
Instal·lació de miniturbines eòliques en nuclis urbans  1 

   

Resum 

Aquest projecte té per objectiu la instal·lació d’un microaerogenerador en un nucli urbà, amb 

la finalitat que aquest doni la potència necessària per fer funcionar objectes de l’enllumenat 

públic, com per exemple fanals, semàfors o altres senyals de trànsit. 

Mitjançant un atles eòlic de Catalunya, es mostren les zones del territori on hi ha més vent. 

D’aquesta manera, es pot triar una localitat on la instal·lació de l’aerogenerador sigui 

favorable. L’indret escollit és Portbou. 

A més, com que el microaerogenerador té diversos objectes i necessita d’elements auxiliars 

per a subministrar la potència de funcionament dels objectes de l’enllumenat públic, es 

realitza un estudi de cada un d’aquests objectes. Per a cada cas, es descriuen les diferents 

alternatives amb l’objectiu d’escollir la millor solució. Un cop escollida la millor solució, es 

busca en el mercat un microaerogenerador que compleixi aquestes especificacions. 

Com que és molt difícil que l’aerogenerador escollit compleixi amb totes les condicions, es 

realitzen una sèrie de canvis. Aquests es produeixen en el mecanisme d’accionament del 

sistema de regulació, que permet controlar la potència produïda pel microaerogenerador, i del 

fre per tal que aquest aerogenerador pugui funcionar sense estar connectat a la xarxa elèctrica. 

Aquests dos nous accionaments estan controlats per circuits pneumàtics.  

Per a determinar la viabilitat econòmica, es fa un estudi sobre el cost del microaerogenerador i 

el cost del projecte. A més, també es realitza un informe sobre els impactes que 

l’aerogenerador provoca sobre el medi ambient, sobre les persones i sobre la fauna per tal que 

aquest causi les mínimes molèsties possibles. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la instal·lació d’un aerogenerador de dimensions 

reduïdes en un nucli urbà per il·luminar fanals, semàfors o altres elements que formen part de 

l’enllumenat públic. 

Un aerogenerador és un aparell que aprofita la força del vent per a produir energia elèctrica. 

Per aquest motiu, en aquest projecte, s’analitzen tots els elements que contribueixen en el 

procés i tots els equipaments auxiliars necessaris per tal de poder escollir la millor alternativa. 

Un cop es tingui clar la millor solució, el nou objectiu és trobar un aerogenerador que 

compleixi al màxim amb aquestes especificacions. 

A més, es vol que aquest aerogenerador funcioni sense la necessitat d’estar connectat a la 

xarxa elèctrica, és a dir, que pugui il·luminar elements de l’enllumenat públic en zones 

aïllades de la xarxa elèctrica i que requereixi el mínim manteniment possible. 

Finalment, l’últim objectiu és no molestar o causar el mínim de molèsties possibles a la fauna 

i als habitants del nucli urbà on s’instal·la l’aerogenerador. Per aquest motiu, aquest ha de ser 

el més petit i més silenciós possible. 

1.2. Abast del projecte 

En aquest projecte, per tant, es parteix d’un aerogenerador que es troba ja construït. Per aquest 

motiu, s’han de realitzar alguns canvis en l’aerogenerador per tal d’adaptar-lo al màxim als 

objectius del projecte. 

A més, com es vol causar les mínimes molèsties possibles als habitants del nucli urbà on 

s’instal·la l’aerogenerador, es realitza un estudi dels impactes que té aquests aerogenerador 

sobre el medi ambient, sobre la fauna i sobre les persones. 

Per últim, remarcar que en cap cas es tracten en detall conceptes que estiguin relacionats amb 

l’electrònica o l’electricitat. 
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2. Estudis previs 

2.1. Introducció als aerogeneradors 

Les energies renovables cada vegada tenen més importància en la producció d’energia. Això 

es deu fonamentalment a causa de dos motius: el protocol de Kioto i la directiva europea 

2009/28/CE.  

El protocol de Kioto, redactat per l’ONU i firmat per la Unió Europea l’any 2002, té com a 

objectiu que els països industrialitzats i països amb una economia emergent redueixin les 

seves emissions com a mínim en el 5,1% dels nivells de 1990. En el cas de la Unió Europea, 

es va acordar que aquesta reducció fos del 8% de les emissions produïdes l’any 1990 [1]
1
.  

Per altra banda, la directiva europea 2009/28/CE obliga a Espanya a generar un 20% de la 

seva energia primària a partir de fonts renovables l’any 2020. A continuació, s’adjunta un 

gràfic que mostra que en l’any 2010 les energies renovables només generaven el 11,1% de 

l’energia primària a Espanya. 

 

Figura 2.1: Percentatge de cobertura d’energia primària de les energies renovables a Espanya (1998-2010) [2] 

Per tant, es necessari la utilització de més fonts d’energia renovable per assolir aquest 

objectiu. A més, si s’utilitza l’energia renovable no s’emeten emissions a l’atmosfera i, per 

tant, es pot reduir el nivell d’emissions. Per aquest motiu, s’ha pensat en aquest projecte.  

A continuació, s’explica breument la història de l’aerogenerador i els diferents tipus que hi ha 

en l’actualitat.  

                                                           
1
 Referència bibliogràfica 
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2.1.1. Història de l’aerogenerador 

En aquest apartat es descriu a grans trets la història dels aerogeneradors i s’explica el procés 

d’implantació d’aquests objectes a Catalunya. 

Els aerogeneradors són objectes que produeixen energia elèctrica a partir de la força del vent. 

Per aquest motiu, es poden considerar que són una evolució dels molins de vent que ja varen 

utilitzar els perses. De fet, hi ha documents que demostren que el vent ha estat una font 

d’energia important per a l’home amb aplicacions diverses, com per exemple per a moldre 

cereals, impulsar vaixells o bombejar aigua. Però a partir de la revolució industrial, van 

quedar en un segon pla degut a què es disposava de fonts d’energia més barates. 

L’interès per l’energia eòlica es va reprendre als anys setanta amb motiu de la crisis del 

petroli, quan es va pensar que es podia utilitzar aquesta energia per a produir energia elèctrica 

i ser així un substitut dels combustibles fòssils. D’aquesta manera, països com Estats Units, 

Dinamarca, Suècia, Holanda i Regne Unit van obrir centres de recerca amb l’objectiu de crear 

un objecte que fos capaç de transformar l’energia eòlica en energia elèctrica. D’aquesta 

manera, neix l’aerogenerador, els primers dels quals es van instal·lar a Califòrnia (Estats 

Units) a finals dels anys setanta. Posteriorment, a aquests països se’ls van afegir d’altres com 

Dinamarca, Alemanya, l’Índia o Espanya, fins aconseguir la potència mundial actual 

instal·lada: més de 250 GW [3]. 

Els primers aerogeneradors que es van instal·lar a Espanya van ser els del parc eòlic de 

l’Empordà l’any 1984. Aquest parc, primer d’Espanya i segon d’Europa, va ser un banc de 

proves (caràcter experimental) i es va desmantellar el 1992. Desprès de l’èxit d’aquest parc, 

es van instal·lar nous parcs eòlics arreu d’Espanya i Catalunya. A continuació, es mostra una 

taula amb les característiques dels 5 primers parcs eòlics que es van instal·lar a Catalunya.   
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Data Denominació Població 
Aerogeneradors Potència 

del parc 

(kW) 

Producció 

anual 

(GWh) 

Inversió 

(milions 

pessetes) Nombre 
Potència 

(kW) 

1984 
Parc Eòlic de 

l’Empordà 

Garriguella (Alt 

Empordà) 
5 25 125 - - 

1991 
Parc Eòlic de 

Roses 

Roses (Alt 

Empordà) 

4 110 
590 0,956 150 

2 75 

1995 
Parc Eòlic del 

Baix Ebre 
Tortosa (Baix Ebre) 27 150 4050 7,4 769 

1999 
Parc Eòlic del 

Trucafort 

el Pradell de la 

Teixeta i la Torre de 

Fontaubella 

(Priorat), Colldejou 

i l’Argentera (Baix 

Camp) 

66 225 

29850 80 4750 

25 600 

1999 Parc Eòlic de 

les Colladetes 

el Perelló (Baix 

Ebre) 

18 687,5 
24750 65 3875 

2000 18 687,5 

Taula 2.1: Característiques dels cinc primers parcs eòlics instal·lats a Catalunya [4] 

Actualment, a Espanya hi ha una potència eòlica en servei de 22087 MW i a Catalunya 

1123,05 MW, la qual representa el 5,08% del conjunt de l’estat espanyol [5]. 

2.1.2. Aerogeneradors de molt baixa potència 

Actualment, a més dels grans aerogeneradors per a la producció d’energia elèctrica, hi ha 

petits aerogeneradors per a subministrar energia elèctrica en zones aïllades i per a bombejar 

aigua. Aquests petits aerogeneradors o aerogeneradors de molt  poca potència es coneixen 

amb el nom de microaerogeneradors o miniaerogeneradors, segons la potència que generen, 

tot i que es molt comú anomenar a tots dos tipus com miniaerogeneradors. 

Denominació 
Potència 

(kW) 

Radi del 

rotor (m) 
Aplicacions 

Molt 

Baixa 

Potència 

Microaerogeneradors <1 <1 
Sistemes de comunicació, 

il·luminació,... 

Miniaerogeneradors 1-10 1-3 
Cases aïllades, bombeig 

d’aigua,... 

Baixa Potència 10-100 3-9 
Comunitat de veïns, tractament 

d’aigua, drenatge 

Mitja Potència 100-1.000 9-27 
Parcs eòlics (terrenys 

complexes) 

Alta Potència 1.000-10.000 27-81 Parcs eòlics (terrenys plans, mar) 

Molt Alta Potència >10.000 >81 En fase d’investigació 

Taula 2.2: Tipus d’aerogeneradors [6] 

Tal i com es pot veure en la Taula 2.2, els microaerogeneradors tenen una potència menor d’1 

kW, un rotor de menys d’1 metre de radi i s’utilitza, entre altres coses, per a la il·luminació. 

Per aquests motius, l’aerogenerador que s’utilitza per a aquest treball és d’aquest tipus.  

Els avenços tecnològics han provocat una disminució del soroll i de les vibracions dels 

aerogeneradors. Això ha fet possible que aerogeneradors de molt poca potència s’hagin 
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instal·lat en nuclis urbans, industrials i zones rurals, creant el fenomen de la minieòlica. 

Aquest tipus d’aerogeneradors tenen una sèrie d’avantatges: 

- No contaminen i utilitzen un bé renovable (energia renovable). 

- Es produeixen molt poques pèrdues en el transport d’energia elèctrica, ja que la 

generació d’energia es troba molt pròxima als punts de consum.  

- Tenen una gran versatilitat d’aplicacions i ubicacions relacionades amb l’autoconsum, 

sent capaces de subministrar energia elèctrica en zones aïllades (zones sense accés a la 

xarxa elèctrica).  

- Són compatibles amb altres sistemes de producció d’energia elèctrica, com per 

exemple els panells solars (sistemes híbrids). 

- La tecnologia utilitzada no és gaire complexa. D’aquesta manera, i tenint en compte 

que per a la instal·lació d’aquests components no es necessita obra civil, les inversions 

requerides no són  molt elevades.  

- Al contrari que els aerogeneradors de mitjana i alta potència, els de baixa potència no 

necessiten estudis de viabilitat complexes, ja que són més senzills i funcionen amb 

vents moderats. 

- Presenten una elevada fiabilitat amb un manteniment i un cost d’operació baix. 

- Reduït impacte ambiental i visual, degut a les seves petites dimensions. 

L’any 2011, els aerogeneradors de baixa potència (també s’inclouen els de molt baixa 

potència) van produir 5MW a Espanya i, en el futur, es preveu que es generin 300MW en 

l’any 2020 [7]. Per duu a terme aquesta inversió, es pensa que en un futur molt proper hi 

haurà un marc regulador propi pels microaerogeneradors i miniaerogeneradors. Actualment, 

aquest marc regulador no existeix, cosa que complica molt la implantació i l’expansió 

d’aquests aerogeneradors en aquest país.  

Actualment, hi ha més de 330 fabricants d’aquests tipus d’aerogeneradors distribuïts en 40 

països de tot el món. Entre aquests fabricants, hi ha dotze d’espanyols. Malgrat això, la seva 

producció en relació a altres països és molt petita. En canvi, els Estats Units, la Xina, 

Alemanya, Canadà i el Regne Unit concentren a més del 50% dels fabricants d’aquest tipus 

d’aerogeneradors. Això es deu, en gran part, a què en aquests països hi ha un marc regulador 

propi pels microaerogeneradors i miniaerogeneradors, la qual cosa afavoreix la seva 

implantació [7]. 
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2.2. Estudi de la localització del microaerogenerador 

El microaerogenerador s’ha d’instal·lar en una població catalana la qual tingui una certa 

intensitat de vent. Tal i com es mostra en la Figura 2.2 que s’adjunta a continuació, Catalunya 

té dues zones on predominen forts vent: una al nord-est i l’altre al sud. La primera es troba en 

la zona costanera que va des de la frontera francesa fins el cap de Creus (Alt Empordà, 

Girona) i la segona, en les serralades de l’Ebre. 

 

          Figura 2.2: Atles eòlic de Catalunya [4]        Figura 2.3: Implantació d’aerogeneradors a Catalunya [8] 

Com es pot veure en la Figura 2.3, hi ha espais protegits, sovint parcs naturals, en els quals no 

es poden instal·lar aerogeneradors. Per tant, aquesta restricció està més enfocada pels grans 

aerogeneradors que pels microaerogeneradors. Però en qualsevol cas, per no tenir cap tipus de 

problema amb l’administració pública s’escull com a lloc d’instal·lació del 

microaerogenerador Portbou, el qual surt en el mapa com a zona compatible per a la 

instal·lació d’aerogeneradors. 

Portbou és un municipi de 1296 habitants situat a l’Alt Empordà amb una extensió de 9,21 

km
2
. Aquest municipi es troba gairebé a la frontera francesa i es troba a una alçada de 28 

metres sobre el nivell del mar [9]. 

A continuació, s’adjunten les dades de vent d’aquest municipi segons el Servei Meteorològic 

de Catalunya. Aquesta agència disposa d’una estació meteorològica a Portbou, coneguda com 

D6, situada a 10 metres d’alçada. 
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Dades meteorològiques de Portbou a 10m 

Any 
Velocitat anual 

mitjana del vent (m/s) 

Ratxa màxima de 

vent (m/s) 
Direcció del vent Calmes

2
 (%) 

1999 8,7 58,9 NE - 

2000 8,5 57,8 N 4,50 

2001 8,5 60,5 N 2,50 

2002 8,8 54,5 N 2,00 

2003 8,4 49,7 N 3,78 

2004 – 2006
3
 - - - - 

2007 7,4 49,4 N - 

2008 7,7 47,3 N - 

2009 7,6 55,6 N 1,80 

2010 7,7 47,4 N 0,70 

2011 6,9 42,3 N 1,10 

2012 7,7 48,9 N 1,00 

Taula 2.3: Dades meteorològiques de Portbou a 10 metres d’alçada [10] 

A partir d’aquestes dades, es calcula la mitjana de cada variable, ja que aquests valors mitjans 

seran les dades de partida a l’hora de decidir el tipus d’aerogenerador. D’aquesta manera 

s’obtenen els següents resultats: 

Dades meteorològiques de Portbou a 10m 

 
Velocitat anual 

mitjana del vent (m/s) 
Ratxa màxima de 

vent (m/s) 
Direcció del vent Calmes (%) 

Mitjana 8,0 - N 2,17 

Taula 2.4: Dades meteorològiques mitjanes de Portbou a 10 metres d’alçada 

En definitiva, el microaerogenerador s’instal·la a Portbou, una de les zones amb més vent de 

Catalunya. La velocitat mitjana d’aquest vent a 10 metres d’alçada al llarg dels últims anys és 

de 8 m/s i bufa en direcció nord (tramuntana). Com ja s’ha comentat anteriorment, aquestes 

són les dades clau a l’hora d’escollir el tipus d’aerogenerador.   

