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ANNEX 1: 

TEORIA LINEAL DE LES 

ONES 

En aquest annex es descriuran les tècniques d’estudi d’onatge existents i, 

especialment, la teoria lineal de les ones, a partir de la qual s’han realitzat tots 

els càlculs pertinents a l’energia disponible de la zona i l’energia que el captador 

de les ones és capaç d’extreure. 

 

1.1. Tècniques d’estudi d’onatge 

Per tal de determinar el flux mig de l’energia, es pot recórrer a diferents 

tècniques d’estudi d’onatge: tècniques d’onatge regular i d’onatge irregular. 

1.1.1. Tècniques d’onatge regular 

Aquest tipus d’onatge engloba ones periòdiques, és a dir, ones en les que els 

paràmetres característiques d’un mateix punt es mantenen constants en el 

temps. En funció del perfil de les ones, la irregularitat pot expressar-se de 

manera lineal o no lineal. 
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Figura 1. Diagrama de tipus d’onatge regular. 

Font: [Ref. 30] 

Alguns autors han classificat els tipus d’onatge en funció dels ratis alçada d’ona/ 

profunditat (H/h) i profunditat/longitud d’ona (h/L) [Ref. 30] en quatre teories: 

teoria d’Airy (lineal), teoria de Stokes (no lineal), teoria Cnoidal (no lineal) i 

teoria d’ones solitàries (no lineal).  

 

Figura 2. Tipus d’onatge regular. 

Font: [Ref. 31] 
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 Descripció lineal de l’onatge 

La teoria lineal d’ones, anomenada també teoria d’Airy o teoria de Stokes de 

primer ordre, descriu les ones del mar com a ones sinusoïdals simples. És el 

resultat de la simplificació de l’anàlisi de la propagació d’una ona en un fluid. 

La teoria d’Airy assumeix les hipòtesis de partida següents: 

1. L’aigua és homogènia i incompressible, la qual cosa implica que la densitat de 

l’aigua 𝜌 és constant. 

2. Els efectes de la viscositat, tensió superficial i turbulència es poden negligir. 

3. L’efecte de Coriolis degut a la rotació del planeta Terra es poden negligir. 

4. La pressió a la superfície lliure del mar és uniforme i constant. 

5. No existeix interacció de l’onatge amb cap altre moviment marí. El flux és 

irrotacional. 

6. Els fons marí constitueix un límit horitzontal, fix i impermeable, la qual cosa 

implica que la velocitat vertical en ell és nul·la. 

7. L’amplitud d’ona és petita en relació a la longitud d’ona i al fons i la seva 

forma és invariable al llarg del temps i de l’espai. 

8. Les ones són planes (bidimensionals). 

La teoria lineal de les ones és la menys complexa matemàticament. 

 

 Descripció no lineal de l’onatge 

La descripció no lineal de l’onatge es basa en la teoria de Stokes de segon ordre, 

la qual realitza una modelització més aproximada del perfil de l’ona afegint un 

segon terme a la sèrie, tot i que també es desenvolupen sèries de tercer i quart 

ordre. El primer terme de la sèrie és idèntic al de la teoria lineal.  

Es tracta d’una teoria matemàticament complexa. El perfil que defineix la teoria 

de Stokes de segon ordre és un perfil amb crestes més altes i primes i sinus més 

plans i amples, aproximant-se a la forma que té el perfil de es ones quan entra 

en aigües intermèdies i poc profundes. 

A banda de la teoria de Stokes, existeixen altres teories no lineals com les 

teories d’ones Cnoidals i ones solitàries. 

La teoria de les ones Cnoidals s’utilitza per descriure les ones superficials de 

gravetat amb una longitud d’ona bastant llarga, en comparació a la profunditat 

d’aigua.  

La teoria de les ones solitàries només s’utilitza en aigües amb poca profunditat. 

Es tracta d’ones aïllades que es desplacen per aigües superficials, per la qual 

cosa no consisteix en ones progressives oscil·latòries. 
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1.1.2. Tècniques d’onatge irregular 

L’onatge irregular és un fenomen complex i aleatori, tant en l’espai com en el 

temps, de manera que la descripció del moviment de la superfície de l’aigua es 

troba molt lluny de semblar-se a la descripció de l’onatge regular, ja que els 

paràmetres característics no es mantenen constants en el temps.   

