
 
 

 

 

TESINA 

Títol 

Potencial eòlic i undimotriu al sector nord de 

Catalunya 

 

Autor 

José Ignacio Rapha Juan 

 

Tutors 

Francesc Xavier Gironella i Cobos 

Vicente Gracia García 

Josep Rebollo Pericot 

 

Departament 

Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 

 

Intensificació 

 

 

Data 

Maig de 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments: 

Al meu germà, per ser un bon exemple a seguir 

Als meus pares, per no cansar-se de recordar-me per què estic aquí 

I com no, al Xavi, el Vicenç i el Josep, perquè si hi ha tres alternatives, agafem les tres, no? 

  



 
 

Resum 

L'energia és fonamental pel desenvolupament de les activitats de tot tipus, la nostra 

dependència de l'energia és forta i la tendència és que necessitem més als propers anys. Donat 

que les fonts convencionals d'energia són contaminants, generen residus duradors o 

simplement estan limitades, és necessari cercar fonts alternatives. 

L'ambient marí lluny de la costa és un escenari ideal on implantar nous sistemes de generació 

energètica, ja que presenta un impacte visual nul, però sobre tot és una gran extensió, fet que 

permet obtenir grans quantitats d'energia. Aquesta productivitat és el principal factor que 

influeix en la ubicació de les plantes, a diferència de terra ferma o el domini costaner, on hi ha 

més variables decisives. 

Els recursos disponibles en aquest entorn són principalment tres: el vent, les onades i els 

corrents. Els darrers avenços en les tecnologies corresponents estan impulsant aquestes fonts i 

possibilitant el seu aprofitament. En canvi, un dels principals problemes no és la tecnologia 

sinó l'existència i qualitat de les dades utilitzades per realitzar els estudis previs a les fortes 

inversions que comporten aquests projectes, i és el causant de que només s'hagin considerat 

el vent i les onades en la present tesina. 

El principal repte de la tecnologia eòlica marina són les estructures flotants que permeten la 

instal·lació d'aerogeneradors a grans fondàries, mentre que la tecnologia undimotriu 

(captadors de l'energia de les ones) és recent i es troba poc desenvolupada. És per això que el 

rendiment de les turbines seria elevat, mentre que el dels captadors d'onades actuals seria 

baix i probablement no valdria la pena invertir en ells al Mediterrani. 

La zona on el recurs eòlic (el principal a una hipotètica planta de generació mixta eòlica - 

undimotriu amb la tecnologia actual) és màxim es troba a l'extrem nord de la costa catalana, i 

s'estén cap al sud de França. Aquesta regió presenta les condicions ideals tant de fondària com 

de potència disponible, i es troba suficientment lluny de la costa com per que les grans 

estructures no suposin un fort impacte. 

A aquesta tesina s'ha creat un indicador per valorar tant la producció elèctrica com la màxima 

producció a les hores de demanda punta, i s'ha comprovat que producció i consum no 

s'ajusten prou bé. Per tant, es demostra que seria recomanable disposar de diversitat de fonts 

d'energia, i que la utilitat de mecanismes d'emmagatzematge com les centrals hidràuliques 

reversibles és innegable.  
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1. Introducció 

La importància de l'energia al món és àmpliament coneguda, ja que sense ella la major part de 

les activitats que portem a terme habitualment no es podrien realitzar. Fins avui no ens hem 

trobat, al menys als països desenvolupats, amb problemes per abastir tant a particulars com 

als diferents sectors econòmics, però des de finals del segle passat la societat s'enfronta a un 

nou repte: les maneres tradicionals de produir energia a gran escala no són respectuoses amb 

el medi ambient i posen en perill el desenvolupament sostenible, i d'altra banda el consum de 

recursos per produir l'energia és molt superior a la seva generació natural. Aquesta segona 

qüestió fa que s'encareixi l'energia, a part de minimitzar recursos que tenen altres aplicacions 

no energètiques sense un substitut conegut (per exemple certs plàstics). 

Algunes de les alternatives a la generació tradicional, tot i tenir un gran potencial, encara es 

troben en desenvolupament i tenen un futur incert, com pot ser la tecnologia de fusió. En 

canvi, les conegudes energies renovables, ja utilitzades a l'antiguitat, estan agafant força al 

món de la generació energètica a gran escala, aprofitant que són respectuoses amb el medi i 

que l'encariment de l'energia fa que siguin competidores de les actuals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Consum percentual d'energia primària en tones equivalents de petroli l'any 2013. 

Cal notar que les grans centrals d'energia hidroelèctrica no es consideren renovables. 

(Elaboració pròpia a partir de dades de BP, 2014) [1] 
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Figura 1.2. Evolució de la capacitat elèctrica renovable a Espanya de les principals tecnologies. 

(Elaboració pròpia amb dades del IDAE, 2011) [2] 

El nivell de desenvolupament de les diferents energies renovables i la seva productivitat és 

molt variable, però en la majoria de variants la seva evolució és ràpida. Actualment les més 

desenvolupades i utilitzades són la hidràulica, eòlica, biomassa i solar tèrmica, tot i que a 

Espanya les dues darreres no tenen una gran implantació, com es pot observar a la figura 1.2. 

Aquestes energies es poden aprofitar directament o transformar en secundàries, sent el més 

comú transformar-les a energia elèctrica per la seva facilitat de transport i multitud d'usos. 

El passat 20 de febrer de 2015 es va inaugurar una interconnexió elèctrica de 64,5 km entre 

Espanya i França, projecte iniciat en 2008. Concretament es varen enllaçar els municipis de 

Santa Llogaia, propera a Figueres (Girona), amb la localitat de Baixas, pròxima a Perpinyà. 

L'enllaç, que entrarà en operació a juny, permet duplicar la capacitat d'interconnexió entre 

Espanya i França, de 1400 a 2800 MW [3]. L'energia solar fotovoltaica i l'eòlica són dos de les 

principals energies renovables a Espanya, i les que tenen la major tendència de creixement 

(figura 1.2). En canvi, presenten un gran inconvenient que és la intermitència, donades les 

dificultats d'emmagatzematge de l'energia elèctrica. Les connexions com el nou enllaç tenen 

dues conseqüències directes molt positives: d'una banda, es permet augmentar la capacitat 

eòlica i solar, doncs el consumidor no és un país sinó tota Europa. D'altra banda, no són 

necessàries noves plantes de generació elèctrica convencional, doncs els dies ennigulats o als 

que no bufa el vent es pot importar l'energia necessària. 

És clar, doncs, que la importància de les energies renovables conegudes a mig termini és 

innegable, i probablement a llarg termini també. A part de ser ambientalment respectuoses, el 

fet que siguin econòmicament viables i rendibles indica que el seu desenvolupament i 

implantació als propers anys augmentarà, pel que invertir i investigar en elles és una decisió 

encertada. 
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2. Objectius 

Gràcies al desenvolupament de la tecnologia, és factible avui dia aprofitar els recursos a un 

emplaçament nou: la mar. Aquest medi ofereix grans extensions fins avui desaprofitades on, a 

més, no hi ha tants obstacles que perjudiquin l'obtenció d'energies renovables. Aquest fet, unit 

als bons resultats que ofereixen els parcs d'energia eòlica, ha resultat en grans inversions en 

parcs eòlics marins al Mar del Nord, on es poden instal·lar aerogeneradors directament al fons 

marí (EWEA, 2013) [4]. 

Comparat amb la resta d'energies renovables, el vent proporciona grans potències amb 

inversions moderades. De fet, a Espanya, en hores de baixa demanda elèctrica i vent, la 

generació eòlica pot suposar la meitat del total. Llavors, per què no existeixen parcs eòlics 

marins al nostre país si a altres regions europees ja estan funcionant? La resposta és simple: la 

profunditat augmenta considerablement a pocs centenars de metres de les nostres costes, i els 

parcs funcionant avui dia no es troben a més de 50 m de fondària. 

Aquesta tesina pretén anar més enllà. Per les raons explicades anteriorment, el principal recurs 

que es vol aprofitar és el vent, amb l'avantatge de que un parc generador d'electricitat a la mar 

es pot ubicar al lloc més favorable d'una gran extensió si es disposa d'aerogeneradors adaptats 

a grans profunditats, però aquesta darrera qüestió no és una gran dificultat. Actualment s'està 

treballant en prototips més grans i potents, adequats pels nous emplaçaments, pel que un 

primer estudi sobre el rendiment global d'una planta simultani al desenvolupament dels nous 

aerogeneradors es tradueix en menys temps fins la seva implantació, és a dir, menors 

emissions de gasos contaminants i l'avantatge de ser els primers en portar a la realitat una 

nova tecnologia. 

D'altra banda, una planta generadora d'energia mixta, en l'àmbit renovable, implica reducció 

de costos i més continuïtat. La primera implicació afavoreix la implantació del parc ja que la 

inversió ha de ser menor, en poder aprofitar part de les infraestructures. La segona implicació 

és més important del que sembla a primera vista: disposar de més d'un recurs vol dir menor 

dependència d'un d'ells quan escasseja, ja que la demanda diària és bastant constant, mentre 

que la generació a partir de fonts renovables és habitualment molt variable, i emmagatzemar 

energia sempre comporta pèrdues. Per tant, una segona font d'energia també s'inclourà a 

l'estudi: la de l'onatge. Tot i ser encara una energia jove i menys desenvolupada, el fet de 

complementar-se amb l'eòlica és un punt a favor. 

Concretament, els objectius específics de la tesina són: 

 Determinar el millor emplaçament per ubicar una planta generadora d'energia 

elèctrica d'origen eòlic i d'onatge a la costa catalana. 

 Avaluar la òptima distribució en planta dels aerogeneradors i captadors d'onades. 

 Estudiar la idoneïtat dels dispositius convertidors d'energia segons les condicions 

meteorològiques a la regió seleccionada. 

 Analitzar la relació entre la producció horària del parc i la demanda horària 

d'electricitat dels consums. 
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3. Dades de partida 

La primera tasca a realitzar és la identificació de la zona on el rendiment de la planta és màxim. 

Per començar s'ha acotat l'àrea objecte d'estudi per no aprofundir a llocs on clarament no 

seria una bona decisió instal·lar el parc. 

3.1. Límits de la zona marina a estudiar 
En primera instància s'ha pres el mapa eòlic de la figura 3.1 i identificat la zona de la costa 

catalana on es donen les màximes velocitats mitjanes del vent anualment. L'onatge no s'ha 

considerat però en estar en segon pla i lligat directament al vent el procés és vàlid. 

 

 Figura 3.1. Mapa eòlic de Catalunya amb velocitats a 80 m sobre la superfície 

(http://atlaseolico.idae.es/meteosim) 
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Com es pot observar, les màximes velocitats al mar es donen a aigües gironines, on 

s'assoleixen de mitjana més de 9 m/s a 80 m d'alçada. Tot i que la informació arriba 

aproximadament a 50 km de la costa, és suficient com per restringir l'estudi a les aigües que es 

troben a aquesta regió i a l'est de la mateixa. 

D'altra banda cal definir els llindars de la regió en relació a la distància a la costa. Quant a 

proximitat, per evitar un impacte visual i sobre les activitats desenvolupades al litoral, s'ha pres 

com a primera aproximació un mínim de separació de 12 km [5] entre la planta i la línia de la 

costa. 

Considerant ara la tecnologia en desenvolupament i que els costos de les infraestructures de la 

planta augmentaran notablement amb la profunditat i la separació als punts de consum a 

terra, la màxima separació de la planta de la costa s'ha determinat en funció de la fondària del 

llit marí. D'aquesta manera, el límit seleccionat és de 2000 m de fondària.  

 

 

Figura 3.2. Batimetria de la costa gironina. (http://www.ideo-base.ieo.es) 

 

 



6 
 

3.2. Àrees protegides 
Existeixen certes zones que pel seu valor natural o econòmic no permeten la instal·lació del 

parc. Per tant, les àrees protegides que es trobin dins dels límits anteriorment descrits 

s'hauran de descartar com possibles emplaçaments. 

3.2.1. Antecedents. Zonificació EEAL: parcs marins (derogada) 

Correspon a la zonificació del domini públic marítimo-terrestre, dins del "estudi estratègic 

ambiental del litoral espanyol per la instal·lació de parcs eòlics marins" publicat el 20 d'abril de 

2009, en previsió de futures instal·lacions a la mar. Aquesta zonificació és de caràcter 

informatiu ja que les àrees protegides s'han ampliat, com es descriu a l'apartat 3.2.3. A 

continuació es descriuen les zones: 

 Zones d'exclusió. No són aptes per la instal·lació de parcs eòlics marins en presentar 

potencials efectes ambientals incompatibles, o per conflictivitat amb altres usos del 

medi marí considerats prioritaris. 

 Zones aptes amb condicionants ambientals. En elles s'ha deduït la possibilitat 

d'ocurrència de determinats efectes ambientals negatius, pel que en cas de ser 

ocupades per un parc eòlic s'haurà de dur a terme un estudi d'impacte ambiental en 

profunditat. 

 Zones aptes. Aquelles on no s'ha detectat cap possible afecció ambiental. 