2.3. Estudi sobre els objectes de l’enllumenat públic 

A continuació, es descriuen els objectes en els quals s’instal·larà el microaerogenerador amb 

l’objectiu de saber quina és la potència que consumeixen aquests objectes i, per tant, la 

potència que haurà de subministrar el microaerogenerador.  

                                                           
2 Segons l’escala Beaufort, es denomina calma el vent que bufa entre els 0 i 0,2 m/s. 

 
3 L'última edició de l'Anuari de Dades Meteorològiques d'estacions automàtiques va ser la corresponent a l'any 2003. Existeix 

per tant un buit de tres anys en els quals no s'ha editat aquesta publicació. El motiu ha estat que amb l'entrada en vigor de la 

Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya va passar, a partir del 2002 a 

gestionar les diferents xarxes d'equipaments meteorològics que fins a la data havien estat gestionats de manera independent 

per diferents organismes de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest període el Servei Meteorològic de Catalunya ha hagut 

de donar una homogeneïtat imprescindible en la forma de portar a terme les mesures i el control de qualitat a totes les 

Estacions Meteorològiques Automàtiques que es gestionen des del Servei i en habilitar un sistema de gestió de les dades més 

robust, àgil i fàcilment explotable. 
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El microaerogenerador d’aquest treball servirà per alimentar fanals, semàfors i altres objectes 

de l’enllumenat públic, com per exemple senyals de trànsit. 

2.3.1. Fanals 

Actualment a Espanya, els fanals convencionals (amb bombetes de mercuri) s’estan 

substituint per fanals amb bombetes de vapor de sodi de baixa pressió (VSBP) o d’alta pressió 

(VSAP) o per fanals amb bombetes fluorescents amb la finalitat de reduir el consum i allargar 

la seva vida útil. Per aquest motiu, s’estudien dos d’aquests nous fanals, els quals són els que 

consumeixen menys potència i tenen les següents característiques: 

Fanals Fluorescent 
Bombeta de vapor de sodi de baixa pressió (VSBP) 

Model 1 Model 2  Model 3 

Potència (W) 36 18 26 55 

Flux lluminós 

(lm) 
2900 1800 4000 8000 

Duració 

bombeta (h) 
8000 8000 8000 8000 

Voltatge (V) 12VDC/220VAC 12VDC/220VAC 12VDC/220VAC 12VDC/220VAC 

Consum (A) 3 1,5 2,15 4,6 
Taula 2.5: Característiques de diferents fanals [11] 

Per determinar el tipus de fanal que s’utilitzarà, es fa referència a la llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat públic per a la protecció del medi nocturn a Catalunya: 

D’acord amb criteris d’estalvi energètic, s’ha de prioritzar en els enllumenats exteriors la utilització 

preferent de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP). Aquestes 

làmpades han de substituir les làmpades de vapor de mercuri en els processos de renovació de 

l’enllumenat públic, que han de tendir a la reducció de la potència instal·lada [12]. 

Per aquest motiu, s’escull una de les bombetes de vapor de sodi. Més concretament, s’escull 

la de 26W perquè, com es veurà a continuació, els semàfors tenen una potència similar. 

D’aquesta manera, el microaerogenerador ha de ser capaç de subministrar 26W.  

Malgrat això, s’ha d’afegir que avui en dia també s’estan instal·lant alguns fanals que 

funcionen amb bombetes LED. Però dintre d’aquest tipus no hi ha cap fanal de potència 

similar a 26W. Per aquest motiu, es desestima aquest tipus de fanals. 

Un cop determinat el tipus de fanal, només falta conèixer l’alçada d’aquest. Per això, a 

continuació s’adjunta una taula on s’indica l’alçada recomanada dels fanals en un nucli urbà, 

amb l’objectiu de determinar a quina alçada es trobarà el microaerogenerador d’estudi:  
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Flux lluminós del fanal (lm) Alçada del fanal recomanada (m) 

<7000 3 

7000-14000 3,5-4 

14000-25000 4-6 

>25000 >6 
Taula 2.6: Alçada recomanada dels fanals segons el flux lluminós [13] 

Per tant, segons el tipus de fanal que s’ha elegit anteriorment (4000 lm), aquest té una alçada 

de 3m. Degut a aquesta poca alçada i a aquest poc flux lluminós, aquests fanals no es poden 

utilitzar en carrers on circulen cotxes. Per tant, aquest són els fanals que normalment 

s’utilitzen en parcs, places i carrers per a vianants d’un nucli urbà. 

2.3.2. Semàfors 

Igual que en el cas anterior i per als mateixos motius, els semàfors convencionals s’estan 

substituint per semàfors amb bombetes LED. Per aquest motiu, s’estudia aquest darrer model 

de semàfor. 

Per fer aquest estudi, s’ha de tenir en compte que existeixen dos tipus de semàfors: el de 

trànsit (per a vehicles) i el de vianants. Al mateix temps, a Catalunya, hi ha actualment dos 

models diferents de cadascun d’ells: el de diàmetre de 200mm i el de 300mm. A continuació, 

es mostra les característiques principals de semàfors semblants als que hi ha a Catalunya:  

Semàfor de vehicles Model GL-BB26W2508 Model GL-BB26W2501 

Potència (W) 12 9 

Diàmetre (mm) 300 200 

Nº de LED 160 90 

Voltatge de treball (V) 
12/24 VDC 12/24 VDC 

110/220 VAC 110/220 VAC 

Hores de funcionament (h) 50000 50000 

Dimensions (mm) 1050x430x280 750x250x180 
Taula 2.7: Característiques de semàfors destinats a vehicles [14] 

Semàfor de vianants Model GL-BB26W2514 Model GL-BB26W2505 

Potència (W) 8 6 

Diàmetre (mm) 300 200 

Nº de LED 
Vermell: 93 Vermell: 68 

Verd:      75 Verd:      62 

Voltatge de treball (V) 
12/24 VDC 12/24 VDC 

110/220 VAC 110/220 VAC 

Hores de funcionament (h) 50000 50000 

Dimensions (mm) 700x350x180 500x250x180 
Taula 2.8: Característiques de semàfors destinats a vianants [14] 
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 Segons la direcció general de trànsit (DGT), el semàfor més habitual és el de diàmetre 

200mm, emprant rarament el de 300mm només quan és necessari reforçar l’efecte del senyal 

[15]. Per aquesta raó, s’escull el semàfor de 200mm de diàmetre.  

Aquest diàmetre és el diàmetre del senyal lluminós, però aquest és diferent al de l’espai 

destinat a ella. Per aquest motiu, la DGT diu que quan el diàmetre del senyal lluminós és de 

200mm, el diàmetre exterior ha de ser de 213mm. Dit amb altres paraules, les circumferències 

dels semàfors on es col·loquen les bombetes LED tenen un diàmetre de 213mm quan el 

diàmetre del senyal lluminós és de 200mm [15].    

Aquests semàfors es poden agrupar de formes diferents: semàfors amb mènsula curta o 

semàfor amb mènsula llarga. El primer tipus és el més bàsic i consta d’un semàfor per a 

vehicles i un altre per a vianants, mentre que el segon té dos semàfors per a vehicles i un per a 

vianants.  

Per tant, segons l’exposat anteriorment, en el cas més crític el microaerogenerador ha de ser 

capaç de subministrar 24W (9Wx2 del semàfor de trànsit i 6W del de vianants). 

Segons la DGT i per a un correcte funcionament, la part inferior de la cara del semàfor ha de 

tenir una alçada lliure mínima i una de màxima. A continuació, s’ajunta una taula amb 

aquestes alçades lliures per a cada tipus de semàfor: 

Tipus de semàfor 
Alçada lliure (metres) 

Mínima Màxima 

Semàfor amb mènsula curta 2,5 4,5 

Semàfor amb mènsula llarga 4,5 6,0 
Taula 2.9: Alçada mínima i màxima permissibles per a diferents semàfors [15] 

Per aquest motiu, s’escull que l’alçada de la part inferior del semàfor sigui de 3 metres pel 

semàfor amb mènsula curta i de 5,3 metres pels de mènsula llarga.   

2.3.3. Altres 

A més a més del fanals i semàfors, el microaerogenerador també es pot utilitzar per 

subministrar energia a altres elements de l’enllumenat públic, com per exemple senyals de 

trànsit. Tots aquests elements no requereixen tanta potència com els semàfors i fanals. En el 

cas dels senyals de trànsit aquesta potència és d’uns 12W aproximadament i també funcionen 

amb un voltatge de 12VDC (corrent continu) [16]. 
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2.3.4. Potència útil que el microaerogenerador ha de subministrar 

El microaerogenerador ha de ser capaç de proporcionar energia en el cas més crític. Per tant, 

segons el que s’ha exposat en els punts anteriors, aquest ha de ser capaç de subministrar una 

potència útil de 26W. 
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3. Elements necessaris per al subministrament de 

potència 

3.1. El microaerogenerador 

El microaerogenerador o aerogenerador de petita potència consta de diverses parts: el rotor, el 

generador, el pal de sustentació, el sistema de regulació de potència i el fre. Per tant, el 

microaerogenerador es diferencia dels aerogeneradors convencionals (mitjana-gran potència) 

perquè no requereixen d’una multiplicadora ni de cap sistema de refrigeració per al seu 

correcte funcionament.  

3.1.1. El rotor 

El rotor és l’encarregat de transformar l’energia cinètica del vent en energia mecànica. 

Generalment, el rotor d’un microaerogenerador està format per la microturbina i les peces que 

uneixen aquesta turbina amb l’eix del aparell: braços i boixa.  

En l’actualitat, hi ha diferents tipus de turbines eòliques. Per això, en aquest apartat es 

descriuen les principals alternatives possibles per, posteriorment, poder escollir quina és la 

més adequada per a aquest projecte. 

En primer lloc, les turbines eòliques es poden classificar segons si el gir es deu a la força 

d’arrossegament (FD) o a la força de sustentació (FL). A continuació, s’explica l’origen 

d’aquestes dues forces. Per fer-ho s’utilitza el perfil d’un aleró, però aquesta explicació 

serveix exactament igual per a una pala del microaerogenerador.  

 

Figura 3.1: Força d’arrossegament i força de sustentació sobre un perfil d’aleró [17] 
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En aquesta figura, es mostren les línies de corrent de flux d’aire al voltant del perfil d’un 

aleró. Degut a l’angle d’atac d’aquest aleró γ, hi ha una desviació del flux cap avall i una altre 

cap a dalt. Com es pot veure, per sobre de l’aleró aquestes línies de corrent s’ajunten, mentre 

que per sota es separen. Això es tradueix en què la velocitat augmenta per sobre de l’aleró i 

per sota disminueix. Per tant, es produeix una diferencia de pressió entre les dues cares de 

l’aleró, donant lloc a una força ascendent que s’anomena força de sustentació. A més, tot cos 

submergit en un fluid viscós rep una força en la direcció del flux anomenada força 

d’arrossegament. 

A continuació, s’adjunta un gràfic que mostra el coeficient de potència Cp (que es pot 

entendre com el rendiment d’una turbina) en funció de la velocitat específica λ (en anglès es 

coneix com Tip-speed ratio o amb les sigles TSR) per a diferents turbines eòliques: 

 

Figura 3.2: Coeficient de potència en funció de la velocitat específica per a diferents tipus d’aerogeneradors [18] 

La classificació de les turbines en funció si predomina la força d’arrossegament o la força de 

sustentació ve determinada per aquesta velocitat específica λ. Una turbina gira gracies a la 

força d’arrossegament quan λ<3. En canvi, quan λ>3, la turbina gira per la força de 

sustentació [19]. 

En segon lloc, les turbines eòliques es poden classificar en dos grans grups segons la posició 

del seu eix de rotació respecte a la direcció del vent: turbines d’eix horitzontal i turbines d’eix 

vertical. 
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Turbines eòliques d’eix horitzontal: 

En aquest cas, l’eix de rotació de la turbina i la direcció del vent són paral·lels. 

L’inconvenient principal d’aquestes turbines és que necessiten d’un sistema d’orientació per 

al seu funcionament. A més, tots els seus components es troben situats dins la góndola i, per 

tant, no és del tot senzill equilibrar aquests aerogeneradors. Dintre d’aquest tipus, es poden 

classificar les turbines segons la seva velocitat de gir en turbines lentes, de velocitat 

intermèdia o ràpides. 

-Turbines eòliques lentes: poden posar-se en funcionament amb velocitats de vent molt baixes 

gràcies a què disposen d’un parell d’arrancada elevat. Aquests tipus d’equips disposen d’un 

nombre alt de pales (turbina multipala) que cobreixen en gran part la superfície del rotor.  

Aquest tipus d’aparells són poc útils per a la producció d’electricitat i són més emprats en el 

bombeig d’aigua. A més, tenen un rendiment relativament baix. Les turbines lentes giren 

essencialment degut a la força d’arrossegament. 

-Turbines eòliques de velocitat intermèdia: s’utilitzen en condicions de vent no molt 

favorables i sobretot s’utilitzen per produir electricitat en equips autònoms de petita potència. 

Disposen d’entre 3 a 6 pales amb un parell d’arrancada mitjà. 

-Turbines ràpides: al contrari que les lentes, les turbines ràpides tenen un parell d’arrencada 

petit i, per aquest motiu, necessiten velocitats de vent més elevades (al voltant de 4m/s [20]) 

per a la seva posada en funcionament. Estan formades per dos (turbina bipala) o tres pales 

(turbina tripala) i són útils en la producció d’electricitat amb una àmplia gamma de potències. 

A més, aquests tipus de turbines tenen un rendiment relativament alt. Aquests tipus de 

turbines giren essencialment degut a la força de sustentació. 

 

        Figura 3.3: Turbina lenta [21]   Figura 3.4: Turbina de velocitat intermèdia [22]   Figura 3.5: Turbina ràpida [23] 
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Turbines eòliques d’eix vertical: 

En aquest cas, l’eix de rotació de la turbina es perpendicular a la direcció del vent. La 

característica principal d’aquests tipus de turbines és que són simètriques i, per tant, no 

requereixen de sistemes d’orientació. Aquesta característica és un avantatge important, ja que 

evita la instal·lació de mecanismes de direccionament i elimina els esforços a què es veuen 

sotmeses les pales davant de tots els canvis d’orientació del rotor. A més, les turbines d’eix 

vertical giren més lentament i, per tant, són més silencioses i tenen menys vibracions que les 

d’eix horitzontal i a més, requereixen de menys manteniment. Aquest tipus d’aerogeneradors 

poden tenir els seus elements molt a prop del terra per tal de facilitar aquest manteniment. 

Però, en canvi, tenen el desavantatge de què a igual potència tenen un rendiment més baix que 

les turbines horitzontals. Existeixen dos tipus de disseny bàsics: la Savonius i la Darrieus. 

