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I.1 Generalitats 

La metodologia de càlcul d’aquest annex està basada, principalment, en dues normes 

diferents: 

• La norma EN 1991-1-4. Wind actions [1], pertanyent a l’Eurocódigo 1: Acciones en 

estructuras, proporciona mètodes per al càlcul de les càrregues del vent en 

estructures. 

• La norma EN 1993-3-1. Towers and masts [2], pertanyent a l’Eurocódigo 3: 

Estructures d’acer, que conté un annex destinat a la modelització de la resposta de 

les accions meteorològiques en torres atirantades. 

A més, durant el procés de disseny de l’estructura de suport s’han considerat la norma 

UNE-EN-1990 [3], en la que s’estableixen les bases generals de disseny basades en els 

principis de seguretat, servei i durabilitat que ha de complir l’estructura; així com la UNE-EN 

1993-1-1 [4] per projectes d’estructures d’acer, en els mateixos termes. En aquestes 

normes s’estableixen les bases càlcul i verificació per a l’estructura.  

Anàlogament, es segueix el descrit a la norma UNE-EN-61400-2. Seguridad en pequeños 

aerogeneradores [5] (desenvolupada a l’Annex C), en que es mencionen aspectes com la 

protecció contra la corrosió ambiental i electrolítica. El disseny de la torre ha de resistir les 

càrregues màximes (inclosos els factors de seguretat), tots dins dels límits de fiabilitat i 

requeriments prefixats al projecte. 

I.2 Requeriments del projecte 

Un dels requisits que es fixa prèviament és la fiabilitat requerida per al sistema. Aquesta 

fiabilitat es determina en funció de les possibles conseqüències, econòmiques i socials, 

derivades del seu col·lapse. Hi ha tres classes de fiabilitat segons [2]: 

Classes de fiabilitat  

3 
Torres hissades en zones urbanes, o on la seva fallida pot causar 
danys a persones. És a dir, les conseqüències d’una fallida en 
aquestes torres poden ser molt importants.  

2 Torres no incloses dins les classes 1 i 3. 
1 Torres hissades en zones inhabitades a camp obert. És a dir, les 

conseqüències d’una fallida en aquestes torres gairebé no pot 
causar danys a persones. 

Taula I.1. Classes de fiabilitat en torres. (Font: [2]) 
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I.3 Velocitat del vent i pressió del vent 

I.3.1. Velocitat del vent 

Velocitat de referència del vent 

La velocitat de referència del vent, vb, es determina mitjançant la següent expressió [1]: 

On cDIR és el factor de direcció, i el valor recomanat per la normativa [1] és cDIR=1. cTEM és el 

factor temporal (estacional), i el valor recomanat és cTEM=1 [1]. I, finalment, vb,0 és el valor 

bàsic de la velocitat de referència del vent i es defineix com la velocitat mitjana del vent al 

llarg d’un període de 10 minuts, presa en una zona plana i desprotegida davant el vent 

(Categoria de terreny II segons la Taula I.2) a una alçada de 10 metres sobre el sòl. El valor 

característic de la velocitat del vent esmentada queda definit com aquell valor tal que la 

probabilitat anual de ser sobrepassat és de 0,02 (període de retorn de 50 anys). 

El valor bàsic de la velocitat del vent a cada localitat es pot obtenir del mapa de la següent 

figura. Per a la zona de Viladecans, vb,0=29 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, si es substitueixen aquests valors a l’equació (Eq. I.1) s’obté que vb=29 m/s . 

0,bTEMDIRb vccv ⋅⋅=  (Eq. I.1) 

Figura I.1. Valor bàsic de la velocitat del vent, vb,0. (Font: [6]) 
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Velocitat mitjana del vent 

La velocitat mitjana del vent, vm(z), a una alçada z respecte el sòl depèn de la rugositat del 

terreny i l’orografia, i de la velocitat de referència del vent, vb, calculada a l’anterior apartat. 

S’obté a partir de la següent expressió: 

On cr(z) és el factor de rugositat, c0(z) és el factor d’orografia i es defineixen seguidament. 

Rugositat del terreny 

El coeficient de rugositat, cr(z), té en compte la variabilitat de la velocitat mitjana del vent en 

el lloc on s’ubica l’estructura, deguda a: 

• L’alçada sobre el nivell del terreny. 

• La rugositat del terreny, depenent de la direcció del vent. 

El coeficient de rugositat a una alçada z es defineix mitjançant la següent llei logarítmica: 

( ) 







⋅=

0

ln
z

z
kzc rr        

( ) ( )minzczc rr =                   (Eq. I.3) 

On z0 és la longitud de rugositat, zmin és l’alçada mínima i kr és el factor de terreny. 

Per a determinar z0 i zmin, primer cal mencionar que la categoria del terreny de Viladecans 

és del tipus II, i a partir d’aquí, consultant a la següent taula, es troba que z0=0,05m i 

zmin=2m. 

Paràmetres 
Categoria de terreny 

z0 [m] zmin [m] 

0 Mar o zona costanera exposada a mar obert. 0,003 1 

I 
Llacs o terrenys plans i horitzontals sense obstacles ni 
arbrat d’importància. 

0,01 1 

II 
Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles  
aïllats, com arbres o construccions petites. 

0,05 2 

III Àrees suburbanes o industrials, boscs permanents. 0,3 5 

V 
Àrees urbanes amb almenys el 15% de la seva superfície 
coberta amb edificis d’alçada mitjana > 15 m. 

