 

A on URef és l‟intensitat de vent de referència, RefHt l‟alçada de 
referència en el nostre cas 10 metres, ZO correspon a la longitud 

de referència per a modelar la rugositat de la superfície, 𝜑 i el 
RICH NO parametritzen l‟estabilitat vertical de la turbina. Totes les 
magnituds de les fórmules donades en aquest capítol s‟expressen 
en unitats del sistema internacional. 

Som conscients que aquesta part ha estat explicada molt resumida, però ens 
interessa només perquè es vegin els paràmetres que s‟han tingut en compte 
per obtenir els resultats, el que es pretén és mostrar que ha estat representat el 
fenomen de canvi d‟alçada amb una fidelitat prou acceptable. 

 

J.2.         Dades de sortida del TurbSim 
 

Primerament recordar al lector que la principal dada de sortida buscada i el 
motiu pel qual es a va fer servir aquest simulador en l‟estudi que ens ocupa és 
el trobar l‟intensitat de vent a trenta metres d‟alçada. I vam escollir de fer-ho a 
través d‟un mètode que fos prou acurat, incloent-hi flux d‟aire turbulent així com 
perfils verticals de vent complexes i tenint en compte en definitiva el major 
nombre possible de factors per tal de fer d‟aquests resultats el més realistes 
possibles. Tot i així el simulador ens proporcionà un ventall de dades de sortida 
molt ampli, car que posteriorment al estudi aquestes no les tindrem en compte, 
sembla interessant mostrar algunes d‟aquestes dades. En aquesta situació 
nosaltres hem triat com a dades amb interès les següents:  

 Les tres components del vent a l‟alçada de 30 metres sobre la superfície 
tenint en compte les dades d‟entrada explicades en el apartat anterior. 
D‟aquestes tres components: la component longitudinal, la component 
lateral i la vertical. Es mostren els seus valors mitjos, mínims i màxims.  

                                                           
45 Shear Velocity or Friction Velocity 
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 Podrem observar la desviació estàndard de cada una de les 
components. 

 Així com l‟índex de turbulència46 del flux. Aquest serveix per a quantificar 
la turbulència que com sabem és la variació de la velocitat i la direcció 
del flux en un interval petit de temps. Aquesta turbulència pot ser 
mecànica quan és provocada per obstacles físics com per exemple: 
edificis, boscos, orografia... Pot ser també una turbulència tèrmica 
generada per la convecció del terra calent per exemple o la combinació 
d‟aquests dos tipus i altres d‟orígens diversos que es puguin generar. 
L‟índex  de turbulència és la relació entre la desviació estàndard de 
l‟intensitat del flux i el seu valor mig. Per tant és directament el % que 
representa la desviació estàndard sobre la intensitat de vent promig. Si 
aquest percentatge és elevat implica que hi ha una desviació típica molt 
important relativament respecte el valor mig i per tant es diu que és un 
flux turbulent. Valors superiors al 15-20% de IT és considera un flux molt 
turbulent on es perd molta energia cinètica en crear els vòrtex i en 
remoure l‟aire que inicialment estava estable. Per tant, és un flux menys 
eficient per a la producció d‟energia. Així doncs, seguidament 
presentarem els respectius IT de cada una de les components del vent 
per a cada cas en %. 
 

%𝐼𝑇 =  
𝜎

𝜔
· 100                                                    (J.67) 

 

On 𝜎 és la desviació típica i 𝜔 és el valor mig de l‟intensitat de vent. 

 Presentarem també l‟energia cinètica de turbulència mitja i l‟energia 
cinètica de turbulència màxima coherent47. Són les energies cinètiques 
teòriques necessàries per generar els vòrtex i les variacions en intensitat 
i direcció del flux turbulent. Aquestes energies cinètiques es dissipen a 
per la pròpia viscositat del entorn. Es tracta d‟una energia no aprofitable, 
pels aerogeneradors, generada pel nostre flux. Segons les equacions de 
Navier Stokes es calculen de la següent forma: 
 

𝑇𝐾𝐸 =
1

2
  𝑢 · 𝑤 2 +  𝑢 · 𝑣 2 +  𝑣 · 𝑤 2              (J.68) 

 
On com sabem u, v i w representen respectivament les components 
longitudinals, laterals i verticals del vector del vent, amb els seus valors 
màxims absoluts independentment del temps l‟un del altre. Volem dir 
que els màxims no han coincidit precisament en el mateix instant els tres 
alhora. Tinguem en compte també que cada multiplicació es tracta d‟un 
producte escalar entre dos vectors. Per a calcular el CTKE, s‟utilitzen els 
valors màxims de les components però en un cas possible i coherent. 
Per tant, s‟estudia el cas en el moment de la simulació que hagin 
coincidit els tres valors màxims a la vegada. Per això es diu màxim 
coherent, ja que és el màxim que s‟ha donat a la pràctica durant la 
simulació, mentre que el TKE és el màxim teòric que es podria arribar a 
donar tot i que no hagi coincidit. 

                                                           
46 Índex de turbulència (IT) 
47 En anglés es conneixen com a Turbulence kinetic enery  (TKE)i la maximum coherent turbulent kinetic energy (CTKE). 



132                                                                            Anàlisi i aprofitament dels vents tèrmics formats  a les muntanyes 
 

 

Annex K: DISTRIBUCIONS DE PROBABILITAT DEL 
VENT 

 

Una vegada analitzat d‟una forma preliminar el vent a la població d‟Organyà, 
veure Annex H, es va mirar realment que és necessari en quant a dades de 
vent per a provar diversos models d‟aerogeneradors. I per això necessitàvem 
saber amb quina probabilitat tindrem cada velocitat de vent. És a dir, és 
necessari el histograma, la funció de la distribució de la probabilitat de tenir una 
intensitat donada durant un període de temps fix. El que per a les aplicacions 
dels aerogeneradors comercials es simplifica calculant amb una distribució de 
probabilitat continua, de Weibull per exemple, es va fer en el nostre cas aplicant 
les dades dels anys 2009 i 2010 de la estació meteorològica d‟Organyà. Del 
que es tracta és anar analitzant tots els mesos del any individualment mirant 
quin  percentatge de cada mes bufa cada intensitat de vent. Es van agafar les 
dades amb una resolució de 1 m/s.. Per així poder calcular les potències 
elèctriques que òbviament estan en funció de l‟intensitat del vent per a cada 
mes del any.  

A continuació es presenta una taula on podem observar per a cada intensitat 
del vent, de la estació, la seva probabilitat d‟ocórrer en els propers anys. En 
realitat, el que estem observant és el percentatge de cada mes en el qual va 
bufar la corresponent intensitat. Agafem aquests percentatges dels anys 2009 i 
2010 com a valors possibles per ser les probabilitats de tenir durant cada mes 
una intensitat de vent donada. Veiem que en el cas del mes de gener es va 
donar un 23,54% del temps de vent en calma, que correspon a 0 m/s. 
Primerament explicar que aquestes probabilitats, o percentatges d‟ocupació si 
entenem que durant un 23,54% del temps del mes de gener es ocupat pels 
vents en calma, s‟han calculat mitjançant el mètode clàssic pel càlcul de 
probabilitats, és a dir: 

% =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠
· 100                                       (K.69) 

 

Segonament apuntar que com a representació del temps total de cada mes, la 
suma de les probabilitats de cada intensitat per un mes concret resulta el 
100%. Ja que per a fer-ho hem analitzat el 100% del temps de cada mes 
contabilitzant tots els casos. Pels casos totals, hem emprat el número de 
mesures que teníem del mes en qüestió sense discriminar de quin any 
provinguin. Volem dir que com a dades del mes de gener hem emprat les 
mesures dels anys 2009 i 2010 conjuntament a una escala temporal semi 
horària, per tant en aquest mes hem considerat com a número de casos totals 
2976 casos. Ja que hem agafat 48 dades diàries, durant 31 dies, durant 2 anys. 
Per tant: 31·48·2=2976. Pels casos possibles hem de considerar el següent: la 
resolució del anemòmetre de la estació automàtica d‟Organyà és de 0,1 m/s, no 
pas de 1 m/s, per tant apuntem que per a fer aquests càlculs hem considerat 
com a cassos possibles totes aquelles intensitats de vent +/- 0,5 m/s de la 
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intensitat d‟estudi. Per exemple, per calcular la probabilitat de tenir 1 m/s hem 
tingut en compte com a casos possibles: [0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1-1,1-1,2-1,3-1,4-
1,5](m/s). És a dir de 0,5 fins a 1,5, el primer inclòs en canvi el segon valor 
exclòs. Aquest mètode s‟ha aplicat per a totes les intensitats. Vegem a 
continuació la taula corresponent als sis primers mesos del any.  