 Descripció geomètric – estadística de l’onatge 

Consisteix en la caracterització de l’onatge a partir d’una sèrie de variables 

denominades paràmetres estadístics, que s’obtenen descomponent un registre. 

Es descriu l’onatge analitzant, ona a ona, el registre de l’estat del mar. 

 Descripció espectral de l’onatge 

Es considera l’onatge com una senyal complexa que pot caracteritzar-se 

mitjançant el seu espectre d’energia o funció de densitat espectral, amb 

l’objectiu de treballar amb tota la informació i obtenir resultats el més reals 

possibles. 

 

1.2. Teoria lineal de les ones 

S’ha determinat el càlcul de l’energia d’onatge disponible per a un any a partir de 

la teoria lineal de les ones o teoria d’Airy. Aquesta teoria descriu l’onatge del mar 

com a ones sinusoïdals simples en les que la velocitat és independent de la 

profunditat del mar, però no obstant això és dependent de la seva pròpia 

longitud d’ona.  

 

Figura 3. Característiques d’una ona sinusoïdal simple. 

Font: Elaboració pròpia. 

Els principals paràmetres que defineixen una ona sinusoïdal són els següents: 

 SWL: nivell de la superfície marítima (Surface Water Level). 

 𝜂: perfil de la superfície lliure. 

 𝑑: profunditat del mar. 
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 𝜆: longitud de l’ona. 

 𝐻: alçada de l’ona. 

 𝑎: amplitud de l’ona 

 𝑇: període de l’ona, equival al temps que triga l’ona a recórrer la distància 

de la longitud de l’ona. 

 𝑘: número d’ona, equival a 2𝜋/𝜆 

 𝜔: freqüència angular, equival a 2𝜋/𝑇. 

La part del perfil de la ona amb la màxima elevació per sobre del nivell de la 

superfície marina (SWL) s’anomena cresta i la part del perfil de la ona amb la 

depressió més baixa és la vall. La distància des del SWL fins a la cresta o vall és 

l’amplitud (a) i la distància total des de la cresta fins la vall s’anomena alçada 

d’ona (H).  

Les expressions que defineixen l’onatge regular segons la teoria lineal de les 

ones són les següents: 

Taula 1. Resum de les equacions de la teoria lineal de les ones. 

 Aigües profundes Aigües intermèdies Aigües someres 

Profunditat 

relativa 

𝑑

𝜆
>

1

2
 

1

25
<

𝑑

𝜆
<

1

2
 

𝑑

𝜆
<

1

25
 

Perfil d’ona 𝜂 =
𝐻

2
𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
  𝜂 =

𝐻

2
𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
  𝜂 =

𝐻

2
𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
  

Longitud de 

l’ona 
𝜆 = 𝑇 𝑔𝑑 𝜆 =

𝑔𝑇2

2𝜋
𝑡𝑎𝑛  

2𝜋𝑑

𝜆
  𝜆 =

𝑔𝑇2

2𝜋
 

Celeritat de 

l’ona 
𝑐 =

𝜆

𝑇
=  𝑔𝑑 𝑐 =

𝜆

𝑇
=

𝑔𝑇

2𝜋
𝑡𝑎𝑛  

2𝜋𝑑

𝜆
  𝑐 =

𝜆

𝑇
=

𝑔𝑇

2𝜋
 

Celeritat del 

grup d’ones 
𝑐𝑔 =  𝑔𝑑 𝑐𝑔 = 𝑛𝑐 =

1

2
 1 +

4𝜋𝑑/𝜆

sinh(4𝜋𝑑/𝜆)
 𝑐 𝑐𝑔 =

𝑐

2
=

𝑔𝑇

4𝜋
 

Velocitat de 

la partícula 

de l’aigua 

(i) 

Horitzontal 

 

(ii) Vertical 

 

 

𝑢 =
𝐻

2
 𝑔𝑑 cos 𝜃 

 

𝑤 =
𝐻𝜋

𝑇
 1 +

𝑧

𝑑
 sin 𝜃 

 

 