1 10 

( ) ( ) ( ) brm vzczczv ⋅⋅= 0  (Eq. I.2) 

per a zmin ≤ z ≤ 200 m 

per a z < zmin 

Taula I.2. Categories de terreny i paràmetres del terreny. (Font: [1]) 
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I per a obtenir el valor del factor de terreny, kr, es calcula a partir de l’expressió: 

On z0,II té un valor de 0,05 m per a terrenys de categoria II segons [1] (Taula I.2). Per tant, 

substituint els valors z0=0,05m i z0,II=0,05m a l’equació (Eq. I.4) s’obté que kr=0,19. 

Per tant, centrant-se en les expressions (Eq. I.3), tenint en compte que l’alçada z que s’ha 

de considerar és l’alçada a que està el rotor de l’aerogenerador respecte del sòl, que és de 

z=6m, i recordant que z0=0,05m i kr=0,19, s’obté que cr(z=6m)=0,91. 

Orografia del terreny 

Els efectes de l’orografia es poden negligir quan el pendent a sobrevent mitjà del terreny és 

inferior a 3º. En el cas de Viladecans, els terrenys on s’instal·laran els aerogeneradors 

estan destinats al cultiu, per tant, segons es pot veure a les fotografies de l’Annex D no 

presenten abruptes prou significatius com per tenir-los en compte a l’hora de calcular el 

factor d’orografia. Per tant, segons s’exposa a [1], en aquest cas el factor d’orografia és 

c0(z=6m)=1. 

Per tant, substituint els valors de cr(z=6m)=0,91 i c0(z=6m)=1 a l’expressió (Eq. I.2) s’obté 

que la velocitat mitjana del vent és de vm(z=6m)=26,38m/s . 

I.3.2. Turbulència del vent 

La intensitat de turbulència, Iv(z), a una alçada z, està definida com la desviació estàndard 

de la turbulència dividida per la velocitat mitjana del vent. La seva metodologia de càlcul és 

la següent: 

On kl és el factor de turbulència i el valor recomanat per [1] és kl =1, co és el factor 

d’orografia, z0 és la longitud de rugositat i zmin és l’alçada mínima, tots ells calculats a 

l’apartat anterior. Considerant que en aquest cas z=6m i substituint aquests valors a 

l’expressió corresponent (Eq. I.5), es determina que Iv(z=6m)=0,21. 
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per a zmin ≤ z ≤ zmax 

per a z < zmin 
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I.3.3. Pressió màxima de la velocitat 

La pressió màxima de la velocitat, qp(z), a l’alçada z, es determina a partir de la següent 

expressió: 

On Iv(z) és la turbulència del vent calculada a l’apartat anterior, ρ és la densitat de l’aire 

(com ja s’ha vist en altres apartats, el seu valor recomanat és d’1,225 kg/m3) i vm(z) és la 

velocitat mitjana del vent calculada a l’apartat I.3.1. Substituint aquests valors a l’expressió 

(Eq. I.6) s’obté que qp(z=6m)=1.070’81N/m 2. 

A la segona igualtat de l’expressió (Eq. I.6), apareix el terme Ce(z), el factor d’exposició, que 

pot expressar-se com: 

On qb és la pressió de velocitat bàsica, el valor de la qual es calcula mitjançant: 

Sabent que ρ=1,225kg/m3 i vb=29m/s, s’obté que qb=525,63N/m2. Substituint aquest valor 

de qb i el valor obtingut de qp(z) a l’expressió (Eq. I.7), es determina que Ce(z=6m)=2,04. Es 

pot comprovar aquest resultat a la següent figura, recordant que ja s’ha determinat 

anteriorment que la categoria del terreny és de tipus II: 

 

 

 

 

 

 

 

( ) ( )[ ] ( ) ( ) bemvp qzczvzIzq ⋅=⋅⋅⋅⋅+= 2

2
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71 ρ  (Eq. I.6) 
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b

p
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zq
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2

2

1
bb vq ⋅⋅= ρ  (Eq. I.8) 

Figura I.2. Factor d’exposició Ce(z) per cada categoria de 

terreny, pel cas en que c0=1 i kl=1. (Font: [1]) 

z=6m 

Ce=2,04 
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Figura I.3. Sistema de forces. (Font: Elaboració pròpia)  

I.4 Força d’empenta 

Per calcular l’empenta T a la part superior del suport s’han de tenir en compte els 

mecanismes que utilitza el propi aerogenerador per protegir el seu funcionament. Si la 

velocitat del vent sobrepassa un cert límit, hi ha perill de sobrecàrrega i l’aerogenerador 

disposa d’un sistema de protecció que actua virant el mecanisme i desviant l’aerogenerador 

de la direcció del vent (veure l’apartat 4 de la Memòria sobre la descripció de 

l’aerogenerador). 

Per aquest motiu i donat que a les velocitats de vent que es prenen com a referència en 

aquest estudi són superiors al límit de velocitat de l’aerogenerador, no es considerarà que 

l’aerogenerador es troba encarat al vent.  

Tot i així, per calcular el valor de l’empenta T,  es considera que el sistema de protecció no 

funciona correctament i l’aerogenerador no s’ha pogut desviar completament quedant 

inclinat un angle α respecte a de la direcció del vent.  