 

Taula K.21 Distribució de la intensitat del vent a 10 m, gener-juny. 

 

Intensitat 
del vent 

(m/s) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

0 23,54 22,31 16,38 15,79 14,71 11,45 

1 29,05 32,58 26,05 24,02 23,18 25,44 

2 16,84 15,99 14,80 16,31 14,95 16,11 

3 13,22 12,27 15,10 16,04 13,54 16,45 

4 9,71 9,78 14,86 16,59 16,43 16,35 

5 3,79 4,57 6,37 7,50 9,84 7,81 

6 1,79 1,60 2,66 2,74 3,56 3,19 

7 1,15 0,67 2,12 0,83 2,65 1,87 

8 0,61 0,19 1,01 0,21 0,91 0,83 

9 0,17 0,00 0,40 0,00 0,17 0,35 

10 0,14 0,07 0,17 0,00 0,03 0,14 

11 0 0 0,03 0 0 0 

 

Observem la clara tendència a disminuir el nombre de casos amb intensitats 
molt baixes a mesura que avancem cap a mesos més calorosos del any. En els 
quals augmenta el nombre de casos sobretot en les intensitats de 4 i 5 m/s. Si 
ens fixem en la següent taula, on es veuen representats els sis mesos del any 
restants, observem en els mesos de Juliol i Agost màxims  de nombre de casos 
amb intensitats elevades. Veiem que la diferència entre els mesos radica 
sobretot en la diferència de les distribucions de les calmes i de les intensitats 
de vent mitges. En canvi no hi ha una gran diferència entre les èpoques del any 
amb les molt altes intensitats, considerant com a molt altes intensitats a partir 
de 8 m/s.  En qualsevol cas veiem que a la població d‟Organyà vents superiors 
de 8 m/s els tenim en els millors dels casos en un 1,6% d‟un mes, el mes de 
Març.  

Als mesos d‟hivern tenim molta més estona vent en calma i baixes intensitats, 
inútils per a la generació d‟energia, en canvi als mesos d‟estiu observem un 
decreixement d‟aquestes situacions sent ocupat aquest temps restant per 
intensitats mitges. Aquest decreixement tindria el seu màxim al mes d‟agost 
quan tenim a Organyà l‟època amb més probabilitat de tenir intensitats 
elevades, a partir de aquest moment tornem a observar una disminució de les 
intensitats mitges i elevades tornat a períodes de vent en calma perllongats i de 
grans quantitats de temps amb intensitats molt dèbils. Com a exemple de mes 
més dèbil en quan a intensitats podem observar el mes de desembre quan un 
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37,25% del mes tenim 1 m/s. El que equival en temps en 277 hores al mes amb 
vent amb velocitat de 1 m/s. O als mesos de gener o novembre tenim un 23% 
del seu temps total sense vent. El que volen dir 174 hores en calma al mes. 

 

Taula K.22 Distribució de la intensitat del vent a 10 m, juliol-desembre. 

 

Intensitat 
del vent 

(m/s) 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

0 11,49 9,10 14,99 17,13 23,43 22,57 

1 24,69 22,30 26,07 27,78 33,56 37,25 

2 14,28 14,41 15,65 17,70 17,49 17,80 

3 17,97 17,40 16,17 15,89 11,80 9,30 

4 19,25 19,79 14,82 10,65 5,80 5,44 

5 6,45 10,08 7,05 5,71 3,58 2,72 

6 3,46 4,03 2,67 2,89 1,98 2,59 

7 1,58 1,95 1,74 1,61 1,56 1,34 

8 0,60 0,71 0,73 0,47 0,59 0,67 

9 0,13 0,13 0,10 0,10 0,17 0,13 

10 0,03 0,03 0,00 0,07 0,03 0,17 

11 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Vegem a continuació una representació gràfica de les dades anteriors per a 
veure els efectes comentats amb més claredat.  En la primera gràfica observem 
els primers sis mesos del any, ens podem fixar fàcilment en el pic dels casos 
per a 1 m/s. Com veiem aquest pic té la tendència a anar decreixent, 
exceptuant al mes de febrer on tenim el màxim ja que és un dels mesos més 
freds del any. Com dèiem com més calor fa menys vent dèbil tenim. En cavi a 
mesura que observem mesos més calorosos veiem que tenim un nombre 
d‟intensitats entre 3 i 5 m/s superior.  
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Figura K.52 Distribució de la intensitat en els primers sis mesos del any 

 

Si ens fixem en la segona meitat del any veiem l‟efecte contrari. El creixement 
de la probabilitat de vent a molt baixes intensitats, creix el pic que hi ha sobre 1 
m/s molt clarament cada mes, i es torna un pendent més lineal. El típic perfil de 
vent duran els mesos freds és un màxim de probabilitat sobre 1 m/s i un 
decreixement força lineal. Mentre que pels mesos calorosos tenims dos pics, 
un sobre 1 m/s, tot i tenir una probabilitat inferior als mesos freds, i un altre 
sobre uns 4 m/s.  Vegem ara el gràfic de la segona meitat del any: 
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Figura K.53 Distribució de les intensitat en els últims sis mesos del any 

 

Finalment observem un últim gràfic on veiem els mesos de desembre i agost 
únicament. Per evitar molèsties de veure moltes línees juntes observem la 
distribució del mes més calorós i del mes més fred a Organyà, efecte que 
coincideix amb els mesos de màxims i mínims en quant a mitja d‟intensitat de 
vent. En aquest cas podem veure clarament que al mes fred hi ha un gran 
nombre de temps en el qual tenim intensitats molt baixes de vent, inservibles 
per a la generació d‟energia, per cas contrari al mes de agost no tenim pas 
tanta probabilitat de trobar-nos en aquesta situació essent molt més probable 
que en cas del mes de desembre tenir 4 m/s d‟intensitat. Comentar per últim 
que com veiem tant en els mesos freds com calents no hi ha diferències 
destacables en quan a les altes intensitats, superiors a 8 m/s. Vegem doncs el 
gràfic: 
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Figura K.54 Distribució de la intensitat al agost i desembre 

 

Annex L: ANÀLISI PER FABRICANTS 
 

En aquest annex està classificat segons els diferents fabricants 
d‟aerogeneradors. Veient per cada un d‟ells les característiques principals dels 
seus models així com les potències que generarien a Organyà. 

 

L.1.        ROPATEC 

 

ROPATEC és una empresa italiana líder en la fabricació i distribució 
d‟aerogeneradors d‟eix vertical des de fa 10 anys. Per tant, la branca de mercat 
per la qual s‟aposta adquirint el seu producte és disseny, innovació, silenci, poc 
manteniment i una bona eficiència. La base del seu projecte estava en 
desenvolupar un aerogenerador sobretot molt robust capaç de ser instal·lat als 
cims de les muntanyes dels Alps, i per tant suportar condicions 
meteorològiques molt adverses. Per tant, la filosofia de la marca a grans trets 
es pot dividir en dues branques principals. L‟innovació, amb els dissenys de 
aerogeneradors d‟eix vertical48. I per altre banda tenir un impacte mínim sobre 
el territori on s‟implanta, generant eficaçment energia verda per tant sense 
emetre emissions de cap tipus, i que el territori no tingui un impacte tampoc 
rellevant sobre la màquina. És a dir, que sigui molt robust i resistent.  

                                                           
48 Tenen l’eix de rotació vertical, a 90˚ respecte la superfície plana del terra. 
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D‟aquest fabricant analitzarem tres models en concret anomenats:  Easy 
Vertical HE, Simply Vertical i Simply Vertical HE. Tots ells, seguint la filosofía 
d‟innovació de la marca, són d‟eix vertical amb potències nominals de 1 kW i 
3,6 kW els dos últims respectivament. Comencem analitzant l’Easy Vertical 
HE: 

 

Taula L.23 Característiques del Easy Vertical HE 

 

Característiques Principals  

Model Easy Vertical HE 

Potència nominal 1,2 kW 

Mida 1,9 · 1,8 m. 

Connexió A bateries amb corrent continua a 12 
o 24 V. 