-Turbina Savonius: es capaç de treballar amb velocitats de vent molt baixes degut a què té un 

alt parell d’arrencada. La seva geometria és molt senzilla, ja que consta de dos semicilindres 

(model original) del mateix diàmetre situats paral·lelament al eix de gir. La força que el vent 

exerceix en les diferents cares del cilindre és diferent i això provoca una rotació d’aquests al 

voltant de l’eix. Aquest equip és idoni per l’autoarrancada i l’autoregulació tan per a la 

producció d’electricitat com per al bombeig d’aigua de petita potència. Malgrat això, les 

turbines Savonius tenen un rendiment molt baix i això provoca que tinguin grans dimensions. 

La turbina Savonius gira essencialment degut a la força d’arrossegament.   

-Turbines Darrieus: disposen d’un parell d’arrancada molt petit (semblant a les turbines d’eix 

horitzontal ràpides) però entreguen potències altes per unitat de pes de la turbina amb un 

rendiment relativament gran. Per aquest motiu, necessiten velocitats de vent elevades per a 

poder funcionar. Però tenen com a principal desavantatge que degut a aquest petit parell 

d’arrencada que tenen no poden arrencar per si soles i, per tant, necessiten un element 

addicional per poder-ho fer: dues turbines Savonius petites o un generador d’inducció (en 

aquest cas, l’aerogenerador necessita estar connectat a la xarxa elèctrica).  

La turbina Darrieus gira essencialment degut a la força de sustentació. Normalment, estan 

formades por dos o tres pales ovalades amb perfil aerodinàmic, les quals quan comencen a 

girar, sempre i quan hi bufi vent, aquestes no s’aturen encara que es desconnecti l’element 

auxiliar d’arrencada. Aquest disseny original ha donat lloc a altres configuracions per tractar 

de millorar algunes característiques constructives i operacionals, com per exemple que puguin 

arrencar per si mateixos i ho facin a velocitats de vent baixes. D’entre aquestes configuracions 
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se’n destaquen dues de les més importants: la turbina Darrieus Helicoïdal i la turbina Darrieus 

tipus H o Giromill. La primera també necessita d’un fort vent per a poder funcionar, però la 

segona (turbina Giromill) és capaç d’arrencar per si mateixa amb vents molt suaus (menys de 

3m/s [19]). 

                              

      Figura 3.6: Turbina Savonius [24]                 Figura 3.7: Turbina Darrieus, Giromill i helicoïdal [25] 

Elecció de la turbina eòlica: 

Un cop explicat i descrit les diferents turbines eòliques que es poden utilitzar, es prossegueix 

a la seva elecció. Per aquest motiu, es mostra una taula comparativa entre les turbines d’eix 

horitzontal i les d’eix vertical amb els seus avantatges i desavantatges, segons l’exposat 

anteriorment. 

Tipus de 

turbina 
Eix horitzontal Eix vertical 

Avantatges Rendiments més alts 

Més silencioses 

Produeixen menys turbulències 

Requereixen menys manteniment  

Els components es poden situar a prop 

del terra. Equilibri de l’aerogenerador 

senzill 

Desavantatges 

Requereixen d’un sistema d’orientació 

Rendiments més baixos Tots els components es troben situats en 

la góndola. Equilibri de l’aerogenerador 

difícil 
Taula 3.1: Comparació entre turbines d’eix horitzontal i d’eix vertical 

Com que l’aerogenerador s’instal·larà en nuclis urbans, aquest ha de ser el més silenciós 

possible. Per aquest motiu, s’escull una turbina eòlica d’eix vertical, malgrat tenir rendiments 

més baixos. 
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Un cop decidit que s’instal·larà un microaerogenerador d’eix vertical, falta escollir el model. 

Tot i que el Savonius té unes excel·lents característiques, es desestima aquest tipus perquè 

tenen un rendiment molt baix i, per tant, tenen dimensions més grans que els Darrieus a igual 

potència. Però, el problema de la turbina Darrieus és que no pot començar a girar per ella 

mateixa, sinó que necessiten elements auxiliars per poder-ho fer. Aquest és un dels motius  de 

l’elecció de la turbina Giromill, ja que aquesta turbina no requereix de cap element per 

arrencar i es posa en funcionament amb velocitats molt baixes de vent.  

Com es pot observar, la turbina Giromill no surt en la Figura 3.2. Per aquest motiu, més 

endavant es situarà en el gràfic i es demostrarà que és un turbina que gira degut, sobretot, a les 

forces d’arrossegament i que, per tant, pot començar a girar a velocitats de vent molt baixes.   

3.1.2 El generador 

El generador d’un aerogenerador Giromill es troba acoblat a l’eix per la seva part inferior i té 

la funció de transformar l’energia mecànica procedent del rotor en energia elèctrica. 

 

Figura 3.8: Aerogenerador Giromill amb els seus components [26] 

De generadors hi ha de dos tipus: el generador de corrent continu i el generador de corrent 

altern. A continuació es descriuen els dos tipus i s’escull el més adient per al cas d’estudi. 
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Generador de corrent continu: 

Els generadors de corrent continu estan caient es desús perquè requereixen d’un gran 

manteniment i són més cars i pesats que els de corrent altern. Malgrat això, aquests tipus de 

generadors són ideals per a aerogeneradors de petita potència. 

Per tot el que s’ha exposat, es desestima utilitzar el generador de corrent continu. El motiu 

principal és el gran manteniment que requereixen, ja que aquest treball busca dissenyar un 

microaerogenerador que requereixi un manteniment mínim. 

Generador de corrent altern: 

Els generadors de corrent altern es divideixen en dos grups: els síncrons o alternadors i els 

asíncrons o d’inducció. 

Els del segon grup, els generadors asíncrons o d’inducció, utilitzen el corrent de la xarxa 

elèctrica o sistemes electrònics amb condensadors (font excitadora de potència reactiva) per 

crear el camp magnètic. Com que el microaerogenerador de disseny pot estar en zones 

aïllades (zones sense accés a la xarxa elèctrica) s’hauria d’utilitzar aquests sistemes 

electrònics, motiu pel qual augmentaria el cost del microaerogenerador. A més, aquest tipus 

de generador requereix de l’ús d’un multiplicador a l’entrada del generador per augmentar la 

velocitat de gir de l’eix, la qual cosa augmentaria més el cost del microaerogenerador. Per 

aquest motiu, es desestima aquest tipus de generador. En l’actualitat, els generadors asíncrons 

són els que s’utilitzen per els aerogeneradors de mitjana i gran potència. 

De fet, en el món de la minieòlica s’utilitzen els generadors síncrons o alternadors. Més 

concretament, s’utilitzen els d’imants permanents perquè tenen un disseny més simple i són 

més econòmics que altres models, com per exemple els alternadors d’electroimants. A més, 

aquests tipus de generadors no necessiten de l’ús de multiplicadors ni de la xarxa elèctrica per 

poder funcionar ja que tenen imants que actuen com a font excitadora pròpia, la qual cosa els 

fa ideals per a sistemes aïllats. Per aquest motiu, en el disseny del microaerogenerador 

s’utilitzarà un generador síncron d’imants permanents. 

3.1.3. El pal de sustentació 

El pal de sustentació permetrà unir el microaerogenerador amb els fanals, semàfors i senyals 

de trànsit. La longitud d’aquest pal dependrà de l’aplicació en particular. D’aquesta manera, la 
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seva longitud és variable, ja que s’intentarà que, per a qualsevol aplicació del 

microaerogenerador, aquest es trobi sempre a la mateixa alçada. 

3.1.4. El sistema de regulació de potència 

Tots els aerogeneradors, excepte alguns de potència nominal menor a 100W, disposen d’algun 

sistema de control que té com a finalitat protegir-los de la sobrevelocitat quan es tenen unes 

velocitats de vent molt altes i limitar la potència generada. Gràcies a l’actuació d’aquest 

sistema de control, es pot allargar la vida útil de l’aerogenerador i millorar-ne la seguretat, ja 

que el aerogenerador pot limitar la seva velocitat de gir i, inclús, pot deixar de girar a partir 

d’una determinada velocitat de vent gràcies a l’actuació d’un fre.  

La potència que subministra un aerogenerador es pot controlar mitjançant sistemes de 

regulació que es posen en funcionament quan la velocitat del vent és superior a la velocitat 

nominal de l’aerogenerador. El seu objectiu és el de limitar la producció a la potència nominal 

o una potència pròxima a aquesta quan es supera la velocitat nominal. Aquests sistemes de 

regulació poden estar instal·lats dins les pales o dins la boixa i es poden activar mitjançant un 

accionament mecànic, hidràulic, pneumàtic o elèctric. D’entre aquests sistemes de regulació, 

hi destaquen tres de diferents: el Furling, el Pitch, el Stall. 

Regulació Pitch i Active Stall: 

El sistema de regulació Pitch (o sistema de regulació per angle de pas de la pala variable) 

consisteix en variar l’angle d’incidència de les pales respecte al vent quan es té una velocitat 

més gran que la nominal per tal d’aconseguir que es redueixi l’àrea de pas del vent. D’aquesta 

manera, es redueix la potència produïda fins a la potència nominal o una potència pròxima a 

aquesta.  

En la Figura 3.9, es pot observar que quan la velocitat del vent augmenta, s’ha d’augmentar 

també l’angle d’incidència de les pales (angles positius o gir en sentit antihorari) per tal que 

l’aerogenerador treballi a la seva potència nominal. En canvi, quan la velocitat del vent 

disminueix, s’ha de disminuir aquest angle d’incidència. 

Per a canviar aquest angle d’incidència, hi poden haver dues opcions: girar tota la pala al 

voltant del seu eix longitudinal o només girar la seva part final (semblant a una ala d’avió). En 

el cas de la Figura 3.9, es mostra un exemple del primer cas, en una turbina d’eix horitzontal: 
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Figura 3.9: Efecte del sistema de regulació Pitch [27] 

Aquest sistema s’utilitza principalment en aerogeneradors de petita i mitjana potència. 

Aquesta regulació també es pot fer amb angles negatius (gir en sentit horari), és a dir, el 

mateix procediment anterior però a la inversa. Aquest sistema de regulació es diu Active Stall 

(o regulació per pèrdua aerodinàmica) i s’utilitza majoritàriament per a aerogeneradors de 

gran potència.  

El seu funcionament és idèntic al del Pitch però ara amb angles negatius. D’aquesta manera, 

el sistema de control pot forçar a la pala a entrar en pèrdua aerodinàmica (despreniment de la 

capa límit) amb l’objectiu d’obtenir una corba de potència més acurada (més pròxima a la 

potència nominal). Aquest fenomen es pot veure representat en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Efecte del sistema de regulació Active Stall [27] 
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Com es pot observar en la Figura 3.11, el gran avantatge d’aquests sistemes és que permeten 

que l’aerogenerador generi la potència nominal o una potència pròxima a aquesta en un rang 

ampli de velocitats de vent. 

 

Figura 3.11: Efecte de la regulació de potència Pitch i Active Stall sobre la corba de potència [27]  

En la Figura 3.11, es pot veure com la regulació de la potència per Active Stall s’ajusta més a 

la potència nominal (2000 kW) que la del Pitch (800 kW). Però com que el Pitch s’utilitza per 

a aerogeneradors de poca-mitjana potència és més idoni que l’Active Stall per al cas d’estudi. 

A més, quan les pales entren en pèrdua aerodinàmica, es produeixen més turbulències i, per 

tant, més problemes de fatiga en les pales. L’inconvenient principal d’aquests dos sistemes de 

regulació és que la seva aplicació en aerogeneradors d’eix horitzontal és molt senzilla, però en 

els d’eix vertical no ho és tant.   

Regulació Furling: 

El sistema de regulació Furling (o sistema de regulació per variació de l’àrea de captació) 

consisteix, com el seu propi nom indica, en reduir l’àrea de captació, o l’àrea del rotor 

perpendicular al vent, quan la velocitat del vent supera el valor de la velocitat nominal de 

l’aerogenerador. Per dur a terme aquesta variació d’àrea, el rotor es gira lateralment al voltant 

d’un eix vertical o horitzontal. És un sistema molt semblant a l’anterior, però en aquest cas 

gira tot el rotor i en alguns casos, sobretot en els aerogeneradors d’eix horitzontal, també gira 

el generador. Aquest procés de canvi de posició és molt senzill, tant per a aerogeneradors 

d’eix vertical com d’eix horitzontal. 

Aquest tipus de regulació només s’utilitza en aerogeneradors de poca potència, ja que el rotor 

es sotmet a forces que varien cíclicament i, per tant, es pot danyar l’aerogenerador. L’efecte 

del Furling sobre la corba de potència és molt semblant al del Pitch.  
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Regulació Stall: 

El sistema de regulació Stall (o regulació per entrada en pèrdua aerodinàmica) és un sistema 

passiu que reacciona amb la velocitat del vent. Les pales de l’aerogenerador estan 

lleugerament torsionades al voltant del seu eix longitudinal. Aquests perfils són dissenyats 

d’aquesta manera amb l’objectiu que l’angle d’atac de les pales augmenti quan augmenta la 

velocitat del vent fins a arribar a un cert punt on comença a perdre sustentació i es produeix 

un despreniment de la capa límit (pèrdua aerodinàmica).  

Aquesta lleugera torsió provoca que la sustentació es perdi de forma gradual i no bruscament. 

La pèrdua de sustentació provoca que l’aerogenerador generi cada cop menys potència si 

augmenta la velocitat del vent. Aquest fenomen es mostra en la Figura 3.12 i es compara 

aquest sistema de regulació amb el Pitch. 

 

Figura 3.12: Efecte del sistema de regulació Stall [27] 

En aquesta figura, es pot veure que mentre un aerogenerador amb regulació de potència tipus 

Pitch pot treballar a la potència nominal o pròxima a ella per a un rang ampli de velocitats, en 

el sistema Stall un cop assolida la potència nominal (o velocitat nominal), la potència 

comença a decréixer si la velocitat del vent augmenta. 

Aquest sistema té el gran avantatge que al tractar-se d’un sistema passiu no utilitza parts 

mòbils i, per tant, és molt simple. Malgrat això, la pèrdua de sustentació provoca vibracions, 

les quals es tradueixen en soroll i problemes de fatiga. 
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3.1.5. El fre 

Avui en dia, la gran majoria d’aerogeneradors, independentment de la mida i de la potència, 

utilitzen un fre de disc per aturar-se completament i per a impedir que el rotor giri. Aquest 

tipus de fre consta d’un disc que és solidari a l’eix i de una o dues pastilles, les qual surten en 

la Figura 3.13 de color vermell. Quan les pastilles entren en contacte amb el disc, l’eix s’atura 

i, per tant, el rotor deixa de girar. 

 

Figura 3.13: Fre de disc [28] 

3.1.6. Potència generada pel microaerogenerador 

El vent és una massa d’aire en moviment i, per això, posseeix una certa energia, la qual es 

troba en forma d’energia cinètica. Els aerogeneradors utilitzen aquesta energia per a produir 

electricitat. La potència disponible en el vent té la següent expressió [20]: 

                                                      
 

 
                                           (Eq. 3.1) 

On: Pd = Potència disponible en el vent (W). 

ρ = Densitat de l’aire (kg/m
3
). 

A = Àrea del rotor perpendicular al vent (m
2
). 

v = Velocitat del vent (m/s). 

Però l’inconvenient és que no tota l’energia disponible en el vent es pot aprofitar. Per aquest 

motiu la fórmula anterior s’ha de multiplicar per un coeficient, conegut com a coeficient de 

potència, que indica la relació entre la potència generada pel microaerogenerador i la potència 

disponible en el vent [20] : 

                                                    
 

 
         

                        (Eq. 3.2) 
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On: P = Potència generada pel microaerogenerador (W). 

 cp = Coeficient de potència. 