Es realitza un estudi mecànic simplificat de l’aerogenerador. El sistema de forces al que 

queda sotmès sota aquestes condicions serà el que es mostra a la següent figura:   
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On, 

v velocitat de referència del vent v=vb= 29 m/s 

α angle relatiu entre la direcció el vent i l’eix normal al rotor eòlic 

Lc longitud de la cua de l’aerogenerador, Lc= 1,2m 

e excentricitat de l’eix del rotor respecte a l’eix de la torre, e= 0,125m 

δ angle horitzontal entre l’eix del rotor i la frontissa, δ=10º   

Les forces d’empenta F1 i F2 es defineixen tal i com es mostra a les següents equacions: 

On, 

ρ densitat de l’aire, ρ=1,225 kg/m3 

S1 superfície de la penell, S1=0,45 m2 

S2 superfície de la penell, S2=2,27 m2 

v1 projecció perpendicular al penell de vb 

v2 projecció perpendicular a l’aerogenerador de vb 

CX1 coeficient d’empenta, per a una placa plana CX1=1  

CX2 coeficient d’empenta, per a un aerogenerador el màxim és CX2=8/9 (apartat G.2.3 

de l’Annex G) 

Segons la Figura I.3, els valors de la velocitat projectades sobre el penell i l’aerogenerador, 

són respectivament:  

Així, substituint a les equacions (Eq. I.9) i (Eq. I.10), s’obtenen els següents valors de F1 i 

F2, en funció de l’angle α: 

2
2222 2

1
vSCF X ⋅⋅⋅⋅= ρ  (Eq. I.9) 

2
1111 2

1
vSCF X ⋅⋅⋅⋅= ρ  (Eq. I.10) 

)sin(1 δα +⋅= bVV  (Eq. I.11) 

αcos2 ⋅= bVV  (Eq. I.12) 

)10(sin8,231 2
1 +⋅= αF  (Eq. I.13) 

α2
2 cos38,1039 ⋅=F  (Eq. I.14) 
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El valor de l’angle α, correspon a la posició d’equilibri de l’aerogenerador per a aquesta 

velocitat de referència v. Aquesta posició s’obté resolent l’equació (Eq. I.15), que s’obté a 

partir d’igualar els moments produïts per ambdues forces respecte al punt O (Figura I.3). 

On, 

Substituint els valors obtinguts a les equacions (Eq. I.15), (Eq. I.16) i (Eq. I.17), s’obté 

l’equació (Eq. I.18), que es mostra a continuació.  

A partir d’aquesta equació, s’obté el valor d’α per a la posició d’equilibri, concretament, la 

posició d’equilibri es troba a α=27,37º. 

Per aquesta posició, el valor de les forces F1 i F2 que actuen perpendicularment sobre el 

penell i l’aerogenerador, respectivament, obtingudes a partir de les equacions (Eq. I.13) i 

(Eq. I.14), són les següents: 

F1= 85,395 N 

F2= 819,701 N 

L’aerogenerador, sota aquestes condicions de vent es trobarà en aquesta posició, és a dir, 

a 27,37º respecte a la direcció del vent. A partir d’aquí, i amb tot el que s’ha exposat 

anteriorment, es pot deduir la força d’empenta T que serà aplicada sobre la part superior de 

la torre: 

On, 

0,2,1 =− OO MM  (Eq. I.15) 

cO LFM ⋅= 1,1  (Eq. I.16) 

cO LFM ⋅= 2,2  (Eq. I.17) 

0cos87,28)º10(sin16,278 22 =−+⋅ αα  (Eq. I.18) 

),(),( 21 yxFyxFT +=  (Eq. I.19) 

( ))10cos(),10sin(),( 111 +⋅+⋅= αα FFyxF  (Eq. I.20) 

( ))sin(),cos(),( 222 αα ⋅⋅= FFyxF  (Eq. I.21) 
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A partir de les equacions (Eq. I.19), (Eq. I.20) i (Eq. I.21) s’obté que: 

F1= (51,831N, 67,866N) 

F2= (727,34N, 376,84N) 

T = (779,771N, 444,71N) 

Per tant, |T| = 897,67 N. 

El mètode de càlcul seguit és força simplificat i empra algunes assumpcions discutibles (tot 

i que raonables) com la d’efectuar el càlcul dels esforços considerant només la component 

de la velocitat del vent perpendicular a les superfícies. De totes maneres, però, el mètode  

es considera suficient per al càlcul, donat que s’han assumit condicions molt limitants:  

• S’ha considerat que el mecanisme de control està travat en la posició més 

desfavorable. 

• Es suposa que el rotor treballa a la màxima eficiència (valor ideal de Betz), fins i tot 

quan la velocitat del vent està lluny de la nominal i l’eix del rotor no és paral·lel a la 

direcció del vent (que el rotor treballi a la màxima eficiència implica capturar més 

energia cinètica del vent i, per tant, un major esforç sobre l’estructura). 

I.5 Resposta de l’estructura de suport 

I.5.1. Criteris per l’anàlisi estàtic 

Segons [2], l’anàlisi estàtic és suficient per determinar les forces màximes a les que es 

troben sotmeses les diferents parts de l’estructura. Només en els casos en els que la torre 

pot ser propensa a tenir una resposta dinàmica significativa o en els casos en els quals les 

conseqüències econòmiques devingudes de la seva fallida o quan es poguessin produir 

danys personals, és necessari prendre mètodes de resposta dinàmics. 

En aquest cas, la fiabilitat requerida és de classe 2 (veure Taula I.1), ja que consisteix en 

una instal·lació experimental per a investigació. Els criteris que han de satisfer l’estructura 

per a poder realitzar l’anàlisi estàtic són: 

a) El paràmetre βs ha de satisfer la següent equació: 

1
1
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Figura I.4. Representació de les característiques del paràmetre βs. 