 

És tracta d‟un aerogenerador de potència nominal de 1 kW amb tres pales 
verticals fetes d‟alumini, acer inoxidable i fibra de carboni. Està dissenyat per 
generar corrent continua per la càrrega de bateries, amb dos modes diferents, 
l‟un que treballa a 12 V i l‟altre a 24 V. A vint metres de distància i amb una 
intensitat de vent produeix un soroll de 43 dB. Finalment té unes mides físiques 
de 1,9 m de diàmetre i 1,8 metres d‟alt el rotor i una superfície alar total de 3,42 

𝑚2 amb un pes de 145 kg. Seguidament presentem una figura on s‟il·lustra la 
seva forma física i on apareixen dibuixats el diàmetre i l‟alçada per no donar 
peu a confusions. 

 

Figura L.55 Aerogenerador de Ropatec 

Una vegada tenim una idea de com és l‟aerogenerador anem a veure com es 
comportaria instal·lat a 30 metres sobre la superfície a Organyà. Per a calcular-



Annex L: Anàlisi per fabricants                                                        139 

ho es va mirar com ho feia el fabricant, i ells per extreure la corba d‟intensitat-
potència49 utilitzen l‟expressió clàssica: 

𝑊 =
1

2
· 𝑣3 ·  𝜌 −  · 0,0000918 · 𝑆 · 𝛾                (L.70) 

 

A on la v és la velocitat del flux d‟aire en m/s la 𝜌 és la densitat del aire al nivell 

del mar (1,225 
𝑘𝑔

𝑚3), que se l‟hi aplica el factor de correcció amb la seva 

corresponent disminució amb l‟alçada, on h és justament l‟alçada del 

aerogenerador sobre el nivell del mar, en m. S  és la superfície alar , en 𝑚2, de 

les pales i 𝛾 és el rendiment del aerogenerador, en % i per tant adimensional. 
Aquest rendiment varia en funció de l‟intensitat del vent. Els seus valors estan 
tabulats per Ropatec, cal destacar que la eficiència màxima d‟aquesta turbina 
s‟assoleix amb l‟intensitat de vent de 13 m/s i pren un valor del 23 % 
d‟eficiència energètica. Aquesta expressió és la potència total que podríem 
extreure del aerogenerador amb la velocitat del aire constant durant una hora. 
És la potència en W/h que multiplicada pel percentatge d‟estona del total que 
bufa aquella intensitat. És a dir, multiplicar la distribució de probabilitats per 
cada una de les potències obtingudes amb al fórmula. Seguidament es 
presenta un exemple per mostrar-ho, només cal comentar que aquest 
aerogenerador comença a generar potència a partir dels 4 m/s. Per això els 
valors per les intensitats 1, 2 i 3 m/s no han estat representats. 

 

Taula L.24 Exemple potència W/h amb el Easy Vertical 

 

Velocitat del 
vent 

Potència (W) 
Eficiència de 

la Turbina 
Probabilitat 

de vent 

Potència 
generada 

(W) 

4 25,74 0,20 11,63 2,99 

5 50,27 0,20 4,46 2,24 

6 86,87 0,20 3,79 3,29 

7 137,95 0,20 1,79 2,47 

8 208,18 0,20 0,61 1,27 

9 304,16 0,21 0,88 2,67 

10 427,86 0,21 0,41 1,74 

11 583,90 0,22 0,10 0,59 

12 776,43 0,22 0,07 0,53 

TOTAL   17,80 

 

Per tant la columna de la potència (W), és directament aplicar la fórmula 
presentada anteriorment. L‟eficiència ve donada pel fabricant per a cada 
intensitat. La probabilitat de vent són els valors de la distribució a partir de les 
dades del SMC corregides i modelades amb els models de les turbulències a 

                                                           
49 És la corba característica de cada generador que relaciona intensitat del vent amb la potència màxima que es pot extreure d’ell  
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partir del simulador TurbSim. L‟última columna representa la potència que 
s‟extreu cada hora. Calculada multiplicant  la segona amb la quarta columna.  
Finalment la potència total promig per a cada hora és la suma directa de la 
potència que es genera amb la contribució de totes les intensitats que es donen 
a Organyà i que generen energia, en aquest cas de 4 fins als 12 m/s. La suma 
de tots els valors de l‟última columna ens donen els W/h promitjos per al mes 
de gener. Per saber la potència al dia multipliquem aquest valor directament 
per 24, i per conèixer la potència generada total al mes de gener multipliquem 
la potència generada diària per 31. Per tant, en aquest cas les potències diàries 
i mensuals es calcularien de la següent manera:  

 

17,79 · 24 = 0,427
𝑘𝑊

𝑑𝑖𝑎
                                         (L.71) 

0,427
𝑘𝑊

𝑑𝑖𝑎
· 30 = 12,81

𝑘𝑊

𝑚𝑒𝑠
                                    (L.72) 

 

Una vegada explicat com es calculen les potències presentem al final del 
apartat de ROPATEC una taula on es mostren les potències extretes per a 
cada mes amb cada model.   

Seguidament fem el mateix anàlisi pel model Simply Vertical, un 
aerogenerador vertical amb una potència treballant a règim nominal de 3,6 kW. 
Aquest té dos modes de funcionament, té la opció , com en el cas anterior, de 
alimentar bateries amb corrent continua a 12 o 24 V. O bé en aquest model 
també hi ha la opció de acoblar-lo amb un inversor per tal de convertir el 
corrent continu en corrent altern amb les característiques necessàries per a 
poder endollar-ho a la xarxa elèctrica domèstica de 220 V d‟amplitud eficaç 
amb un freqüència de 50 Hz. Que com en el cas anterior està muntat amb tres 
pales dels mateixos materials; acer inoxidable, alumini i fibra de carboni. Amb 
una distribució igual que la anterior, veure dibuix anterior, però amb les mides 
següents: 3,3 metres de diàmetre i 2 metres d‟alçada fa el rotor. Per tant té una 

superfície alar de 6,42 𝑚2 amb una massa de 620 kg. Té una eficiència 
energètica màxima per l‟intensitat de 14 m/s amb un valor de 28,4%. En quan a 
soroll, produeix els mateixos 43 dB que en el model anterior en igualtat de 
condicions, tot i ser força més gran. 

 

Taula L.25 Característiques del Simply Vertical 

Característiques Principals  

Model Simply Vertical  

Potència nominal 3,6 kW 

Mida 3,3 · 2,0 m. 

Connexió A bateries amb corrent continua a 12 
o 24 V o amb un inversor amb corrent 
altern es connecta a la xarxa de 
distribució elèctrica domèstica. 
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A continuació s‟adjunta la mateixa taula exemple que en el cas anterior, pel 
mes de gener igualment, però amb els valors per aquest nou model nous. Per 
tant, veiem que aquest model té un rendiment de la turbina lleugerament 
superior que en cas del primer model i al tenir una superfície alar més gran 
genera com podem veure més energia per unitat horària. Per a realitzar els 
càlculs d‟energia es fan servir les mateixes formules que en el cas anterior però 
canviant, això sí, els valors de la superfície alar de les pales i les noves 
eficiències de la nova turbina per a cada intensitat. 

 

Taula L.26 Potència al gener en W/h pel Simply Vertical 

 

Velocitat del 
vent 

Potència (W) 
Eficiència de 

la Turbina 
Probabilitat 

de vent 

Potència 
generada 

(W) 

4 61,29 0,25 11,63 7,13 

5 121,61 0,25 4,46 5,43 

6 214,50 0,26 3,79 8,12 

7 346,65 0,26 1,79 6,21 

8 527,63 0,27 0,61 3,21 

9 765,11 0,27 0,88 6,73 

10 1069,62 0,28 0,41 4,34 

11 1433,50 0,28 0,10 1,45 

12 1873,99 0,28 0,07 1,27 

TOTAL   43,90 

 

Finalment seguint el mateix raonament amb el model Simply Vertical ens dona 
una potència de 1,05 kW diaris i per tant 31,61 kW mensuals al mes de gener 
de promig. 

 

L‟últim model que del fabricant Ropatec que hem analitzat és el Simply 
Vertical HE. Es tracta d‟un model amb la mateixa potència nominal que 
l‟anterior, 3,6 kW, el rotor té el mateix diàmetre, 3,3 m, però en aquest cas un 
metre més d‟alçada, per tant 3 m. El que fa que la seva superfície alar 

augmenti fins a 9,9 𝑚2 i amb un corresponent augment de pes fins a 650 kg 
només la turbina. Aquest canvi, com veurem, fa que sigui un generador més 
eficient per a baixes intensitats tenint la seva màxima eficiència de la turbina als 
12 m/s amb un valor del 28%. Veurem que en general és més eficient a les 
baixes intensitats, en les que per altre banda típicament es treballa a Organyà, i 
dóna més potència al tenir més superfície alar. En quan a modes d‟abastiment 
d‟electricitat, com en el model anterior, és possible alimentar batries a 12 o 24 
V en corrent continua o a través d‟un inversor connectar el dispositiu a la xarxa 
i per tant habilitar directament la sortida del generador al consum domèstic. El 
soroll produït és el mateix, uns 43 dB en igualtat de condicions. 
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Taula L.27 Característiques principals dels Simply Vertical HE 

 

Característiques Principals  

Model Simply Vertical HE 

Potència nominal 3,6 kW 

Mida 3,3 · 3,0 m. 