 

Figura 3.3. Zonificació EEAL (http://atlaseolico.idae.es/meteosim) 

3.2.2. Espais naturals protegits per les CCAA 

A la zona del Cap de Creus hi ha uns espais protegits però la seva separació de la costa és 

inferior als 12 km. Com que no es troben dins els límits definits aquest punt no suposa cap 

restricció addicional. 
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3.2.3. Xarxa europea Natura 2000 

 ZEPA: zones d'especial protecció per les aus. El 2011 es varen declarar aquestes àrees, 

seguint el Pla Estratègic per la Diversitat Biològica 2011-2020  i les Metes d'Aichi. Entre 

aquestes metes, figura que el 2020 al menys el 10% de les zones marines i costaneres, 

especialment aquelles de particular importància per la diversitat biològica i els serveis 

dels ecosistemes, s'han de conservar mitjançant sistemes d'àrees protegides. 

En un origen es va identificar la zona del mar del Empordà com una Àrea d'Especial 

Importància per les Aus (IBA), la ES411. Finalment, el 2011 va passar a ser una ZEPA, 

amb una superfície de 1038 km2 on es poden trobar tres espècies d'aus protegides. 

 LIC: llocs d'especial importància comunitària. La zona dels canons del Cap de Creus i 

Lacaze-Duthiers presenta unes característiques ambientals, socioeconòmiques i 

geogràfiques singulars. Per exemple, la producció biològica és elevada, a part de tenir 

una notable biodiversitat. Per aquests motius és un LIC, tot i que aquest títol és 

informatiu, no atorga cap mena de protecció. En canvi, es preveu que en els propers 5 

anys passi a ser una ZEC (zona especial de conservació), que sí està protegida. Per tant 

es considerarà com una zona on no es pot actuar. 

 

Figura 3.4. ZEPA ES0000514, del mar del Empordà, i LIC ESZZ16001, dels canons de Cap de 

Creus i Lacaze-Duthiers. (Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 2014) [6] 
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En conclusió, els límits de l'àrea on es pot ubicar la planta queden de la següent manera: 

 Nord: frontera amb les aigües franceses. 

 Est: isòbata a 2000 m. 

 Sud: línia amb velocitats mitjanes anuals de 9 m/s (figura 3.1). 

 Oest: ZEPA del mar del Empordà i el LIC dels canons de Cap de Creus i Lacaze-Duthiers 

(la línia a 12 km de la costa és menys restrictiva). 

Un cop definida la regió on es pot instal·lar el parc (figura 3.5), s'ha procedit a obtenir la 

informació més acurada possible de vent i onades a la mateixa. Concretament, les dades s'han 

obtingut de les dues fonts que es descriuen a continuació. 

3.3. Conjunt de dades SIMAR 
Es tracta d'un conjunt de dades procedents d'un model numèric de Puertos del Estado. El 

període inclòs és des de 1958 fins l'actualitat, amb una cadència d'una dada cada 3 hores. La 

informació es presenta en forma d'una malla de 8029 nodes repartits pel Mediterrani i la 

franja europea de l'Atlàntic. De fet, està format per dos subconjunts de dades: 

 Subconjunt SIMAR-44: 1958 - 1999. Es constitueix a partir de modelat numèric d'alta 

resolució d'atmosfera, nivell del mar i onatge que cobreix tot l'entorn litoral espanyol. 

Al Mediterrani la simulació ha estat realitzada per Puertos del Estado en el marc del 

projecte europeu HIPOCAS. 

 Subconjunt WANA: 2000 - actualitat. Procedeix del sistema de predicció de l'estat del 

mar que Puertos del Estado ha desenvolupat en col·laboració amb l'Agencia Estatal de 

Meteorología. No obstant, les dades no són prediccions sinó dades de diagnòstic o 

anàlisi, és a dir, el model proporciona camps de vent i pressió consistents amb 

l'evolució anterior dels paràmetres modelats i amb les observacions realitzades. Les 

sèries temporals de vent i onatge WANA no són homogènies, ja que els models han 

anat millorant de manera periòdica. Per exemple, tant la resolució espaial com 

temporal de les dades amb les quals es genera la informació s'han anat augmentant. 

Els desenvolupadors del model adverteixen que el conjunt SIMAR és adequat en general per a 

tot el litoral espanyol, però el model tendeix a subestimar els pics de vent i alçada de les ones 

en situacions de temporal extrem, pel que és recomanable acarar les dades amb mesures 

instrumentals en aquestes situacions. Els paràmetres proporcionats són els següents: 

 Onatge 

o Alçada significativa espectral 

o Període de pic espectral 

o Període mig espectral (moments 0 i 2) 

o Direcció mitjana de procedència de l'onatge 

o Alçada i direcció del mar de vent 

o Alçada, període mig i direcció del mar de fons 

 Vent 

o Velocitat mitjana 

o Direcció mitjana de procedència del vent 
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3.4. Conjunt de dades REDEXT 
El conjunt de dades REDEXT està format per mesures procedents de la Red de Boyas de Aguas 

Profundas (Red Exterior). La xarxa compta amb un total de 15 boies distribuïdes al litoral 

espanyol. Aquestes boies es caracteritzen per estar fondejades lluny de la costa i a més de 200 

m de profunditat. Com que les mesures d'onatge dels seus sensors no es troben pertorbades 

per efectes locals, les observacions de cada boia són representatives de grans zones al seu 

voltant. 

És positiu el fet de comptar amb mesures instrumentals que complementin l'anterior conjunt, 

ja que el seu abastament és menor però les dades són més fiables que les procedents de 

qualsevol simulació. En particular en circumstàncies de temporal són bastant més acurades, 

com s'ha comentat anteriorment. 

La xarxa de boies està composta per dos tipus: WaveScan i SeaWatch. Les primeres mesuren 

onatge i variables atmosfèriques, mentre que les segones mesuren, a més, paràmetres 

oceanogràfics. La cadència de mesura de les boies és de una dada per hora. En canvi, la durada 

de mesura pot ser de mitja hora (onatge), de 10 minuts (per exemple la velocitat del vent) o 

instantània (per exemple la temperatura de l'aire). 

Els paràmetres mesurats són: 

 Onatge 

o Paràmetres escalars de pas per zero i espectrals 

 Alçada significativa espectral i de pas per zero 

 Període mig espectral i de pas per zero 

 Alçada màxima i període associat 

 Període significatiu 

o Paràmetres direccionals 

 Direcció mitjana 

 Direcció mitjana en el pic d'energia 

 Dispersió de la direcció en el pic d'energia 

o Espectres direccionals codificats en bandes de freqüència 

 Paràmetres meteorològics (a 3 m sobre la superfície) 

o Velocitat i direcció mitjana del vent 

o Velocitat de les ràfegues del vent 

o Temperatura de l'aire 

o Pressió de l'aire 

 Paràmetres oceanogràfics (a 3 m sota la superfície) 

o Velocitat i direcció mitjana del corrent 

o Temperatura de l'aigua 

o Salinitat 
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3.5. Selecció dels punts estudiats 
Superposant els conjunts de dades anteriors a la zona on es pot ubicar la planta, s'han 

determinat els punts que s'estudiaran. Per tal de no analitzar excessius punts amb informació 

semblant, s'ha fet una tria d'onze d'ells repartits per la zona, dels quals 10 són nodes del 

conjunt SIMAR i un és la boia de Cap Begur del conjunt REDEXT. Aquesta boia és del tipus 

WaveScan, proporciona dades des de 2001 i està fondejada a 1200 m. 

 

Figura 3.5. Punts SIMAR a estudiar (en groc) i boia de Cap Begur (en verd) (Elaboració pròpia) 

3.6. Demanda elèctrica 
Com s'ha comentat als objectius, es pretén no només avaluar la planta per la seva generació 

anual sinó analitzar la relació entre la producció horària i la demanda horària d'energia 

elèctrica, pel que és possible que la demanda influeixi en el seu emplaçament. Una font de 

dades detallades i que permet aquest anàlisi és Red Eléctrica de España, que proporciona 

dades de consum horari del sistema peninsular - balear [7]. 

Bàsicament són tres els factors que incideixen en la demanda: l'hora, l'estació i el tipus de dia 

(laborable o festiu). Amb ells es pot explicar casi la totalitat de la variabilitat de la demanda 

elèctrica. Si es comparen aquests factors amb els que afecten la generació elèctrica eòlica i 

undimotriu, resulta que dos coincideixen: l'hora i l'estació. Prova d'aquesta afirmació són els 

gràfics de la figura 4.18. 
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A la figura 3.6 es mostren les corbes de demanda elèctrica típiques en funció de l'hora i 

l'estació, considerant les estacions conjunts de tres mesos complets: hivern, de desembre a 

febrer; primavera, de març a maig; estiu, de juny a agost i tardor, de setembre a novembre. 

Aquestes corbes són mitjanes però amb poca variabilitat, i s'han determinat a partir del 

consum horari dels anys 2010 a 2014. 

 

Figura 3.6. Corbes de demanda horària elèctrica per estacions a la península i Balears 

(Elaboració pròpia) 
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4. Avaluació del potencial elèctric 

A continuació es detalla, per cada recurs, quines dades dels punts a estudiar es necessiten i la 

metodologia seguida per traduir-les en potència elèctrica aprofitable. 

4.1  Potència eòlica 

4.1.1. Aerogeneradors 

L'energia del vent s'aprofita mitjançant grans aerogeneradors. Avui dia, els més potents són de 

8 MW, però es preveu que per grans extensions marines amb forts vents els generadors de 15 

MW seran més efectius, tot i que no estaran disponibles fins el 2020 [8][9]. La raó és que, a la 

vista dels resultats, la relació entre potència aprofitada i àrea batuda millora amb la longitud 

de les pales. A l'hora de determinar l'energia que es pot obtenir, s'ha considerat que s'apropa 

més a la realitat una estimació de les característiques dels generadors de 15 MW que suposar 

que s'utilitzaran generadors de 8 MW. 

La principal característica d'un aerogenerador és la seva corba de potència, on es representa la 

potència elèctrica que proporciona en funció de la velocitat del vent a l'alçada de l'eix del 

rotor. Les velocitats a les que entra en servei, assoleix la potència nominal (màxima) i deixa de 

funcionar s'anomenen, respectivament, velocitat d'arrencada, nominal i de tall (habitualment 

25 m/s). La tasca a realitzar és estimar, d'una banda, la corba de potència d'un aerogenerador 

de 15 MW, i de l'altra, l'alçada de l'eix del seu rotor. 

 

Figura 4.1. Corbes de potència dels aerogeneradors més potents de diferents companyies 

(Elaboració pròpia a partir dels fulls de característiques de cada model) 
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En primer lloc s'ha procedit a estimar la corba de potència de l'aerogenerador, extrapolant les 

corbes de potència de 21 aerogeneradors de diferents fabricants, potències i dimensions. Els 

generadors amb potències nominals inferiors al MW no s'han considerat donat que es troben 

lluny del cas a estudiar. A les taules 10.1 a 10.3 de l'annex es troba tota la informació 

utilitzada. No és necessari extrapolar corbes senceres donat que per sota de la velocitat 

d'arrencada no es genera electricitat, per sobre de la velocitat nominal la potència és la 

nominal i per sobre de la velocitat de tall les pales es posen paral·leles a la direcció del vent i 

tampoc es genera electricitat. Per tant, només és necessari l'estudi de les corbes entre la 

velocitat d'arrencada i la nominal. 

La velocitat d'arrencada es troba entre els 2 i 4 m/s, sent el més habitual 4 m/s, sobre tot per 

grans aerogeneradors. Per tant, es considerarà una velocitat d'arrencada de 4 m/s pel de 15 

MW. D'altra banda, la màxima velocitat nominal dels diferents aerogeneradors és de 17 m/s. 

En conclusió, l'interval de velocitats a extrapolar és de 4 a 16 m/s. En primer lloc s'ha avaluat 

l'extrapolació lineal. 

 

Figura 4.2. Potència generada per aerogeneradors de diferents potències nominals amb un 

vent de 8 m/s i recta de regressió (Elaboració pròpia) 

 

Figura 4.3. Coeficients de determinació per al model lineal (Elaboració pròpia) 
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Com es pot observar a l'anterior figura, el percentatge de la variabilitat de la mostra explicada 

pel model és bastant elevat, excepte pel cas de 4 m/s, i augmenta amb la velocitat del vent. El 

motiu de que a 4 m/s aquest sigui només del 49,7 % probablement és que es troba molt a prop 

de la velocitat d'arrencada, però no suposa un greu problema ja que l'error absolut és reduït. 

En canvi, la figura 4.2, representativa de la resta de velocitats majors que 4 m/s, mostra que 

per a grans potències nominals els resultats no són molt acurats. Analitzant les similituds i 

diferències entre aerogeneradors als fulls de característiques, es pot observar que una de les 

principals diferències és el diàmetre del rotor, ja que models amb mateixes potències nominals 

munten diferents rotors. Per tant, s'ha trobat necessari incloure, més que el diàmetre del 

rotor, l'àrea batuda pel mateix. La funció d'aproximació quedaria de la següent manera: 

                           
     

On A, B i C són constants a calcular minimitzant la suma dels quadrats dels residus. 