(Font: Elaboració pròpia) 

On kGi és el paràmetre definit com: 

On,  

N és el número de nivells de tensors, en aquest cas N=2. 

AGi és l’àrea de la secció del tensor en el nivell i, en aquest cas AG1=AG2=9,6mm2. 

EGi és el mòdul elàstic del tensor al nivell i, en aquest cas EG1=EG2=130kN/mm2. 

LGi és la longitud del tensor al nivell i, en aquest cas LG1=5,83m i LG2=4,24m. 

Ni és el número de tensors per nivell i, en aquest cas N1=N2=3. 

HGi és l’alçada sobre la base de la torre fins al nivell i, en aquest cas HG1=5m i HG2=3m. 

αGi és l’angle del tensor al nivell i respecte a l’horitzontal, en aquest cas αG1=59º i 

αG2=45º. 

Em és el mòdul elàstic de la torre, en aquest cas Em=210kN/mm2. 

Im és la inèrcia a flexió de la torre, en aquest cas Im=33,2cm4. 

Ls és l’espai entre els nivells de tensors, en aquest cas Ls=2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. I.23), s’obté que KG1=85,16kN/m i 

KG2=220,75kN/m. I, substituint-los a l’expressió (Eq. I.22), s’obté que βs=0,128. 

Com que βs=0,128<1, es compleix la primera condició. 
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b) El paràmetre Q ha de satisfer la següent equació: 

On, 

mo és la massa mitjana per unitat de longitud de la columna, incloent les masses 

suplementàries, en aquest cas mo=15,44kg/m. 

Do és l’ample mig de la cara de la torre, en aquest cas Do=0,0635m. 

vH és la velocitat mitjana del vent al punt més alt de la torre, en aquest cas 

vH=vm=26,38m/s (veure apartat I.3.1). 

R és la resistència aerodinàmica total mitjana, en aquest cas R=0,0635m2/m. 

H és l’alçada de la torre, incloent l’aerogenerador, en aquest cas H= 6,85m. 

Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. I.24), s’obté Q=2,81kg1/2·s-1/3·m-1/6. Com que 

Q<1, aquest criteri no es satisfà. 

En conclusió, com que no es compleix un dels dos criteris establerts, el que marca la 

normativa [2] és que s’hauria de seguir el mètode d’anàlisi espectral.  

I.5.2. Mètode d’anàlisi espectral 

• Quan es calcula la resposta per anàlisi espectral, només s’hauria d’utilitzar per a la 

contribució de la ressonància a la resposta. 

• La resposta no ressonant es pot determinar utilitzant el procediment general estàtic 

(veure apartat I.6), usant ks=3,5. Per a la determinació de la resposta ressonant 

s’adopten els paràmetres definits a l’apartat I.7.1. 

• La turbulència del vent en direcció perpendicular a ell causarà efectes d’empenta 

fluctuants en aquesta direcció perpendicular, que és necessari considerar 

conjuntament amb els efectes de les càrregues en la direcció del vent. S’haurien 

d’adoptar paràmetres apropiats, compatibles amb els adoptats per als efectes de la 

càrrega en la direcció del vent (veure apartat I.6). 

Per tant, seguint aquestes premisses, en primer lloc s’aplicarà el mètode d’anàlisi estàtic 

(apartat I.6) i seguidament s’aplicarà el mètode d’anàlisi espectral (apartat I.7). 

1
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I.6 Mètode estàtic equivalent. Casos de càrrega. 

I.6.1. Coeficient de força 

La norma EN 1991-1-4 [1] estableix com es determinen els coeficients aerodinàmics 

adequats segons el tipus d’estructura, el tipus d’element estructural o el tipus de component 

que s’estigui estudiant. En aquest cas l’element d’estudi, tal i com es defineix a [1], es 

considera que és un cilindre circular. 

Els coeficients aerodinàmics per a seccions circulars depenen del número de Reynolds, Re: 

On b és el diàmetre exterior del tub, en aquest cas b=0,0635m, ν és la viscositat cinemàtica 

de l’aire que [1] estableix com a ν=15·10-6m2/s i vm(z) és la velocitat mitjana del vent definida 

a l’apartat I.3.1, el valor de la qual és vm(z=6m)=26,38m/s. Substituint aquests valors a 

l’equació (Eq. I.25) s’obté que Re=111.675,33. 

El coeficient de força cf per a cilindres circulars verticals disposats en filera ve donat per: 

On cf,0 és el coeficient de força d’un cilindre d’esveltesa infinita, ψλ és el coeficient de 

reducció de l’esveltesa i κ és un factor que depèn de la disposició en filera dels cilindres 

verticals. Tots tres coeficients es defineixen seguidament. 

Coeficient de força d’esveltesa infinita, cf,0 

Per determinar el valor de cf,0 s’ha de consultar la Figura I.5 que està basada en la següent 

expressió per a diferents valors del número de Reynolds Re i de rugositat equivalent k/b. 

A la següent taula es troben els valors de rugositat equivalent d’una superfície: 

 

 

( )
ν

zvb m⋅=Re  (Eq. I.25) 

κψ λ ⋅⋅= 0,ff cc  (Eq. I.26) 

( )
( )60, 10Relog4,01

10log18,0
2,1

⋅+
⋅⋅+= bk

c f  (Eq. I.27) 
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Taula I.3. Rugositat equivalent k d’una superfície. (Font: [1]) 

Tipus de superfície Rugositat equivalent k [mm] 

Cristall 
Metall lluentat 
Pintura fina 
Pintura d’esprai 
Acer polit 
Fosa 
Acer galvanitzat 
Formigó llis 
Formigó rugós 
Rovell 
Fàbrica de maó 

0,0015 
0,002 
0,006 
0,02 
0,05 
0,2 
0,2 
0,2 
1,0 
2,0 
3,0 

 

Pel cas de l’acer galvanitzat, k=0,2mm. Recordant que b=0,0635m=63,5mm, s’obté que 

k/b=3,15·10-3. 