Connexió A bateries amb corrent continua a 12 
o 24 V o amb un inversor amb corrent 
altern es connecta a la xarxa de 
distribució elèctrica domèstica. 

 

Adjuntem també, com en els casos anteriors, una taula exemple pel mes de 
gener on es mostra la potència generada per aquest aerogenerador. Fixem-nos 
que canvien els valors de l‟eficiència de la turbina per a cada intensitat del vent 

i la superfície alar varia i pren el valor de 9,9 𝑚2. 

 

Taula L.28 Potència mes de gener en W/s pel  Simply Vertical HE 

 

Velocitat del 
vent 

Potència (W) 
Eficiència de 

la Turbina 
Probabilitat 

de vent 

Potència 
generada 

(W) 

4 91,93 0,25 11,63 10,69 

5 182,42 0,25 4,46 8,14 

6 321,75 0,26 3,79 12,19 

7 519,97 0,26 1,79 9,32 

8 791,44 0,27 0,61 4,82 

9 1147,67 0,27 0,88 10,09 

10 1604,43 0,28 0,41 6,51 

11 2150,26 0,28 0,10 2,18 

12 2810,99 0,28 0,07 1,90 

TOTAL   65,85 

 

Generem una potència diària promig al mes de gener amb el Simply Vertical 
HE de 1,58 kW i una potència mensual de 47,41 kW. 

Si comparem els models Simply Vertical i Simply Vertical HE, veiem que només 
amb un metre més d‟alçada del rotor vertical i mantenint la potència nominal del 
aerogenerador a 3,6 kW guanyem al mes de gener 47,41 – 31,61 = 15,8 kW. El 
que representa un guany del 49,9 % de la potència generada amb el Simply 
Vertical. Per poder observar més clarament aquest efecte a continuació 
presentem una taula on figura per a cada mes la potència generada per cada 
un dels tres models analitzats de Ropatec. Aquestes potències mensuals s‟han 
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calculat de la mateixa manera que ho hem fet en els tres exemples anteriors, 

pels mesos de gener. Les unitats de totes les següents potències són  
𝑘𝑊

𝑚𝑒𝑠
. 

 

Taula L.29 Potències dels aerogeneradors d'eix vertical 

 

Mes del any Easy Vertical 
(1kW) 

Simply Vertical 
(3,6kW) 

Simply Vertical 
HE (3,6kW) 

Gener 12,81 31,61 47,41 

Febrer 10,18 25,04 37,51 

Març 17,33 42,73 64,11 

Abril 15,07 37,00 55,50 

Maig 23,26 57,54 86,31 

Juny 20,93 51,66 77,52 

Juliol 19,15 47,15 70,77 

Agost 22,93 56,54 84,85 

Setembre 17,09 42,18 63,30 

Octubre 15,09 37,28 55,94 

Novembre 11,31 28,04 42,08 

Desembre 11,49 28,48 42,74 

Mitja anual 16,387 40,438 60,670 

 

Primerament destaquem la gran diferència entre les potències generades als 
diferents mesos. És molt rellevant que per exemple al mes de febrer només es 
genera el 44% de la potència que s‟arriba a generar al mes de agost. En 
general destaquem una disparitat de valors molt considerable entre cada mes, 
es fa difícil per tant treballar amb un valor de promig anual. Hem de considerar 
mes a mes per poder veure els canvis significatius en quan a potència 
entregada. Aquesta disparitat es produeix principalment a canvis en la 
distribució de les velocitats. Recordem que als mesos més calorosos del any es 
quan tenim les distribucions de vent amb valors mitjos més elevats i menys 
períodes de calmes. Per tant, tenim els aerogeneradors més temps funcionant i 
típicament estan funcionant a intensitats de vent més elevades. I com hem vist 
a  l‟expressió de la potència, aquesta depèn del cub de la velocitat. Canvis 
lleugers en la velocitat promig impliquen efectes molt visibles en la sortida en 
potència. 

Observem també la diferència entre la potència que genera l‟aerogenerador de 
1 kW i els de 3,6 kW. Veiem que al ser generadors, aquest últims, amb pales 
molt més grans, amb eficiències més elevades poden generar molta més 
potència. I cal destacar la millora del model Simply Vertical HE respecte l‟altre 
Simply Vertical. El primer es tracta un aerogenerador molt més eficient per les 
nostres característiques eòliques que extreu molta més potència amb el mateix 
perfil de vent. De fet, els tres models d‟aerogeneradors estan el mateix temps 
operatius, ja que els tres models comencen a treballar d‟una manera constant a 
partir dels 4 m/s. Veiem doncs, que amb el mateix temps d‟operació el Simply 
Vertical HE extreu un 50% de potència més que no pas l‟altre model de 3,6 kW. 
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A continuació fixem-nos en els temps operatius cada mes del any. Donem la 
informació en % del temps del mes i en hores de cada mes, tot i que no és la 
unitat habitual per donar aquest paràmetre. 

 

Taula L.30 Temps operatius pels aerogeneradors d'eix vertical 

 

Mes del any Temps en % Temps en hores 

Gener 23,74 176,63 

Febrer 23,32 162,31 

Març 35,49 264,05 

Abril 36,06 259,63 

Maig 40,65 302,44 

Juny 39,92 287,42 

Juliol 41,52 308,91 

Agost 46,15 343,36 

Setembre 34,85 250,92 

Octubre 29,86 222,16 

Novembre 18,74 134,93 

Desembre 17,43 129,68 

Mitja anual 32,31 236,87 

 

Al tenir promitjos de vent superiors en els mesos on les temperatures són més 
elevades, produeix com podem veure en l‟anterior gràfic, que els mesos d‟estiu 
estiguin els aerogeneradors més temps operatius. Generant més potència i 
sent més eficaços i rentables. Apart d‟aquest fenomen destaquem el poc 
rendiment dels aerogeneradors als mesos freds. Fixem-nos per exemple, en el 
mes de desembre on només un 17,4% del temps tenim els generadors operatiu 
i per tant un 83% del mes de desembre no generem potència amb cap dels tres 
models provats d‟aquest fabricant. Per a fer-ho veure més clar el problema 
tenint cinc dies, equival a generar potència elèctrica durant un dia sencer 
mentre que als quatre dies restants generem 0 W. 

L.2.        Bergey 

 

Els següents models d‟aerogeneradors que hem analitzat han estat tres models 
del fabricant nord-americà Bergey.  Es tracta d‟un fabricant amb més de trenta 
anys d‟experiència pioner en el camp de la mini eòlica. Com a qualitat distintiva 
de la marca, punt on difereix clarament amb Ropatec, són models senzills, 
simples i seguint un disseny més clàssic. Sense buscar tant un gran disseny 
com un bon rendiment amb una gran relació qualitat preu. Estan duent a terme 
projectes de suport energètic en vuit països del món on apliquen els seus 
aerogeneradors per a: reducció de costos elèctrics de parcs temàtics, a 
Bangladesh per a un subministrament d‟electricitat en cas de apagades, per 
alimentar equips de telecomunicacions remots, potència per a l‟extracció 
d‟aigües subterrànies... Donem aquests exemples ja que hem considerat un fet 
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molt positiu que els models d‟aquest fabricant hagin estat els escollits en formar 
part d‟aquests projectes, la majoria d‟un caire solidari on els financen ONG o bé 
caixes d‟estalvis en les seves obres socials. Aquest fet dona una idea de que 
són models efectivament amb una bona relació qualitat preu i que ofereixen 
resultats bons en terreny estan diversos com els deserts subsaharians, 
Bangladesh o el centre de recerca National d‟energia eòlica dels Estats Units.  
Difereix també del fabricant anterior en que els generadors de Bergey són d‟eix 
horitzontal amb tres pales.  