𝑢 =
𝐻

2

𝑔𝑇

𝜆

cosh[2𝜋(𝑧 + 𝑑)/𝜆]

cosh[2𝜋𝑑/𝜆]
cos 𝜃 

 

𝑤 =
𝐻

2

𝑔𝑇

𝜆

sinh[2𝜋(𝑧 + 𝑑)/𝜆]

cosh[2𝜋𝑑/𝜆]
sin 𝜃 

 

 

𝑢 =
𝜋𝐻

𝑇
𝑒
 

2𝜋𝑧
𝜆

 
cos 𝜃 

 

𝑤 =
𝜋𝐻

𝑇
𝑒
 

2𝜋𝑧
𝜆

 
sin 𝜃 

 

La longitud d’ona (𝜆) d’una ona periòdica a qualsevol profunditat és la distància 

horitzontal entre els successius punts d’igual amplitud i fase. Segons la teoria 

lineal, la longitud d’ona es defineix com: 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
𝑡𝑎𝑛  

2𝜋𝑑

𝜆
                                                    (1) 

On, 

𝑔: acceleració de la gravetat, equivalent a 9,81 m/s2. 
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𝑇: període de l’ona (temps necessari per a que la longitud d’ona passi per un 

punt fix), en s. Es sol expressar com a període de pic 𝑇𝑝. 

𝑑: profunditat de l’aigua (distància del fons de l’oceà fins al nivell de la superfície 

marina), en m. 

L’equació que descriu la superfície lliure com una funció de temps t i de distància 

horitzontal x per una ona sinusoïdal simple pot ser definida com: 

𝜂 =
𝐻

2
𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
                                                (2) 

On, 

𝜂: elevació de la superfície de l’aigua respecte al nivell de la superfície marina 

(SWL), en m. 

La velocitat de propagació o la celeritat 𝑐 (en m/s) d’una ona regular ve donada 

per la següent expressió: 

𝑐 =
𝜆

𝑇
=

𝑔𝑇

2𝜋
𝑡𝑎𝑛  

2𝜋𝑑

𝜆
                                         (3) 

La velocitat la qual l’energia de l’ona es propaga és directament dependent de la 

velocitat del grup d’ones 𝑐𝑔 (en m/s). La velocitat del grup d’ones ve donada per 

aquesta expressió: 

𝑐𝑔 = 𝑛𝑐                                                  (4) 

On 𝑛 és una constant determinada per la següent equació: 

𝑛 =
1

2
 1 +

4𝜋𝑑/𝜆

sinh (4𝜋𝑑/𝜆)
                                         (5) 

L’energia total del sistema d’ona és la suma de la seva energia cinètica i 

potencial. 

 

1.2.1. Energia potencial 

L’energia potencial s’expressa com el diferencial de l’alçada en funció d’un 

diferencial de massa: 

𝑑𝐸𝑝 = 𝑔 · 𝑧 · 𝑑𝑚                                            (6) 

On, 

𝑔: gravetat. 

𝑧: alçada on es troba el centre de gravetat. 

𝑑𝑚: diferencial de massa. 

El diferencial de massa està format per l’alçada del nivell del mar afegint la 

variació d’alçada de la superfície del mar multiplicant per la densitat al llarg d’un 

diferencial de posició longitudinal: 

𝑑𝑚 = 𝜌  𝑑 + 𝜂 𝑑𝑥                                            (7) 
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I l’alçada on es troba l’alçada on es troba el centre de gravetat es defineix com: 

𝑧 =
𝑑+𝜂

2
                                                    (8) 

D’aquesta manera, l’energia potencial es defineix com: 

𝐸𝑝 =
1

𝜆
 𝑑𝐸𝑝

𝑥+𝜆

𝑥

 

𝐸𝑝 =
1

𝜆
 𝑔 · 𝑧 · 𝑑𝑚

𝑥+𝜆

𝑥

 

Substituint 𝑧 i 𝑑𝑚: 

𝐸𝑝 =
1

𝜆
 𝑔

𝑑 + 𝜂

2
𝜌  𝑑 + 𝜂 𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

 

𝐸𝑝 =
1

𝜆
 𝜌𝑔

 𝑑 + 𝜂 2

2
 𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

 

Extraient les constants fora de la integral: 