Per tant, sabent que Re=111.675,33, es substitueixen aquests valors a l’expressió (Eq. 

I.27) i es determina que el coeficient de força d’esveltesa infinita és cf,0=0,76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficient de reducció de l’esveltesa,  ψλ 

Per a determinar el factor de reducció de l’esveltesa ψλ, s’ha de consultar a la següent 

figura, on ψλ és funció de l’esveltesa efectiva λe i del grau de solidesa φ (calculats 

seguidament). 

 

Figura I.5. Coeficient de força cf,0 per a cilindres circulars d’esveltesa 

infinita i diferents rugositat equivalents k/b. (Font: [1]) 
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Taula I.4. Esveltesa efectiva λe per a cilindres, seccions poligonals, ponts, 

seccions rectangulars, cartells de senyalització, seccions estructurals de 

caires tallants i estructures de gelosia. (Font: [1]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer s’ha de trobar el valor de l’esveltesa efectiva λe, definida a la següent taula: 

Nº Posició de l’estructura, vent 
normal al pla de la pàgina Esveltesa efectiva λe 

1 

 

2 

 

3 

 

Per a seccions poligonals, 
rectangulars i  seccions 
estructurals de caires tallants i 
estructures de gelosia: 

• Per a ℓ≥50m, λe=1,4·ℓ/b ó 
λe=70, el més petit d’ambdós. 

• Per a ℓ<50m, λe=2·ℓ/b ó λe=70, 
el més petit d’ambdós. 

Per a cilindres circulars: 
• Per a ℓ≥50m, λe=0,7·ℓ/b ó 
λe=70, el més petit d’ambdós. 

• Per a ℓ<15m, λe=ℓ/b ó λe=70, el 
més petit d’ambdós. 

4 

 

• Per a ℓ≥50m, λe=0,7·ℓ/b ó 
λe=70, el més gran d’ambdós. 

• Per a ℓ<15m, λe=ℓ/b ó λe=70, 
el més gran d’ambdós. 

 

Figura I.6. Factor de reducció de l’esveltesa ψλ de l’esveltesa efectiva λe 

en funció de la solidesa φ. (Font: [1]) 

λe=94,5 

ψλ  

e 
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Taula I.5. Factor κ per a cilindres verticals disposats en filera. (Font: [1]) 

Consultant la Taula I.4, aquest cas és el número 4. L’alçada de l’estructura és ℓ=6m, per 

tant ℓ<15m. Recordant que b=0,0635m, l’esveltesa efectiva és λ=ℓ/b=94,5. 

Seguidament, també es necessita determinar la solidesa φ, que ve donada per: 

On A és la suma de les superfícies projectades dels elements i Ac= ℓ·b és la superfície 

tancada, per a qualsevol tipus d’estructura, com per exemple: 

 

 

 

 

Per tant, en el cas que s’està tractant, com que és un tub cilíndric, φ=1. 

Recapitulant els resultats obtinguts, λ=94,5 i φ=1, i consultant a la Figura I.6, es troba que 

ψλ=0,94. 

Factor κ 

El factor κ per a cilindres verticals disposats en filera es determina a partir de la següent 

taula: 

a/b κ 

a/b<3,5 1,15 

3,5<a/b<30 
180

210 b
a−

=κ  

a/b>30 1 
 

a: distància, b: diàmetre 

 

Recordant que b=0,0635m i que a=8m (veure el plànol anomenat Distribució en planta – 

Elements i espais de l’Annex A), s’obté que a/b=125,98>30. Per tant, es conclou que κ=1. 

Recordant que s’està cercant el valor del coeficient de força cf, si es substitueixen els valors 

trobats de cf,0 , de ψλ i de k a l’expressió (Eq. I.26), s’obté que cf =0,72. 

cA

A=ϕ  (Eq. I.28) 

Figura I.7. Definició de la solidesa. (Font: [1]) 
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I.6.2. Càrrega mitjana de vent 

Torre de suport 

La càrrega mitjana de vent sobre la torre de suport, en la direcció del vent i a partir de la 

mitjana de vent, s’obté mitjançant la següent equació: 

On, 

cf(z) és el coeficient de força del vent de l’estructura. En la direcció del vent sobre la 

secció de la torre, a z metres d’alçada sobre el nivell del terra, determinat a l’apartat 

I.6.1 i on el seu valor és cf(z=6)=0,72. 

qp(z) és la pressió màxima de la velocitat determinada a l’apartat I.3.3. El seu valor és 

qp(z=6)=1070,81N/m2. 

Iv(z) és la intensitat de les turbulències, en funció de l’emplaçament i l’orografia. El seu 

valor s’ha determinat a l’apartat I.3.2 i és Iv(z=6)=0,21. 

Am és l’àrea de la torre exposada al vent projectada en el pla perpendicular a la direcció 

del vent. El seu valor és Am=6·0,0635=0,381m2. 

Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. I.29), s’obté Fm,W=119,30N. 