 

L.2.1.      Bergey XL 1kW 

 

Es tracta d‟un aerogenerador d‟eix horitzontal amb tres pales amb un diàmetre 
del conjunt del rotor i de les pales de 2,5 m, amb una velocitat d‟arrencada de 2 
m/s, fixem-nos en la diferencia d‟aquest paràmetre respecte els models de 
Ropatec. Produeix un soroll a 20 metres amb una intensitat de vent de 10 m/s 
de un 54 dB. Veiem la taula amb les seves característiques bàsiques: 

 

Taula L.31 Característiques del Bergey XL 1kW 

 

Característiques Principals  

Model XL 1 kW 

Potència nominal 1,2 kW 

Mida 2,5 metres de diàmetre 

Connexió A bateries amb corrent continua a 12 
o 24 V. 

 

És un model equivalent al Easy Vertical de Ropatec però en una configuració 
d‟un generador d‟eix horitzontal, a continuació es presenta una comparació 
entre aquests dos models per tal de veure diferències entre generadors amb 
diferents eixos de rotació. Per fer-ho es mostren les dues corbes 
característiques de potència per veure les seves diferències: 



146                                                                            Anàlisi i aprofitament dels vents tèrmics formats  a les muntanyes 
 

 

 

Figura L.56 Corba de potències de Bergey i Ropatec 

 

Com podem observar el model de Bergey presenta una corba molt més 
favorable sobretot operant a baixes i mitges intensitats de vent. Perquè ofereix 
considerablement més potència per la mateixa intensitat de vent que el model 
de Ropatec. És un model més eficient, com a mínim operant en les condicions 
típiques d‟Organyà. Ja que si bé es cert que a altes intensitats, ens ofereix més 
potència el model amb eix de rotació vertical. En el 100% de les condicions 
d‟operació estadísticament parlant d‟Organyà, velocitats promig inferiors en tot 
cas a 12 m/s, ens ofereix el model de Bergey una potència molt superior al 
model de Ropatec. Aquesta enorme diferència és la causa, com és lògic, 
principal de la gran diferència entre la potència entregada pel model de Bergey 
respecte el de Ropatec. Essent la potència entregada pel primer fabricant molt 
més elevada, com veurem quasi bé el doble de potència per a tot el rang 
d‟operació.  Evidentment a aquesta diferència entre les corbes característiques 
i hem de afegir la diferència en la velocitat d‟arrencada dels dos 
aerogeneradors, essent de 2 m/s i de 4 m/s pels models de Bergey i de 
Ropatec respectivament, on evidentment el primer té un temps operatiu molt 
més elevat ja que opera a velocitats de vent més baixes. 

Al final del apartat del fabricant Bergey, es presenta el quadre comparatiu on es 
mostren per els tres models del fabricant les potències entregades per cada un 
d‟ells cada mes del any. 
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L.2.2.      Bergey 7,5 kW 

 

Es tracta d‟un aerogenerador d‟eix horitzontal amb tres pales amb un diàmetre 
del conjunt del rotor i de les pales de 7m, amb una velocitat d‟arrencada de 4 
m/s. Oferint un temps operatiu menor que el model analitzat anterior. Produeix 
la mateixa contaminació sonora de 54 dB en igualtat de condicions. Com a tret 
distintiu principal, és el model de Bergey amb una potència nominal més gran 
per a la càrrega de bateries. Sent un model molt eficaç si és aquest el sistema 
de distribució d‟energia que requereix la nostre instal·lació ja que generarem el 
màxim de potència en corrent continua. I per tant, carregarem les bateries més 
ràpidament.  Presentem a continuació la taula amb les seves característiques 
bàsiques: 

 

Taula L.32 Característiques del Bergey 7,5 kW 

 

Característiques Principals  

Model Bergey 7,5 kW 

Potència nominal 7 kW 

Mida 7 metres de diàmetre i amb un pes de 
1050 lbs 

Connexió A bateries amb corrent continua a 12, 
24, 120 o 240V. 

  

L.2.3.     Bergey 10 kW 

 

Es tracta d‟un aerogenerador d‟eix horitzontal amb tres pales amb un diàmetre 
del conjunt del rotor i de les pales de 7 m, amb una velocitat d‟arrencada de 3 
m/s. Veiem que tot i ser un aerogenerador amb més potència nominal que 
l‟anterior té una velocitat d‟arrencada inferior, fet que evidentment el convertirà 
doblement efectiu, motius pels qual generarà com veurem considerablement 
més potència elèctrica. Produeix la mateixa contaminació sonora de 54 dB a 20 
metres de distància amb una intensitat de vent de 10 m/s.  La diferència 
principal respecte els altres dos models de Bergey analitzats radica en que és 
tracta d‟un aerogenerador per a connectar a la xarxa de distribució elèctrica 
domèstica. És a dir, incorpora un sistema inversor de corrent, que converteix el 
corrent continu en corrent altern amb una freqüència de 50 Hz i una amplitud 
eficaç de 220 V.  Presentem a continuació la taula amb les seves 
característiques bàsiques: 

 

Taula L.33 Característiques del Bergey 10 kW 
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Característiques Principals  

Model Bergey 10 kW 

Potència nominal 11,5 kW 

Mida 7 metres de diàmetre i amb un pes de 
1050 lbs 

Connexió Amb un inversor amb corrent altern es 
connecta a la xarxa de distribució 
elèctrica domèstica. Per tant, es 
converteix en corrent alterna de 220 V 
a 50 Hz. 

 

A continuació presentem les corbes característiques de potència dels models 
de 7,5 kW i de 10 kW de Bergey, per tal de veure la diferència en la potència 
que es genera a partir de les mateixes intensitats de vent: 

 

 

Figura L.57 Comparativa de potència del 10 kW i el de 7,5 kW 

 

Com podem observar, en quasi la totalitat del rang d‟operacions amb l‟intensitat 
d‟Organyà els dos models presenten quasi la mateixa corba característica. De 
fet, la diferència comença a ser sensible a partir d‟intensitats superiors a 9 m/s, 
intensitats que a Organyà tenen una probabilitat d‟ocórrer inferior típicament al 
1%. La gran diferència que sorgeix en la potència generada a partir d‟aquesta 
intensitat no té una gran  influència en el nostre anàlisi. Per tant,  la diferència 
que s‟observa en les potències entregades totals ve marcada principalment per 
que el model de 10 kW té una velocitat d‟arrencada de 1 m/s més baixa que el 
de 7,5 kW. I a Organyà les influències de les baixes velocitats, és com 
observarem molt rellevant ja que aquestes són la majoria. 
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Finalment presentem la taula amb les potències generades, promitjos, pels tres 

models de Bergey, totes les potències estan expressades en 
𝑘𝑊

𝑚𝑒𝑠
: 

 

Taula L.34 Potències generades pels Bergey 

 

Mes del any XL 1 kW 7,5 kW 10 kW 

Gener 31,33 187,74 212,28 

Febrer 25,95 150,61 174,23 

Març 42,34 254,95 286,29 

Abril 38,76 230,24 258,71 

Maig 56,98 361,79 382,69 

Juny 50,52 314,14 342,19 

Juliol 47,53 286,28 318,41 

Agost 56,47 350,37 378,27 

Setembre 43,10 261,45 286,86 

Octubre 38,06 230,09 253,71 

Novembre 28,69 172,61 191,17 

Desembre 28,41 173,51 189,86 

Mitja anual 40,68 247,82 272,89 

 

Comparem seguidament la diferència entre la potència que entrega el model de 
7,5 kW i el de 10 kW, veiem que aquesta diferència és relativament petita, d‟un 
10,62% més de potència generada amb el segon model respecte el de 7,5 kW. 
En el següent gràfic observem la diferència de cada mes en la potència 

generada en valor absolut i per tant en 
𝑘𝑊

𝑚𝑒𝑠
, tenint en diferència relativa màxima 

un 15,6% i mínima de 7,9 %. 
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Figura L.58 Diferència entre potència del 10 kW i el de 7,5 kW 

 

Aquesta diferència radica en el temps operatiu de cada un d‟aquest models. 
Com hem vist, cada un d‟ells té una velocitat d‟arrencada diferent, el que 
comporta un temps operatiu diferent en cada model. Observem finalment una 
taula on s‟expressen els temps operatius en % de cada mes. 