 

Figura 4.4. Potència generada per aerogeneradors de diferents potències nominals amb un 

vent de 8 m/s i resultats de l'aproximació (Elaboració pròpia) 

 

Figura 4.5. Coeficients de determinació per al model no lineal (Elaboració pròpia) 
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Com es pot observar a la figura 4.5, a excepció del punt amb velocitat de 4 m/s, la variabilitat 

explicada pel model és molt més elevada que en el cas lineal. Aquest fet és un punt positiu, i 

analitzant ara la figura 4.4, es pot comprovar que el model és totalment vàlid per totes les 

velocitats excepte per a 4 m/s. 

Velocitat [m/s] A B C 

4 4,98519E-08 6609019,4 0,6245 

5 1,60616E-06 70590,1 0,8453 

6 3,11713E-06 70480,4 0,8429 

7 4,58043E-06 69409,9 0,8575 

8 6,48841E-06 69024,2 0,8668 

9 9,22865E-06 64766,4 0,8742 

10 0,000110755 17066,4 0,7636 

11 0,000974652 6905,2 0,6197 

12 0,010536156 2968,2 0,4217 

13 0,084852254 1236,2 0,2326 

14 0,318961136 513,0 0,1083 

15 0,639217403 188,2 0,0426 

16 0,85247946 64,8 0,0152 

 

Figura 4.6. Coeficients de la funció d'extrapolació de corbes de potència 

A la vista dels resultats, el model no lineal s'utilitzarà per extrapolar els punts amb velocitats 

entre 5 i 16 m/s de la corba de potència de l'aerogenerador de 15 MW, mentre que el punt 

amb velocitat de 4 m/s s'aproximarà mitjançant una paràbola que passi pels punts trobats per 

a velocitats de 5 i 6 m/s i pel punt [3 m/s , 0 kW]. 

Una vegada definit el mètode per extrapolar la corba de potència, són necessàries les dades. 

Per una banda es necessita la potència nominal, que és de 15 MW, però d'altra banda el 

diàmetre del rotor, que és desconegut. Existeix una norma, la IEC 61400, que tracta tots els 

temes referents a aerogeneradors. Al seu primer capítol, la IEC 61400-1, es defineixen 

diferents classes d'acord a les característiques del vent a la zona, i és en funció d'aquestes 

classes que els fabricants dissenyen els aerogeneradors. 

Classe de 
vent 

Intensitat de turbulència 
en 10' d'un vent a 15 m/s 

[%] 

Mitjana anual del vent 
a l'alçada del rotor 

[m/s] 

Ràfega màxima amb 
període de retorn de 50 

anys [m/s] 

Ia 18 
10 70 

Ib 16 

IIa 18 
8,5 59,5 

IIb 16 

IIIa 18 
7,5 52,5 

IIIb 16 

IV  6 42 

Figura 4.7. Classes de vent (IEC 61400-1) 
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Com es mostra a la figura 3.1, la zona estudiada presenta velocitats mitjanes del vent al voltant 

dels 9 m/s o més, pel que només es podran instal·lar turbines de classe I. D'altra banda, el fet 

que la radiació solar penetri metres a l'aigua fa que la diferència de temperatures entre la 

superfície i l'aire sigui menor que a terra, i en conseqüència la turbulència també. Per aquest 

motiu és habitual entre els fabricants considerar que la seva intensitat, segons la figura 4.7, és 

del 16%. El fet que la turbulència sigui reduïda allarga la vida dels aerogeneradors ja que han 

de resistir un menor esforç de fatiga, i d'altra banda permet utilitzar rotors més grans que 

assoleixen la potència nominal amb velocitats del vent més baixes. Amb la finalitat de 

determinar el diàmetre del rotor més adient i que probablement s'utilitzarà, s'ha analitzat la 

relació entre àrea batuda i potència nominal de diferents aerogeneradors dissenyats per una 

classe de vent Ib o específics per la mar. 

A la figura 4.8 es representa la relació entre àrea batuda i potència nominal dels 

aerogeneradors dels fabricants considerats que compleixen amb les condicions comentades al 

paràgraf anterior. Les dades es poden trobar a la taula 10.5 de l'annex. Si s'ajusta una línia de 

tendència potencial es troba el màxim coeficient de determinació de les possibles regressions 

amb dos paràmetres (més no seria adequat ja que només hi ha 10 dades). Donat que aquest 

valor és elevat i a la vista de la figura, es prendrà la regressió com vàlida. 

 

Figura 4.8. Relació entre àrea batuda i potència nominal dels aerogeneradors de diferents 

fabricants per classes de vent Ib o directament per ser ubicats a la mar (Elaboració pròpia) 

Si a partir de la funció trobada s'extrapola l'àrea batuda per un aerogenerador de 15 MW, el 

resultat són 36471 m2. Per tant, es considerarà un diàmetre del rotor de disseny de 215 m. Tot 

i ser d'unes grans dimensions, no és un resultat absurd si s'observa la figura 4.9. 
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Figura 4.9. Evolució temporal de la potència nominal i dimensions dels aerogeneradors 

Arribats a aquest punt, es pot procedir a extrapolar la corba de potència dels aerogeneradors a 

utilitzar, doncs es coneix tant la seva potència com el diàmetre del rotor. Com s'ha detallat 

amb anterioritat, es considerarà una velocitat d'arrencada de 4 m/s, pel que per velocitats 

inferiors no es generarà electricitat. D'altra banda, és segur que a 17 m/s s'ha assolit la 

potència nominal, que seguint les tendències actuals de cases com REPOWER (SENVION), 

ENERCON o SIEMENS, es manté fins a 30 m/s. A continuació es mostra el resultat de 

l'extrapolació i les anteriors consideracions. 

 

Figura 4.10. Corba de potència estimada d'un aerogenerador de 15 MW per classe de vent Ib 

(Elaboració pròpia) 
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Cal dir que el resultat de l'extrapolació, que es pot trobar a la taula 10.6 de l'annex, 

proporciona potències lleugerament superiors a 15 MW entre 12 i 16 m/s (sempre inferiors a 

16 MW), pel que s'han limitat els valors a 15 MW. Per tal de disposar d'una funció contínua 

que faciliti el tractament de les dades, s'ha ajustat a l'interval de potència variable una funció 

polinòmica de tercer grau amb un coeficient de determinació de 0,9992: 

P [kW] = 16,725v3 - 95,82v2 + 419,71v - 839,18 , v ϵ [3 , 11,125] m/s 

 

Figura 4.11. Corba de potència de disseny de l'aerogenerador 

Finalment, és necessari definir l'alçada de l'eix del rotor de l'aerogenerador. A la taula 10.5 

estan indicades les alçades dels eixos de diferents aerogeneradors aptes per ús marí. En cas de 

que es puguin utilitzar per altres usos s'ha seleccionat la menor alçada, ja que la rugositat del 

mar és petita i l'augment de la velocitat del vent  no compensa l'increment de cost. Analitzant 

l'alçada lliure que queda entre la superfície de l'aigua i l'extrem de les pales en passar per la 

seva posició inferior, resulta que tots els models deixen 22 o 27 metres. Per tant, es prendrà 

un marge de 25 m en ser un valor intermedi, que a més coincideix amb la tendència actual dels 

fabricants. Finalment, l'alçada de l'eix del rotor quedaria de 25 + 215/2 =  132,5 m. 

 

Figura 4.12. Alçada lliure de l'extrem de les pales a la seva posició inferior en aerogeneradors 

marins (Elaboració pròpia) 
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4.1.2. Tractament de dades 

Com s'ha descrit a l'anterior punt, la potència instantània de l'aerogenerador depèn de la 

velocitat del vent a l'alçada de l'eix del rotor, que correspon a 132,5 m. En canvi, les dades del 

vent de la boia de Cap Begur estan preses a 3 m d'alçada, mentre que les del conjunt SIMAR 

corresponen a una alçada de 10 m. Per tant, és necessari extrapolar aquests vents a l'alçada 

desitjada. 

Segons la ROM.04-95 i el Coastal Engineering Manual, es distingeixen tres regions al perfil de 

velocitats vertical del vent: 

 Atmosfera lliure: a partir de 200 a 1000 metres d'alçada, segons la rugositat de la 

superfície. Segons la taula 2.1.2.2.1. de la ROM, aquesta alçada al cas marí oscil·la 

entre els 200 i els 300 metres, en funció de les condicions de l'onatge. 

 Regió d'Ekman: de 100 metres fins l'atmosfera lliure. 

 Capa límit superficial: de 0 a 100 metres d'alçada. 

Segons l'associació de la indústria eòlica danesa, la distribució del vent en funció de l'alçada es 

pot representar mitjançant una espiral logarítmica que depèn de la rugositat de la superfície 

del mar o terra segons correspongui. D'altra banda, la ROM puntualitza que a la regió d'Ekman 

és millor utilitzar un perfil empíric. Tot i que no hi ha diferències significatives entre utilitzar el 

perfil logarítmic fins els 132,5 m o utilitzar la puntualització de la ROM, es procedirà com diu 

aquesta per tal d'obtenir la màxima precisió. Per tant, coneguda la velocitat del vent a una 

determinada alçada, es pot determinar la seva velocitat a qualsevol alçada. 

El procediment per determinar la velocitat del vent a 132,5 m es descriu a continuació: 

1. Obtenir la velocitat del vent a 100 m utilitzant el perfil logarítmic: 

      

    
 

  
   
  

  
    
  

 

2. Igualar el pendent del perfil de velocitats a aquest punt, per determinar el valor de la 

constant de la fórmula empírica: 

  
 

  
   
  

 

3. Obtenir la velocitat del vent a 132,5 m mitjançant el perfil empíric: 

        

      
  

     

   
 
 

 

On Vref és la velocitat del vent a l'alçada zref, és a dir, 10 m per als punts SIMAR i 3 m per la boia 

de Cap Begur. z0 és l'altura de la rugositat, que segons la taula 2.1.2.2.1. de la ROM, varia entre 

0,001 i 0,3 m al mar [10]. Finalment, β és un altre coeficient que depèn de la rugositat, però en 

aquest cas es determinarà a partir de z0. 
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El rang de valors que pot tenir el coeficient de rugositat és massa ample com per seleccionar 

un arbitràriament. Per tal de triar un valor raonable, es compararan les dades proporcionades 

per la boia de Cap Begur i un punt SIMAR molt proper, el qual es pot considerar el mateix punt. 

D'aquesta manera, es triarà aquell valor de rugositat amb el qual les diferències entre 

l'extrapolació del vent de la boia i el punt SIMAR, siguin mínimes. 

Idealment, les velocitats de vent dels dos conjunts extrapolades haurien de coincidir. En canvi, 

donat que unes procedeixen d'un model i les altres són mesures, això no succeeix. Si es fa una 

regressió lineal per diferents valors de rugositat, s'obtenen els següents resultats: 

 R2 = 76,14 % (no depèn de la extrapolació sinó de les dades) 

 Equació de la regressió: V132,5(boia) = a · V132,5(SIMAR) + b 

z0 [m] β a b [m] 

0,001 0,087 0,928 0,061 

0,002 0,092 0,940 0,063 

0,005 0,101 0,959 0,066 

0,01 0,109 0,977 0,069 

0,02 0,117 1,001 0,072 

0,05 0,132 1,044 0,079 

0,1 0,145 1,093 0,087 

0,2 0,161 1,166 0,099 

0,3 0,172 1,229 0,109 

Figura 4.13. Coeficients de la regressió lineal per a diferents rugositats (Elaboració pròpia) 

Segons la taula, el valor de 0,02 m és adient, ja que el pendent de la recta és unitari, mentre 

que la constant b és menor que la precisió de les dades. Per tant, aplicant el procediment 

descrit, les dades de vent d'ambdós conjunts es traslladaran de la següent manera: 

 Boia de Cap Begur:                  

 SIMAR:                     

4.2 Potència undimotriu 
L'aprofitament de l'energia de les onades està molt menys desenvolupat que el del vent, pel 

que es consideren diversos prototips amb aquesta finalitat però no un captador de disseny nou 

com s'ha fet amb els aerogeneradors. Els factors que influeixen en la potència que 

subministren són l'alçada de les ones i el període de pic, estant ambdós acotats ja sigui per 

baixes energies (ones d'alçada reduïda o períodes llargs), o per supervivència del dispositiu 

(ones de gran altura o períodes curts que impliquen grans pendents). Els tipus de dispositius 

segons la seva orientació respecte a l'onatge es defineixen a continuació. 

 Absorbidors puntuals: són estructures de mida reduïda en comparació amb l'onatge 

incident que generalment es col·loquen en línea i concentren l'onatge en un punt. 

 Atenuadors: tenen una forma allargada i es col·loquen paral·lelament a la direcció 

d'avanç de les ones, de manera que capten l'energia de manera progressiva. 