Els tensors 

La càrrega de vent sobre els tensors, normal al cable en el pla que conté el tensor i el vent, 

i obtinguda a partir de la mitjana de vent, s’obté mitjançant la següent equació: 

On, 

cG(z) és el coeficient de força del vent del tensor considerat, obtingut a partir de la 

següent equació: 

cG,0  és el coeficient de pressió apropiat al nombre de Reynolds, que s’obté a 

partir de la Taula I.6 i que, en aquest cas, pren el valor de cG,0=1,1. 

( ) mf
v

p
Wm Azc

zI

zq
F ⋅⋅

⋅+
=

)(71

)(
,  (Eq. I.29) 

GG
v

p
GW Azc

zI

zq
F ⋅⋅

⋅+
= )(

)(71

)(
 (Eq. I.30) 

ψ2
0, sin⋅= GG cc  (Eq. I.31) 
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ψ  és l’angle d’incidència del vent sobre el cable, en aquest cas, ψ1=90º-31º= 

59º i ψ2=90º-45º=45º (veure Figura I.4). 

Substituint aquests valors a l’equació (Eq. I.31) s’obté cG1=0,81 i cG2=0,55. 

Iv(z) és la intensitat de les turbulències, en funció de l’emplaçament i l’orografia. El seu 

valor s’ha determinat a l’apartat I.3.2 i és Iv(z)=0,21. 

AG és l’àrea del tensor exposada al vent projectada en el pla perpendicular a la direcció 

del vent. El seu valor és AG1=0,004·5=0,02m2 i AG2=0,004·3=0,012m2. 

qp(z) és la pressió màxima de la velocitat. Com que es considera que la càrrega aplicada 

és uniforme degut a la petita alçada de la torre, [2] estableix que qp(z) s’ha de 

determinar amb la velocitat del vent a 2/3 de l’alçada de la unió de la torre amb el 

tirant, o sigui, z1=⅔·5=3,33m i z2=⅔·3=2m. Utilitzant la metodologia de càlcul de 

qp(z) de l’apartat I.3.3, s’obté que qp1(z)=892,50N/m2 i qp2(z)=748,19N/m2. 

Substituint aquests valors a l’equació (Eq. I.30) s’obté el valor de la càrrega de vent sobre 

els tensors FGW1=5,87N i FGW2=2,01N. 

Coeficients de pressió 
cf,A,0 o cf,G Tipus d’element 

Número de 
Reynolds 

efectiu Sense gel Amb gel 
(a) Seccions de cares planes i plaques. Tots els valors 2,0 2,0 

≤ 2 x 105 1,2 1,2 
4 x 105 0,6 1,0 (b) Seccions circulars i filferros llisos. 

> 10 x 105 0,7 1,0 
Sense gel   
≤ 6 x 104 1,2  
> 105 0,9  

Amb gel   
≤ 1 x 105  1,25 

(c) Cables de superfície llisa, per 
exemple conductors rodons d’alumini 
amb ànima d’acer, cables tancats, 
cables espiroïdals amb més de set 
filferros. 

> 2 x 105  1,0 
Sense gel   
≤ 4 x 104 1,3  
> 4 x 104 1,1  
Amb gel   
≤ 1 x 105  1,25 

(d) Cables de superfície rugosa, per 
exemple cordons prims, cordons de 
només set filferros. 

> 2 x 105  1,0 
(e) Cilindres amb aletes helicoïdals de 
profunditat fins a 0,12·D. Tots els valors 1,2 1,2 

 

 

Taula I.6. Coeficients de pressió típics per a components individuals. (Font: [2]) 
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I.6.3. Distribucions addicionals de càrregues del v ent 

A més de la càrrega mitjana de vent obtinguda a l’apartat I.6.2 es consideren successives 

distribucions addicionals de càrrega sobre del vent: 

• Sobre cada espai de la columna de la torre entre nivells adjacents de tensors (i 

entre la base de la torre i el primer tensor). 

• Entre punt mig i punt mig d’aquests espais adjacents 

• Entre la base i el punt mig de l’espai fins al primer nivell de tensor. 

Segons estableix [2], en cas que la torre mesuri menys de 50 metres d’alçada, només s’ha 

de considerar un cas de càrrega, amb la càrrega mitjana i la distribució addicional envoltant 

la torre. 

El valor d’aquesta distribució addicional de càrregues del vent es prendrà segons la 

següent equació: 

Per simplicitat, es poden fer servir distribucions addicionals de càrrega del vent uniformes 

prenent z com l’alçada del punt superior de la zona de distribució per a Iv(z) i qp(z), en 

aquest cas z=6. 

On, 

ks és el coeficient d’escala, té en compte la resposta multimodal de torres atirantades, 

en aquest cas es pren el valor recomanat per [2], ks=3,5. 

Iv(z) és la intensitat de turbulència, en funció de l’emplaçament i l’orografia, el valor de la 

qual es pot trobar seguint el procediment de l’apartat I.3.2, Iv(z)=0,21. 

qp(z) és la pressió màxima de la velocitat determinada com a l’apartat I.3.3. El seu valor 

és qp(z=6)=1070,81N/m2. 

c0(z) és el factor de l’orografia, en aquest cas c0(z=6)=1 (veure apartat I.3.1). 

cf(z) és el coeficient de força del vent de l’estructura determinat a l’apartat I.6.1. i on el 

seu valor és cf(z=6)=0,72. 

APW és l’àrea de la part de distribució addicional de la torre exposada al vent projectada 

en el pla perpendicular a la direcció del vent, ja que aquestes distribucions 

addicionals de càrrega del vent s’han d’aplicar a la torre, segons [2]. En aquest cas, 

APW=6·0,0635=0,381m2. 

