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Resum 
En el present resum s´exposa el projecte de instal·lació de 
una micro-planta de generació eòlica a la zona de Font 
Rubí, al Alt Penedès. L´objectiu proposat es desenvolupar 
el projecte, com si es tractes d´un encàrrec de claus en mà, 
en el que s’implantés un aerogenerador aïllat, que 
subministres energia a la xarxa, justificant les carregues 
properes de la zona i amb tota la instal· lació necessària 
per injectar aquesta energia en una línia determinada 
anomenada coll de la barraca 1. Com a objectiu també ens 
proposem fer els estudis, tant de viabilitat tècnica com a 
econòmiques per comprovar si es rentable la instal·lació 
d´aquets tipus de micro-centrals tant petites, en comptes 
de la dinàmica actual de massificar tota la producció de 
energia eòlica en grans parcs i en zones determinades 
aquestes explotacions. 

En el desenvolupament d´aquest projecte em tractat, el 
estudi dels vents i obtenció de dades, la selecció de 
l´emplaçament, la justificació de càrregues, la selecció de 
l´aerogenerador mes adient, la memòria tècnica de la 
instal· lació de l´aerogenerador juntament amb la de la 
instal· lació, el plec de condicions, els pressupostos, la 
normativa actual de condicions de connexió i desconnexió 
a la xarxa, els estudis de viabilitat tècnica i econòmica, 
simulacions, una guia de entorn d´usuari i els càlculs 
justificatius. 

1. Introducció 
La elecció del nostre projecte esta motivada per la 
necessitat de complir amb els objectius de la Unió 
Europea a nivell energètic que s´han previst per el 2020, 
que es la de aconseguir un mix energètic de producció 
elèctrica que es basi en un terç de la producció a partir 
d´energies renovables, un altre terç a partir de energia 
nuclear i per últim un terç en combustibles fòssils. 

Tenint en compte que la energia renovable mes 
competitiva en el nostre estat es la eòlica, vam observar 
que la gran majoria de energia produïda per els 
aerogeneradors instal· lats provenien de grans parcs eòlics, 
de instal· lació de l´ordre de Mw i que a mes aquestes 
instal· lacions estaven situades en localitzacions molt 
definides. Les tendències actuals segueixen per el mateix 
camí, cada cop instal· lacions mes grans i mes 
massificades, fet pel que ens vam proposar fer un projecte 
encaminat a valorar altres opcions que ens dugessin al 
mateix objectiu, que es l´augment del percentatge 
d´energia produïda de forma neta. 

 

 

 

Figura 1. Situació 

La nostra ubicació es troba a Font Rubí, Alt Penedès, en 
una situació on el vent te una velocitat mitja anual de 8,13 
m/s, i a una distància de 1050m del punt de injecció a la 
línia de mitja tensió de 25Kv. 

2. Introducció a la energia eòlica 
En primer lloc vàrem fer una recerca d’informació sobre 
els aspectes mes destacats de l´estudi del potencial eòlic 
que esta reflectida a la primera part de la memòria, on 
aprofundim en aspectes com els tipus de vents, gradients 
de pressió, fora de Coriolis, turbulències, valors extrems, 
efectes segons entorns, valor mitja, distribució de 
Weibull, la variació del vent amb l´alçada i 
l´anemometria. Les dades del vent amb les que s´han fet 
els càlculs son les que a pres l´estació meteorològica de 
Font Rubí codi: DI, encara que en  

Figura 2. Estació meteorològica multifuncional IQ3000 
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 el projecte s´inclou una recerca de dades mes exhaustiva 
amb una estació meteorològica multifuncional IQ3000 
(Digital).  

3. Emplaçament i aerogenerador 
Una de les decisions més importants es la selecció de 
l’emplaçament ja que determinarà el rendiment del parc i 
per tant l’energia que podrà produir. 

Els criteris mes importants per escollir un emplaçament 
son, una elevada velocitat mitja del vent sobre els 5m/s, 
cap obstacle que afecti al flux d´aire, poques variacions 
diürnes o estacionals, acceptables nivells de vents 
extrems, existència d´una línia de distribució propera i 
respectar les zones protegides. La ubicació escollida es 
troba en zona compatible, quadrant 419, en la Plana de les 
Llambardes. 