 Totalitzadors: tenen una forma allargada però es col·loquen perpendicularment a la 

direcció d'avanç de les ones. Per aquest motiu requereixen un ancoratge molt robust. 
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Figura 4.14. Classificació dels dispositius d'energia d'onatge segons la forma (P. Ibáñez, 2008) 

4.2.1. Alternatives 

A continuació es presenta un dispositiu de cada tipus dels descrits anteriorment. S'han triat 

aquests perquè disposen de dades en haver sigut provats a escala, ja sigui real o reduïda, i 

molt pocs dispositius d'aquesta tecnologia han arribat a aquesta fase. Es descriuen les 

principals característiques físiques de cada aparell i s'adjunten les taules de potència 

subministrada en funció de l'alçada significativa d'ona i el període de pic. Tots ells són aptes 

per la seva ubicació mar endins. 

 Aquabuoy. Es tracta d'un absorbidor puntual de 6 metres de diàmetre i 30 de longitud, 

amb una potència de pic de 250 kW. 

Hs\Tp 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1,0 6 8 11 12 11 10 8 7 0 0 0 0 

1,5 13 17 25 27 26 23 19 15 12 12 12 7 

2,0 24 30 44 49 47 41 34 28 23 23 23 12 

2,5 37 47 69 77 73 64 54 43 36 36 36 19 

3,0 54 68 99 111 106 92 77 63 51 51 51 27 

3,5 0 93 135 152 144 126 105 86 70 70 70 38 

4,0 0 0 122 176 198 188 164 137 112 91 91 49 

4,5 0 0 223 250 239 208 173 142 115 115 115 62 

5,0 0 0 250 250 250 250 214 175 142 142 142 77 

5,5 0 0 250 250 250 250 250 211 172 172 172 92 

 

Figura 4.15. Potència entregada en kW per un dispositiu Aquabuoy en funció de l'alçada 

significativa de l'ona, en metres, i el període de pic, en segons [11] 
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 Pelamis wave power. És un atenuador de 3,5 m de diàmetre, 150 m de longitud i 700 

tones. Té una potència de pic de 750 kW i pot rotar per orientar-se. 

Hs\Tp 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 

1,0 0 22 29 34 37 38 38 37 35 32 29 26 23 21 0 0 0 

1,5 32 50 65 76 83 86 86 83 78 72 65 59 53 47 42 37 33 

2,0 57 88 115 136 148 153 152 147 138 127 116 104 93 83 74 66 59 

2,5 89 138 180 212 231 238 238 230 216 199 181 163 146 130 116 103 92 

3,0 129 198 260 305 332 340 332 315 292 266 240 219 210 188 167 149 132 

3,5 0 270 354 415 438 440 424 404 377 362 326 292 260 230 215 202 180 

4,0 0 0 462 502 540 546 530 499 475 429 384 366 339 301 267 237 213 

4,5 0 0 544 635 642 648 628 590 562 528 473 432 382 356 338 300 266 

5,0 0 0 0 739 726 731 707 687 670 607 557 521 472 417 369 348 328 

5,5 0 0 0 750 750 750 750 750 737 667 658 586 530 496 446 395 355 

6,0 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 711 633 619 558 512 470 415 

6,5 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 743 658 621 579 512 481 

7,0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 676 613 584 525 

7,5 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 686 622 593 

8,0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 690 625 

 

Figura 4.16. Potència entregada en kW per un dispositiu Pelamis en funció de l'alçada 

significativa de l'ona, en metres, i el període de pic, en segons [12] 

 

 Wave Dragon. Es tracta d'un totalitzador de 280 m d'amplada i un pes de 30.000 

tones. Obté l'energia turbinant l'aigua de les ones que puja per una rampa. La seva 

potència de pic és de 7 MW. 

Hs\Tp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 160 250 360 360 360 360 360 360 320 280 250 220 180 

2 640 700 840 900 1190 1190 1190 1190 1070 950 830 710 590 

3 0 1450 1610 1750 2000 2620 2620 2620 2360 2100 1840 1570 1310 

4 0 0 2840 3220 3710 4200 5320 5320 4430 3930 3440 2950 2460 

5 0 0 0 4610 5320 6020 7000 7000 6790 6090 5250 3950 3300 

6 0 0 0 0 6720 7000 7000 7000 7000 7000 6860 5110 4200 

7 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6650 5740 

 

Figura 4.17. Potència entregada en kW per un dispositiu Wave Dragon  en funció de l'alçada 

significativa de l'ona, en metres, i el període de pic, en segons [13] 
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4.2.2. Selecció del dispositiu 

Els paràmetres que influeixen a l'hora de seleccionar el dispositiu a utilitzar són s'enumeren i 

descriuen a continuació. 

 Fondària. Afecta de manera diferent als dispositius mostrats. Concretament, els 

totalitzadors es veuen afectats de manera més severa que els altres donat que han de 

resistir importants esforços horitzontals cíclics. A més, ho han de fer amb mínims 

desplaçaments, ja que aquests es tradueixen en una disminució del seu rendiment. Per 

tant els seus ancoratges haurien de ser molt robusts, extremadament cars a fondàries 

de 1000 m per exemple.  

 Dimensions. Donat que es tracta d'una planta amb dos tipus d'elements, serà més fàcil 

la seva integració a menors dimensions d'un únic dispositiu captador d'onatge, de 

manera que puguin envoltar els aerogeneradors. Així es reduirien els costos de les 

infraestructures, en comparació a una secció només amb aerogeneradors i una altra 

amb captadors d'onades. 

 Operativitat. Les estructures de suport dels aerogeneradors són fixes, mentre que els 

atenuadors i els totalitzadors s'han d'orientar en funció de l'onatge. A més, és 

necessari deixar vies lliures per la circulació d'embarcacions. Per aquests motius la 

densitat de captadors per unitat de superfície es pot veure reduïda. 

 Potència subministrada. Considerant els punts anteriors, l'objectiu és transformar la 

major quantitat d'energia de les ones en electricitat. En aquest sentit, s'ha de valorar 

la capacitat de generació o rendiment dels dispositius. 

 Rendibilitat econòmica. Es tracta d'un factor difícil d'avaluar, doncs els prototipus, si 

s'han provat, ha estat a petita escala, pel que no hi ha dades acurades. En qualsevol 

cas la rendibilitat del projecte és fonamental per poder dur-lo a terme. 

El principal punt dels descrits és la potència subministrada, ja que si un dispositiu no treballa 

correctament a les condicions presents habitualment a la zona, la resta de factors no són 

rellevants, i la rendibilitat econòmica de la inversió no serà positiva. Per això s'ha avaluat la 

potència mitjana que proporcionen els diferents dispositius al punt d'informació més realista, 

la boia de Cap Begur. La finalitat és comparar entre ells els dispositius, més que obtenir 

resultats absoluts, que es determinaran als següents apartats. 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

Figura 4.18. Potència horària mitjana proporcionada per una planta de 7 MW de cada 

dispositiu amb dades d'onatge de la boia de Cap Begur (Elaboració pròpia) 
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Les gràfiques de la figura 4.18 s'han determinat a partir de les dades horàries d'alçada 

significativa d'ona i períodes de pic proporcionades per la boia de Cap Begur entre els anys 

2001 i 2014. Després de descartar les alçades d'ona i períodes incorrectes s'ha realitzat una 

doble interpolació lineal a les taules de potència de sortida de cada dispositiu (figures 4.15-

4.17). Per facilitar la comparació entre corbes s'han homogeneïtzat els resultats, considerant 

plantes de generació amb la mateixa potència màxima que la del dispositiu més potent, el 

Wave Dragon (7 MW). Finalment es mostren les potències mitjanes horàries i per estacions, 

considerant les estacions conjunts de tres mesos complets: hivern, de desembre a febrer; 

primavera, de març a maig; estiu, de juny a agost i tardor, de setembre a novembre. 

El que es pretén mostrar a la figura 4.17 no és que el Pelamis proporciona una potència 

superior als altres dispositius, sinó que sota unes condicions habituals a la zona estudiada, és a 

dir, unes condicions mitjanes, els diferents dispositius tenen el mateix comportament en 

canviar les condicions de la mar, és a dir, quan un augmenta la seva potència ho fan tots i 

aproximadament en la mateixa proporció. Aquest fet és important, doncs es descarta la 

possibilitat de seleccionar un aparell que augmenti la seva producció quan els altres 

romanguin constants, baixin o augmentin en molt menor proporció, útil per poder acoblar la 

producció a la demanda d'hora punta del sistema elèctric. En conclusió, altres aspectes seran 

més útils a l'hora de seleccionar el dispositiu més adient. 

La figura 4.19 s'ha determinat de manera semblant a la figura 4.18, però en aquest cas el que 

es representa és el factor de càrrega estacional de cada dispositiu, definit com el quocient 

entre la potència mitjana estacional i la potència màxima que pot proporcionar cada aparell. Si 

els resultats s'interpreten com una mesura de l'eficiència dels captadors, el Pelamis és capaç 

d'aprofitar aproximadament un 50% més d'energia que els altres en diferents condicions. 

 

Figura 4.19. Factor de càrrega mensual i intervals de confiança de la mitjana del 95%  dels 

diferents dispositius amb dades d'onatge de la boia de Cap Begur (Elaboració pròpia) 
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A l'anterior figura es mostra que el Pelamis aprofita més energia que els altres dos dispositius, 

però també és important la variabilitat de la potència subministrada amb el temps. En aquest 

sentit, una variabilitat excessiva és negativa ja que per proveir una determinada potència 

elèctrica als consumidors s'hauria de compensar amb contínues arrencades i aturades d'altres 

plantes de generació. A partir d'un límit, no valdria la pena aturar aquestes altres plantes i per 

tant l'energia undimotriu no s'aprofitaria. A la figura 4.20 es mostra la variabilitat relativa de 

producció de cada dispositiu a diferents estacions, entesa com la desviació típica estacional 

dividida per la mitjana estacional. 

 

Figura 4.20. Variabilitat relativa de producció elèctrica dels diferents dispositius per estacions 

(Elaboració pròpia) 

Com es pot observar a l'anterior figura, la variabilitat de la producció és major a l'estiu, sent 

sempre superior la de l'Aquabuoy que la dels altres dispositius. De totes maneres cal notar que 

en qualsevol estació la variabilitat és considerable, ja que la desviació típica supera la mitjana, 

fet que no afavoreix l'explotació del recurs. 

Analitzant la taula de sortida de cada dispositiu i comparant-la amb les condicions d'onades 

presents a la zona estudiada del Mediterrani, es pot concloure que la principal raó de la 

diferència de producció mitjana que existeix entre ells és l'aprofitament de les onades amb 

baixos períodes, mentre que la gran variabilitat és deguda a que la major part del temps cap 

dispositiu produeix energia. 
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Figura 4.21. Freqüència de situacions a la boia de Cap Begur durant el període 2001-2014. S'ha 

considerat hivern de novembre a abril i estiu de maig a octubre. A més, s'indiquen els rangs on 

cada dispositiu produeix més del 10% de la seva potència màxima. (Elaboració pròpia) 

 



28 
 

Per tal de fer una comparació més completa es pot introduir el concepte de potència mitjana 

per unitat de capital invertit, sempre considerant que els costos són més un ordre de magnitud 

que una dada fixa i coneguda, sobre tot en el cas del Wave Dragon ja que es tracta d'una 

extrapolació d'un prototipus de 4 MW. A més, les economies d'escala reduirien notablement 

els costos, pel que la següent taula s'ha de considerar només amb caràcter qualitatiu. 

Aparell Potència mitjana anual Cost aproximat (només dispositiu) [14] kW/M€ 

Aquabuoy 15,6 kW 500.000 € 31,3 

Pelamis 74,6 kW 2.000.000 € 37,3 

Wave Dragon 456,9 kW 15.000.000 € 30,5 

Figura 4.22. Comparació entre potència produïda i cost dels dispositius (Elaboració pròpia) 

A la figura 4.22 es pot observar que el Pelamis proporciona més energia per unitat de capital 

invertit en el dispositiu. Les diferències no són molt grans però té sentit que l'aparell més 

eficient sigui el més rentable, encara que només es consideri el cost del dispositiu. 

Una vegada analitzats tots els punts descrits al començament de l'apartat, es realitza un anàlisi 

comparatiu en una taula multicriteri. Els factors de ponderació depenen de la importància i 

certesa de valoració del criteri corresponent. A la vista dels resultats, el dispositiu seleccionat 

és el Pelamis wave power. 

Criteri Ponderació Aquabuoy Pelamis Wave Dragon 

Fondària 3 10 8 2 

Dimensions 4 10 4 2 

Operativitat 2 10 5 4 

Potència 9 5 10 5 

Rendibilitat 8 6 10 5 

Total  183 220 107 

Figura 4.23. Taula multicriteri (Elaboració pròpia) 

4.3. Distribució en planta dels generadors 
La disposició dels aerogeneradors i els captadors d'onades és un factor rellevant que influeix 

tant en l'eficiència de la planta com en els costos inicials. Una disposició compacta permet 

reduir els costos de certes infraestructures com cables elèctrics i ancoratges, mentre que una 

dispersa augmenta el rendiment de la planta. Per tant, es tracta d'arribar a un cert compromís 

entre ambdós extrems, és a dir, separar els generadors fins que l'augment d'eficiència no 

compensi l'increment dels costos. 