𝐸𝑝 =
𝜌𝑔

2𝜆
  𝑑 + 𝜂 2 𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

 

𝐸𝑝 =
𝜌𝑔

2𝜆
  𝑑2 + 2𝑑𝜂 + 𝜂2  𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

 

Descomponent la integral en una suma d’integrals: 

𝐸𝑝 =
𝜌𝑔

2𝜆
  𝑑2𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

+  2𝑑𝜂𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

+  𝜂2𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

  

Resolent cada una de les integrals simples, obtenim: 

La primera, 

 𝑑2𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

= 𝑑2𝜆 

La segona, 

 2𝑑𝜂𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

= 2𝑑  
𝐻

2
𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
 𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

= 𝑑𝐻  𝑐𝑜𝑠  
2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
 𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

= 𝑑𝐻𝑠𝑖𝑛 2𝜋 − 2𝜋 = 0 
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I la tercera, 

 𝜂2𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

=   
𝐻

2
𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
  

2

𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

=
𝐻2

4
  𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
  

2

𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

=
𝐻2

4
 

1

2
 1 + 𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
  𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

=
𝐻2

8
 1 + 𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
 𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

=
𝐻2

8
  𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

+  𝑐𝑜𝑠  
2𝜋𝑥

𝜆
−

2𝜋𝑡

𝑇
 𝑑𝑥

𝑥+𝜆

𝑥

 =
𝐻2

8
𝜆 +

𝐻2

8
𝑠𝑖𝑛 2𝜋 − 2𝜋 =

𝐻2

8
𝜆 

Per tant, l’energia potencial es redueix a la següent expressió: 

𝐸𝑝 =
𝜌𝑔

2𝜆
 𝑑2𝜆 +

𝐻2

8
𝜆 =

𝜌𝑔𝑑2

2
+

𝜌𝑔𝐻2

16
 

El primer terme correspon a l’energia potencial de l’aigua en estat de repòs. El 

segon terme és l’energia de l’onada, el qual no depèn de la profunditat respecte 

el fons, sinó que només depèn de l’alçada de l’ona. Per tant, l’energia potencial 

només es defineix pel segon terme: 

𝐸𝑝 =
𝜌𝑔𝐻2

16
                                                 (9) 

De la expressió anterior es dedueix que és vàlida per tots els dominis, ja es tracti 

d’aigües profundes, intermèdies i someres. 

 

1.2.2. Energia cinètica 

L’energia cinètica s’expressa de manera diferencial en funció d’un diferencial de 

massa: 

𝑑𝐸𝑐 =
𝑢2+𝑤2

2
𝑑𝑚                                            (10) 

On,  

𝑢: component horitzontal de la velocitat de l’aigua, direcció 𝑥. 

𝑤: component vertical de la velocitat de l’aigua, direcció 𝑧. 

𝑑𝑚: diferencial de massa. 

El diferencial de massa està format per la superfície que defineix mitjançant els 

components de moviment del fluid en la direcció 𝑥 i 𝑧: 

𝑑𝑚 = 𝜌 · 𝑑𝑧 · 𝑑𝑥                                            (11) 

Seleccionant les de les aigües intermèdies, les components de la velocitat de la 

partícula de l’aigua horitzontal i vertical respectivament, són les següents: 

𝑢 =
𝐻

2

𝑔𝑇

𝜆

𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝑧+𝑑)/𝜆]

𝑐𝑜𝑠[2𝜋𝑑 /𝜆]
𝑐𝑜𝑠 𝜃                                     (12) 
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𝑤 =
𝐻

2

𝑔𝑇

𝜆

𝑠𝑖𝑛[2𝜋(𝑧+𝑑)/𝜆]

𝑐𝑜𝑠[2𝜋𝑑/𝜆]
𝑠𝑖𝑛 𝜃                                     (13) 

D’aquesta manera, l’energia cinètica es defineix com: 

𝐸𝑐 =   𝜌
𝑢2 + 𝑤2

2

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

𝑑𝑧𝑑𝑥 

Substituint 𝑢 i 𝑤: 

𝐸𝑐 =   
𝜌

2

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

  
𝐻

2

𝑔𝑇

𝜆

𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝑧 + 𝑑)/𝜆]