 

Taula L.35 Temps operatiu dels Bergey 

 

Mes del any % operatiu amb 
el 1kW 

% operatiu amb 
el 7,5kW 

% operatiu amb 
el 10kW 

Gener 47,41 23,74 37,34 

Febrer 45,14 23,32 36,56 

Març 56,96 35,49 49,38 

Abril 60,22 36,06 52,10 

Maig 62,11 40,65 53,88 

Juny 74,66 39,92 53,90 

Juliol 73,97 41,52 56,47 

Agost 68,59 46,15 60,93 

Setembre 69,25 34,85 50,30 

Octubre 55,09 29,86 44,98 

Novembre 43,01 18,74 33,60 

Desembre 40,17 17,43 29,90 

Mitja anual 58,08 32,31 46,61 
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Com és lògic el model XL 1 kW al tenir una velocitat d‟arrencada més petita és 
per tant l‟aerogenerador que aprofita més el potencial eòlic d‟Organyà sent el 
que genera més potència, respecte la seva potència nominal. És per tant el 
model més eficient perquè és capaç d‟aprofitar molt de més vent, que no pas 
els altres models. 

 

L.3.        Windspot 

 

Windspot és l‟últim fabricant que hem analitzat, es tracta d‟un fabricant amb 
una filosofia molt similar a la de la marca Bornay, és a dir aerogeneradors 
fiables, eficients i poc sorollosos per a un autoconsum d‟electricitat. De fet 
l‟empresa està dirigida pel germà de Juan Bornay, per David Bornay que ha 
aportat els coneixements adquirits amb la seva experiència. Els models al 
mercat d‟aquest fabricant tenen potències nominals des de 1,5 kW fins a 15 
kW. Fet que fa que sigui un fabricant amb la tendència a oferir models amb 
més potència i per tant aerogeneradors en definitiva físicament més grans que 
Bornay per exemple.  

Hem analitzat el model del Windspot 3,5, amb una potència nominal de 3600 
kW amb una intensitat nominal de uns 13 m/s. Es tracta d‟un aerogenerador 
amb tres pales de fibra de carboni de 4,08 metres de diàmetre del rotor i amb 
un pes de 185 kg. Té un sistema de parada electrònic, a diferència d‟altres 
models, a partir de uns 18 m/s. Es frena per tant amb un mecanisme d‟imans, 
enlloc d‟inclinar l‟aerogenerador com en el cas de Bornay. Aquest punt s‟ha 
considerat interessant de comentar prequè el mecanisme de frenada del 
aerogenerador, incrementa d‟una forma important el pes total del sistema. I 
tenint en compte que són sistemes que s‟instal·len sobre torres a certa l‟alçada, 
el pes determina el tipus de torre requerida. Podem considerar que els models 
de Windspot poden tenir un cost addicional amb la compra de la torre, respecte 
els per exemple fabricats per Bornay, degut justament a un increment del seu 
pes. Comparem ràpidament el pes del Bornay 3000, que es tracta d‟un 
aerogenerador d‟unes característiques molt similars al Windspot 3500. El 
primer pesa 107 kg mentre que el de Windspot 185 kg, inclús el model de 
Bornay 6000, amb un potència nominal de 6,2 kW, té un pes total de 125 kg. 
Hem comparat aquests models ja que tenen un diàmetre del rotor idèntic amb 
el Windspot simplement que tenen un altre sistema de parada. Sistema que 
protegeix els mecanismes elèctrics, els rodament i les escombretes per tal de 
no ser malmesos si l‟aerogenerador gira incontroladament ràpid.  

Continuant amb les característiques del Windspot 3500, és un model força més 
sorollós que els models de Bergey, en aquest cas, ja que genera uns 45 dB a 
60 metres del generador amb una intensitat de vent de 8 m/s. Quan les 
mesures donades pel fabricant Bergey són de 54 dB però mesurat a 20 metres 
de distància i amb 10 m/s d‟intensitat del vent. Si ho comparem cabria esperar 
que aquest aerogenerador produeixi considerablement més soroll, respecte els 
altres fabricants analitzats. Tenint en compte que l‟instal·lació del 
aerogenerador s‟ha de dur a terme a un nucli urbà, o en les proximitats podria 
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ser una condició limitant. Vegem a continuació les característiques principals 
del Windspot 3500: 

 

Taula L.36 Característiques del Windspot 3500 

 

Característiques Principals  

Model Windspot 3500 

Potència nominal 3,6 kW 

Mida 4 metres de diàmetre i amb un pes 
de 185 kg. 

Connexió Amb un inversor amb corrent altern 
es connecta a la xarxa de distribució 
elèctrica domèstica. Per tant, es 
converteix en corrent alterna de 220 
V a 50 Hz. 

 

Aquest model el vam seleccionar inicialment per poder comparar el rendiment 
d‟un aerogenerador d‟eix vertical amb un d‟eix horitzontal. És a dir, comparar-lo 
amb el Ropatec Simply Vertical HE, que té una potència nominal idèntica de 
3,6 kW. Tot i així si ens fixem en els resultats  de potències generades 
presentats anteriorment, aquest model d‟eix vertical és més comparable amb 
un d‟eix horitzontal d‟una potència nominal molt inferior, per exemple amb el 
Bornay 1500. 

La manera per a realitzar el càlcul de potències d‟aquest fabricant és la mateixa 
que la empleada en els casos anteriors dels fabricants Bergey i Bornay 
respectivament. Per tant, per a veure amb detall l‟explicació d‟aquest càlcul 
preguem que es miri els apartats d‟aquests fabricants. Seguidament presentem 
la corba característica de potència del Windspot 3,5 kW pel rang d‟operacions 
d‟Organyà: 
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Figura L.59 Corba característica del Windspot 3500 

 

Si apliquem aquesta corba sobre la nostre distribució de probabilitats de vent 
de cada mes, obtenim la potència mitja horària generada amb el Windspot 3,5. 
Només remarquem que en aquesta corba de potència ja s‟han aplicat els 
factors d‟alçada i de turbulència, que en aquest cas torna a ser 0% ja que la 
turbulència ja va ser incorporada a través de les simulacions amb el TurbSim. 

Finalment presentem la taula de les potències promitjos en kW de cada mes 
generades amb aquest model, comparades amb el model d‟eix horitzontal Easy 
Vertical HE: 

 

Taula L.37 Comparativa de potències d'aerogeneradors de 3,5 kW 

 

Mes del any Windspot 3,5 kW Simply Vertical 
HE (3,6kW) 

Gener 104,64 47,41 

Febrer 88,39 37,51 

Març 136,85 64,11 

Abril 127,54 55,50 

Maig 176,97 86,31 

Juny 168,77 77,52 

Juliol 158,64 70,77 

Agost 177,82 84,85 

Setembre 145,61 63,30 

Octubre 125,33 55,94 

Novembre 96,41 42,08 
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Desembre 95,03 42,74 

Mitja anual 133,50 60,670 

 

Com podem observar ràpidament, el model d‟eix horitzontal és molt més 
eficient pel nostre rang de vents generant molta més potència cada mes. De fet 
genera un 220% de promig més de potència elèctrica, per tant més del doble 
de la potència que genera el model d‟eix horitzontal. És degut ja que, 
primerament el model de Windspot té una velocitat d‟arrencada de 2,5 m/s 
mentre que el de Ropatec és de 4 m/s fet que fa que el primer model aprofiti 
molta més estona el vent, i que per tant lògicament generi electricitat durant 
més temps. Segonament l‟eficiència de la turbina d‟eix horitzontal és superior a 
la d‟eix vertical, és a dir la corba característica del fabricant de Windspot té una 
relació de potència amb intensitat del vent superior a la del altre model. 
L‟aerogenerador d‟eix horitzontal, conseqüentment, genera més potència per la 
mateixa intensitat de vent. 
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A continuació anem a veure una taula on estan els costos de l‟instal·lació 
proposada: 

 

Taula M.38 Elements amb preus de l‟instal·lació 

 

Instal·lació Nombre d’unitats Preu (€) 

Bornay 1500 amb 
inversor de xarxa 

1 5900 
 

Panells solars ERDM 
200W 

8 4312 

Torre pel 
aerogenerador de 30 m 

1 2155 

Bateria monobloc 
Enersol 12v. 256Ah. 
C120 
 

1 554,4 
 

Equip per a vendre a la 
xarxa, és un contador 
homologat per saber la 
potencia de sortida 
 

1 4700 
 

Regulador Steca Taron 
245 

1 339 

Mà d’obra 1 3500 

TOTAL  21460,4 
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Observem que a l‟instal·lació és necessàri un equip per fer un control i 
adquisició de dades a través d‟un sistema de monitorització. Incorpora 
contadors de potència elèctrica tan d‟entrada com de sortida del sistema, per 
contabilitzar la potència elèctrica que es compra i la possible venta. Els preus 
del aerogenerador, les bateries, l‟inversor i el regulador han estat extrets 
directament del catàleg del fabricant Bornay. Com a cost de la torre on s‟ha 
d‟instal·lar l‟aerogenerador s‟ha pres el de la torre tubular fabricada per Bergey 
de 30 metres. Es tracta d‟una estructura de ferro galvanitzat de 3,11 metres de 
diàmetre. En el preu s‟inclou les estructures necessàries per a muntar-la així 
com les necessàries per fixar-la correctament sobre el terra. El seu preu ha 
estat extret del catàleg de Bergey. Finalment els preus dels panells solars han 
estat considerats el publicats a la pàgina web de l‟empresa fabricant ERDM 
SOLAR. Evidentment tot i que els preus estiguin extrets dels catàlegs oficials el 
preu total de l‟instal·lació és una aproximació. A falta de poder constatar el preu 
real de la mà d‟obra així com altres petits elements no tinguts en compte com el 
cablejat, proteccions elèctriques etc. Aquesta petita presentació dels costos té 
per tant un caire orientatiu i en qualsevol cas no es pretén realitzar un 
pressupost acurat. 