( ) PWf
v

v

p
sPW Azc
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kF ⋅⋅⋅
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2
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 (Eq. I.32) 
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Per tant, tenint en compte totes aquestes consideracions, es substitueixen aquests valors a 

les variables de l’expressió (Eq. I.32) i resulta un valor de distribució de càrregues 

addicional de FPW=174,44N. 

I.6.4. Càrrega sobre els tensors 

Per al cas de la distribució addicional de càrrega del vent sobre la torre, determinat a 

l’anterior apartat, la càrrega sobre els tensors FPG s’ha d’aplicar a dins dels mateixos límits. 

Aquestes distribucions addicionals de càrrega del vent s’han d’aplicar normals a cada 

tensor en el pla que conté el tensor i el vent, i es calculen mitjançant: 

On, 

ks és el coeficient d’escala, té en compte la resposta multimodal de torres atirantades, 

en aquest cas es pren el valor recomanat per [2], ks=3,5. 

Iv(z) és la intensitat de turbulència, en funció de l’emplaçament i l’orografia, el valor de la 

qual es pot trobar seguint el procediment de l’apartat I.3.2.  

qp(z) és la pressió màxima de la velocitat determinada com a l’apartat I.3.3.  

c0(z) és el factor de l’orografia, en aquest cas c0(z)=1 (veure apartat I.3.1). 

cG(z) és el coeficient de força del vent del tensor considerat determinat a l’apartat I.6.2 i 

on el seu valor per a cada tensor és cG1=0,81 i cG2=0,55. 

APG és l’àrea de la part de distribució addicional del tensor exposat al vent projectada en 

el pla perpendicular a la direcció del vent, APG1=0,004·5=0,02m2 i 

APG2=0,004·3=0,012m2. 

Un cop determinats tots aquests valors, es substitueixen a l’expressió (Eq. I.33) i s’obté que 

FPG1=10,30N i FPG2=4,20N. 

I.7 Mètode d’anàlisi espectral 

I.7.1. Factor estructural 

El factor estructural cscd té en compte l’efecte de les accions del vent degudes a l’aparició 

no simultània de la pressió màxima del vent a la superfície (cs) juntament amb l’efecte de 

les vibracions a l’estructura degudes a turbulències (cd). L’expressió per a determinar el 

factor estructural és la següent: 

( )
( )

( )
( ) ( ) PGG

v

v

p
sPG Azc
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zI

zI

zq
kF ⋅⋅⋅

⋅+
⋅⋅=

071
2  (Eq. I.33) 
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On zs és l’alçada equivalent de l’estructura definida com, zs=0,6·h=0,6·6=3,6m, Iv és la 

intensitat de turbulència definida a l’apartat I.3.2, Iv(zs=3,6)=0,23. I els demés paràmetres es 

determinaran seguidament: factor de fons B2, factor de resposta a la ressonància R2 i factor 

de pic Kp. 

Turbulència del vent 

L’escala de longitud de turbulència, L(zs), representa la mitjana del tamany de les ràfegues 

de vent. Per alçades z per sota de 200m, l’escala de longitud de turbulència es calcula: 

Considerant com a alçada de referència zt=200m, com a escala de longitud de referència 

Lt=300m i amb α=0,67+0,05·ln(z0), on z0 és la longitud de rugositat i zmin és l’alçada mínima 

calculades anteriorment mitjançant la Taula I.2. Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. 

I.35), s’obté que L(zs=3,6)=37,11m. 

La distribució del vent freqüencialment s’expressa mitjançant una funció de densitat de 

potència espectral adimensional, SL(zs,n), determinada per la següent equació: 

On fL(zs,n) és una freqüència adimensional que s’expressa: 

On vm(zs) és la velocitat mitjana del vent definida a l’apartat I.3.1, vm(zs=3,6)=23,56m/s, L(zs) 

és l’escala de longitud de turbulència determinada anteriorment, L(zs=3,6)=37,11m i n=n1,x 

és la freqüència natural de l’estructura, que es trobarà seguidament. 
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La freqüència fonamental n1,0 d’una estructura cilíndrica es calcula mitjançant: 

On E és el mòdul de Young, E=220.000N/mm2, t és el gruix de l’estructura, t=0,004m, ν és 

el coeficient de Poisson, ν=0,3, µs és la massa de l’estructura per unitat d’àrea, 

µs=47.085,56kg/m2 [7], i b és el diàmetre de l’estructura, b=0,0635m (les característiques 

del material de l’estructura es poden consultar a l’Annex L). 

Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. I.38), s’obté que n1,0=69,94Hz. Per tant, amb 

aquest valor de n1,0, juntament amb els valors de L(zs) i de vm(zs) ja determinats, es 

substitueixen a l’expressió (Eq. I.37) i es troba el valor de fL(zs,n)=110,16. Seguidament, 

aquest valor trobat s’utilitza a l’expressió (Eq. I.36) per finalment obtenir que 

SL(zs,n)=6,16·10-3. 

Cal remarcar que, d’aquí en endavant, els càlculs que segueixen són gairebé simbòlics, 

únicament es realitzen per completar l’estudi d’anàlisi espectral. A l’haver determinat que la 

freqüència fonamental de l’estructura té un valor de n1,0=69,94Hz, s’evidencia que aquest 

suport no tindrà problemes greus causats per les vibracions que pugui originar l’acció del 

vent. 