D'una banda, situar els generadors propers redueix la longitud de la xarxa de cables i fins i tot 

es podria arribar a pensar en estructures de suport comuns per grups de generadors. Per tant, 

l'avantatge d'aquesta disposició seria una menor inversió inicial en la planta, mesurable amb 

relativa facilitat. D'altra banda, s'ha de considerar el que en termes d'energia eòlica s'anomena 

efecte parc: les corbes de potència dels generadors són vàlides només quan es tracta d'un únic 

dispositiu aïllat, ja que la presència d'un pot reduir el recurs que s'explota aigües avall si el 

següent captador no es troba suficientment lluny. 
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4.3.1. Interacció entre aerogeneradors 

Cada aerogenerador minimitza la velocitat del vent al seu darrere per obtenir l'energia, deixant 

una estela. Com a norma general, la separació entre aerogeneradors és de 5 a 9 diàmetres del 

rotor en la direcció dels vents dominants, i de 3 a 5 diàmetres en la direcció perpendicular [15]. 

A més, els generadors es disposen a portell. Amb aquestes consideracions, la pèrdua típica 

d'energia és del 5%. 

A terra els principals problemes són el cost del sòl i la orografia, que poden induir a sacrificar 

eficiència per augmentar la potència en tenir un espai limitat per instal·lar els aerogeneradors. 

En canvi, al mar aquests problemes no existeixen més enllà de lleugers augments de costos, 

pel que es prendrà la màxima separació recomanada, és a dir, 5 diàmetres del rotor en la 

direcció perpendicular al vent dominant i 9 diàmetres en la dominant. 

Finalment, donat que amb una separació estàndard les pèrdues ronden el 5%, es considerarà 

una pèrdua del 4% degut a que s'ha pres la separació màxima entre aerogeneradors. Aquest 

valor és arbitrari i basat en les pèrdues típiques, però el càlcul de les pèrdues és complex i no 

es profunditzarà en ell a aquesta tesina. 

 

Figura 4.24. Efecte parc eòlic (www.siemens.com) 

 

4.3.2. Interacció entre captadors d'onades 

Com s'ha comentat anteriorment, la tecnologia undimotriu és molt jove i els prototipus s'han 

provat a molt petita escala. Per tant, els efectes d'interacció entre dispositius a plantes de gran 

escala amb nombrosos dispositius són desconeguts. En canvi, el propi disseny i funcionament 

del captador seleccionat, el Pelamis, permeten extreure algunes conclusions, ja que impliquen 

certes limitacions. 
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Donat que el captador ha de poder rotar al voltant del punt d'ancoratge, no pot haver-hi cap 

altre punt d'ancoratge a la circumferència descrita pel seu extrem lliure. A més, s'ha de 

permetre el pas d'un vaixell per realitzar tasques de reparacions i manteniment. Si es pren un 

ample de 150 m que permeti la circulació i maniobra dels bucs sense risc de fer malbé cap 

dispositiu o estructura, aquesta distància seria la separació mínima entre el final d'un captador 

i el començament del següent en la direcció de l'onatge. En aquest cas, la distància entre 

captadors en la direcció perpendicular seria de 300 metres. 

Una separació de 300 metres en la direcció perpendicular a l'avanç de les ones permet afirmar 

que aparells de 3,5 m de diàmetre no interaccionaran, però 150 en la direcció de l'onatge no. 

Donat que la separació entre aerogeneradors és elevada, l'àrea utilitzada és prou gran com per 

disminuir la densitat de captadors i assegurar que no es redueix l'eficiència de la generació 

undimotriu, pel que la separació mínima entre captadors es prendrà de 350 metres. 

4.3.3. Distribució conjunta de generadors 

Una vegada analitzades les interaccions entre dispositius del mateix tipus només cal 

puntualitzar que els dos recursos són independents als efectes d'aquest estudi, pel que les 

separacions entre aparells de diferents tipus no es veuen afectades per l'efecte parc. En canvi 

les separacions considerades entre captadors d'onades també s'han d'aplicar entre aquests i 

les estructures de suport dels aerogeneradors. Hi ha molts dissenys diferents d'estructures de 

suport [16], però de manera conservadora es considerarà que ocupen un radi de 100 metres al 

voltant de l'aerogenerador. El resultat final d'aplicar les condicions anteriors es veu reflectit a 

la figura 4.25, on es pot observar que per cada aerogenerador hi ha 6 Pelamis. 

 

Figura 4.25. Distribució en planta dels generadors. En groc, les plataformes dels 

aerogeneradors; en blau, les àrees escombrades pels Pelamis (Elaboració pròpia) 

Direcció del vent dominant 
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5. Elecció de l'emplaçament 

De manera general, els factors que afavoreixen que una zona sigui adequada són, en primer 

lloc, major vent i grans onades, que es tradueixen en major energia disponible; i en segon lloc, 

la proximitat a la costa i la mínima fondària, per tal de minimitzar els costos de les 

infraestructures. Cada punt dels seleccionats a l'apartat 3.5 és representatiu d'una regió 

marina dins els límits establerts, numerada de 1 a 11, com es pot observar a la figura 5.1. Es 

tracta, doncs, de triar la millor regió on instal·lar la planta. 

 

 

Figura 5.1. Polígons de Thiessen (en vermell) associats als punts dels quals es té informació 

(Elaboració pròpia) 

Abans, però, és necessari analitzar la informació proporcionada pels diferents punts per tal de 

validar-la degut a que les dades del conjunt SIMAR provenen de models. A més, la resolució 

dels models s'ha anat millorant amb els anys pel que les dades no són estrictament 

homogènies. 
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5.1. Anàlisi dels punts SIMAR 
Per validar les dades obtingudes a partir dels punts SIMAR s'han comparat els valors reals 

proporcionats per la boia de Cap Begur i les estimacions del punt SIMAR equivalent al mateix 

instant. Els conjunts de dades a comparar pertanyen al període 2003-2014. 

5.1.1. Vent 

Cal recordar que a l'apartat 4.1.2. s'ha determinat el valor de la rugositat que minimitza les 

diferències entre els valors extrapolats del vent a partir de la boia i del punt SIMAR. Per tant, 

una vegada homogeneïtzades les velocitats del vent a 132,5 metres d'alçada, si es comparen 

les dades del punt SIMAR i les de la boia, es pot comprovar que el model està ben ajustat. 

 

Figura 5.2. Comparació entre les velocitats del vent a la boia de Cap Begur i l'estimació del 

conjunt SIMAR. En negre, ubicació ideal dels punts; en blau, regressió (Elaboració pròpia) 

 

Figura 5.3. Anàlisi de la regressió lineal entre les velocitats estimada i real a la boia de Cap 

Begur (Elaboració pròpia) 
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The regression equation is 

V132,5B = 0,0723 + 1,00 V132,5S 

 

Predictor     Coef  SE Coef       T      P 

Constant   0,07233  0,04369    1,66  0,098 

V132,5S    1,00091  0,00342  292,66  0,000 

 

S = 3,82403   R-Sq = 76,1%   R-Sq(adj) = 76,1% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source             DF       SS       MS         F      P 

Regression          1  1252455  1252455  85648,48  0,000 

Residual Error  26843   392531       15 

Total           26844  1644986 
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A la vista de l'anterior figura, seria d'esperar que les potències eòliques mitjanes determinades 

als punts SIMAR fossin semblants a les reals, doncs el pendent és unitari i la constant no és 

significativament diferent de zero. En canvi, si es comparen les potències determinades amb 

les dades de la boia amb les determinades als punts SIMAR (figura 5.4), es pot observar que les 

primeres són lleugerament més altes que el que s'esperaria analitzant les segones. A més, 

segons la figura 3.1 la velocitat mitjana del vent al punt 2 hauria de ser de les mínimes de la 

regió estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Dalt. Potència eòlica mitjana obtinguda amb les dades de la boia de Cap Begur. 

Baix. Potència eòlica mitjana a hivern (esquerra) i estiu (dreta) als diferents punts SIMAR 

(Elaboració pròpia) 

Per tal d'aclarir aquest fet s'ha realitzat un estudi de l'evolució de la potència mitjana anual 

dels dos punts SIMAR més propers a la boia, 1 i 5. Amb la finalitat de reduir la variabilitat i que 

els resultats siguin més consistents s'ha analitzat únicament l'hivern. 
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Figura 5.5. Evolució anual de la potència eòlica mitjana a hivern als punts 1 i 5 [kW]. Cal notar 

que entre 2000 i 2004 no hi ha dades, com es mostra a la figura 10.7. (Elaboració pròpia) 

 

Figura 5.6. Evolució anual de la potència eòlica mitjana a hivern als punts 1, 2 (mesures de la 

boia) i 5 [kW]. Histograma de les dades a la figura 10.8. (Elaboració pròpia) 
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Figura 5.7. Evolució anual de la potència eòlica mitjana a hivern al punt 2 partint de dades de 

la boia i del conjunt SIMAR [kW]. Histograma de les dades a la figura 10.8. (Elaboració pròpia) 

A la figura 5.5 es pot observar que la potència mitjana a hivern els darrers anys és 

substancialment superior als anys anteriors, de manera que els mínims són semblants als 

valors mitjans d'anys anteriors i els màxims són els majors de tot el període. Tot i que sembla 

poc probable que sigui així, és possible, però si ara s'analitza la següent taula tot sembla 

indicar que els models han millorat en els darrers anys i és per aquesta raó que els valors són 

majors. A més, a la vista de les figures 5.6 i 5.7, sembla que els resultats obtinguts els darrers 

anys amb les dades de les simulacions són propers als resultats obtinguts amb les mesures. 

 

Figura 5.8. Evolució de la resolució espacial i temporal amb la que es generen les dades de vent 

del subconjunt WANA (Puertos del Estado) 

Els llindars dels períodes estan dibuixats sobre la figura 5.5 amb línies verticals negres. En 

conclusió, sembla que els models han millorat als darrers anys i per tant les dades 

proporcionades pel subconjunt SIMAR-44 tenen una qualitat dubtosa als efectes de l'estudi. 
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5.1.2. Onades 

De la mateixa manera que en el cas del vent, en primer lloc s'ha analitzat la relació entre els 

valors reals i els estimats de l'alçada significativa de les onades i el període de pic. Com es pot 

observar a les figures, l'alçada significativa d'ona de les dades simulades és superior a les reals 

per grans ones, i el mateix succeeix amb els períodes de pic, però la gran variabilitat no permet 

afirmar-ho rotundament. 

 

Figura 5.9. Comparació entre l'alçada de les ones a la boia de Cap Begur i l'estimació del 

conjunt SIMAR. En negre, ubicació ideal dels punts; en blau, regressió (Elaboració pròpia) 

 

Figura 5.10. Anàlisi de la regressió entre les altures estimada i real a la boia de Cap Begur 

(Elaboració pròpia) 
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The regression equation is 

Hm0 B = 0,0233 + 1,06 Hm0 S - 0,0486 Hm0 S ^2 

 

 

Predictor        Coef    SE Coef       T      P 

Constant     0,023266   0,004333    5,37  0,000 

Hm0 S         1,05751    0,00483  218,78  0,000 

Hm0 S ^2   -0,0485512  0,0009596  -50,60  0,000 

 

 

S = 0,364759   R-Sq = 86,5%   R-Sq(adj) = 86,5% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source             DF     SS     MS          F      P 

Regression          2  29516  14758  110920,29  0,000 

Residual Error  34757   4624      0 

Total           34759  34140 
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Figura 5.11. Comparació entre el període de pic a la boia de Cap Begur i l'estimació del conjunt 

SIMAR. En negre, ubicació ideal dels punts; en blau, regressió (Elaboració pròpia) 

 

Figura 5.12. Anàlisi de la regressió lineal entre els períodes de pic estimats i reals a la boia de 

Cap Begur (Elaboració pròpia) 

A la vista dels resultats, s'esperaria que la potència de les dades modelitzades fos semblant o 

lleugerament superior a les reals. En canvi, les diferències entre els resultats obtinguts a la boia 

i la resta de punts són ara molt majors que al cas del vent, doncs la potència undimotriu 

mitjana a la boia és clarament superior a qualsevol punt SIMAR. 
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The regression equation is 

Tp B = 1,98 + 0,644 Tp S 

 

 

Predictor      Coef   SE Coef       T      P 

Constant    1,97888   0,01803  109,76  0,000 

Tp S       0,644021  0,003181  202,47  0,000 

 

 

S = 0,938885   R-Sq = 54,1%   R-Sq(adj) = 54,1% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source             DF     SS     MS         F      P 

Regression          1  36138  36138  40996,06  0,000 

Residual Error  34758  30639      1 

Total           34759  66778 
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Figura 5.13. Dalt. Potència undimotriu mitjana obtinguda amb les mesures de la boia de Begur. 