Aquesta potència és una potència mecànica. Per tant, per a determinar la potència elèctrica 

produïda s’ha de tenir en compte el rendiment del generador del microaerogenerador. 

D’aquesta manera, la potència elèctrica té la següent expressió: 

                                                                                    (Eq. 3.3) 

On: Pel = Potència elèctrica generada pel microaerogenerador (W). 

 ηgen = Rendiment del generador. 

A partir d’aquestes expressions, es pot concloure que com més gran sigui l’aerogenerador i 

més vent bufi, més potència generarà. A continuació, s’explica cada factor de l’equació (Eq. 

3.2). 

Coeficient de potència: 

El coeficient de potència fa referència a la relació entre la potència generada pel 

microaerogenerador (P) i la que hi ha disponible en el vent (Pd). Per tant, es pot entendre com 

un rendiment del microaerogenerador. Aquest coeficient es pot definir a partir de la següent 

expressió [20]: 

                                                      
 

  
                          (Eq. 3.4) 

Aquest coeficient adimensional depèn del tipus d’aerogenerador i de la velocitat específica. 

La relació entre aquests paràmetres es pot veure en la Figura 3.2. 

La velocitat específica λ és un paràmetre que indica quina relació hi ha entre la velocitat de 

rotació de la turbina i la velocitat del vent [20]: 

                                                     
   

 
                                   (Eq. 3.5)  

On: λ = Velocitat específica del microaerogenerador. 

 ω = Velocitat de rotació del microaerogenerador (rad/s). 

 R = Radi del rotor (m). 

 v = Velocitat del vent (m/s). 
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El coeficient de potència, tal i com es pot veure en la Figura 3.2, té un valor màxim i val 0,59. 

Aquest valor és el que es coneix amb el nom de límit de Betz i és el coeficient de potència 

d’un aerogenerador ideal. En l’annex C es pot veure la demostració d’aquest valor màxim. 

Densitat de l’aire: 

La potencia generada pel microaerogenerador és proporcional a la densitat de l’aire. 

D’aquesta manera, com més pesat sigui l’aire més potència es generarà. Per aquest motiu, 

s’ha de tenir en compte que la densitat de l’aire varia amb la temperatura i amb l’alçada. 

L’expressió que relaciona la densitat de l’aire amb l’alçada, sempre i quan aquesta sigui 

inferior a 6000m, és la següent [29]: 

                                              
 (

        
    

)             
                         (Eq. 3.6) 

On: ρ0 = 1,225 kg/m
3
 = Densitat de l’aire a nivell del mar a 1atm i 15ºC. 

Hm = Alçada del territori on es vol saber la densitat de l’aire (m). 

ρ = Densitat de l’aire a una alçada Hm (kg/m
3
). 

Per tant, un aerogenerador situat a una cota pròxima al nivell del mar produeix més potencia 

que un altre d’idèntic situat a una major alçada. Com que Portbou es troba a una alçada de 

28m sobre el nivell del mar, es pot considerar que la densitat de l’aire és la mateixa que la que 

hi ha a nivell del mar. Per aquest motiu, l’únic paràmetre que pot fer variar la densitat de 

l’aire és la temperatura. L’expressió que relaciona la densitat de l’aire amb la temperatura és 

la següent [29]: 

                                                    
 

   
                          (Eq. 3.7) 

On: ρ = Densitat de l’aire (kg/m
3
). 

 P = Pressió de l’aire (Pa). 

 R = Constant universal dels gasos = 8,31 J/K·mol. 

 T = Temperatura de l’aire (K). 

Per tant, l’aire calent es menys dens que el fred. D’aquesta manera, qualsevol turbina 

produeix menys energia durant l’estiu, amb la mateixa velocitat de vent, que durant l’hivern. 

Per determinar el valor de la densitat de l’aire a Portbou, es busca en el servei meteorològic de 
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Catalunya la temperatura mitjana, màxima i mínima anual, així com la pressió mitjana anual 

en aquesta localitat catalana: 

Dades meteorològiques de Portbou 

Any 
Temperatura 

mitjana (ºC) 

Temperatura 

màxima (ºC) 

Temperatura 

mínima (ºC) 
Pressió mitjana (hPa) 

1999 16,8 33,7 -0,6 - 

2000 16,1 34,2 1,3 - 

2001 16,7 34,8 -3,1 - 

2002 16,1 31,6 4,0 - 

2003 16,7 38,4 -1,4 - 

2004-2006 - - - - 

2007 15,7 33,1 -0,7 993,3 

2008 15,5 34,0 0,0 992,3 

2009 16,0 34,6 -1,8 990,9 

2010 14,8 33,9 -3,4 989,4 

2011 16,1 36,0 -0,7 993,9 

2012 15,5 33,3 -4,5 992,8 

Taula 3.2: Dades anuals de temperatura i pressió a Portbou [10] 

Una vegada obtinguts aquests valors, es calculen els valors mitjans per tal de calcular la 

densitat de l’aire: 

Dades meteorològiques de Portbou 

 
Temperatura 

mitjana (ºC) 

Temperatura 

màxima (ºC) 

Temperatura 

mínima (ºC) 
Pressió mitjana (hPa) 

Mitjana 16,0 - - 992,1 

Taula 3.3: Dades mitjanes de temperatura i pressió a Portbou 

A continuació, es fan les conversions adients per poder aplicar l’equació (Eq. 3.7):  

T = 16,0 ºC = 289,15K 

P = 992,1 hPa = 99210 Pa 

Per tant, si es substitueixen aquests valors a l’equació (Eq. 3.7), s’obté que la densitat de l’aire 

val ρ = 41,289 mol/m
3
. Per passar aquesta densitat de mol/m

3
 a kg/m

3
, s’utilitza la massa 

molecular de l’aire com a factor de conversió. Aproximadament, l’aire està format per un 

78% de nitrogen (N2), un 21% d’oxigen (O2) i un 1% d’Argó (Ar). Així, la massa molecular 

de l’aire és la següent: 

                                                                 
 

   
                    (Eq. 3.8) 

Per tant, aplicant aquest factor de conversió, s’obté que la densitat mitjana de l’aire a Portbou 

té el següent valor: 
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Aquest valor és el que s’utilitzarà quan es faci servir l’equació (Eq. 3.2), la qual fa referència 

a la potència generada pel microaerogenerador. A més, si s’observa la Taula 3.2, es pot veure 

que la temperatura màxima i mínima dels últims anys a Portbou són, respectivament, 38,4ºC i 

-4,5ºC. Si es realitza el mateix procediment anterior per a determinar la densitat de l’aire en 

aquests dos casos, s’obté que la densitat de l’aire mínima val ρmin = 1,111 kg/m
3
 i la màxima 

ρmax = 1,289 kg/m
3
. Per tant, es pot veure que no hi ha una gran diferència entre aquests dos 

valors. 

Àrea del rotor perpendicular al vent: 

La potència generada també és directament proporcional a l’àrea del rotor perpendicular al 

vent. Aquesta àrea és diferent segons si es tracta d’un aerogenerador d’eix horitzontal o d’eix 

vertical. 

Si es tracta d’un aerogenerador d’eix horitzontal, aquesta àrea és una circumferència que 

coincideix totalment amb l’àrea descrita pel rotor. Per aquest motiu, en el cas d’un 

aerogenerador d’eix horitzontal aquest terme també s’anomena àrea escombrada pel rotor. En 

aquest cas, aquest terme té la següent expressió [20]: 

                                                                                (Eq. 3.9) 

On: A = Àrea del rotor perpendicular al vent (m
2
). 

 R = Radi del rotor = Longitud de les pales (m). 

En canvi, si es tracta d’un aerogenerador d’eix vertical, aquesta àrea és un rectangle o un 

quadrat, llevat del tipus Darrieus on és una el·lipse. Per aquest motiu, en aquest cas aquest 

terme es pot definir de la següent manera [19]: 

                                                                             (Eq. 3.10) 

On: A = Àrea del rotor perpendicular al vent (m
2
). 

 H = altura del rotor = Longitud de les pales (m). 

 D = Diàmetre del rotor (m). 
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     Figura 3.14: A en un aerogenerador d’eix horitzontal [30]     Figura 3.15: A en un aerogenerador d’eix vertical [19] 

Com es pot veure en les dues expressions anteriors, equacions (Eq. 3.9) i (Eq. 3.10), un 

increment de la longitud de les pales del microaerogenerador o del diàmetre del rotor es 

tradueix en un augment de la potència generada. Per tant, tal i com mostra la Taula 2.2, com 

més gran sigui l’aerogenerador més potència pot donar, independentment si es tracta d’un 

d’eix horitzontal o d’eix vertical. 

Velocitat del vent: 

El paràmetre que més importància té en la producció de potència en un aerogenerador és la 

velocitat del vent, ja que aquesta potència és proporcional a la velocitat del vent al cub. 

D’aquesta manera, si la velocitat del vent es duplica, la potència serà vuit vegades major.  

Però aquesta velocitat varia amb la alçada i la rugositat del terreny, ja que està molt 

condicionada per la presència d’obstacles. Per aquest motiu, hi ha una expressió que permet 

determinar la velocitat del vent a una certa alçada si es compara amb una referència ja 

coneguda. Aquesta expressió és la següent [6]: 

                                                  
 

  
 (

 

  
)
 

                        (Eq. 3.11) 

On: H0 = Alçada de referència (m). 

 v0 = velocitat del vent a l’alçada H0 (m/s). 

 H = Alçada a la que es vol conèixer la velocitat del vent (m). 

 v = Velocitat del vent a una alçada H (m/s).  

 α = Paràmetre adimensional que depèn de la rugositat del terreny. 
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Tipus de terreny Valor α 

Llis (mar, sorra, neu) 0,10 – 0,13 

Rugositat moderada (herba, cultius) 0,13 – 0,20 

Rugós (boscos, edificacions) 0,20 – 0,27 

Molt rugós (ciutats) 0,27 – 0,40 
Taula 3.4: Valors de α en funció del tipus de terreny [6] 

Portbou és una petita localitat catalana. Per aquest motiu, com que no és tan gran com per ser 

considerada ciutat però té diverses edificacions s’escull que aquest paràmetre tindrà un valor 

α=0,27, valor compartit per terrenys rugosos i molt rugosos. 

3.2. Elements externs 

A més a més del microaerogenerador, fan falta una altre sèrie d’elements necessaris pel 

correcte funcionament de la instal·lació. 

Els  fanals, semàfors i senyals de trànsit han de funcionar inclús amb absència de vent. Per 

aquest motiu, es necessita un element que sigui capaç d’emmagatzemar l’energia elèctrica 

quan l’energia produïda sigui més gran que la requerida i posteriorment subministrar-la quan 

no hi hagi el vent suficient per fer funcionar el microaerogenerador o quan l’energia requerida 

sigui més gran que la produïda.  

En segon lloc, com l’energia elèctrica només es pot emmagatzemar en forma de corrent 

continu, es requereix d’un element que transformi el corrent altern procedent del generador en 

corrent continu i, posteriorment, un altre element que transformi el corrent continu en corrent 

altern per alimentar els consums que funcionen en corrent altern. 

A continuació, es determinen i descriuen aquest elements, els quals són idèntics als que 

s’utilitzen per a produir energia elèctrica a partir de panells solars. Aquests elements poden 

instal·lar-se als peus dels fanals i semàfors o en unes caixes de protecció fixades en 

l’estructura d’aquests objectes. La segona opció és més econòmica, ja que el primer cas sovint 

necessita obra civil.               

3.2.1. Rectificador 

El rectificador és l’encarregat de transformar l’energia elèctrica en forma de corrent altern que 

prové del generador en corrent continu, amb la finalitat que aquest corrent sigui 

emmagatzemat. 
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3.2.2. Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica 

Actualment, en el món de la eòlica s’utilitzen dos tipus de sistemes d’emmagatzematge 

d’energia elèctrica: les bateries i els volants d’inèrcia. 

Les bateries tenen un rendiment entre el 60% i el 75%  i el seu principal avantatge és que 

ocupen poc espai. En canvi, els volants d’inèrcia tenen un rendiment del 80%  però són més 

grans que les bateries [20]. Com que els elements han de ser el més petit possible, s’elegeixen 

les bateries com a sistema d’emmagatzematge, malgrat el seu baix rendiment.  

Un cop decidit que s’instal·len bateries, només falta saber el seu voltatge. Com ja s’ha exposat 

en el punt 2.3, els senyals de trànsit funcionen a 12V. Per aquest motiu, el voltatge de les 

bateries serà 12V, que també és compatible amb els semàfors i fanals si funcionen en corrent 

continu. 

Normalment, aquests sistemes d’emmagatzematge es dimensionen de tal forma que el 

microaerogenerador, o altres fonts d’energia renovable com per exemple els panells solars, 

tingui una autonomia entre 3 i 5 dies. Dit en altres paraules, aquests sistemes 

d’emmagatzematge tenen la capacitat suficient per a fer funcionar el microaerogenerador 

entre 3 i 5 dies, inclús amb absència de vent. 

3.2.3.Regulador eòlic i resistència 

El regulador eòlic i la resistència són dos elements que tenen com a funció protegir la bateria. 

El regulador eòlic s’encarrega de protegir la bateria quan aquesta està totalment carregada, 

evitant així l’excés d’energia. Aquest excés d’energia elèctrica es deriva a la resistència, les 

quals dissipen aquest excés per efecte Joule. D’aquesta manera, aquests dos elements 

prevenen la sobrecarrega i, en alguns casos, la descarrega de les bateries. 

En el món de la minieòlica, amb l’objectiu de reduir l’espai i el nombre d’elements necessaris, 

es molt comú que el regulador tingui incorporat una resistència interna i uns díodes que 

actuen com a rectificadors.  

3.2.4. Inversor 

En cas que els semàfors, fanals o altres elements funcionin amb corrent altern, es necessita un 

inversor. Aquest element és l’encarregat de transformar el corrent continu que prové de les 

bateries en corrent altern per tal d’alimentar els objectes de consum de corrent altern. 
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En l’actualitat hi ha diferents tipus d’inversors, el més importants dels quals són: l’inversor 

d’ona sinusoïdal i l’inversor síncron. En sistemes aïllats s’utilitza l’inversor d’ona sinusoïdal, 

ja que l’inversor síncron requereix la xarxa elèctrica pel seu funcionament.  

Per aquest motiu, l’inversor del microaerogenerador de disseny és del tipus d’ona sinusoïdal. 

Aquest inversor rep aquest nom perquè produeix un corrent altern d’ona sinusoïdal molt 

semblant al de la xarxa elèctrica.   
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4. Elecció dels elements 

4.1. El microaerogenerador 

4.1.1. Característiques i paràmetres tècnics 

El microaerogenerador escollit, com ja s’ha comentat anteriorment, és del tipus Giromill o 

Darrius tipus H. Dintre d’aquests tipus d’aerogenerador hi ha un gran ventall de tipologies 

diferents que van des de potències baixes fins a altes. Per això, s’escull el microaerogenerador 

Giromill tipus Urbangreen, el qual és idoni per a la producció d’energia elèctrica per a petits 

aparells o equips electrònics urbans o domèstics, ja que són aerogeneradors que produeixen 

energia elèctrica de molt poca potència i comencen a girar amb una velocitat de vent molt 

baixa. A continuació, es mostra aquest microaerogenerador, el qual és de la marca Allright i 

model ART-H100W de pales rectes, amb la seva corba de potència.  

 

  Figura 4.1: Aerogenerador ART-H100W [31]                  Figura 4.2: Corba de potència de l’ART-H100W [31] 

 

Tal i com es pot observar en la Figura 4.2, el microaerogenerador té una velocitat nominal de 

9 m/s i una potència nominal de 100W, però pot subministrar 115W com a potència màxima. 