Factor de fons, B2 

El factor de fons B2 que té en compte la carència de correlació total de la pressió a la 

superfície de l’estructura, es calcula mitjançant: 

On b és el diàmetre de l’estructura, b=0,0635m, h és l’alçada de la torre, h=6m i L(zs) és 

l’escala de longitud de turbulència, calculada a l’apartat anterior, L(zs)=37,11. 

Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. I.39), s’obté que B2=0,78. 

Factor de resposta a la ressonància, R2 

El factor de resposta a la ressonància R2 que permet turbulències en ressonància amb el 

mode de vibració considerat per a l’estructura, es determina a partir de: 
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On, 

SL és la funció de densitat de potència espectral adimensional, determinada 

anteriorment mitjançant l’equació (Eq. I.36), SL(zs,n)= 6,16·10-3. 

Rh, Rb són les funcions d’admitància aerodinàmica per a la forma modal fonamental, 

definides com: 

Amb ( ) ( ) 95,81,
6,4

,1 =⋅⋅= xsL
s

h nzf
zL

hη  i ( ) ( ) 87,0,
6,4

,1 =⋅⋅= xsL
s

b nzf
zL

bη . Llavors, els 

valors de les funcions d’admitància aerodinàmica són Rh=1,22·10-2 i Rb=0,61. 

δ és la disminució logarítmica fonamental d’esmorteïment en la direcció del vent, 

definida a continuació: 

On δs és la disminució logarítmica estructural fonamental d’esmorteïment, que segons [1] té 

un valor de δs=0,04. δd és la disminució logarítmica fonamental d’esmorteïment deguda a 

dispositius especials (esmorteïdors sintonitzats de massa, etc.), com que no se’n disposen 

en aquest cas es considerarà δd=0. δa és la disminució logarítmica aerodinàmica 

fonamental d’esmorteïment, que es defineix segons l’expressió: 

On, 

ρ és la densitat de l’aire, ρ=1,225 kg/m3. 

b és l’amplada de la superfície estructural exposada al vent, b=0,0635m. 

cf és el coeficient de força determinat a l’apartat I.6.1, cf=0,72. 

( ) ( ) ( )bbhhxsL RRnzSR ηη
δ

π ⋅⋅⋅
⋅

= ,1

2
2 ,

2
 (Eq. I.40) 

( )heR
hh

h
η

ηη
⋅−−⋅

⋅
−= 2

2 1
2

11
 

( )beR
bb

b
η

ηη
⋅−−⋅

⋅
−= 2

2 1
2

11
 (Eq. I.41) 

das δδδδ ++=  (Eq. I.42) 
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I.24  Annex I 

 

vm(zs) és la velocitat mitjana del vent a l’alçada zs=3,6m, vm(zs=3,6)=23,56m/s. 

n1,0 és la freqüència fonamental de l’estructura de (Eq. I.38), n1,0=69,94Hz. 

me és la massa equivalent fonamental en la direcció del vent, me=5,87kg/m. 

Substituint aquests valors a l’expressió (Eq. I.43), s’obté que δa=1,61·10-3. Per tant, 

substituint aquest valor, juntament amb el valor de δs=0,04, a l’expressió (Eq. I.42), s’arriba 

a que δ=0,042. 

Amb aquest valor de δ=0,042, juntament amb els valors de Rh=1,22·10-2, Rb=0,61 i 

SL(zs,n)= 6,16·10-3, es determina que R2=5,37·10-3. 

Factor de pic, kp 

El factor de pic kp, definit com la relació entre el valor màxim de la part fluctuant de la 

resposta i la seva desviació estàndard, s’obté a partir de l’expressió: 

On, 

T és el temps promig de la velocitat del vent mitjana, T=600s, segons [1]. 

ν és la freqüència definida per: 

On n=n1,x és la freqüència natural de l’estructura, calculada mitjançant (Eq. I.38), 

n=69,94Hz. El límit ν≥0,08Hz correspon a un factor de pic kp=3. R2 és el factor de 

resposta a la ressonància determinat anteriorment, R2=5,37·10-3. I B2 és el factor de 

fons determinat amb l’expressió (Eq. I.39), B2=0,78. Per tant, substituint aquests 

valors, es troba que ν=5,78Hz. 

Fent els càlculs pertinents a l’expressió (Eq. I.44), es determina que kp=3. 

Si es substitueixen tots els valors calculats al llarg d’aquest apartat I.7.1 a l’equació (Eq. 

I.34), es determina que el valor del factor estructural és cscd=0,85. 

I.7.2. Força del vent 

Segons determina la norma EN 1991-1-4 [1], la força del vent global provocada per 

pressions que actua sobre una estructura o un element estructural es defineix com: 

( )
( )T

Tk p ⋅⋅
+⋅⋅=

ν
ν

ln2

6,0
ln2  ó kp=3, el més gran de tots dos (Eq. I.44) 
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On cscd és el factor estructural determinat a l’apartat anterior, cscd=0,85, cf és el coeficient 

de força de l’estructura determinat a l’apartat I.6.1, cf=0,72, qp(ze) és la pressió màxima de 

la velocitat del vent determinada a l’apartat I.3.3, qp(ze)=1070,81N/m2, i Aref és la superfície 

de referència per a cf (projecció de la superfície de l’estructura sobre el pla normal al vent), 

Aref=0,0635·6m2
. 

Es substitueixen aquests valors a l’expressió (Eq. I.46) i s’obté que la força global del vent 

és Fw=250,99N. 

( ) refepfdsw AzqcccF ⋅⋅⋅=  (Eq. I.46) 
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