Coordenades: ( X= 380446,4; Y= 4589245,3 ), 640 
msnm. 

 

Figura 3. Mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya 

Les característiques que ha de tenir el aerogenerador mes 
adient per les condicions de la nostre ubicació son, 
generador asíncron de rotor d´eix horitzontal tipus hèlix 
de tres pales, amb sistema d´orientació per conicitat i una 
posició de sobrevent respecte la direcció del vent, un 
control de potència per pas variable suportat per una torre 
tubular d´acer. 

4. Estudi del potencial eòlic disponible 
L´objecte principal de l´estudi dels vents es fer un anàlisi 
acurat de la zona on volem instal· lar el aerogenerador a fi 
de determinar el potencial eòlic de la zona. Es va procedir 
a fer una recerca de dades de l´estació meteorològica 
codi: DI, amb les dades del vent des del 2008 al 2011 sent 
la velocitat mitja anual de 8,13m/s. 

També es van recollir una sèrie de dades necessàries per a 
l´estudi a traves d´una estació meteorològica com la 

velocitat de ràfega, velocitat màxima i mínima, direcció, 
temperatures, pressió, humitat i dies de pluja anuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Velocitats del vent durant quatre anys  

5. Projecte executiu 
La justificació de carreges en les que ens em basat per a 
fer els càlculs son tres vivendes unifamiliars aïllades molt 
properes a la zona, entre les quals em previst una potencia 
de 20,70kW, amb un grau d´electrificació elevada. Per 
tant coneixent la potencia total de les cases que és de 
20,70 kW, i disposant d´una mitja de velocitat de 8,13 
m/s, durant unes 10,5 hores trobem que es necessita una 
potència nominal de la turbina de l’aerogenerador d´uns 
30 kW. El model que combina les característiques de 
l´apartat 3 la potencia necessària, les millors prestacions, 
garantia i preu competitiu es el Aeolos H-30kW. 

MODEL H - 30 kW 
Diàmetre turbina 12,5m 
Nombre de pales 3 
Material pales fibra de vidre 
Energia anual  143253 kWh 

Generador Asíncron 
Rotor Eix horitzontal 

Orientació Sobrevent  
Alçada de la torre 18/24 m 

Velocitat d´arrancada 3 m/s 
Velocitat de tall 25 m/s 

Velocitat de destrucció 45 m/s 
Pes  total 1380 kg 

Voltatge 
320-480V 
Trifàsic 

Figura 5. Característiques del Aeolos H-30kW  

La energia elèctrica s’evacuarà en la LMT de 25kV 
‘COLL DE LA BARRACA 1’, de la Companyia FECSA 
ENDESA, que discorre a una distància aproximada de 
1,05km de la nostra instal· lació. Per a fer dita  injecció 
d´energia a la línia es realitza la instal· lació d´un Centre 
de Transformació, el qual hem dissenyat i calculat 
procurant fer un estudi acurat del màxim possible de la 
seva instal· lació. La construcció on s’instal· larà correspon 
al fabricant ORMAZABAL, model PFU-7. Les cel· les 
previstes seran cabines modulars d´aïllament integral de 
hexafluorur de sofre (SF6). Segons el disposat en NTP-
IEMT de les Normes particulars de la Companyia FECSA 