𝑐𝑜𝑠[2𝜋𝑑/𝜆]
𝑐𝑜𝑠 𝜃 

2

+  
𝐻

2

𝑔𝑇

𝜆

𝑠𝑖𝑛[2𝜋(𝑧 + 𝑑)/𝜆]

𝑐𝑜𝑠[2𝜋𝑑/𝜆]
𝑠𝑖𝑛 𝜃 

2

 𝑑𝑧𝑑𝑥 

Extraient les constants fora de la integral: 

𝐸𝑐 =
𝜌

2
 
𝐻

2

𝑔𝑇

𝜆

1

𝑐𝑜𝑠  
2𝜋𝑑
𝜆

 
 

2

   𝑐𝑜𝑠  
2𝜋 𝑧 + 𝑑 

𝜆
 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

2
𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

+  𝑠𝑖𝑛  
2𝜋 𝑧 + 𝑑 

𝜆
 𝑠𝑖𝑛 𝜃 

2

𝑑𝑧𝑑𝑥

=
𝜌

2
 

𝐻𝑔𝑇

2𝜆 𝑐𝑜𝑠[2𝜋𝑑/𝜆]
 

2

  
1

2
 𝑐𝑜𝑠 2[2𝜋(𝑧 + 𝑑)/𝜆] + 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 𝑑𝑧𝑑𝑥

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

=
𝜌

2
 

𝐻𝑔𝑇

2𝜆 𝑐𝑜𝑠[2𝜋𝑑/𝜆]
 

2

   
1

2
 𝑐𝑜𝑠 2[2𝜋(𝑧 + 𝑑)/𝜆] 𝑑𝑧𝑑𝑥

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

+   
1

2
 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 𝑑𝑧𝑑𝑥

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

  

Resolent cada una de les integrals simples, obtenim: 

La primera, 

  
1

2
 𝑐𝑜𝑠 2[2𝜋(𝑧 + 𝑑)/𝜆] 𝑑𝑧𝑑𝑥

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

=   
1

2
 𝑐𝑜𝑠

4𝜋

𝜆
(𝑧 + 𝑑) 𝑑𝑧𝑑𝑥

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

=
𝑠𝑖𝑛 4𝜋𝑑𝜆 

8𝜋𝜆
𝜆 

I la segona, 

  
1

2
 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 𝑑𝑧𝑑𝑥

𝜂

−𝜂

𝑥+𝜆

𝑥

=
𝑠𝑖𝑛 2(2𝜋 − 2𝜋)

2
= 0 

Per tant, l’energia cinètica es redueix a la següent expressió: 

𝐸𝑐 =
𝜌

𝜆
 

𝐻𝑔𝑇

2𝜆𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑑/𝜆 
 

2

 
𝑠𝑖𝑛 4𝜋𝑑𝜆 

8𝜋𝜆
𝜆  

Tenint en compte que el paràmetre 𝑘 correspon a 2𝜋/𝜆 i el paràmetre 𝜔 equival a 

2𝜋/𝑇: 
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𝐸𝑐 =
𝜌𝐻2𝑔2

8

𝑇2

𝜆2
 

1

𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑑 
 

2

 
𝑠𝑖𝑛 2𝑘𝑑 

8𝜋𝜆
𝜆 =

𝜌𝐻2𝑔2

8

𝑘2

𝜔2

𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑑 

2𝑘
=

𝜌𝐻2𝑔2

16

𝑘

𝜔2
𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑑  

Tenint en compte la relació de dispersió, 

𝑐 =
𝜆

𝑇
=

𝜔

𝑘
=  

𝑔

𝑘
𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑑  

 
𝜔

𝑘
 

2

=
𝑔

𝑘
𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑑  

1 =
𝑔𝑘

𝜔2
𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑑  

Substituint a l’expressió d’energia cinètica, finalment obtenim: 

𝐸𝑐 =
𝜌𝑔𝐻2

16
                                                 (14) 

 

1.2.3. Energia de les ones 

L’energia total que transporta una onada és la suma de la seva energia cinètica i 

potencial. D’una banda, l’energia cinètica que és la part de l’energia total deguda 

a les velocitats de les partícules d’aigua associades amb el moviment de les 

ones. De l’altra, l’energia potencial que és la part resultat deguda a la part de la 

massa del fluid que es troba per sobre de la vall i per sota de la cresta d’ona. 