Consta de 5 pales, les quals són de plàstic reforçat amb fibra de vidre, i el generador és de 

corrent altern d’imants permanents. Tot seguit, es recullen aquestes i altres característiques en 

un taula (en l’annex B es poden veure més característiques):  
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Paràmetre tècnic Valor 

Potència nominal (Pn) 100 W 

Potència màxima 115 W 

Diàmetre del rotor (D) 0,8 m 

Longitud de la pala (H) 0,8 m 

Rang de treball de velocitat  del vent (v) 1,5 – 25 m/s 

Velocitat nominal (vn) 9 m/s 

Velocitat de supervivència 50 m/s 

Velocitat nominal del rotor (ωn) 220 rpm 

Voltatge de sortida 12 VCA 

Coeficient de potència (Cp) 0,3 – 0,4 

Accionament del sistema de regulació de potència Electromagnètic 

Accionament del fre Electromagnètic 

Vida útil 15 anys 

Pes 30 kg 

Alçada del rotor recomanada 6 m 

Bateria requerida 1 unitat de 12V i 56 ah 

Taula 4.1: Paràmetres tècnics de l’ART-H100W [31] 

Com es pot veure en aquesta taula, hi ha diverses velocitats segons la força del vent. A 

continuació, s’expliquen aquestes velocitats: 

- Velocitat d’arrencada: és la velocitat del vent a partir de la qual el microaerogenerador 

comença a produir energia elèctrica. En aquest cas, aquesta velocitat és de 1,5 m/s. 

- Velocitat nominal: és la velocitat del vent en la qual el microaerogenerador produeix 

la potència nominal. En el cas d’estudi, aquesta velocitat és de 9 m/s. 

- Velocitat de tall: és la velocitat del vent a partir de la qual es frena el 

microaerogenerador per tal d’evitar danys en l’estructura degut a la força del vent. En 

aquest cas, el microaerogenerador es frena quan la velocitat del vent supera els 25 m/s. 

- Velocitat de supervivència: és la màxima velocitat que pot suportar el 

microaerogenerador. És possible que el aerogenerador pateixi danys, inclús estant 

aturat, si el vent bufa de manera continuada per sobre d’aquesta velocitat. En el cas 

d’estudi, la velocitat de supervivència és de 50 m/s. D’aquesta manera, si el vent bufa 

de manera més o menys continuada per sobre els 50 m/s, el microaerogenerador pot 

patir danys. Per aquest motiu, tal i com es pot veure en la Taula 2.3, com que 

apareixen velocitats a 10m d’alçada per sobre d’aquesta velocitat s’haurà de prendre 

mesures. Això es veu amb més detall en el punt 5.1. 

El motiu de què la velocitat d’arrencada del microaerogenerador sigui tan baixa, es deu al fet 

que la turbina té un parell d’arrencada gran i, aleshores, gira gràcies a la força 

d’arrossegament. Per demostrar aquesta característica de les turbines Giromill, es parteix de 
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l’equació (Eq. 3.2) amb l’objectiu de trobar el coeficient de potència quan aquest es troba en 

condicions nominals. Si es substitueixen els valors coneguts de la Taula 4.1, obtenim el 

següent: 

Pn = 100 W 

A = H·D = 0,8·0,8 = 0,64 m
2
 

vn = 9 m/s 

I del punt 3.1.6, s’obté el valor de la densitat de l’aire: ρ = 1,197 kg/m
3
. Si es substitueixen 

aquests valor en l’equació (Eq. 3.2), s’obté el següent valor del coeficient de potència: 

    
  

 
        

 
      

Un cop es coneix aquest valor, es calcula la velocitat específica nominal del 

microaerogenerador a partir de l’equació (Eq. 3.5): 

ωn = 220 rpm = 23,038 rad/s 

R = 0,4 m 

vn = 9 m/s  

   
    

  
       

Per tant, si col·loquem aquests dos valors en la Figura 3.2, es pot observar que aquest 

microaerogenerador tipus Giromill està dins la zona on predomina la força d’arrossegament, 

ja que λn<3. 

4.1.2. Canvis en el microaerogenerador 

El microaerogenerador escollit té un sistema de regulació Furling i un fre que s’accionen 

elèctricament. D’aquesta manera, es necessita la xarxa elèctrica per accionar aquests dos 

sistemes.  

Com que un dels objectius d’aquest treball és dissenyar un microaerogenerador que sigui 

independent de la xarxa elèctrica, s’ha de canviar el circuit d’accionament del fre i del sistema 
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de regulació. Una observació important és que només es canviaran els sistemes 

d’accionament, és a dir, els sistemes que determinen quan s’ha d’activar o desactivar el fre o 

el sistema de regulació  i el sistema que mou el rotor per regular la potència no es canvien. 

L’alternativa a un accionament elèctric pot ser un accionament hidràulic, pneumàtic o 

mecànic. L’opció que s’escull és la de l’accionament pneumàtic en ambdós casos. Els dos 

sistemes pneumàtics es dissenyen de tal forma que hi hagi el nombre mínim d’elements amb 

l’objectiu de minimitzar el cost i l’espai. Per aquest motiu, aquests dos sistemes pneumàtics 

compartiran el sistema d’alimentació. A continuació, es mostren els circuits pneumàtics i el 

seu funcionament. 

 

Figura 4.3: Circuits pneumàtics d’accionament del sistema de regulació i del fre 

Sistema d’alimentació dels circuits pneumàtics: 

El sistema d’alimentació és l’encarregat de proporcionar l’aire als dos circuits pneumàtics. 

Aquest sistema està format per elements que fan possible aquesta obtenció d’aire i per 

elements de seguretat que protegeixen els circuits. 

Pel que fa el primer grup, hi ha el tanc, la bomba i el motor. L’aire s’acumula en el tanc i, 

posteriorment, es conduïda als circuits pneumàtics a través de la bomba, la qual es troba 
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alimentada pel motor. Per últim, un cable elèctric uneix la bateria amb el motor amb l’objectiu 

de proporcionar-li energia elèctrica. 

En el grup d’elements de seguretat hi ha una vàlvula antiretorn i una vàlvula reguladora de 

pressió. La vàlvula antiretorn deixa passar el fluid en un sentit però no en l’altre. D’aquesta 

manera, aquesta vàlvula deixa passar l’aire cap als circuits pneumàtics però impedeix que el 

fluid torni cap a la bomba. La vàlvula reguladora de pressió limita la pressió en la canonada 

d’aspiració (canonada d’alta pressió). Per això, quan en aquesta canonada hi ha una pressió 

elevada, s’obre la vàlvula i es produeix una descàrrega de fluid al tanc de tal forma que es 

redueix la pressió en la canonada d’aspiració.     

Circuit pneumàtic d’accionament del sistema de regulació de potència: 

Aquest circuit pneumàtic està format per un cilindre d’un vàstag de doble efecte i per una 

vàlvula direccional de quatre vies i tres posicions. El cilindre pneumàtic és l’encarregat 

d’activar l’accionament del sistema de regulació i està controlat per la vàlvula direccional. 

Com es pot veure en el circuit pneumàtic de la Figura 4.3, la vàlvula direccional té tres 

posicions. A continuació, s’explica cadascuna d’aquestes posicions: 

- Quan el microaerogenerador detecta, a través del sensors, que la velocitat del vent és 

superior a la velocitat nominal i, per tant, la potència produïda també és superior a la 

nominal, s’activa la posició de l’esquerra de la vàlvula i aquesta fa avançar el cilindre 

cap a l’accionament. D’aquesta manera, el microaerogenerador disminueix l’àrea de 

captació o l’àrea del rotor perpendicular al vent i així, s’aconsegueix reduir la potència 

produïda fins al valor nominal o fins a un valor pròxim a aquest.  

En definitiva, aquesta posició de la vàlvula direccional s’activa quan es vol disminuir 

l’àrea de captació. 

- Quan la vàlvula es troba en la posició del mig, l’aire bombejat per la bomba va 

directament al tanc i, per tant, el cilindre no es mou. Aquesta posició s’activa quan la 

velocitat del vent és menor que la nominal o quan l’àrea de captació ja s’ha canviat i la 

velocitat del vent no ha canviat significativament de tal forma que el 

microaerogenerador segueix produint una potència igual o molt semblant a la nominal. 

- Quan el microaerogenerador detecta, mitjançant els sensors, que la velocitat del vent 

és superior a la nominal però està baixant d’intensitat, s’activa la posició de la dreta de 

la vàlvula. D’aquesta manera, es fa retrocedir el cilindre i, per tant, s’augmenta l’àrea 
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de captació. És a dir, per contrarestar la pèrdua de velocitat del vent s’ha d’augmentar 

l’àrea de captació. D’aquesta manera, la potència produïda segueix sent pròxima a la 

nominal i, per tant, s’evita que sigui menor que aquest valor nominal. 

En definitiva, aquesta posició de la vàlvula direccional s’activa quan es vol augmentar 

l’àrea de captació o quan es vol fer tornar el cilindre i, per tant l’aerogenerador, a la 

seva posició inicial. 

Circuit pneumàtic d’accionament del fre: 

Avui en dia, la gran majoria d’aerogeneradors, independentment de la mida i de la potència, 

utilitzen un fre de disc. Tal i com es mostra en la Figura 3.13, aquest tipus de fre consta d’un 

disc que és solidari a l’eix i de una o dues pastilles de fre.  

Quan es vol aturar l’aerogenerador, les pastilles s’han de posar en contacte amb el disc, ja que 

les forces de fricció són les encarregades d’aturar el disc i, per tant, l’eix. Per tal que la 

pastilla entri en contacte amb el disc, es dissenya el circuit pneumàtic de la Figura 4.3. Aquest 

circuit pneumàtic d’accionament del fre està format per un cilindre d’un vàstag de doble 

efecte i per una vàlvula direccional de quatre vies i dues posicions. El cilindre, el qual es 

controla per mitjà de la vàlvula direccional, és l’encarregat d’empènyer les pastilles cap al 

disc. A continuació s’explica el funcionament d’aquest circuit pneumàtic: 

- Quan es necessari aturar el microaerogenerador, s’activa la posició esquerra de la 

vàlvula direccional. D’aquesta manera, la vàlvula fa avançar el cilindre, el qual entra 

en contacte amb les pastilles del fre i les empeny cap al disc. 

- Quan es requereix que el microaerogenerador torni a produir energia, s’activa la 

posició dreta de la vàlvula. A través d’aquesta posició, el cilindre retrocedeix cap 

enrere i d’aquesta manera, les pastilles deixen d’estar en contacte amb el disc. 

Quan s’acciona el fre, es vol que sobre les pastilles de fre actuï una força d’uns 100N, amb 

l’objectiu de què el microaerogenerador deixi de girar d’una manera més o menys ràpida, però 

de manera progressiva per tal de no desgastar en excés les pastilles de fre. A continuació, es 

determina quina pressió ha de subministrar la bomba per a què hi actuï aquesta força sobre les 

pastilles de fre. 

Primer de tot, es necessita saber la geometria del cilindre pneumàtic. El cilindre escollit és de 

la marca Numatics i té les següents dimensions: 
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Figura 4.4: Paràmetres característics del cilindre pneumàtic 

Paràmetre Valor (mm) 

Diàmetre de la tija (d) 25 

Diàmetre exterior (D) 30 

Longitud (L) 136 
Taula 4.2: Dimensions del cilindre pneumàtic [32] 

Un cop es sap la geometria del cilindre pneumàtic, ja es pot saber la pressió que fa l’aire a 

partir de l’expressió següent: 

                                                     
 

 
 

 

  
  

 

                        (Eq. 4.1) 

On: P = Pressió (Pa). 

F = Força (N). 

 S = Superfície (m
2
). 

 D = Diàmetre exterior (m). 

Si es substitueixen els valors anteriors, s’obté que quan actua una força de 100N sobre les 

pastilles de fre, l’aire fa una pressió de 141471 Pa o, el que és el mateix, 1,4 bars. Per tant, la 

bomba ha de ser capaç de proporcionar 1,4 bars, com a mínim, per a què en les pastilles de fre 

hi actuï una força de 100N. 

A continuació, es busca en el mercat una bomba d’aire que compleixi amb aquestes 

especificacions. Com que el sistema d’alimentació proporciona aire al circuit d’accionament 

tant del fre com del sistema de regulació, s’escull una bomba que proporcioni una pressió 

suficient per a alimentar aquest dos circuits pneumàtics. La bomba escollida és una bomba de 

diafragma de la marca Xingwo. A continuació, es mostra les característiques d’aquesta 

bomba: 

Paràmetre Valor 

Voltatge (V) 12 VDC 

Cabal (l/min) 6.0 

Pressió (psi) 80 

Dimensions (mm) 208x102x98.5 
Taula 4.3: Característiques de la bomba dels circuits pneumàtics [33] 
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Com es pot observar, la bomba dóna una pressió de 80psi, que equival a uns 5,5bar. Per tant, 

aquesta bomba es considera apte per al cas d’estudi. 

Ubicació dels circuits pneumàtics en el microaerogenerador: 

Un cop explicats el circuits pneumàtics que permeten accionar el sistema de regulació i el fre, 

només falta conèixer on s’ubiquen dins del microaerogenerador. 

Tots els elements dels circuits pneumàtics, excepte el cilindre del circuit d’accionament del 

sistema de regulació, es troben ubicats en la unitat pneumàtica. Aquesta unitat pneumàtica 

s’instal·la al costat del fre. El cilindre del circuit del sistema de regulació de potència es troba 

ubicat a la boixa del microaerogenerador i els conductes d’aire que van des de la unitat 

pneumàtica fins el cilindre i viceversa estan ubicats dintre de l’eix.  

 

Figura 4.5: Ubicació de la unitat pneumàtica 

4.2. Elements externs 

El mateix fabricant del microaerogenerador ofereix la opció d’adquirir els altres elements 

necessaris per al subministrament d’energia elèctrica juntament amb aquest en un mateix lot. 

Aquests elements són: el regulador eòlic amb la resistència elèctrica i els díodes rectificadors 

incorporats (el fabricant l’anomena controlador), l’inversor i la bateria. A continuació es 

mostra les característiques de cadascun d’aquests elements (les quals també es poden veure en 

el catàleg de l’annex B). 
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Element Especificacions Rendiment (η) 

Regulador eòlic Off-Grid
4
 82%

5
 

Bateria 1 unitat de 12V i 56ah 70% 

Inversor Off-Grid 86% 
Taula 4.4: Característiques dels elements 

Un cop coneguts els rendiments dels components que intervenen en el procés de 

subministrament d’energia elèctrica des de l’aerogenerador fins l’objecte a il·luminar, es pot 

calcular el rendiment total de la instal·lació per demostrar que el microaerogenerador escollit 

és idoni per les aplicacions vistes en el punt 2.3. A més, s’ha de tenir en compte el rendiment 

del generador, el qual val un 95% (annex B). D’aquesta manera, el rendiment total de la 

instal·lació és el següent: 

                                                                                                     (Eq. 4.2) 

Per tant, com ja s’ha determinat el rendiment total de la instal·lació i la potència més gran que 

consumeixen els objectes a il·luminar (Pu=26W), es pot calcular la potència que el 

microaerogenerador ha de ser capaç de proporcionar. Aquesta potència es mostra a 

continuació: 

                                                    
  

    
                               (Eq. 4.3) 

Per tant, el microaerogenerador ha de ser capaç de subministrar 55,44W com a mínim per a 

il·luminar els objectes. A partir de la corba de potència del microaerogenerador en funció de 

la velocitat del vent es comprova que aquest aerogenerador es apte per les aplicacions 

d’estudi. 