ENDESA, queda a decisió  del client la instal· lació dels 
transformadors de potència MT/BT de la seva propietat 
en el propi Centre de protecció i mesura o en un altre 
ubicació o local, s´ha decidit en aquest cas la ubicació del 
transformador previst en el propi Centre de protecció i 
mesura. Aquesta configuració suposa un estat final de les 
instal· lacions de MT més compacte, així com una major 
racionalització i economia de la instal· lació en el seu 
conjunt. El transformador previst serà una màquina 
trifàsica elevadora de tensió, sent la tensió nominal entre 
fases en el costat de BT de 420V, i de 25kV en el costat 
de MT. El transformador te una potencia nominal 50kVA, 
regulació del primari ±2,5%,  ±5% ó +2,5%, +5%, +7,5%, 
+10%, tensió de curtcircuit 4,5%, grup de connexió 
Yzn11. Serà necessari instal· lar un quadre de baixa tensió 
connectat directament al costat de BT del transformador 
de potència. S´ubicarà igualment en el Centre de protecció 
i mesura previst, annex al transformador. Aquest quadre 
servirà d´element d´interconnexió entra la sortida de BT 
de l´inversor previst en l´aerogenerador i el costat BT del 
transformador de potència, per a possibilitar així 
l´evacuació de la energia elèctrica generada. 
Les seves característiques s’ajustaran a lo establert en la 
Recomanació Unesa 6302 per aquest tipus de quadres de 
baixa tensió. El Centre de protecció i mesura comptarà 
amb una cel· la de mesura en MT per comptabilitzar els 
trànsits d´energia en la frontera entre la xarxa de 
distribució de la Companyia i el client. També em tingut 
en compte la xarxa de terres, cal distingir entre la línia de 
terra de la Pat de protecció,  la línia de terra de la PaT de 
servei i la línia de terra de l´aerogenerador. 
 

Figura 6. Detall de la caseta del CT model PFU-7 

El Centre de Mesurament disposarà d´enllumenat interior 
que haurà de mantenir-se adequadament, de forma que 
quan s´actuï sobre el interruptor o sistema equivalent 
d´encesa, aquest sigui efectiu. 
El Centre d´entrega disposarà d´un equip de 
telecomandament que possibiliti el seu control i maniobra 
remots. S’instal· laran tres transformadors d´intensitat i 
tres transformadors de tensió en la cel· la de mesura en 
MT del Centre de protecció i mesura. S’instal· laran dos 
comptadors,  el comptador del CT on es veu reflectida 
l´energia injectada a la xarxa i el comptador de serveis 
auxiliars on es comptabilitza l´energia consumida per el 
propi centre i tots dos hauran de tenir accés exterior 
permanent per tal de facilitar tasques de manteniment, 
lectura, verificació, etc. 

Els circuits de tensió e intensitat es realitzaran  mitjançant 
conductors de coure, unipolars, semi flexibles i tensió 

d´aïllament 450/750V. Els cables seran no propagadors de 
incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
S’instal· larà una regleta de verificació en mòdul de doble 
aïllament. La regleta estarà en un pla vertical i la 
maniobra dels seus elements mòbils serà tal que caiguin 
pel seu pes del costat dels transformadors, una vegada 
afluixats els seus cargols. L´equip de comunicació 
necessari per a la transmissió de dades consistirà en un 
mòdem GSM, el qual respondrà a un model prèviament 
acceptat per FECSA ENDESA. 

6. Interconnexió a la xarxa 
El generador eòlic incorpora sistemes de control, 
regulació i protecció per poder desconnectar-se de la 
xarxa si es produeix qualsevol anomalia, com per exemple 
tensions diferents al valor nominal, freqüència fora de 
marges, asimetria de tensions, etc. En els sistemes de 
connexió i desconnexió del generador amb la xarxa 
existeixen diferents factors a tenir en compte com el tipus 
d´aerogenerador, règim de gir del rotor eòlic (velocitat 
constant o variable) y el tipus de regulació (stall o pitch). 
La operació a de realitzar-se de forma suau per evitar les 
puntes de tensió, de corrent y de parell. Una connexió 
inadequada, amb molts intents fallits per connectar el 
sistema amb la xarxa, afecta a la vida útil dels elements de 
l´aerogenerador, a mes d´ocasionar pertorbacions sobre la 
xarxa elèctrica exterior. 
Un conjunt de sensors mesura contínuament les diferents 
magnituds mecàniques y elèctriques del aerogenerador i 
de la xarxa. Nomes quant les condicions son les 
adequades, s’acobla el generador a la xarxa. 