Per estimar el temps d‟amortització de la despesa realitzada s‟han previst dos 
models, el primer passa per vendre tota la potència elèctrica generada a la 
companyia elèctrica que distribueixi la zona i comprar la potència necessària 
per alimentar l‟instal·lació de la casa familiar. El segon model es tracta d‟una 
instal·lació aïllada.  

A Espanya les companyies de distribució elèctriques estan obligades a comprar 
la potència generada d‟una forma no contaminant a un preu estipulat, que és 
0,4509 €/kWh50 al any 2009 amb una pujada prevista del IPC51 del 1,75% anual 
durant els primers 25 anys de l‟instal·lació. Vegem que aquest preu de compra 
és 3,85 vegades el preu que paguem els consumidors com a valor promig a les 
companyies, típicament el kW a 0,1177€ aproximadament. Per calcular els 
ingressos mensuals de la venta de potència ho hem fet seguint la següent 
expressió: 

 

0,4509  
€

𝑘𝑊
 · 𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  

𝑘𝑊

𝑚𝑒𝑠
 = 𝑖𝑛𝑔𝑟é𝑠 [

€

𝑚𝑒𝑠
]         (M.73) 

 

Si restem d‟aquests ingressos el cost del consum domèstic propi, ja que no 
hem d‟oblidar que l‟instal·lació està feta per a una casa particular, obtenim els 
guanys mensuals. Com a consideració s‟ha pres el consum domèstic constant 
durant tot l‟any, que ja sabem que no és cert, i amb el valor de 8116 Wh diaris. 
Hem agafat aquest valor ja que és un valor de consum típic d‟una casa familiar 
amb un consum elevat, i a més a més es tracta del valor promig de potència 
anual que genera els sistema híbrid proposat. Per a veure el primer model 

                                                           
50 Fonts: Endesa Online i Solar fotovoltaícas, consultoria ambiental. 
51 Índice de precios del consumo 
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d‟amortització una mica més clar presentem la següent taula on tots els valors 
estan amb €: 

 

Taula M.39 Guany mensual 

 

Mes del any Ingrés de la 
venta 

Cost del consum Guany net 

Gener 77,70 28,66 49,04 

Febrer 75,45 28,66 46,79 

Març 104,02 28,66 75,36 

Abril 102,60 28,66 73,95 

Maig 109,88 28,66 81,23 

Juny 127,86 28,66 99,20 

Juliol 126,97 28,66 98,32 

Agost  130,87 28,66 102,22 

Setembre 103,97 28,66 75,31 

Octubre 101,31 28,66 72,66 

Novembre 96,12 28,66 67,46 

Desembre 75,34 28,66 46,68 

Mitja anual 1232,09 343,89 888,2 

 

La columna del guany net són els ingressos menys les pèrdues en concepte de 
factures, com podem observar s‟ha considerat aquest últim valor constant per a 
tots els mesos del any. Aquest cas és pel primer any de la inversió, però si 
tenim en compte la pujada del 1,75% del IPC en les dues tarifes, tant en la de 
venta com en la de compra del kW aquests guanys augmenten amb el pas dels 
anys com veurem en el següent gràfic. Aquí està representada justament la 
diferència entre els ingressos per venta de potencia i el cost del consum de 
l‟instal·lació.  
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Figura M.60 Guany net 

 

Per tant seguint aquest creixement dels guanys, la previsió per l‟amortització de 
l‟inversió es preveu de 19 anys i uns 10 mesos. Aquest temps és el necessari 
per cobrir les despeses inicials mentre que els ingressos previstos en els 
propers 25 anys són de 27920 €. Dit això l‟instal·lació de aquest sistema híbrid 
suposaria un benefici de 7014 €. Hem descomptat del preu inicial el preu de la 
bateria ja que si venem tota la potència elèctrica i no fem consum domèstic, 
comprem tota la electricitat necessària, no ens cal emmagatzemar energia. Per 
això el cost total d‟aquesta instal·lació és de 20906 €. Evidentment aquests 
7014€ només són una previsió orientativa subjecte a canvis i a diverses 
consideracions presses. Tals com si varia la inflació del IPC o si les tarifes de 
venta i de compra no augmenten de preu amb el mateix gradient, entre altres. 
Aquests fets podrien provocar que el guany enlloc de créixer es mantingués 
constant o inclús decreixés d‟any amb any. Aquest seria el cas de que la tassa 
de compra per part del consumidor pugés més ràpidament que la tassa de 
venta del kW d‟energia verda. Una altre consideració feta és que el consum de 
potència per part de l‟instal·lació es mantingui constant en els 8115 Wh al dia 
durant tot l‟any. Com sabem això no és ni molt menys així però s‟ha fet aquesta 
consideració per a simplificar els càlculs. 

Concloem que aquest sistema híbrid a tan petita escala si s‟implementa 
l‟estímul econòmic no hauria de ser el principal motor del projecte. Ha de ser 
més aviat una voluntat de contribuir a la reducció d‟emissions contaminants i la 
satisfacció d‟utilitzar energia verda pel consum domèstic, tot i que el seu ús 
sigui vendre-la, sense dependre tan directament de les companyies elèctriques. 
Perquè en cas de necessitat es podria tallar la venta a les companyies i fer 
servir l‟energia pròpia amb el sistema eòlic solar per tal d‟alimentar l‟instal·lació. 
Aquest però, ja seria el model propi d‟una instal·lació aïllada. 
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En una instal·lació aïllada, com indica el seu nom, no hi ha connexió amb la 
xarxa de distribució elèctrica i per tant no hi ha possibilitat de vendre la potència 
sobrant a cap companyia perquè no hi ha forma de enviar-la. Per tant l‟anàlisi 
de costos és ben senzill ja que el guany, o pèrdua en aquest cas, és el valor de 
l‟instal·lació menys el preu de les factures del consum elèctric durant els anys 
de vida útil de l‟instal·lació. Es pot considerar aquesta vida útil de uns 25 anys 
com a màxim sobretot tenint en compte la degradació dels panells solar amb el 
pas del temps. 

Com a potència de consum domèstic hem agafat en aquest cas 6000 Wh diaris 
ja que no hi ha la possibilitat de comprar la potència que pugui faltar als mesos 
d‟hivern. I com que al desembre es generem uns 5955 Wh diaris s‟ha de 
dimensionar el sistema pel pitjor cas per tal de que funcioni tot l‟any 
correctament. Amb la potència sobrant als altres mesos, recordem per exemple 
que al mes d‟agost es generen 10300 Wh diaris i per tant sobren 4300 Wh 
diaris, es podria alimentar algun dispositiu extern a la casa com podria ser una 
bomba d‟aigua. Es podria aprofitar part de la potència en els dies que generem 
més dels 6000 Wh per activar una bomba d‟aigua i omplir una bassa pel reg 
que bona falta fa en els mesos d‟estiu, per exemple o algun dispositiu similar. 
Hem de tenir en compte per això que no tota la potència excedent s‟ha de 
destinar a moure la bomba d‟aigua. També s‟ha de destinar una part a carregar 
les bateries per tal de poder tenir subministrament de potència suficient durant 
els dies que s‟estigui per sota dels 6000Wh diaris o bé per algun dia puntual 
que hi pugui una demanda de potència en l‟àmbit domèstic superior. 

