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CONCLUSIONS I EXTENSIONS FUTURES

Conclusions

L'objectiu principal del projecte és realitzar un mapa acústic de la zona del parc eòlic de 
Rubió a partir d'una simulació acústica realitzada amb un programa informàtic.

Per realitzar una simulació és necessari tenir coneixements en l'àrea que es treballa ja 
que els programes de simulació no deixen de ser unes eines que resolen equacions amb 
una gran rapidesa, però que no tenen criteri sobre la validesa dels resultats obtinguts. La 
simulació realitzada en aquest projecte és d'acústica, un camp molt complex i del que no 
s'imparteix  formació  al  llarg  dels  estudis  d'enginyeria  industrial.  Per  tant,  una  part 
important  del  projecte ha consistit  en adquirir  els  coneixements  necessaris  per  poder 
realitzar la simulació acústica.

La simulació acústica s'ha realitzat per a la velocitat mitjana de vent i  per a les dues 
direccions més habituals, per tant, per condicions meteorològiques representatives. S'ha 
observat poca influència de les altres condicions atmosfèriques en els resultats. També 
s'ha observat que la potència sonora dels aerogeneradors augmenta amb la velocitat del 
vent.

Una limitació de la simulació acústica és la mala aproximació de la directivitat de la font 
sonora que  es  pot  fer  amb el  programa  informàtic  utilitzat.  Com que  la  font  sonora 
simulada és adireccional i la font sonora real és direccional i irradia més potència sonora 
en la direcció del vent, en la realitat el nivell d'immissió de les cases afectades es veurà 
més influenciat per la direcció del vent que en el model realitzat.

Els resultats obtinguts de la simulació s'han validat a partir de les mesures de pressió 
sonora  efectuades  a  prop  dels  aerogeneradors  i  a  partir  de  valors  obtinguts  d'altres 
mesures  a  les  cases  afectades.  Per  tant,  s'ha  demostrat  que  la  simulació  acústica 
realitzada és un mètode eficaç per estudiar la propagació del soroll a l'aire lliure, fet que a 
la  pràctica  es  tradueix  en  que  la  simulació  acústica  és  un  mètode  eficaç  per  predir 
l'impacte acústic que causarà un parc eòlic abans de construir-lo.

L'altre  objectiu  del  projecte  consisteix  en  demostrar  que  es  pot  minimitzar  l'impacte 
acústic del parc sense disminuir la potència elèctrica generada, a partir d'una  ubicació 
alternativa dels aerogeneradors.

Tal  com s'ha demostrat  en el  cas real,  amb la simulació acústica s'obtenen resultats 
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fiables de la disminució de l'impacte acústic per a cada alternativa estudiada. També es 
raona que en les diferents alternatives no hi ha pèrdua de potència elèctrica generada. 

La conclusió final d'aquest projecte és que la simulació acústica és un bon mètode per 
predir  l'impacte acústic que ocasionarà un futur parc eòlic sobre els veïns de la zona 
afectada. Amb aquest mètode també es pot estudiar la configuració dels aerogeneradors 
que minimitzarà aquest impacte sense que disminueixi la potència elèctrica generada.

Extensions futures

A partir  del  treball  realitzat  en aquest projecte de final  de carrera,  es plantegen dues 
possibles extensions futures.

La primera consisteix en fer el mateix estudi d'impacte acústic però per l'ampliació que 
s'ha de fer del parc eòlic de Rubió.

La segona extensió consisteix en estudiar el cicle de vida de l'energia elèctrica produïda 
pel parc eòlic. L'interès d'aquesta extensió es basa en què, per una banda, a la nit hi ha 
un  menor  consum  d'energia  elèctrica,  però  per  altra  banda,  l'energia  produïda  pels 
aerogeneradors sempre s'ha de comprar perquè així ho diu la llei. Per tant, podria ser que 
a la nit l'energia produïda pel parc eòlic no s'aprofités; a més, és precisament a la nit quan 
les cases properes al parc superen el nivell d'immissió màxim establert  per la llei. En 
resum, aquesta extensió consisteix en veure si l'energia elèctrica que es produeix causant 
molèsties als veïns realment s'aprofita o no.
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