L´aerogenerador inicia el seu gir fins arribar a la velocitat 
mínima per a la que s´activa el sistema de arrancada suau i 
es produeix la connexió amb la xarxa sense pics de 
corrent ni de parell resistent. Un cop realitzada la 
connexió el sistema de control fa un pont en el sistema de 
arrancada suau i connecta les etapes de compensació de 
reactiva. 
El sistema de connexió suau, normalment esta format per 
un pont trifàsic de tristors que augmenta de forma gradual 
la tensió en els borns del generador fins arribar a la tensió 
exigida per la xarxa elèctrica. Quan es redueix la carrega 
elèctrica del aerogenerador, el rotor eòlic tendeix a 
augmentar la seva velocitat de gir. Si esta pròxim a un cert 
valor límit, s´inicia el frenat aerodinàmic de les pales 
(sistema stall o pitch), frenant el rotor, però sense 
desconnectar el aerogenerador de la xarxa per seguir 
tenint un cert parell resistent i així evitar el embalament 
del rotor eòlic. Fins que la velocitat no disminueixi al punt 
de la velocitat de sincronisme, no es produirà la 
desconnexió. En el nostre cas de rotor amb regulació 
activa (pitch), el frenat es aconsegueix mitjançant la 
variació de l´angle de variació de la pala. 

La qualitat de la ona de tensió generada per el generador 
requereix estabilitat en la tensió i en la freqüència, 
mantenint els valors dintre dels marges de la tolerància 
respecte els valors de referencia o valors nominals. 
El sistema de control electrònic del sistema eòlic te que 
controlar contínuament els valors de la tensió, freqüència 
y seqüencia de fases per desconnectar immediatament la 
turbina eòlica de la xarxa si es produeixen desviacions 
respecte els valors de referencia d´aquets paràmetres. 



Tram connexió: Primari trafo a línia de distribució
Tensió assignada:18/30kV
Designació: RHZ1  
Secció: 150mm²
Nº conductors: 3
Material: Alumini
Aïllament: Polietilè reticulat
Pantalla: Fils de coure en hèlix de 16mm²
Coberta: Vemex

CARACTERÍSTIQUES CONDUCTOR

Un forat de tensió es una disminució brusca de la tensió 
seguit del seu restabliment després d´un curt espai de 
temps. Esta permès que la duració d’aquets forats estigui 
entre 10ms i 1minut. Els forats de tensió apareixen per 
diferents causes com per exemple sobretensions per 
descarregues atmosfèriques, maniobres de connexió i 
desconnexió de interruptors, faltes i restabliments després 
de les faltes. Quant a la xarxa es produeix una falta de 
tensió, es produeix un augment de la velocitat del rotor de 
l´aerogenerador, ja que la energia del vent no pot ser 
injectada a la xarxa i per tant el rotor eòlic no te cap 
carrega resistiva que impedeixi el seu embalament. 

Per garantir continuïtat i evitar desconnexions 
innecessàries que provocarien inestabilitat a la xarxa, se 
exigeix als aerogeneradors que puguin suportar sense 
desconnectar-se un forat de tensió estàndard o de 
referencia, de les característiques del que es mostra a la 
figura següent: 

Figura 7. Forat de tensió estàndard. 

No esta permès desconnectar-se en la zona ombrejada de 
la figura superior. 

7. Càlculs justificatius 

En aquest apartat, hem realitzat tots els càlculs del 
projecte, primerament els relacionats amb el càlcul de la 
potencia eòlica. Dintre d´aquest primer bloc calculem des 
de la potència del vent, el nombre de hores de vent per 
any, la probabilitat de funcionament, àrea interceptada pel 
vent, la potencia capturada per la turbina fins a la 
producció eòlica anual. 

Figura 8. Característiques d´un dels conductors. 

 

En un segon bloc tenim els càlculs mecànics, apartat en el 
que justifiquem els càlculs de, esforços de la torre, 

cimentació de la torre altura d´encastament, pes del 
formigó. 

Per últim tenim els càlculs elèctrics en el que calculem la 
intensitat nominal de la instal· lació, intensitat permanent 
de curtcircuit, la secció mínima de conductors, les 
comprovacions dels diferents conductors escollits per 
intensitat màxima admissible, intensitat de curtcircuit i per 
caiguda de tensió.  