Com s’ha determinat en la Taula 2.4, la velocitat mitjana del vent de Portbou en els últims 

anys a 10m d’alçada és de 8 m/s. Però aquesta velocitat varia amb la altura i la rugositat del 

terreny. Ara que es sap la rugositat del terreny (α=0,27) i l’alçada del pal de sustentació, que 

és igual que la del rotor (H=6m), es pot calcular la velocitat del vent que realment aprofitarà 

el microaerogenerador comparant-la amb una referencia. Òbviament, el valor de referencia és 

el de l’estació climatològica de Portbou: H0=10m (alçada on es troba situada l’estació 

climatològica) i v0=8m/s (velocitat mitjana del vent a aquesta alçada). L’expressió que 

determina la velocitat mitjana del vent a 6m d’alçada (v) és l’equació (Eq. 3.11): 

                                                           
4
 El terme Off-Grid fa referència a què l’objecte en qüestió no es troba connectat a la xarxa elèctrica.  

 
5 El rendiment del regulador eòlic fa referència als díodes rectificadors. Per tant, aquest rendiment és l’eficiència de la 

conversió de l’energia elèctrica en forma de corrent altern que prové del microaerogenerador en energia elèctrica en forma de 

corrent continu que s’emmagatzema en les bateries.  
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     (
 

  
)
 

   (
 

  
)
    

       

Per tant, la velocitat mitjana del vent a l’alçada de 6m, és a dir, a l’altura on s’ubicarà el rotor 

del microaerogenerador és de 7 m/s. Aquesta serà la velocitat de partida per a determinar si el 

microaerogenerador és apte o no per a les aplicacions d’estudi. 

Si s’observa la Figura 4.2, la qual representa la corba de potència del microaerogenerador, a 

una velocitat de vent de 7 m/s aquest dóna una potència de 80W. Com que en el cas més crític 

es necessiten 55,44W, aquest microaerogenerador és idoni per el cas d’estudi. A més, es pot 

observar també que encara hi ha marge suficient per a què la bateria del microaerogenerador 

pugui subministrar energia elèctrica al motor dels circuits pneumàtics, ja que aquest 

consumeix una potència inferior als 9W.  
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5. Estudis complementaris i normativa 

5.1. Averies i manteniment 

L’objectiu d’aquest apartat és identificar les principals averies d’un microaerogenerador i 

aplicar un possible manteniment per tal d’allargar la vida útil dels components. 

Actualment, es poden distingir tres tipus de manteniment: el correctiu, el preventiu i el 

predictiu. Aquest últim utilitza la tècnica de la monitorització per predir l’averia. Com que es 

tracta d’una tècnica econòmicament costosa, aquest manteniment només s’utilitza en 

aerogeneradors de mitjana i gran potència. D’aquesta manera, els manteniments que 

s’apliquen en un microaerogenerador són el correctiu i el preventiu. Tal i com els seus propis 

noms indiquen, la diferencia principal entre aquests dos tipus és que el manteniment correctiu 

repara una averia que ja s’ha produït, mentre que el manteniment preventiu intenta preveure 

averies mitjançant inspeccions i revisions periòdiques.  

El manteniment preventiu és ideal quan l’averia es repetitiva, perillosa o costosa, ja sigui des 

del punt de vista econòmic o del temps de reparació. Per tal de determinar en quines zones 

s’aplicarà el manteniment preventiu s’adjunta la Figura 5.1, que indica la probabilitat 

d’averies de certs components d’un aerogenerador i mostra el temps mitjà (en dies) que es 

tarda en la reparació de l’averia. Tot i que es tracta d’un aerogenerador de mitjana o gran 

potència, es pot fer la comparativa amb un microaerogenerador. 

 

     Figura 5.1: Probabilitat d’averies i temps mitjà (en dies) de les reparacions [34] 
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Per tant, a partir de la Figura 5.1, es veu que les averies que tenen una reparació més 

duradora, i per tant més costosa, són les que es produeixen en el generador, multiplicador i 

tren de potència. Com que un microaerogenerador no té multiplicador i el tren de potència és 

molt senzill, el generador és el principal focus d’atenció ja que la seva reparació triga una 

mitjana de 7 dies. Per això, el generador s’inclou en el manteniment preventiu.  

Pel que respecte a la probabilitat d’averies, es pot determinar que les averies principals en un 

microaerogenerador es produeixen en el sistema elèctric i en els sensors i elements dels 

sistemes de control, com el del sistema de regulació o del fre. Per això, el manteniment 

preventiu haurà d’incloure una inspecció en el cablejat elèctric i un altre en el circuits 

pneumàtics d’accionament del fre i del sistema de regulació. Aquest manteniment preventiu 

es farà cada any i, a més de tot l’esmentat anteriorment, convé ajustar les unions cargoles per 

reduir el soroll i les vibracions, i comprovar l’estat de les pastilles de frens i de la bateria en 

cada inspecció. 

Un altre problema es produeix quan la velocitat del vent supera el 50 m/s, la qual és la 

velocitat de supervivència del microaerogenerador. En la Taula 2.3, hi ha les dades referents a 

les ratxes de vent màximes a 10m d’alçada. A continuació, s’adjunta aquestes dades amb els 

valors a 6m d’alçada. Per fer-ho, s’utilitza l’equació (Eq. 3.11) amb el paràmetre α=0,27. 

Any 
Ratxa màxima de 

vent (m/s) a 10m 

Ratxa màxima de 

vent (m/s) a 6m 

1999 58,9 51,3 

2000 57,8 50,4 

2001 60,5 52,7 

2002 54,5 47,5 

2003 49,7 43,3 

2004 – 2006 - - 

2007 49,4 43,0 

2008 47,3 41,2 

2009 55,6 48,4 

2010 47,4 41,3 

2011 42,3 36,9 

2012 48,9 42,6 

Taula 5.1: Ratxes màximes de vent a Portbou 

Per tant, en els anys 1999, 2000 i 2001 el microaerogenerador podria haver patit danys, ja que 

en aquests tres anys hi va haver ratxes de vent superiors a 50 m/s. Malgrat això, des del 2001 

no hi hagut ratxes de vent més gran que la velocitat de supervivència del microaerogenerador. 

Però com pot ser que es doni el cas que el vent bufi més fort de 50 m/s, cada cop que això 

succeeixi s’haurà de fer una inspecció general del microaerogenerador per a determinar que 
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no hi hagi danys en l’estructura i en cas que els hagi reparar-los, especialment en les pal·les i 

unions cargolades. Això és el que es coneix amb el nom de manteniment correctiu.  

En definitiva, i com a mode de resum, cada any es farà un manteniment preventiu i 

s’inspeccionaran especialment el generador, el cablejat elèctric, el sistema de regulació, el fre, 

les unions cargolades i la bateria. Aquest manteniment preventiu anual anirà acompanyat d’un 

manteniment correctiu cada vegada que el vent bufi a més de 50 m/s a 6m d’alçada, els quals 

equivalen a 57,4 m/s a 10m d’alçada (a l’estació climatològica). 

A continuació, es mostren problemes que hi poden haver i possibles causes per tal de 

solucionar-los quan s’aplica algun dels dos tipus de manteniment: 

Averies Possibles causes 

Les pal·les no giren inclús amb fort vent 

Cablejat elèctric danyat 

Fre connectat 

Curtcircuit en les fases del generador 

Díodes del regulador en curtcircuit 

Les pal·les giren molt ràpid Sistema de regulació danyat 

El microaerogenerador no carga les 

bateries 

Bateria danyada 

Voltatge incorrecte entre bateria, regulador i 

microaerogenerador 

El microaerogenerador no s’atura 

Sensor danyat 

Fre danyat o pastilles desgastades 

Circuit d’accionament del fre danyat 

El voltatge de les bateries es massa alt 
Connexió defectuosa de la bateria 

Regulador danyat 

El microaerogenerador vibra 
Unions cargolades fluixes 

Pal·les descompensades 

El microaerogenerador fa soroll 

Xocs entre elements 

El rotor no gira correctament 

Rodaments danyats 
Taula 5.2: Averies en un microaerogenerador i possibles causes 

5.2. Normativa 

Al contrari d’altres països, Espanya no té un marc regulador propi per a l’eòlica de molt baixa 

potència, ja sigui microeòlica o minieòlica. Per aquest motiu, des del punt de vista legislatiu, 

l’energia minieòlica es troba catalogada en el mateix marc regulador i retributiu que la gran 

eòlica. Aquest fet és pot veure reflectit en el real decret 661/2007, el qual només fa una 

distinció entre aerogeneradors terrestres i marins [35]. A Espanya només existeix la norma 

IEC-61400-2-Ed2 del CEI (Comitè Electrotècnic Internacional) que serveixi com a normativa 

per a la fabricació de petits aerogeneradors i ni tan sols és de compliment obligatori [36]. 
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Aquesta falta de diferenciació entre la minieòlica i la gran eòlica perjudica enormement la 

implementació d’aquest petits aerogeneradors. 

Per aquest motiu, des del 2007 existeix un teixit empresarial format per fabricants, promotors 

i productors d’energia minieòlica dins l’APPA (Associació de Productors d’Energies 

Renovables). Un dels objectius d’aquest teixit empresarial és pressionar a l’administració de 

l’estat espanyol per a què elabori un marc regulador per l’energia minieòlica.  

D’aquesta manera, el passat 11 de novembre de 2011 es va publicar el Pla d’Energies 

Renovables per aquesta dècada (PER 2011-2020), en el qual l’energia minieòlica rep un 

tractament específic [7]. Aquest pla inclou una sèrie de mesures prioritàries específiques per a 

fomentar la seva implementació. Algunes d’aquestes mesures són: 

- Es proposa i es considera essencial el tractament regulador específic i l’establiment 

d’un marc retributiu adequat que incentivi la implementació d’aerogeneradors de 

baixa o molt baixa potència (inferior a 100kW) en entorns urbans, semi-urbans, 

industrials i agrícoles.  

- Elaboració de models d’ordenances municipals per afavorir la integració 

d’instal·lacions eòliques de baixa potència en entorns urbans, semi-urbans, industrials 

i agrícoles. Per dur a terme aquestes ordenances municipals, es considera apropiada la 

col·laboració dels ajuntaments. 

- Normalització de les instruccions i procediments tècnics que afecten als equipaments 

(certificació d’aerogeneradors). El que es pretén és establir unes directrius per a 

garantir la qualitat dels equipaments eòlics de baixa potència.  

- Regulació de la figura d’instal·lador autoritzat aplicable a la minieòlica. Per aquest 

motiu, es proposa la implementació d’un sistema de acreditació i qualificació 

professional per aquesta figura. 

- Establiment d’un marc retributiu específic per a instal·lacions eòliques de potència 

inferior a 100kW i d’un sistema de finançament i subvencions per a facilitar-ne la seva 

implementació. 

Per tant, tot i que encara no hi ha un marc regulador propi per la minièolica, s’estan posant els 

fonaments per a què en un futur molt proper es pugui implementar aquest marc legislatiu. 

Amb aquestes actuacions, es va fer l’estimació que en l’any 2020 a Espanya hi haurà 

instal·lats 370MW d’energia eòlica de baixa potència (aerogeneradors inferiors a 100kW). A 
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continuació, s’adjunta una gràfica que mostra l’evolució de la potència anual i la potència 

acumulada d’aquest tipus d’aerogeneradors en aquesta dècada. 

 

Figura 5.2: Potència anual i acumulada prevista per aerogeneradors de baixa potència entre 2011 i 2020 [7] 

En aquesta gràfica, es pot veure que degut al PER 2011-2020 la potència anual prevista 

generada pels aerogeneradors de molt baixa o baixa potència en els propers anys és de 

50MW.  

Tot i que inicialment s’estimava que amb aquest pla hi hauria instal·lats 370MW amb 

aerogeneradors inferiors a 100kW a Espanya, al dia d’avui ja s’ha rebaixat aquesta xifra fins 

als 300MW [7]. Dos dels motius principals d’aquesta reducció són la crisi econòmica que 

pateix Espanya des del 2008 i, que a finals del 2013, encara no hi aquest desitjat marc 

regulador propi per a aquests tipus d’aerogeneradors. 
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6. Disseny 

Un cop ja es sap les diferents característiques del objectes de l’enllumenat públic, les 

característiques del microaerogenerador i el manteniment a aplicar, només falta discutir com 

serà el disseny. 

Per tal d’estalviar espai i material, i per tant diners, el suport de l’objecte de l’enllumenat 

públic i el suport del microaerogenerador és el mateix. Dit en altres paraules, el pal de 

sustentació del microaerogenerador es troba unit al suport de l’objecte a il·luminar. 

A continuació, es mostra aquest disseny per a diferents objectes de l’enllumenat públic com 

són els semàfors i els fanals. Tot i que només es representen aquests dos casos, s’ha de dir que 

per altres objectes, com per exemple els senyals de trànsit, la idea és la mateixa. 

Els plànols de tots els casos d’estudi es poden veure en l’annex A, i com es pot observar, tots 

els elements compleixen amb la normativa. 

6.1. Disseny del fanal amb el microaerogenerador 

A continuació, es mostren dos possibles models de fanals. Com es pot veure, el pal de 

sustentació del microaerogenerador es troba unit al suport del fanal. També es pot observar 

una caixa situada a 4 metres d’alçada. Aquesta alçada té aquest valor per impedir que una 

persona qualsevol pugui tenir accés a ella i impedir d’aquesta manera que algú manipuli o 

robi els elements del seu interior. Aquesta caixa és el lloc on es col·loca el regulador, la 

bateria i l’inversor (si és necessari) i les seves dimensions són 500x500x200 mil·límetres. 
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Figura 6.1: Fanal amb el microaerogenerador ART-H100W 

Per altra banda, es pot comprovar que les dimensions del microaerogenerador coincideixen 

amb les exposades en la Taula 4.1. D’aquesta manera, les pales del microaerogenerador tenen 

una longitud de 800mm i el rotor té un radi de 400mm i es troba a una alçada de 6 metres. Per 

últim, es pot veure que hi ha un cos cilíndric de 300mm de diàmetre i 300mm de longitud, en 

el qual s’instal·la el fre de disc, el generador i la unitat pneumàtica.  

D’acord amb la normativa, la bombeta del fanal en els dos models es troba a 3 metres del 

terra. La diferencia principal entre aquests dos models és que, en el primer model, la bombeta 

es troba en una mènsula d’un metre de longitud, mentre que en el segon model, aquesta es 

troba en un cos esfèric situat a un metre del suport del fanal.  

Una altre diferencia és que, en el primer model, el diàmetre del suport del fanal va disminuint 

amb l’alçada. D’aquesta manera, aquest suport comença amb un diàmetre de 150mm i acaba, 

a l’alçada de la mènsula, amb un diàmetre de 100mm. En canvi, en el segon cas, el diàmetre 
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del suport és constant. En els dos casos, aquest suport, igual que el pal de sustentació i l’eix, 

té un gruix de 10mm. 

6.2. Disseny del semàfor amb el microaerogenerador 

Tot seguit, es mostren els dos models de semàfor que hi ha: el semàfor de mènsula curta i el 

semàfor de mènsula llarga. Igual que en el cas anterior dels fanals, en ambdós casos el pal de 

sustentació del microaerogenerador es troba unit al suport del semàfor. De la mateixa manera, 

també es pot observar la caixa situada a 4 metres d’alçada. Aquesta caixa és el lloc on es 

col·loca el regulador, la bateria i l’inversor i les seves dimensions són 500x500x200 

mil·límetres. 