Baix. Potència undimotriu mitjana a hivern (esquerra) i estiu (dreta) als diferents punts SIMAR 

(Elaboració pròpia) 

No sembla coherent que la potència al punt 2 (boia) sigui superior a qualsevol altre punt 

estudiat quan al punt més proper a aquest, el 1, es produiria una potència mitjana de la 

meitat, sent aquest valor el segon més baix dels determinats. Per tant, es realitzarà un anàlisi 

semblant a l'anterior en el cas de la potència eòlica, a fi de detectar anomalies en les dades. 
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Figura 5.14. Evolució anual de la potència undimotriu mitjana a hivern als punts 1 i 5 [kW]. 

Histograma a la figura 10.7. (Elaboració pròpia) 

 

Figura 5.15. Evolució anual de la potència undimotriu mitjana a hivern als punts 1, 2 (mesures 

de la boia) i 5 [kW]. Histograma de les dades a la figura 10.9. (Elaboració pròpia) 
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Figura 5.16. Evolució anual de la potència undimotriu mitjana a hivern al punt 2, comparant els 

resultats determinats amb les dades de la boia amb els de l'estimació SIMAR al mateix punt 

[kW]. Histograma de les dades a la figura 10.10. (Elaboració pròpia) 

Els resultats són semblants al cas del vent quant a la bona precisió del model als darrers anys, 

però les diferències amb els anys anteriors són molt majors. Cal notar que hi ha anys poc 

representatius en disposar de poques dades, veure histogrames a l'annex. De fet, també han 

anat millorant els models de simulació d'onatge, com es mostra a la següent taula. 

 

Figura 5.17. Evolució en la resolució espacial i temporal dels models amb els quals es genera el 

subconjunt de dades WANA (Puertos del Estado) 

Per tant, donades les grans diferències entre les potències mitjanes obtingudes fins l'any 2005 

i a partir d'aquell any, no es considera que les dades siguin homogènies i per tant el conjunt 

SIMAR no es pot acceptar com tal. A la vista del que s'exposa, les dades del subconjunt SIMAR-

44 no tenen la suficient precisió com per ser comparades amb la resta a aquest estudi. 
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5.1.3. Conseqüències 

A la vista del que s'exposa, es realitzaran tres anàlisis de les dades: 

a) Amb totes les dades disponibles. Aquest anàlisi és de qualitat dubtosa, com s'ha vist. 

A més, s'estaria considerant que totes les dades són bones i per tant les de la boia de 

cap Begur no serien representatives, en proporcionar dades només dels darrers anys 

caracteritzats per forts vents i grans onades. 

b) Descartant les dades del subconjunt SIMAR-44. Tot i ser més de la meitat de les 

dades, sembla evident que no són aptes pel present estudi, pel que és convenient no 

utilitzar-les. Aquestes dades arriben fins l'any 1999, però com es pot observar a la 

figura 10.7 les dades del subconjunt WANA no comencen fins l'any 2005, pel que es 

consideraria el període 2005 - 2014. 

c) Descartant les dades fins desembre de 2011. Els motius són, d'una banda, els 

mateixos que els del punt anterior, però d'altra banda el fet que des d'aquesta data les 

dades del conjunt SIMAR tinguin una cadència horària permetria l'anàlisi horari de la 

potència elèctrica generada, a diferència dels intervals de 3 hores de les dades 

anteriors a aquesta data. A més, el nombre de dades utilitzades en aquest estudi seria 

només un 10% inferior a l'anterior, doncs al cas b) no es poden utilitzar dues terceres 

parts de les dades dels darrers tres anys. Finalment, d'acord al mostrat a les figures 5.8 

i 5.17, des de 2012 les estimacions tenen la major precisió fins a la data. 

 

Figura 5.18. Histograma de les dades del subconjunt WANA per estacions. El rectangle verd 

indica les dades utilitzades en el cas b), mentre que el polígon blau indica les dades utilitzades 

en el cas c) (Elaboració pròpia) 
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5.2. Indicador de decisió 
Es considera una unitat de producció el conjunt format per un aerogenerador i sis captadors 

d'onades, ja que la planta es constitueix a partir de repeticions d'aquesta unitat mínima, atesa 

la configuració mostrada a la figura 4.25. Es podria seleccionar la zona on instal·lar la planta 

com aquella on la potència mitjana que proporcionaria una unitat de producció fos màxima, 

però no es tindria en compte el criteri enunciat als objectius de cercar el màxim acoblament 

entre producció i demanda. 

Per tant, el que es valorarà serà la potència ajustada a la demanda (PAD), definida com la 

mitjana de les potències elèctriques instantànies d'una unitat de producció al període 

considerat, multiplicades per un factor que depèn de la demanda elèctrica horària mensual. 

D'aquesta manera el que es pretén és valorar tant la producció energètica anual com la 

màxima potència a les hores punta, ponderant la potència segons l'instant al que es produeix. 

Els coeficients de ponderació seran simplement els valors de la demanda elèctrica dividits per 

la demanda màxima. En conclusió, el punt triat serà aquell on una unitat de producció generi la 

major potència ajustada a la demanda (d'ara endavant PAD): 

    
     

 
   

   
 
   

 

On n és el nombre de dades disponibles, i és l'instant considerat, Pi la potència generada per 

una unitat de producció a l'instant i, i αi el coeficient de ponderació de la potència. Aquest 

coeficient varia segons el mes i l'hora de l'instant i d'acord a la demanda elèctrica mitjana a 

aquell mateix moment. Els coeficients es mostren a la següent taula: 

Hora UTC Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 
0 0,76 0,77 0,72 0,62 0,62 0,65 0,69 0,67 0,65 0,61 0,69 0,73 
1 0,69 0,71 0,66 0,59 0,59 0,62 0,65 0,63 0,62 0,58 0,63 0,66 
2 0,65 0,67 0,63 0,57 0,58 0,61 0,64 0,61 0,61 0,57 0,60 0,62 
3 0,63 0,65 0,61 0,57 0,57 0,60 0,63 0,60 0,60 0,57 0,59 0,60 
4 0,62 0,64 0,61 0,57 0,58 0,60 0,63 0,60 0,60 0,57 0,58 0,59 
5 0,63 0,65 0,62 0,62 0,61 0,63 0,66 0,63 0,64 0,61 0,59 0,60 
6 0,68 0,71 0,68 0,68 0,66 0,67 0,69 0,66 0,71 0,68 0,64 0,64 
7 0,77 0,81 0,74 0,73 0,72 0,74 0,75 0,70 0,74 0,73 0,72 0,73 
8 0,85 0,88 0,81 0,77 0,77 0,79 0,82 0,77 0,78 0,76 0,78 0,79 
9 0,88 0,92 0,85 0,81 0,80 0,83 0,87 0,81 0,82 0,79 0,82 0,84 

10 0,92 0,95 0,88 0,82 0,82 0,85 0,89 0,84 0,84 0,80 0,85 0,87 
11 0,92 0,95 0,89 0,82 0,83 0,86 0,91 0,87 0,86 0,81 0,86 0,88 
12 0,92 0,94 0,88 0,82 0,83 0,87 0,92 0,88 0,87 0,81 0,85 0,87 
13 0,91 0,93 0,87 0,79 0,80 0,84 0,90 0,87 0,84 0,79 0,85 0,86 
14 0,88 0,90 0,84 0,76 0,78 0,82 0,88 0,85 0,82 0,76 0,82 0,84 
15 0,86 0,88 0,82 0,75 0,77 0,82 0,87 0,84 0,82 0,76 0,80 0,82 
16 0,86 0,87 0,81 0,75 0,76 0,82 0,87 0,83 0,82 0,75 0,80 0,82 
17 0,87 0,88 0,80 0,74 0,76 0,81 0,86 0,83 0,81 0,75 0,82 0,84 
18 0,93 0,90 0,81 0,74 0,75 0,80 0,85 0,82 0,81 0,79 0,88 0,91 
19 0,97 0,98 0,88 0,78 0,76 0,80 0,84 0,81 0,85 0,85 0,91 0,93 
20 0,98 1,00 0,93 0,84 0,81 0,81 0,84 0,85 0,87 0,84 0,91 0,93 
21 0,96 0,99 0,91 0,79 0,79 0,81 0,84 0,83 0,80 0,77 0,89 0,92 
22 0,92 0,93 0,85 0,73 0,72 0,75 0,79 0,77 0,74 0,71 0,83 0,87 
23 0,84 0,85 0,78 0,67 0,67 0,70 0,74 0,72 0,69 0,66 0,75 0,80 

Figura 5.19. Coeficients αi 
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5.2.1. Potència de la unitat de producció 

Per determinar la potència eòlica que produeix un aerogenerador a cada instant s'ha partit de 

les dades de velocitat del vent i s'han modificat d'acord a les fórmules descrites a l'apartat 

4.1.2 per tal d'obtenir el vent a l'alçada de l'eix de l'aerogenerador. Finalment, la potència 

elèctrica generada s'ha determinat aplicant la corba descrita a la figura 4.11. 

La potència elèctrica generada pel captador d'onades seleccionat s'ha obtingut a partir de les 

dades d'alçada significativa d'ona i període de pic proporcionades, realitzant una doble 

interpolació lineal a la taula de potència de sortida del captador (figura 4.16). 

Finalment, la potència de la unitat de producció a un instant qualsevol s'ha calculat com la 

suma la potència subministrada per un aerogenerador i sis captadors d'onades. S'ha considerat 

la pèrdua del 4% de la potència eòlica per efecte parc eòlic segons l'apartat 4.3.1. 

5.2.2. Potència ajustada a la demanda 

Com s'ha descrit anteriorment, la PAD a cada punt s'ha calculat com la mitjana ponderada de 

les potències de la unitat de producció a cada instant. Mentre que pels dos primers anàlisis 

només han sigut necessaris els coeficients cada tres hores, al tercer anàlisi s'ha utilitzat la taula 

de la figura 5.19 completa en ser un anàlisi horari. 

 

5.3. Anàlisi de dades 
A continuació s'avalua la PAD a cada punt per als tres casos descrits al punt 5.1.3. Per a major 

informació, la PAD al punt 2 s'ha calculat tant amb les dades de la boia de cap Begur com amb 

les del punt SIMAR equivalent. 

5.3.1. Considerant totes les dades 

Tot i ser un anàlisi de qualitat dubtosa com s'ha mostrat al punt 5.1, es realitza en primer lloc 

l'estudi comparatiu de les PAD als diferents punts considerats utilitzant les sèries temporals 

disponibles completes. Aquest estudi és útil per comparar els seus resultats amb els dos 

següents. 

Les dades considerades del conjunt SIMAR pertanyen al període 1958-2014 amb una 

freqüència de 1 dada cada 3 hores, a excepció del punt SIMAR equivalent al punt 2 (la boia), 

del qual només hi ha dades des de 2001. Les dades considerades del conjunt REDEXT 

pertanyen al període 2001-2014 amb la mateixa freqüència. Aplicant el procediment descrit al 

punt 5.2 s'ha determinat la PAD dels diferents punts, representada gràficament a la figura 

5.20. 
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Figura 5.20. Potència ajustada a la demanda a cada punt amb intervals de confiança del 95% 

considerant totes les dades disponibles. Els punts 2 i 2.1 són equivalents, però les dades 

utilitzades pel càlcul de la PAD corresponen al conjunt REDEXT i SIMAR respectivament 

(Elaboració pròpia) 

Analitzant la figura anterior, es pot assegurar amb una confiança del 95% que les màximes PAD 

es generen als punts 9, 10 i 11. D'altra banda, es veu que la PAD del punt 2 a partir de les 

dades del conjunt SIMAR és aproximadament un 3% superior a la determinada a partir de les 

dades del conjunt REDEXT, com calia esperar segons els resultats de l'apartat 5.1. Aquest fet 

pot ser degut a que la boia mesura la velocitat del vent a 3 m d'alçada, pel que quan hi ha 

grans onades el vent mesurat a l'esmentada alçada no és representatiu. A més, la boia s'ha 

trencat durant temporals, pel que no ha estat mesurant durant alguns períodes energètics. 
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5.3.2. Descartant el subconjunt SIMAR-44 

En aquest cas les dades utilitzades corresponen al període 2005-2014 per totes les sèries, amb 

una freqüència de 1 dada cada 3 hores. Donat que no s'ha utilitzat el subconjunt SIMAR-44 es 

considera un estudi vàlid amb dades homogènies. 

La figura 5.21 mostra que el valor al punt 2 amb dades de la boia és inferior al determinat amb 

dades simulades, com al cas anterior i per les mateixes raons. D'altra banda, si es considera 

que les dades són representatives, s'observa que qualsevol dels punts 3, 5, 6, 7, 9, 10 o 11 

podrien presentar els màxims valors de PAD amb una confiança del 95%. 

 

Figura 5.21. Potència ajustada a la demanda a cada punt amb intervals de confiança del 95% 

al període 2005-2014. Els punts 2 i 2.1 són equivalents, però les dades utilitzades pel càlcul de 

la PAD corresponen al conjunt REDEXT i SIMAR respectivament (Elaboració pròpia) 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5.3.3. Utilitzant dades horàries 

Finalment, si es vol aprofitar el fet que als darrers anys les dades proporcionades pel conjunt 

SIMAR són horàries i els models utilitzats pel seu càlcul disposen d'una millor resolució, es pot 

analitzar el període comprès entre desembre de 2011 i novembre de 2014. 