 

També hem justificat el dimensionament de l´embarrat 
d´alta tensió per densitat de corrent, per sol· licitació 
electrodinàmica i per sol· licitació tèrmica.  

Hem calculat les proteccions, l´ajust del relé ekorRPS, el 
dimensionament de la ventilació del CT, el 
dimensionament de la fossa de recollida d´oli. Per últim, 
s´ha fet un càlcul de les instal· lacions de posada a terra. 

8. Plec de condicions 
El Plec de Condicions té com a finalitat regular l´execució 
de l´obra objecte del projecte, fixant els nivells tècnics i 
de qualitat exigibles. Es tindran en compte les normes i 
dispositius vigents i complementaris sobre seguretat. En el 
primer punt d´aquest apartat fem referencia a les 
condicions generals, seguidament de les condicions del 
material, de les condicions especifiques dels materials 
d´obra, detalls omesos, recepció de les instal· lacions i 
instal· lació elèctrica. 

Seguidament fem referencia a conduccions elèctriques, 
conductors, caixes de distribució, mecanismes i presses de 
corrent, enllumenat d’emergència i senyalització, tomes 
de terra, protecció contra contactes directes, protecció 
contra contactes indirectes, protecció contra 
sobreintensitats, condicions d´us manteniment i seguretat, 
certificats i documentació, llibre d´ordres, proves 
específiques de la instal· lació elèctrica i posada a terra. 

9. Estudi de viabilitat ambiental 
L´objecte de l´estudi de viabilitat ambiental és definir el 
impacte ambiental que suposaria la instal· lació d´un 
aerogenerador en el indret de Font Rubí, així com 
proposar les mesures correctores necessàries. 
Es fa referencia al numero de parcs i a la seva potencia 
distribuït per tota Catalunya, es tenen en compte 
consideracions per a una correcta situació, relació de 
parcs naturals, zones amb suficiència de vent, impacte 
visual, impacte sonor, el centelleig, parpelleig per l´ombra 
d les pales, risc de ruptura de l´aerogenerador, impacte 
sobre la fauna, sobre la vegetació i sobre el sol. 
També em tingut en compte la senyalització i abalisament, 
gestió de residus, emissions a l´atmosfera i estalvi de 
combustibles fòssils. 
 

10. Seguretat i salut en el treball 
Aquest document de seguretat i salut en el treball té com a 
objectiu definir els riscos derivats de les operacions i 



tasques necessàries per a l´execució dels treballs descrits 
en aquest projecte de construcció, i fer el possible per a 
evitar o atenuar el més possible les conseqüències 
d´accidents i/o malalties professionals que poguessin 
ocasionar-se durant l´execució. 
En aquest apartat es tracten, les característiques de l´obra 
a realitzar, la aplicació de la seguretat i prevenció de 
riscos, primers auxilis procediments d’emergència, regles 
i normes, prevenció contra incendis, dintre de 
l´aerogenerador. 
Es redacten apartats sobre la apertura de la góndola, 
encesa de l´aerogenerador, aïllament de l´aerogenerador i 
els seus components, procediments en cas d’emergència i 
per últim sobre la realització d´informes en cas d´accident 
per treballar en la seva prevenció i anàlisi. 

11. Simulacions model mitjançant Simulink 
La utilització del model de Simulink utilitzat, ve de la 
necessitat de crear un sistema de simulacions que 
aproximin a la realitat el funcionament correcte d´un 
aerogenerador que subministra energia a la xarxa de 
distribució. Aquestes simulacions anteriorment 
mencionades son confrontades per un sistema d´un 
aerogenerador de una potència 30 kW, un generador 
asíncron de la mateixa potència que l´aerogenerador i a 

una tensió de 400V. 
 

Figura 9. Esquema general instal·lació Simulink. 

 

Figura 10. Visualització de la potencia i velocitat de la 
turbina. 

 
 

S´han realitzat simulacions sobre la turbina eòlica, 
visualitzant paràmetres com la potencia activa, reactiva i 
la tensió mitja del generador.  
Sobre les barres Bus B25 en les que es visualitzen les 
tensions entre fases, potencies, intensitats, totes vistes per 
les barres. 
 