A continuació, es mostren les característiques del semàfor de mènsula curta i les del semàfor 

de mènsula llarga.  

6.2.1. Semàfor de mènsula curta 

Complint amb la normativa, el semàfor de vehicles i el de vianants tenen una alçada lliure de 

3 metres respecte el terra. El semàfor de vehicles té unes dimensions de 750x250x180mm, 

mentre que el semàfor de vianants fa 500x250x180mm. D’acord amb la normativa, la senyal 

lluminosa té un diàmetre de 200mm, mentre que el diàmetre exterior és de 213mm. 

Pel que respecte al microaerogenerador, es pot comprovar que les seves dimensions 

coincideixen amb les exposades en la Taula 4.1. D’aquesta manera, les pales del 

microaerogenerador tenen una longitud de 800mm i el rotor té un radi de 400mm i es troba a 

una alçada de 6 metres. Per últim, es pot veure que hi ha un cos cilíndric de 300mm de 

diàmetre i 300mm de longitud, en el qual s’instal·la el fre de disc, el generador i la unitat 

pneumàtica. 

Igual que en el cas anterior dels fanals, el suport del semàfor, el pal de sustentació i l’eix 

tenen un gruix de 10 mm. 
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Figura 6.2: Semàfor de mènsula curta amb el microaerogenerador ART-H100W  

6.2.2. Semàfor de mènsula llarga 

Complint amb la normativa, el semàfor de vehicles més baix i el de vianants tenen una alçada 

lliure de 3 metres respecte el terra, mentre que en el segon semàfor de vehicles aquesta alçada 

lliure és de 5,3 metres. Els semàfors destinats als vehicles tenen unes dimensions de 

750x250x180mm, mentre que les dimensions del semàfor destinat als vianants són 

500x250x180mm. D’acord amb la normativa, la senyal lluminosa té un diàmetre de 200mm, 

mentre que el diàmetre exterior és de 213mm. 

Pel que respecte al microaerogenerador, es pot comprovar que les seves dimensions 

coincideixen amb les exposades en la Taula 4.1. D’aquesta manera, les pales del 

microaerogenerador tenen una longitud de 800mm i el rotor té un radi de 400mm. 

Malgrat això, hi ha una variació en l’alçada del rotor. El motiu d’aquesta variació és que hi ha 

un semàfor que està situat a una alçada de 5,3 metres. Aleshores, si el vent bufa en una 

direcció tal que primer topa amb aquest semàfor i desprès va cap el microaerogenerador hi 

haurà turbulències i, per tant, aquest no funcionarà en les condicions més òptimes i baixarà el 
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seu rendiment. D’aquesta manera, la nova alçada del rotor del microaerogenerador per aquest 

cas és de 8 metres. 

Per últim, es pot veure que hi ha un cos cilíndric de 300mm de diàmetre i 300mm de longitud, 

en el qual s’instal·la el fre de disc, el generador i la unitat pneumàtica. A més, igual que en el 

cas anterior dels fanals, el suport del semàfor, el pal de sustentació i l’eix tenen un gruix de 10 

mm. 

 

Figura 6.3: Semàfor de mènsula llarga amb el microaerogenerador ART-H100W  

6.3. Disseny del microaerogenerador per a ús comú 

Com que els fanals d’estudi són els que s’instal·len en parcs, places i carrers per a vianants, en 

aquest emplaçaments sol haver bastant lloc lliure. Per tant, en lloc que cada fanal tingui 

incorporat un microaerogenerador, es planteja la possibilitat de què hi hagi un sol 

microaerogenerador per a alimentar tots els fanals. Això mateix, es pot pensar dels semàfors. 

Si es troba un creuament de la xarxa viària  prou gran, es podria col·locar un 

microaerogenerador per a alimentar tots els semàfors d’aquest creuament. 
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Per tant, el primer que cal fer es trobar un microaerogenerador amb una potència prou gran 

per complir aquest objectiu. Per aquest motiu, el microaerogenerador escollit és el ART-

H1KW de pales rectes i de la marca Allright. A continuació, es mostra una fotografia d’aquest 

microaerogenerador i la seva corba de potència: 

 

Figura 6.4: Microaerogenerador ART-H1KW [37]         Figura 6.5:Corba de potència de l’ART-H1KW [37] 

Tal i com es pot observar en la Figura 6.5, el microaerogenerador té una potència nominal de 

1000W, però pot subministrar 1100W com a potència màxima. Consta de 5 pales, les quals 

són de plàstic reforçat amb fibra de vidre, i el generador és de corrent altern d’imants 

permanents. Tot seguit, es recullen aquestes i altres característiques en un taula (en l’annex B 

es pot veure el catàleg d’aquest producte): 

Paràmetre tècnic Valor 

Potència nominal (Pn) 1000 W 

Potència màxima 1100 W 

Diàmetre del rotor (D) 2 m 

Longitud de la pala (H) 2,4 m 

Rang de treball de velocitat  del vent (v) 3 – 25 m/s 

Velocitat nominal (vn) 9 m/s 

Velocitat de supervivència 50 m/s 

Velocitat nominal del rotor (ωn) 150 rpm 

Voltatge de sortida 48 VCA 

Coeficient de potència (Cp) 0,3 – 0,4 

Accionament del sistema de regulació de potència Electromagnètic 

Accionament del fre Electromagnètic 

Vida útil 15 anys 

Pes 145 kg 

Altura del rotor recomanada 8 m 

Bateria requerida 4 unitat de 12V i 100 ah 

Taula 6.1: Paràmetres tècnics de l’ART-H1KW [37] 



Instal·lació de miniturbines eòliques en nuclis urbans  59 

   

Com es pot observar, en aquest cas també s’ha de canviar el circuit d’accionament del sistema 

de regulació de potència i del fre per a què aquest pugui funcionar en zones aïllades. 

Per altra banda, també es pot observar en la taula anterior, que el rotor del 

microaerogenerador es troba a una alçada de 8m. A continuació, es calcula la velocitat 

mitjana del vent a aquesta alçada a Portbou a partir de l’equació (Eq. 3.11) i utilitzant com a 

referència l’estació climatològica d’aquesta localitat (H0=10m i v0=8m/s) i α=0,27: 

     (
 

  
)
 

   (
 

  
)
    

          

Per tant, si s’observa la corba de potència, Figura 6.5, a una velocitat de vent de 7,53m/s el 

microaerogenerador proporciona uns 900W. Com es pot observar en l’annex B, el rendiment 

de tots els components, incloent el generador, són iguals que en el cas de l’ART-H100W. Per 

tant, si es calcula la potència útil d’aquest microaerogenerador a partir de l’equació (Eq. 4.3), 

utilitzant el valor del rendiment total de la instal·lació ηTot=46,9% (equació (Eq. 4.2)), s’obté 

el següent:  

                           

És a dir, la potència útil del microaerogenerador ART-H1KW és 422,1W. Tenint en compte 

que el fanal consumeix 26W, que el semàfor de mènsula llarga consumeix 24W i que el 

semàfor de mènsula curta consumeix 15W, aquest microaerogenerador pot donar la suficient 

potència per a il·luminar la següent combinació d’objectes de l’enllumenat públic: 

Localització del ART-H1KW Parc o Plaça Creuament de la xarxa viària Rotonda 

Fanals 16 0 0 10 

Semàfor de mènsula curta - 28 0 4 

Semàfor de mènsula llarga - 0 17 4 
Taula 6.2: Combinacions d’objectes que el microaerogenerador ART-H1KW pot alimentar 

D’aquesta taula se’n poden treure dos conclusions interesants. La primera és que si aquest 

microaerogenerador es situa en un parc o en una plaça, aquest pot alimentar a 16 fanals ell sol. 

La segona conclusió és que si hi ha el suficient espai en un creuament de la xarxa viària per a 

construir una rotonda, aquest microaerogenerador pot alimentar a 4 semàfors de mènsula curta 

i 4 de mènsula llarga (és a dir, carrers amples) i a 10 fanals per il·luminar la rotonda (no a la 

carretera perquè aquests fanals, com ja s’ha comentat, no serveixen per il·luminar-les ja que 

emeten poca llum). A continuació, es mostra el disseny del microaerogenerador en aquests 

dos casos: 
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Figura 6.6: Microaerogenerador ART-H1KW en una plaça o parc i en un creuament viari 

Com es pot observar, els dos models són pràcticament iguals. L’única diferència és que en el 

primer cas, com que s’instal·la en parcs o places, té un recinte de seguretat ple d’aigua per 

evitar que els nens s’aproximin a la zona del microaerogenerador. A més, d’aquesta manera 

també s’aconsegueix que el conjunt tingui un impacte visual més reduït, ja que es pot 

interpretar com una simple escultura o com un element decoratiu. En l’annex A només hi ha 

representat el primer cas, ja que l’altre cas té exactament les mateixes dimensions. 

D’aquesta manera, es pot veure que en tots dos casos el microaerogenerador es troba instal·lat 

sobre un cos de marbre, les dimensions del qual són 3x1x1m. En l’interior d’aquest cos, es 

troben col·locats el regulador, les bateries i l’inversor i es troben protegits de terceres 

persones per una porta metàl·lica. El fet que aquest elements estiguin pràcticament a nivell del 

terra, afavoreix al seu manteniment.  

Pel que respecte al microaerogenerador, es pot comprovar que les seves dimensions 

coincideixen amb les exposades en la Taula 6.1. D’aquesta manera, les pales del 

microaerogenerador tenen una longitud de 2400mm i el rotor té un radi de 1000mm i es troba 

a una alçada de 8 metres. Per últim, es pot veure, igual que en els casos anteriors, que hi ha un 

cos cilíndric de 300mm de diàmetre i 300mm de longitud, en el qual s’instal·la el fre de disc, 

el generador i la unitat pneumàtica.     
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7. Estudi econòmic i pressupost 

7.1. Cost del microaerogenerador  

7.1.1. Cost del microaerogenerador ART-H100W 

A continuació, es mostra els preus de tots els elements de la instal·lació per tal de demostrar 

que no cal fer una inversió molt gran per a adquirir aquest producte. Aquests preus es poden 

veure en l’annex B. 

Model Element Preu (usd)            Preu (€) 

ART-H100W 

Aerogenerador 580 426,7 

Regulador eòlic 
290 213,3 

Inversor 

Pal de sustentació 170 125 

Bateria 75,6 55,6 

Total:  1115,6 820,6 

Taula 7.1: Cost del microaerogenerador ART-H100W 

 

Com es pot observar, el cost total dels elements és de 820,6€. A aquesta quantitat s’ha li ha de 

sumar el cost dels circuits pneumàtics, el qual s’estima en uns 200€. Per tant, la inversió 

inicial s’estima en uns 1020,6€ aproximadament. Com es pot veure, aquesta inversió 

requerida no és gaire elevada.  

Tot seguit, es mostra una figura per veure el pes que té cada element respecte el cost total. 

Com es pot observar, l’aerogenerador influeix molt en el cost total, ja que el seu cost 

representa el 42% del total. També es pot veure que el cost del circuits pneumàtics influeixen 

bastant en aquest preu final. 
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Figura 7.1: Percentatge del cost de cada element respecte el total 

A aquesta inversió inicial, s’ha d’afegir dos conceptes més: una despesa i un ingrés. La 

despesa fa referència a la quota del manteniment del microaerogenerador i a la reparació dels 

elements danyats. Com és pot veure en la taula anterior, els elements no suposen un gran cost. 

Per aquests motiu, la seva reparació i la quota del manteniment no seran molt costoses. En els 

grans aerogeneradors, aquesta quota de manteniment és com a màxim el 20% de la inversió 

inicial. 

Malgrat això, també es pot produir un ingrés econòmic, ja que la majoria d’aerogeneradors 

d’eix vertical permeten introduir publicitat en les pales del rotor. Òbviament, aquesta 

publicitat només es veu quan el microaerogenerador està aturat o gira molt lentament. A 

continuació, es mostra una figura que posa de manifest aquest fet. 

        

Figura 7.2: Aerogenerador Giromill amb publicitat [38] 
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La Figura 7.2 mostra un aerogenerador Giromill amb la publicitat d’una coneguda cadena de 

restaurants francesa. Com que el microaerogenerador escollit té les pales sense cap inscripció 

i són prou grans, es pot col·locar publicitat sobre aquestes pales. L’aspecte que tindria el 

microaerogenerador amb publicitat és el següent: 

 

Figura 7.3: Microaerogenerador ART-H100W amb publicitat 

En definitiva, la inversió que cal fer per instal·lar i mantenir el microaerogenerador no és molt 

gran. Però, si algú considera que aquesta inversió és elevada, pot ingressar diners col·locant 

publicitat en les pales del microaerogenerador, reduint així la inversió necessària.  

A continuació, es calcula quan val el període de retorn (P-B o pay-back period en anglès), el 

qual indica el temps que es tarda en recuperar aquesta inversió inicial. Per fer aquest càlcul, es 

fa la suposició que la quota de manteniment queda eliminada pels ingressos publicitaris. És a 

dir, els ingressos per publicitat es destinen íntegrament al manteniment del 

microaerogenerador. 

Per a determinar el període de retorn, es necessita saber la inversió inicial i els ingressos 

anuals. S’ha demostrat que la inversió inicial és de 1020,6€. En el cas d’estudi, aquests 

ingressos corresponen al benefici de no pagar la potència que es consumeix, ja que aquesta no 

s’extreu de la xarxa elèctrica. 

                                                                                               (Eq.7.1) 

On:  P = Potència generada pel microaerogenerador (kW) = 0,08kW. 

 t = temps que el microaerogenerador produeix una potència P.  

 c = cost del kWh (€/kWh).  
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El cost del kWh varia cada trimestre, però d’una manera molt suau. Per aquest motiu, per a 

determinar aquest cost es fa servir les dades trimestrals de 2013
6
 i es calcula el valor mig. 

Trimestre c (€/kWh) 

1er Trimestre 0,150938 

2on Trimestre 0,138658 

3er Trimestre 0,140728 

Valor mig 0,143441 
Taula 7.2: Cost del kWh en funció del trimestre en l’any 2013 [39] 

Per tant, si substituïm aquest valor mig en l’equació (Eq. 7.1), s’obté que els ingressos anuals 

tenen el següent valor: 

                          
 

   
    

    

   
         

 

   
              

Per tant, si es suposa que el cost del kWh es constant, s’obté que el període de retorn val el 

següent: 

                                   
                

                
 
      

      
                                 (Eq. 7.2) 

Per tant, al cap de 10,15 anys es recupera la inversió i es comença a obtenir beneficis. 

7.1.2. Cost del microaerogenerador ART-H1KW 

A continuació, es fa el mateix estudi que l’apartat anterior, però ara amb el 

microaerogenerador ART-H1KW.  

Model Element Preu (usd) Preu (€) 

ART-H1KW 

Aerogenerador 1490 1096 

Regulador eòlic 
450 331 

Inversor 

Pal de sustentació 400 294,2 

Bateria 135 99,3 

Total:  2475 1820,5 

Taula 7.3: Cost del microaerogenerador ART-H1KW 

                                                           
6
 Durant la realització d’aquest projecte, no es disposava de la dada del cost del kWh en el quart trimestre del 2013. 
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Com es pot observar, el cost total dels elements és de 1820,5€ (aquest preu també es pot veure 

en el catàleg de l’annex B). Igual que en el cas anterior, a aquesta quantitat s’ha li ha de sumar 

el cost dels circuits pneumàtics. Per tant, la inversió requerida s’estima en uns 2020,5€. 