Segons la figura 5.22, en aquest cas la diferència entre els resultats de la PAD del punt 2 amb 

els diferents conjunts de dades augmenta fins al 10%. Mentre que els valors de tots dels punts 

SIMAR augmenten al voltant d'un 9% (com calia esperar segons l'anàlisi del punt 5.1), el del 

conjunt REDEXT roman aproximadament constant. En aquest escenari, qualsevol punt del 6 al 

11 podria ser el millor quant a PAD. 

 

Figura 5.22. Potència ajustada a la demanda a cada punt amb intervals de confiança del 95% 

al període 2011-2014. Els punts 2 i 2.1 són equivalents, però les dades utilitzades pel càlcul de 

la PAD corresponen al conjunt REDEXT i SIMAR respectivament (Elaboració pròpia) 
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5.4. Selecció 
Als tres escenaris considerats hi ha més d'una opció amb una PAD màxima similar. Per tant, és 

necessari un nou criteri que permeti seleccionar un únic finalista. Aquest criteri és purament 

econòmic, és a dir, donada la màxima producció, es vol obtenir a mínim cost. Concretament, es 

distingeixen dos factors: 

 Proximitat a la costa. Donat que els consums es troben a terra, una gran separació 

entre la planta de producció i els consums es tradueix en una major inversió en línies 

elèctriques i en majors pèrdues de tensió en el transport. 

 Fondària. D'una banda, les línies han d'anar submergides per arribar fins terra per tal 

de no afectar a la navegació, pel que una major fondària té les mateixes conseqüències 

que una major distància a la costa. D'altra banda i més important, els sistemes 

d'ancoratge dels aerogeneradors i els captadors d'onades hauran de ser més robusts i 

grans i per tant més cars per a grans fondàries. 

L'amplitud dels intervals de confiança és molt reduïda (inferior al 2%) per a tots els casos, pel 

que no es descarta seleccionar una regió amb una PAD inferior al 98% de la màxima si la seva 

fondària o proximitat a la costa ho poden justificar. Per seleccionar el punt definitiu on es 

situaria la planta s'ha realitzat un anàlisi gràfic. Donades les diferències observades entre la 

PAD al punt 2 calculada a partir del conjunt SIMAR i el REDEXT, s'ha considerat la informació 

del punt SIMAR per obtenir els resultats més homogenis possibles. 

Punt Latitud [º N] Longitud [º E] Proximitat a la costa [km] Profunditat [m] 

3 42.33 3.67 29 -750 

5 42.17 3.83 44 -1500 

6 42.50 3.83 46 -750 

7 42.33 4.00 56 -1600 

8 42.67 4.00 68 -700 

9 42.17 4.17 72 -1800 

10 42.50 4.17 72 -1300 

11 42.67 4.33 92 (ESP) 80 (FR) -850 

 

Figura 5.23. Característiques dels principals punts estudiats (Elaboració pròpia a partir de 

dades del IEO i puertos.es) 
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5.4.1. Considerant totes les dades 

Com es pot observar a la figura 5.24, la màxima densitat de PAD es troba cap al NE de la regió, 

sense grans diferències entre els punts. Tot i que en termes absoluts els punts 9, 10 i 11 

presenten els valors més elevats, els punts 6, 7 i 8 són més propers a la costa sense tenir una 

PAD molt inferior. 

Entrant més en detall, si es comparen els tres punts amb major PAD es seleccionaria el 10, 

doncs la regió 11 es troba més lluny de la costa i tot i tenir una profunditat menor, aquesta és 

molt més variable. D'altra banda, la regió 9 és més profunda i es troba a la mateixa distància a 

la costa, pel que és clarament pitjor. 

Altres regions a considerar són les corresponents als punts 6, 7 i 8, ja que presenten una PAD 

per sobre del 90% de la màxima. El punt 7 es descarta, doncs l'avantatge en proximitat es 

compensa en fondària. De la regió 6 només es podria aprofitar la meitat oriental, que es troba 

a un canó. En canvi, la regió 8 presenta una producció del 97% de la màxima, però es troba 

més a prop de la costa i el que és més important, amb fondàries aproximadament la meitat 

que al punt 10. Per tant, en aquest cas es seleccionaria la regió 8 per instal·lar la planta. 

 

Figura 5.24. Isòbates a 500, 1000, 1500 i 2000 metres, superposades a la densitat de potència 

ajustada a la demanda pel conjunt complet de dades (Elaboració pròpia) 

 

 

kW/km2 
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5.4.2. Descartant el subconjunt SIMAR-44 

En aquest cas els resultats es consideren més acurats. Donat que múltiples punts presenten la 

màxima PAD (3, 5, 6, 7, 9, 10 i 11), es seleccionarà el finalista entre ells. A la vista de la següent 

figura i de la figura 5.23, la regió 6 és el millor candidat, ja que el parc s'instal·laria a fondàries 

entre 500 i 1000 m i es trobaria relativament a prop de la costa. El punt 3 sembla no ser 

representatiu de la seva regió, a excepció de la part oriental, que es troba a major fondària. 

Finalment, la resta de punts estan a major fondària o distància a la costa pel que queden 

descartats. 

 

Figura 5.25. Isòbates a 500, 1000, 1500 i 2000 metres, superposades a la densitat de potència 

ajustada a la demanda per l'interval 2005-2014 (Elaboració pròpia) 
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5.4.3. Utilitzant dades horàries 

Finalment si s'utilitzen les dades horàries dels models, es pot observar que els resultats són 

majors que els anteriors. Caldria esperar que fossin més acurats, però podria ser que 

simplement els darrers anys hagin sigut més energètics. De la mateixa manera que al cas 

anterior, nombrosos punts presenten una PAD màxima equivalent (del 6 al 11), pel que la tria 

s'ha fet entre aquests. La regió 6 és per tant la millor, tant per proximitat a la costa com per 

fondària. 

 

 

Figura 5.26. Isòbates a 500, 1000, 1500 i 2000 metres, superposades a la densitat de potència 

ajustada a la demanda per l'interval 2011-2014 (Elaboració pròpia) 

  

kW/km2 
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6. Anàlisi de resultats 

Les figures de l'apartat 5.4 mostren que la ubicació de la planta canviaria en funció de les 

dades utilitzades per l'estudi, sent el punt 8 per al primer cas i el 6 pels dos darrers. Per tant, es 

demostra que és important l'anàlisi previ de les dades per tal de detectar anomalies i utilitzar 

dades fiables. Com es descriu al punt 5.1 el subconjunt SIMAR-44 no és vàlid per aquest estudi, 

els models han anat millorant i als darrers anys les dades proporcionades són horàries. Per 

tant, l'anàlisi de resultats es farà a partir de la tercera opció, és a dir, utilitzant només dades 

horàries, que corresponen al període 2011-2014. Donat que en aquest cas el punt seleccionat 

seria el 6, l'anàlisi que es mostra a continuació es centrarà exclusivament en aquest punt. 

6.1. Comparació entre producció i demanda horàries 
A continuació es compara la generació elèctrica mitjana horària de la planta amb la demanda 

mitjana horària a Espanya, a diferents estacions. El nombre de unitats de producció 

considerades a cada cas s'ha pres de manera que la producció mitjana diària iguali la demanda 

mitjana diària. La raó no és que siguin necessària una planta tan gran per abastir tota la 

demanda, ja que evidentment hi ha altres fonts d'energia, sinó que d'aquesta manera es 

facilita la comparació entre producció i demanda a la mateixa escala. 

 

Figura 6.1. Demanda elèctrica a Espanya i generació de 2663 unitats de producció al punt 6 

amb intervals de confiança del 95% per la mitjana (Elaboració pròpia) 
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Figura 6.2. Demanda elèctrica a Espanya i generació de 2994 unitats de producció al punt 6 

amb intervals de confiança del 95% per la mitjana (Elaboració pròpia) 

 

 

Figura 6.3. Demanda elèctrica a Espanya i generació de 3777 unitats de producció al punt 6 

amb intervals de confiança del 95% per la mitjana (Elaboració pròpia) 
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Figura 6.4. Demanda elèctrica a Espanya i generació de 3033 unitats de producció al punt 6 

amb intervals de confiança del 95% per la mitjana (Elaboració pròpia) 

De les anteriors figures es poden extreure diferents conclusions. D'una banda, es pot observar 

que la demanda elèctrica varia significativament al llarg del dia, a totes les estacions. D'altra 

banda, les diferències horàries de la producció elèctrica són poc significatives a hivern i 

considerables a l'estiu, sent la primavera i tardor casos intermedis. 

 

Figura 6.5. Diferència relativa entre producció i consum elèctric (Elaboració pròpia) 
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A la figura anterior es pot observar que el comportament a hivern, primavera i tardor és 

similar.  Mentre que durant la nit la producció és superior al consum, durant el dia el consum 

és superior a la producció. Donat que les diferències entre la producció a diferents hores són 

reduïdes, aquesta variació és deguda principalment a la variació en el consum. En canvi a 

l'estiu són significatives tant la variació de la producció com la de la demanda, i pel que es pot 

observar a les figures 6.3 i 6.5 les hores de màxima producció coincideixen amb les de mínim 

consum i viceversa, pel que aquestes dues variables no s'acoblen gaire bé. 

En conclusió, a pesar de que la planta s'ha ubicat a una regió amb una de les màximes 

potències ajustades a la demanda, la diferència entre producció i demanda al llarg del dia és 

considerable, sobre tot a estiu. 

6.2. Rendiments 
A continuació s'analitza breument el rendiment o factor de càrrega des dispositius, entès com 

l'energia que generen entre l'energia que generarien a plena potència. Aquest estudi permet 

confirmar la idoneïtat dels dispositius per les condicions meteorològiques presents a la regió 

on es pretén instal·lar la planta. 

 

Figura 6.6. Factors de càrrega mensuals (Elaboració pròpia) 

A l'anterior figura es pot observar que ambdós dispositius produeixen més energia a l'hivern 

que durant l'estiu, com cal esperar. En canvi, mentre que els aerogeneradors tenen 

rendiments elevats, els captadors d'onades no superarien el 20% excepte a febrer, i durant 

l'estiu generarien el 5% de la seva potència màxima. Per tant, sembla que els aerogeneradors 

s'adapten bé a les condicions meteorològiques de la regió, mentre que el dispositiu Pelamis no 

és indicat per aquest clima tot i ser el més efectiu dels considerats. 
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7. Impacte visual 

La planta de generació està composada per captadors d'onades i aerogeneradors. Els primers 

són dispositius que sobresurten de l'aigua no més de 2 metres. Per tant, a uns pocs kilòmetres 

ja no són visibles a l'aigua. Quant als aerogeneradors, és conegut el seu impacte acústic, però a 

la distància que es troben de la costa no es sentirien. En canvi, la seva mida és considerable i 

per tant cal estudiar el seu impacte visual. 

En primer lloc s'analitza l'alçada que quedaria oculta a la vista per causa de la curvatura de la 

Terra. Per determinar-la, són necessàries la distància del molí més proper a la costa fins a 

aquesta i l'alçada dels ulls de l'observador. Es considera que el radi de la Terra és de 6370 km. 

El punt 6 es troba a 46 km de la costa, concretament del cap de Creus, però la primera fila de 

molins es trobaria més propera, pel que es considerarà una distància de 40 km; no obstant 

això, aquest punt forma part d'un parc natural. Els pobles més propers són els costaners del 

nord de Catalunya i el sud de França, que es trobarien a uns 55 km. Donada la orografia de les 

regions, les alçades de l'observador es prendran de 100 i 10 metres respectivament. 

 

La torre dels aerogeneradors arriba a 132,5 metres, mentre que les pales arriben a 240 metres. 

Per tant, donada l'alçada del cap de Creus, es podrien veure els aerogeneradors sencers des 

d'aquell punt. En canvi, a 10 metres sobre el nivell del mar a Portbou, els 150 metres inferiors 

quedarien ocults, pel que no es veuria ni l'estructura ni la torre. 

Ara bé, tot i ser un grup nombrós d'aerogeneradors, a 40 km influeix notablement l'estat de 

l'atmosfera, en el sentit de que només es podrien veure els dies més clars. La següent figura 

forma part d'un estudi d'impacte visual d'un parc de 96 turbines davant les costes de New 

Jersey, on es mostra com a distàncies superiors als 32 km els molins són gairebé invisibles. Cal 

dir que el projecte està aturat i les turbines seleccionades són de 4 MW aproximadament, pel 

que segons la figura 4.8 l'àrea batuda seria d'uns 11400 m2, que correspon a un diàmetre de 

121 metres. Per tant, l'alçada màxima seria de 146 metres, molt inferior a 240 metres. Tot i 

així, proporciona una idea de l'impacte visual dels aerogeneradors. 