També s´han simulat les evolucions de la turbina sense 
carrega, les maniobres de connexió a la xarxa a la 
velocitat necessària, la intensitat de sobre pic i el parell 
inestable. 
Per últim s´ha realitzat un altre simulació per observar 
com actua el pitch del nostre aerogenerador enfront vents 
de 5, 10, 15, 20, 25 i 30m/s. 
 
 

12. Creació programari mitjançant Matlab 
 
La base del software desenvolupat té el seu inici en el 
programa MATLAB versió R2009b de MATHWORKS. 
La estructura utilitzada es pot diferenciar en dues parts: la 
base anomenada GUI i el funcionament intern realitzat 
mitjançant programació denominat M-FILE. 
Els blocs dels que consta el programa son les dades 
eòliques, la selecció del aerogenerador i la xarxa de 
potencia. 

 
Figura 11. Visualització de la potencia i velocitat de la 

turbina. 

13. Pressuposts 
 

El pressupost s´ha realitzat en dos parts, la primera en la 
que es reflecteixen els costos de l´aerogenerador i una 
segona part en la que es comptabilitzen els costos de la 
instal· lació del centre de transformació. La relació de 
preus definitius pressupostats es de 88653,15€ la 
instal· lació completa de l´aerogenerador, compren la 
turbina, torre d´acer tubular, obra civil, gestió de projectes 
i mobilització d´emplaçament i altres. 

La segona part del pressupost que reflexa el cost de la 
instal· lació del centre de transformació, té un cost final de 
123036,44€, desglossat en centre de transformació, obra 
civil i xarxa de terres.    



14. Estudi de viabilitat econòmica 
La viabilitat econòmica avalua la conveniència del 
projecte, tenint en compte la relació d’entre els recursos 
utilitzats per a obtenir-lo i els que produeix el projecte. 
Així doncs, es tracta d’analitzar la rendibilitat del 
projecte. 
 
La catalogació que te la instal· lació estudiada es la b.2.1: 
Subgrup b.2.1. Instal· lacions eòliques ubicades al terra. 

 

 
Figura 11. Càlcul amortització. 

Un cop fets els càlculs de viabilitat econòmica arribem a 
la conclusió que queda demostrat que la instal· lació no es 
rentable, ja que no surt a compte una inversió tant forta 
per recuperar en 58 anys, a mes tenint en compte que la 
vida útil tant de l´aerogenerador com de les instal· lacions 
es molt inferior aquesta durada. Em valorat les opcions 
actuals de poder acollir-se alguna ajuda publica per 
afrontar el cost d’instal· lació però tenint en compte que 
l´informe de viabilitat econòmica es tan desfavorable no 
ens podríem acollir a cap de les esmentades. 

15. Plànols 
En l´apartat aquest apartat s´han adjuntat els plànols 
necessaris per a la completa descripció de la instal· lació. 

Figura 12. Visualització de la potencia i velocitat de la 
turbina. 

16. Conclusions 

A nivell de rentavilitat, els resultats son molt negatius ja 
que el cost dels aerogeneradors van disminuint 
sensiblement amb el pas del temps, però la inversió 
econòmica necessària per equipar l´aeri amb un centre de 
transformació propi el fa del tot inviable. 

La opció mes interesant per poder fer la micro-planta de 
generació eòlica rentable seria, la de combinar en una 
micro-planta hibrida de generació  d´energia eòlica, uns 
panells fotovoltaics, que augmentessin la potencia 
generada total, aprofitant la capacitat del CT actual que 
permet ampliacions degut al seu sobredimensionat i a mes 
diversificant la dependència a la seva font d´energia. En 

aquest suposat cas passaria de dependre nomes de la 
velocitat del vent, a també de les hores de llum del sol que 
es una energia molt mes previsible. 

Si en aquest cas l´estudi de viabilitat econòmica surtis 
favorable, podria mirar d’adaptar-se a algun dels ajuts 
Europeus descrits al projecte. 
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