 

Figura 7.4: Percentatge del cost de cada element respecte el cost total 

La figura 7.4 mostra el pes de cada element sobre el cost total. Igual que en el cas anterior, 

l’aerogenerador és el component amb més influència en el cost total. A més, a aquest preu 

també s’ha d’afegir el manteniment i descomptar els ingressos pel tema publicitari.  

Tot seguit, es calcula el període de retorn d’aquest microaerogenerador. Per a determinar-lo, 

es fa la mateixa suposició que el cas anterior: la quota de manteniment i els ingressos 

publicitaris es compensen entre sí.  

Per a calcular aquest període de retorn es necessita determinar la inversió inicial i els 

ingressos. Pel que respecte a la inversió inicial, ja s’ha determinat i val 2020,5€. Per a 

determinar els ingressos s’aplica l’equació (Eq. 7.1): 

                         
 

   
    

    

   
         

 

   
               

Per tant, si es calcula pel període de retorn a partir de l’equació (Eq. 7.2), s’obté el següent 

resultat: 

       
                

                
 
      

       
           

Per tant, al cap de menys de dos anys es recupera la inversió i es comença a generar beneficis. 

Si es comparen els períodes de retorn dels dos microaerogeneradors, es pot veure que el ART-

H1KW és molt més rentable que el ART-H100W. 
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7.2. Pressupost o cost del projecte 

En aquest apartat, s’avalua el cost derivat del temps de desenvolupament del projecte i el cost 

derivat dels materials utilitzats en la seva elaboració. 

A l’hora de quantificar el projecte, s’ha de tenir en compte que en aquest projecte intervenen 

dues persones. La primera és un enginyer júnior que redacta i desenvolupa el treball, mentre 

que la segona és un enginyer sènior que s’encarrega de supervisar i assessorar a aquest 

enginyer júnior. A continuació, s’adjunta una taula que mostra el sous d’aquestes dues 

persones i les seves hores de dedicació:   

Treballador Sou (€/h) Hores treballades 

Enginyer júnior 15 600 

Enginyer sènior 30 60 
Taula 7.4: Sous i hores treballades dels enginyers involucrats en aquest projecte [40] 

Per tant, el cost derivat del temps de desenvolupament del projecte és el següent: 

                             
 

 
        

 

 
            

A continuació, es quantifica el cost dels materials, amb I.V.A inclòs, que s’han utilitzat en 

l’elaboració d’aquest projecte: 

Material Preu (€) 

Ordinador 600 

Tinta d’ordinador 90 

Fulls blancs 10 

Total 700 
Taula 7.5: Material utilitzat en l’elaboració del projecte amb el seu cost 

Per tant, si sumem els cost derivat del temps de desenvolupament i el cost dels materials 

obtenim que el cost total és: 

                                                     

Per tant, aquest és el preu que cobreix les despeses de temps i materials. Però les persones que 

han realitzat aquest projecte han d’obtenir un cert benefici, el qual es considera del 25% 

d’aquest cost total.  
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D’aquesta manera, el cost total del projecte o pressupost és el següent: 

                                                  

Si es desglossa aquest cost total del projecte, tal i com es mostra en la Figura 7.5, es pot veure 

que els sous dels enginyers representen el 75% del pressupost, mentre que el cost dels 

materials només és el 5%. Per altra banda, els 2875€ de benefici representen el 20% d’aquest 

pressupost. 

 

Figura 7.5: Cost del projecte desglossat 
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8. Impacte ambiental del microaerogenerador 

8.1. Impacte ambiental 

Un aspecte molt important és que el microaerogenerador utilitza un bé renovable i no 

contamina. D’aquesta manera, aquest aparell pot produir energia elèctrica sense contribuir en 

l’augment de gasos contaminants a l’atmosfera i sense perjudicar el medi ambient. Malgrat 

això, al llarg de la seva construcció i en la fabricació dels seus components sí que es 

produeixen impactes ambientals que cal valorar.  

Per fer aquesta valoració, la metodologia més adequada és l’anomenada Anàlisi de Cicle de 

Vida (ACV), que avalua l’impacte ambiental des del bressol a la tomba, és a dir, des del 

moment del naixement del projecte, començant amb la preparació dels terrenys, la fase d’obra 

civil, la fabricació dels components, la instal·lació dels equips, la fase de proves i la fase de 

funcionament (que inclou l’obtenció dels combustibles), fins el desmantellament de les 

instal·lacions, la recuperació de territori i la gestió com a residus de les deixalles que provoca.  

Per tal d’avaluar de manera objectiva els impactes associats a les diferents tecnologies de 

generació d’electricitat, es va dur a terme l’estudi Impactes Ambientals de la Producció 

Elèctrica. Un anàlisi de Cicle de Vida de vuit tecnologies de generació elèctrica. Els resultats 

d’aquest estudi es mostren en la Taula 8.1 i es mostren en forma d’ecopunts. En aquest 

anàlisi, s’han tingut en compte dotze impactes, els més importants dels quals són 

l’escalfament global, la disminució de la capa d’ozó, l’acidificació, els metalls pesats, la 

generació de residus o l’esgotament de recursos. 

Sistemes de generació Ecopunts Comparació (eòlic =1) 

Lignit 1735,2 27 

Carbó 1356,9 21 

Petroli 1398,1 22 

Gas natural 267,1 4 

Nuclear 671,8 10 

Fotovoltaic 461,0 7 

Eòlic 64,7 1 

Minihidràulic 5,4 0,1 
Taula 8.1: Resultats de l’anàlisi del cicle de vida per les vuit tecnologies de generació elèctrica considerades [4] 

Com més ecopunts tingui un sistema de generació, més impacte ambiental produirà. Per tant, 

aquest estudi posa de manifest el baix impacte de la producció elèctrica amb energia eòlica en 
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relació a altres sistemes de generació, només superada per la minihidràulica. Dit en altres 

paraules, com més gran sigui la producció d’energia eòlica que substitueixi la producció de 

sistemes que utilitzen combustibles fòssils, més s’haurà reduït l’impacte ambiental de la 

generació elèctrica. Concretament, per tenir el mateix impacte ambiental d’una central tèrmica 

de fuel-oil (petroli) de 500MW, s’hauria de tenir 10000MW eòlics instal·lats. 

A continuació, es calcula quina és la reducció de les emissions de CO2 si s’utilitza l’energia 

eòlica en lloc d’altres sistemes de generació. Per fer-ho, s’adjunta la Taula 8.2, la qual mostra 

les emissions de CO2 segons la font d’energia: 

Font energètica Factor d’emissió 

Mix elèctric 300 g CO2/kWh 

Gas natural 2,15 kg CO2/Nm
3
 

Gas butà 2,96 kg CO2/kg 

Gas propà 2,94 kg CO2/kg 

Gasoil 2,79 kg CO2/l 

Fuel 3,05 kg CO2/kg 

Gas liquat de petroli (GLP) 2,96 kg CO2/kg 

Carbó nacional 2,30 kg CO2/kg 

Carbó d’importació 2,58 kg CO2/kg 

Petroli 3,20 kg CO2/kg 
Taula 8.2: Factors d’emissió de CO2 en funció de la font d’energia [41] 

A Catalunya, l’electricitat que es consumeix i que no s’ha autogenerat, prové de la xarxa 

elèctrica peninsular, sense poder distingir exactament en quina planta de generació 

d’electricitat s’ha produït. Per aquest motiu, es defineix el mix elèctric, primer valor de la 

Taula 8.2, que representa les emissions associades a la generació elèctrica. Per tant, per al 

càlcul de la reducció d’emissions s’utilitza aquest valor: 

                                     
   

     
   

 

   
     

    
   

              

                                     
   

     
   

 

   
     

     

   
                  

Malgrat això, tot i que el microaerogenerador té unes dimensions molt reduïdes en 

comparació amb els aerogeneradors de mitjana i gran potència, aquest té unes característiques 

o propietats que poden perjudicar a tercers, ja siguin persones o animals. Per aquest motiu, a 

continuació es fa una petita explicació sobre els impactes que el microaerogenerador pot 

ocasionar sobre aquests, els quals es poden classificar segons: l’impacte sobre la fauna, 

l’impacte visual i l’impacte sonor.  
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8.1. Impacte sobre la fauna 

El microaerogenerador ART-H100W té una alçada de 6m i un diàmetre de gairebé 1m i 

l’ART-H1KW té una alçada de 8m i un diàmetre de 2m. Per tant, tot i que un 

microaerogenerador té unes dimensions molt més reduïdes que un aerogenerador 

convencional,  tenen una alçada suficient com per molestar els ocells. Si a més a més, es té en 

compte que les velocitats nominals de gir del microaerogenerador són de 220 rpm i 150 rpm 

respectivament, qualsevol animal que xoqui amb ell quan està en funcionament pot resultar 

ferit o, fins i tot, mort.  

Portbou, com qualsevol localitat costanera, és sobrevolada a diari per gavines, a les quals es 

sumen altres ocells més petits. Aquest ocells de mida reduïda són els que poden resultar morts 

al xocar contra el microaerogenerador quan està en funcionament. Malgrat això, s’han 

realitzat diversos estudis que han demostrat que aquest incidents es produeixen sobretot 

durant els primers dies de la instal·lació del microaerogenerador [29], ja que desprès els ocells 

assimilen l’existència d’aquest aparell.   

8.2. Impacte visual 

Un altre problema que pot haver és que certes persones es puguin queixar de la instal·lació del 

microaerogenerador degut a les dimensions d’aquest. Òbviament, l’impacte d’aquest 

microerogenerador és molt inferior al que pot tenir un parc eòlic on hi ha desenes 

d’aerogeneradors de mitjana o gran potència. 

L’impacte visual és molt difícil d’avaluar, ja que la incidència que té és molt subjectiva. Per 

aquesta raó, una possible solució pot ser l’explicació dels avantatges que representa el 

microaerogenerador i l’energia eòlica per tal de convèncer a la població i evitar que posin 

problemes a la seva instal·lació. 

8.3. Impacte sonor 

El principal problema que pot tenir el microaerogenerador és el soroll que pot produir, ja que 

com s’instal·larà en un nucli urbà els veïns es poden queixar si fa molt soroll. Com que el 

fabricant no especifica el soroll que genera el microaerogenerador, es busca en diferents 

catàlegs el nivell de decibels que provoquen diferents aerogeneradors amb l’objectiu de fer 

una posterior comparativa. 
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Aerogenerador Soroll (dB) 

600 kW [29] 
a 50 m 55 

a 250 m 40 

WIPO Windcore 1,5 kW [42] < 35 

WIPO Windforce 10 – 60 kW [42] < 55 

WT6500 1,5 kW [43] < 35 

LET 2 – 6 kW [44] 53 

Istabreeze 500W [45] 25 
Taula 8.3: Soroll emès per diferents aerogeneradors 

El microaerogenerador ART-H100W té una potència nominal de 100W i una potència 

màxima de 115W. Per tant, és més petit que els aerogeneradors de la taula anterior. Si 

s’observa la Taula 8.3, el microaerogenerador de característiques més semblants al d’estudi és 

el Istabreeze de potència nominal 500W i que produeix un nivell sonor de 25dB. Per aquest 

motiu, el microaerogenerador ART-H100W produirà un nivell sonor pròxim als 25dB.  

Per altra banda, el microaerogenerador ART-H1KW té una potència nominal de 1000W i una 

potència màxima de 1100W. Per aquest motiu, el seu nivell sonor està per sota dels 

aerogeneradors de potència nominal 1,5kW. Per tant, si s’observa la Taula 8.3, aquest 

microaerogenerador produeix un soroll inferior als 35dB però superiors als 25dB. 

Per tal de determinar si aquests decibels són molt o poc, es comparen aquests nivells sonors 

amb altres objectes o situacions que es poden donar en el dia a dia. 

Objecte o situació Soroll (dB) 

Tren 100 

Fàbrica sorollosa 90 

Mitjana carrer 70 

Mitjana fàbrica 60 

Mitjana oficina 50 

Conversació airejada 45 

Conversació tranquil·la 30 

Biblioteca 20 
Taula 8.4: Soroll emès en diferents llocs o situacions [29] 

Per tant, si es compara els 35 dB amb la mitjana del carrer, es pot veure que hi ha molta 

diferència. És a dir, el soroll del microaerogenerador quedarà absorbit pels altres objectes del 

carrer.  

El problema es podria donar durant la nit, en la qual el nivell sonor del carrer baixa 

considerablement. Com es pot veure en la Taula 8.4, el nivell sonor de l’ART-H100W (25 

dB) es situa entre els decibels d’una biblioteca i els d’una conversació tranquil·la. Per tant, 
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aquest microaerogenerador no molestarà als veïns de la zona. En el cas de l’ART-H1KW, 

com que produeix un soroll de menys de 35 dB, es pot comparar amb una conversació 

tranquil·la. Per aquest motiu, aquest microaerogenerador tampoc molestarà als veïns, 

especialment si s’instal·la en parcs o places. 
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9. Conclusions 

A continuació, es fa un recull de les conclusions que es poden extreure d’aquest projecte. 

En primer lloc, a Catalunya hi ha dues zones amb un potencial eòlic molt important: una al 

nord-est i l’altre al sud. Per aquest motiu, l’energia eòlica es pot aplicar perfectament a 

Catalunya. Per a la realització d’aquest projecte, s’ha triat Portbou, una de les millors 

ubicacions d’aquest territori. Malgrat això, tal i com s’ha comentat, també hi ha altres 

ubicacions possibles per al microaerogenerador d’estudi. 

Com aquest tipus d’energia és un font d’energia renovable, aquesta no contamina i, per tant, 

no contribueix a l’emissió de gasos a l’atmosfera. Això és molt important pel compliment del 

protocol de Kioto i pel compliment de la directiva europea 2009/28/CE. A més, el 

microaerogenerador presenta l’avantatge que, com que el lloc de generació de l’energia i el de 

consum són molt propers, les pèrdues d’energia en el transport són pràcticament negligibles. 

A tot això, s’ha de sumar el fet que la instal·lació del microaerogenerador no suposa una gran 

inversió. 

Però malgrat aquests avantatges, el microaerogenerador també té una sèrie de desavantatges. 

Aquests són els impactes que el microaerogenerador causa sobre la fauna i els habitants. Com 

s’ha demostrat en el treball, el seu funcionament és silenciós i els ocells es donen compte en 

seguida de la col·locació del microaerogenerador. Per tant, aquests impactes no suposen cap 

problema per a la seva instal·lació en un nucli urbà. 

Pel que respecte al disseny, en el cas d’un microaerogenerador és millor utilitzar un 

aerogenerador d’eix vertical, ja que aquest tipus requereix menys elements que els de tipus 

horitzontal. D’aquesta manera, es pot fer un aerogenerador de mida més reduïda. A més, els 

aerogeneradors de tipus vertical tenen menys vibracions i menys soroll i requereixen de 

menys manteniment que el de tipus horitzontal. Malgrat això, és recomanable aplicar un 

manteniment preventiu anual per assegurar-se que no hi ha cap element danyat o trencat que 

pugui danyar el microaerogenerador. A més, en el cas d’estudi, es realitzen els canvis 

oportuns per tal que aquest microaerogenerador s’adapti als objectius del projecte. 

Per altra banda, fent referència a les perspectives de futur, caldria fer una prova pilot de la 

proposta d’aquest projecte, amb la finalitat d’optimitzar el sistema i poder exportar aquesta 
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idea a diferents països. A més, també caldria portar a terme un estudi més detallat amb la 

viabilitat d’aquest microaerogenerador en diferents ubicacions i un estudi de simulació 

numèrica per veure el seu comportament i millorar algunes característiques del conjunt. 
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