Punt L [km] h [m] H [m] 

Cap de 
Creus 

40 
0 126 

100 1 

Portbou 55 
0 237 

10 150 

h 

H 

R 

L 
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Figura 7.1. Impacte visual d'aerogeneradors de 4 MW segons distància a la costa 

(http://www.gardenstatewind.com) 

En conclusió, l'impacte visual de la planta seria molt reduït i no és d'esperar cap conseqüència 

negativa sobre el benestar dels habitants ni sobre el sector turístic. 
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8. Conclusions 

Després d'exposar als primers apartats les necessitats d'obtenir energia d'una font alternativa i 

les possibilitats que brinda l'entorn marí, a continuació es detallen les principals conclusions a 

les que s'ha arribat: 

 Els convertidors d'energia de les ones actualment desenvolupats no treballen de 

manera efectiva a l'entorn estudiat, és a dir, al Mediterrani nord. Per tant, tot i que no 

s'ha realitzat un estudi econòmic en profunditat, tot indica que els captadors d'onades 

no són econòmicament rendibles en dita zona, ni tan sols aprofitant la infraestructura 

dels aerogeneradors. 

 Els aerogeneradors de disseny utilitzats a l'estudi presenten rendiments elevats, pel 

que la seva implantació depèn únicament del cost de fabricació i implantació en 

relació al cost de l'energia. 

 Donat que el rendiment dels aerogeneradors és molt superior al dels captadors 

d'onades, la zona triada està molt més influenciada pel vent que per les onades. 

Aquesta zona correspon al nord de la costa gironina. En canvi, les figures mostren que 

més al nord les profunditats són menors i sembla que els vents són forts. Per tant, 

s'hauria d'estendre la zona a estudiar cap al nord i l'est. Tot i que en aquest cas la 

connexió a terra es faria a França, donada la relació entre els diferents països d'Europa 

una major producció a menor cost seria un avantatge per tots. 

 El fet que la major densitat de potència es trobi lluny de la costa, no només implica 

que les restriccions de zones protegides no estiguin actives, sinó que també es 

tradueix en un impacte visual molt reduït o nul. 

 La producció elèctrica varia poc al llarg del dia a l'hivern. D'altra banda, a l'estiu 

presenta una variació significativa, que no coincideix amb la variació de la demanda. 

Finalment s'enumeren les determinacions rellevants obtingudes durant el desenvolupament 

de la tesina, que tot i no formar part dels objectius inicials, tenen tant valor com les anteriors 

conclusions. 

 El conjunt de dades SIMAR no és homogeni i per tant no es pot utilitzar sencer per 

estudis com el present. Cal comprovar que les estimacions als darrers anys siguin 

fiables. El fet que les dades de vent estiguin a 10 metres dóna molta importància al 

mètode amb el que s'extrapolen fins a 132,5 m i a la rugositat considerada. En aquest 

sentit, és probable que altres models (per exemple, els models de mesoescala) 

permetin obtenir dades més acurades, sobre tot del recurs eòlic a grans altituds. 

 El conjunt de dades REDEXT proporciona dades mesurades, pel que la seva qualitat és 

elevada. En canvi, donat que les mesures de vent es fan a 3 metres d'alçada, 

l'extrapolació de la seva velocitat fins 132,5 metres comporta un error que pot ser 

gran, sobre tot durant els temporals on la cresta de les ones supera el punt de mesura. 

A més, la boia de la qual s'han obtingut les dades en aquest estudi ha deixat de 

funcionar com conseqüència de certs temporals, pel que no ha estat operativa a 

períodes energètics i per tant dificulta l'anàlisi de la potència disponible. 
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 En relació als dos punts anteriors, s'ha vist que en funció del període considerat de 

dades, no només varia el valor absolut de la producció, sinó que també varia 

l'emplaçament seleccionat. 

 S'han creat una sèrie de codis .m que permeten treballar i tractar automàticament la 

informació de nombrosos punts SIMAR i REDEXT, pel que un major nombre d'aquests 

punts no significa un treball més difícil però sí una major precisió. 

 S'ha definit una metodologia per obtenir les dimensions d'un aerogenerador donada la 

seva potència nominal. Al mateix temps, també s'ha definit un mètode per obtenir la 

corba de potència d'un aerogenerador, donades la seva potència nominal i l'àrea 

batuda. 

 S'ha definit un nou paràmetre, la potència ajustada a la demanda, com un indicador 

que serveix per comparar diferents mostres potència horària, amb el que es valora 

tant la producció energètica anual com la generació a les hores de màxima demanda. 

 Una distribució del consum elèctric més homogènia al llarg del dia afavoriria la 

implantació del parc dissenyat. 
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9. Limitacions de la tesina 

 No s'ha considerat la producció elèctrica a partir de corrents per falta de dades. 

 El càlcul de l'efecte parc eòlic no s'ha fet per ser complex, mentre que l'equivalent al 

cas dels dispositius captadors d'onades és desconegut inclús al món científic. 

 Per una correcta comparació entre producció i demanda, les dades haurien de ser 

horàries i no cada 3h a tot l'interval de temps considerat. 

 No es pot assegurar que les dades utilitzades siguin representatives, ni les del conjunt 

SIMAR ni les extrapolacions del conjunt REDEXT. 

 A la vista dels resultats, seria més adient ampliar la regió d'estudi cap al NE ja que 

presenta forts vents i menors profunditats. En aquest cas la connexió hauria de ser 

amb França. 
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10. Annex 

D 82 82 82,2 93 90 71 82 

A batuda 5281 5281 5307 6793 6362 3959 5281 

        

 
REPOWER* ENERCON SIEMENS SIEMENS Nordex ENERCON ENERCON 

V Vent 
(m/s) MM82 E82 A 

SWT-2.3 
82VS SWT-2.3 93 N90 E70 E82 B 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 3 0 0 0 2 3 

3 0 25 0 0 0 18 25 

4 64 82 42 98 38 56 82 

5 159 174 136 210 175 127 174 

6 315 321 276 376 353 240 321 

7 513 532 470 608 582 400 532 

8 770 815 727 914 873 626 815 

9 1096 1180 1043 1312 1237 892 1180 

10 1439 1580 1394 1784 1623 1223 1580 

11 1700 1810 1738 2164 2007 1590 1890 

12 1906 1980 2015 2284 2225 1900 2100 

13 1999 2050 2183 2299 2296 2080 2250 

14 2039 2050 2260 2300 2300 2230 2350 

15 2050 2050 2288 2300 2300 2300 2350 

16 2050 2050 2297 2300 2300 2310 2350 

17 2050 2050 2299 2300 2300 2310 2350 

18 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

19 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

20 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

21 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

22 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

23 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

24 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

25 2050 2050 2300 2300 2300 2310 2350 

26 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 

 

Taula 10.1. Corbes de potència d'aerogeneradors actuals 

* REPOWER ara es diu SENVION 
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D 80 100 90 82 101 112 126 

A batuda 5027 7854 6362 5281 8012 9852 12469 

        

 
Nordex Nordex VESTAS ENERCON ENERCON VESTAS VESTAS 

V Vent 
(m/s) N80 N100 V90 E82 C E101 V112-3.3 V126-3.3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 3 3 0 0 

3 0 0 0 25 37 0 20 

4 18 53 75 82 118 111 160 

5 121 221 187 174 258 300 390 

6 252 433 350 321 479 550 700 

7 434 723 577 532 790 910 1050 

8 670 1106 878 815 1200 1400 1700 

9 974 1574 1258 1180 1710 2000 2430 

10 1319 2019 1688 1580 2340 2600 3000 

11 1674 2301 2117 1900 2867 3040 3260 

12 2002 2453 2511 2200 3034 3260 3290 

13 2277 2498 2810 2480 3050 3300 3300 

14 2458 2500 2956 2700 3050 3300 3300 

15 2500 2500 2994 2850 3050 3300 3300 

16 2500 2500 3000 2950 3050 3300 3300 

17 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

18 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

19 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

20 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

21 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

22 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

23 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

24 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

25 2500 2500 3000 3020 3050 3300 3300 

26 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 

 

Taula 10.2. Corbes de potència d'aerogeneradors actuals 
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D 126 107 126 126 152 164 127 164 

A batuda 12469 8992 12469 12469 18146 21124 12668 21124 

         

 
VESTAS SIEMENS REPOWER REPOWER REPOWER VESTAS ENERCON VESTAS 

V Vent 
(m/s) V126-3.3 

SWT-3.6 
107 5M 6M126 6.2M152 V164 E126 V164-8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 20 0 0 0 80 0 55 0 

4 160 80 142 123 200 110 175 130 

5 390 238 343 343 500 461 410 640 

6 700 474 640 671 990 909 760 1160 

7 1050 802 1071 1136 1660 1601 1250 1900 

8 1700 1234 1618 1707 2560 2527 1900 2888 

9 2430 1773 2296 2497 3660 3737 2700 4150 

10 3000 2379 3166 3389 4990 4988 3750 5650 

11 3260 2948 3987 4328 6020 5981 4850 7150 

12 3290 3334 4721 5221 6150 6680 5750 7880 

13 3300 3515 4973 5856 6150 6970 6500 7980 

14 3300 3577 5000 6122 6150 6995 7000 8000 

15 3300 3594 5000 6150 6150 6995 7350 8000 

16 3300 3599 5000 6150 6150 6995 7500 8000 

17 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

18 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

19 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

20 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

21 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

22 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

23 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

24 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

25 3300 3600 5000 6150 6150 6995 7580 8000 

26 0 0 5000 6150 6150 0 0 0 

27 0 0 5000 6150 6150 0 0 0 

28 0 0 5000 6150 6150 0 0 0 

29 0 0 5000 6150 6150 0 0 0 

30 0 0 5000 6150 6150 0 0 0 

 

Taula 10.3. Corbes de potència d'aerogeneradors actuals 
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Velocitat [m/s] A B C 
4 4,98519E-08 6609019,4 0,6245 
5 1,60616E-06 70590,1 0,8453 
6 3,11713E-06 70480,4 0,8429 
7 4,58043E-06 69409,9 0,8575 
8 6,48841E-06 69024,2 0,8668 
9 9,22865E-06 64766,4 0,8742 

10 0,000110755 17066,4 0,7636 
11 0,000974652 6905,2 0,6197 
12 0,010536156 2968,2 0,4217 
13 0,084852254 1236,2 0,2326 
14 0,318961136 513,0 0,1083 
15 0,639217403 188,2 0,0426 
16 0,85247946 64,8 0,0152 

 

Taula 10.4. Coeficients de la funció d'extrapolació de corbes de potència 

 

Fabricant Model Potència [kW] Diàmetre rotor [m] Àrea batuda [m
2
] (min) Alçada eix [m] 

SIEMENS SWT-4.0-130 4000 130 13273 Variable 

SIEMENS SWT-6.0-154 6000 154 18627 Variable 

REPOWER MM92 2050 92 6648 68 

REPOWER 3.4M104 3400 104 8495 79 

REPOWER 5M 5075 126 12469 90 

REPOWER 6.2M126 6150 126 12469 90 

REPOWER 6.2M152 6150 152 18146 98 

VESTAS V112-3.3 3300 112 9852 Variable 

VESTAS V164-7.0 7000 164 21124 Variable 

VESTAS V164-8.0 8000 164 21124 Variable 

 

Taula 10.5. Dades referents a aerogeneradors actuals que es poden instal·lar a la mar 

 

Velocitat [m/s] P [kW] 

 
Velocitat [m/s] P [kW] 

5 987 

 
11 14331 

6 1867 

 
12 15878 

7 3158 

 
13 15858 

8 4906 

 
14 15441 

9 7164 

 
15 15183 

10 10810 

 
16 15068 

 

Taula 10.6. Resultats de l'extrapolació de la corba de potència de l'aerogenerador de 15 MW 
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Figura 10.7. Histograma del nombre de dades proporcionades pel conjunt SIMAR per un punt 

qualsevol agrupades per estacions (Elaboració pròpia) 

 

Figura 10.8. Histograma del nombre de dades de vent de data coincident entre el conjunt 

SIMAR i les mesures de la boia de Cap Begur a hivern (Elaboració pròpia) 
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Figura 10.9. Histograma del nombre de dades d'onades de data coincident entre el conjunt 

SIMAR i les mesures de la boia de Cap Begur a hivern (Elaboració pròpia) 

 

Figura 10.10. Histograma del nombre de dades d'onades de data coincident al punt 2 del 

model SIMAR i les mesures de la boia a hivern (Elaboració pròpia) 
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Punt 
PAD [kW] 

sèries completes de dades 
PAD [kW] 

dades entre 2005 i 2014 
PAD [kW] 

dades entre 2011 i 2014 

1 6383 7862 8393 

2 7822 7858 7784 

2.1 8075 8102 8571 

3 7958 8423 9142 

4 7983 8284 9222 

5 8271 8492 9139 

6 8362 8499 9362 

7 8528 8578 9352 

8 8450 8414 9305 

9 8593 8563 9291 

10 8650 8552 9390 

11 8641 8493 9308 

 

Taula 10.11. Potència ajustada a la demanda dels diferents punts 
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