L‟estalvi és directament el preu de la potència generada durant aquest temps 
per una companyia elèctrica convencional. I aquest preu és tenint en compte un 
increment del IPC del 1,75% estable en els propers 25 anys de vida operativa 
del sistema de 10817€. Mentre que el cost inicial tenint en compte el preu de 
les bateries però descomptant el preu del equip per vendre la potència52 és de 
16760 €. Finalment les pèrdues són: 

 

10817 − 16760 = −5943 €                               (M.74) 

 

Tot i així pot ser que aquesta sigui una molt bona opció per portar electricitat on 
no és possible perquè no hi arriba la xarxa elèctrica i per tant l‟opció d‟instal·lar 
un sistema híbrid d‟aquestes característiques sigui una de les poques opcions. 
Sempre a més a més, tenint en compte l‟estalvi d‟emissions contaminants que 
suposa utilitzar l‟energia verda. 

                                                           
52 Descomptant 4700€ del equip per vendre potència i afegint 550 € de les bateries. 
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Annex N: ANÀLISI DE COSTOS AMB EL WINDSPOT 
3500 

 

En aquest apartat hem realitzat un anàlisi anàleg al del model Bornay 1500 
però amb el Windspot 3500. Veiem ara la potència generada amb el nou 
sistema híbrid mantenint la configuració dels panells solars, nombre i potència 
nominal, però amb el aerogenerador Windspot 3500. Recordem que es tracta 
d‟un aerogenerador de 4 metres de diàmetre de rotor i amb una potència 
nominal de 3,6 kW. Per tant, com podrem observar generarem molta més 
potència total cada mes i la barra blava, que correspon a la potència generada 
per la mini eòlica, creix en tant per cent. Arribant a valors aproximadament del 
40% de contribució en la potència generada total de l‟energia eòlica: 

 

 

Figura N.61 Potència diaria del sistema híbrid amb el 3500 

 

Veiem que amb aquest aerogenerador generem de valor mig un 33% més de 
potència total, sent un augment notable i molt interessant en una instal·lació 
d‟aquestes característiques on hi ha la possibilitat de vendre la potència 
restant, o no, a la companyia elèctrica. Volem deixar clar, veient els resultats, 
que si l‟instal·lació d‟aquest aerogenerador és viable. I per tant si aquests 
aerogenerador compleix amb la normativa, sobretot d‟ús de sol urbà municipal, 
i hi ha consens amb els veïns per a la seva instal·lació, apart de disposar del 
capital suficient. És un model més eficient que no pas el Bornay 1500 
continuant estant dintre dels límits d‟aerogenerador petit i per tant apte per ser 
instal·lat en un entorn urbà. Tot i que efectivament al ser una màquina més 
gran, aparatosa i sorollosa però més productiva veurem que no és molt més 
rentable.  
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Presentem la mateixa taula de costos de la nova instal·lació ara tenint en 
compte que l‟aerogenerador al ser més gran i més potent és més car. Apart de 
ser més pesat, el que implica un augment substancial en el preu de la nova 
torre. 

 

Taula N.40 Preus de l'instal·lació amb el Windspot 3500 

 

Instal·lació Nombre d’unitats Preu (€) 

Windspot 3500 amb inversor 
de xarxa 

1 7990 
 

Panells solars ERDM 200W 8 4312 

Torre pel aerogenerador de 
30 m 

1 9961 

Bateria 550 Ah 
 

1 9780 
 

Equip per a vendre a la 
xarxa, és un contador 
homologat per saber la 
potencia de sortida 
 

1 4700 
 

Regulador Steca Taron 245 1 339 

Mà d’obra 1 4500 

TOTAL  41879 

 

Comentar aquí que podem observar el notable increment del cost de 
l‟instal·lació sobretot fent èmfasis en l‟increment del cost de la bateria. Ara al 
tenir un aerogenerador amb més potència circularà com és natural més corrent 
per la xarxa interna i per tant s‟ha de redimensionar la bateria essent 
necessàries en aquest cas bateries amb una capacitat de 556 Ah. Tot i així 
com en el cas anterior si venem tota l‟energia generada a la companyia 
elèctrica no ens calen bateries per aquest motiu la despesa inicial és de 32102 
€. Aquest és valor sobre el qual s‟han calculat els anys d‟amortització.  

Vegem un gràfic comparatiu dels guanys nets, per tant la diferència entre els 
ingressos extrets de la venta de la potència elèctrica i el cost del consum 
domèstic de 8115 Wh diaris de valor promig en tots els mesos del any i tots els 
25 anys següents a l‟inversió. Són les mateixes hipòtesis que en el cas anterior. 
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Figura N.62 Guanys amb el Bornay i amb el Windspot 

 

Veiem que com en el cas anterior els guanys augmenten any rere any degut al 
increment del IPC que fa incrementar els beneficis, fent augmentar també la 
factura de la llum en menor mesura com podem veure. L‟amortització dels 
32102 € es compleix als 20 anys i 8 mesos aproximadament aportant un 
benefici total en els 4 anys i 4 mesos restants d‟operació de 8869 €. És a dir, 
com en cas anterior es tarden un vint anys en recuperar l‟inversió per després 
guanyar la quantitat marcada. Tenint en compte, de la mateixa manera que 
abans, que aquest valor està subjecte a suposicions com l‟estabilitat del 
creixement de les tarifes, per exemple un crisi econòmica podria afectar 
aquestes previsions en gran mesura si els preus s‟estabilitzen durant uns anys i 
no es continua amb increment constant del IPC. Així com que el consum 
domèstic siguin 8115 Wh diaris tots els anys. 

Veiem finalment que en la configuració de instal·lació connectada a la xarxa i 
per tant amb la possibilitat de vendre la potència generada, si la legislació ho 
permet així com el veïnat i l‟entorn en general, l‟opció d‟instal·lar el Windspot 
3,5 és també viable, dintre dels marges de les consideracions ja explicades.  
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Annex O: CONTACTE AMB EL SERVEI 

METEOROLÒGIC  
 

El dia 28 de abril del 2011, gràcies al contacte i la informació facilitada per en 
Josep María Gasca, vaig tenir l‟oportunitat d‟anar al Servei Meteorològic de 
Catalunya a parlar amb la Meritxell Pagès i amb en Josep Ramón Miró. Ells 
treballen al departament de recerca del SMC i en concret varen fer una 
modelització i simulació dels vents catabàtics en diferents parts del Pirineu on 
hi havia més probabilitat de formació d‟inversions tèrmiques potents. Van 
decidir fer-ho per valls principals i una d‟elles fou la Vall del Segre. Estudiant 
aquest fenomen van observar situacions anòmales a la vall de Segre, sobretot 
entre La Seu d‟Urgell i Oliana, i degudes principalment al vent de muntanya i de 
vall. També van dur a terme simulacions numèriques a escales molt fines, i la 
conclusió a la que arribaren fou que a les sortides dels passos estrets del 
Segre és on es donen i afecten més els vents de muntanya i de vall, lligats a 
l‟escolament de l‟aire fred de la conca de la Seu d‟Urgell i de la Cerdanya. 

Al arribar vaig exposar el projecte que estic realitzant, és a dir, la idea 
d‟aprofitar les corrents catabàtiques , que com a vent tèrmic que és sempre es 
formaran en les valls apropiades, per a la generació d‟energia elèctrica a petita 
escala ni que sigui. Ells, al haver fet un estudi com he dit de les valls on es 
formen aquests vents a Catalunya em varen confirmar que una de les valls 
idònies per a d‟instal·lació de aerogeneradors era la Vall del Segre, on estic 
realitzant el estudi. Els hi va semblar una bona idea i em van facilitar les dades 
de la estació que té el SMC a Organyà de dos anys, per  a realitzar un estudi 
del potencial eòlic de la població. També em varen recomanar que fes aquests 
estudi separant les dades per èpoques del any, com a mínim distingint entre 
hivern i estiu ja que els comportament son força diferents. 

Una vegada fet l‟estudi amb dades reals podríem passar a calcular el potencial 
eòlic de la població d‟Organyà mitjançant un programa anomenat WASP. Una 
vegada tinguem aquestes simulacions passaríem a fer corre el model MM5 per 
a veure un parell d‟episodis marcats de aquest fenomen i així veure el seu 
comportament en casos de fàcil observació. I inclús es varen oferir a comparar 
els resultats obtinguts amb el seu model de vents de drenatge realitzat 
conjuntament amb el Servei Meteorològic Alemany ja que segons em van dir el 
MM5 a vegades no acaba de modelitzar correctament aquests vents de a tant 
petita escala. 

En definitiva estic molt agraït per la seva ajuda, suport i els consells. I vam 
acordar mantenir-nos en contacte i passar-nos els estudis paral·lelament per tal 
de ajudar-nos al màxim. 

 

 