La densitat d’energia ve donada per: 

𝐸 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝                                              (15) 

𝐸 =
𝜌𝑔𝐻2

16
+

𝜌𝑔𝐻2

16
                                            (16) 

𝐸 =
𝜌𝑔𝐻2

8
                                                (17) 

 

1.2.4. Potència de l’ona 

El flux d’energia o potència que la ona transfereix a l’aigua es pot expressar de 

manera diferencial transmesa a  través d’un pla vertical perpendicular a la 

direcció d’avanç de l’ona ve donada per la següent expressió: 

𝑃 = 𝑐𝑔𝐸                                                 (18) 

𝑃 = 𝑐𝑔
𝜌𝑔𝐻2

8
                                               (19) 
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ANNEX 2: 

CÀLCUL DE L’ENERGIA 

EXTRETA PEL 

CAPTADOR D’ONES  

En aquest annex es determinarà l’energia elèctrica que és capaç de generar una 

boia AquaBuOY de 250 kW. 

 

2.1. Matriu de potència 

S’ha determinat el càlcul de l’energia d’onatge extreta pel captador d’ones per a 

un any a partir del mètode de la matriu de potència. Es tracta d’un histograma 

bivariant Hs i Tp en el que cada cel·la conté el valor mig de la potència de sortida 

del convertidor per a tots els estats de la mar que es troben dins d’aquesta 

cel·la. 

La matriu de potència mesurada pot ser presentada per donar una imatge global 

de l’actuació del convertidor d’ones durant el període de prova. Es tracta d’un 

model experimental que el proporciona cada fabricant. 

Un desavantatge d’aquest mètode recau en les estadístiques d’aquest procés. 

Com que l’estat de la mar és molt variable i la sortida d’alimentació dels WECs 

depèn d’un gran número de factors, algun d’ells desconeguts o imperfectament 

coneguts, és important ser capaç d’especificar la incertesa de la potència de 

sortida per a cada cel·la Hs i Tp. Però les mostres de potència inclosos en cada 

cel·la no es distribueixen de manera idèntica, ja que varien fortament i de 

manera sistemàtica amb els paràmetres Hs i Tp. 
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Així doncs, l’energia de les ones no és una simple funció de Hs i Tp, excepte en 

aigües profundes, per la qual cosa la potència no es defineix de manera única a 
cada cel·la, inclòs si ignorem la variabilitat. 

 

2.2. Càlcul de l’energia extreta pel captador 
d’energia de les ones 

A partir de les dades d’onatge de l’any 2014 proporcionades pel port A Coruña, 

s’ha procedit a determinar la potència extreta pel captador d’energia de les ones. 

S’ha seguit el procediment següent: 

1. Limitació del rang d’alçada d’ona, 𝐻𝑠
′ . 

2. Càlcul dels paràmetres: longitud d’ona, velocitat d’una ona, velocitat del grup 

d’ones i energia per unitat de superfície. 

3. Càlcul de la potència amb la limitació de l’alçada d’ona, 𝑃(𝐻𝑠
′ ). 

4. Càlcul de la potència tenint en compte el factor de capacitat 𝑃(𝐹𝑐). 

5. Càlcul de la longitud de front d’ona, 𝐿, a partir de el valor 𝑃𝑝𝑚  extret de la 

matriu de potència. 

6. Càlcul de la potència absorbida en kW, 𝑃𝑎𝑏𝑠  

7. Càlcul de les hores de funcionament de la instal·lació, 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  

8. Càlcul de l’energia absorbida en MWh, 𝐸𝑎𝑏𝑠  

9. Càlcul de l’energia elèctrica generada  en MWh, 𝐸𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  

Els càlculs s’han realitzats per cada instant de temps de les dades de partida. A 

continuació es descriuen els càlculs i les justificacions pertinents. 

 

2.2.1. Limitació del rang d’alçada d’ona 

S’ha limitat l’alçada d’ona significant Hs dins d’un rang que es troba entre 1 i 5,5 

m de manera que la nova alçada d’ona Hs
′  serà 0 quan no es trobi dins del rang. 

Un cop limitats els valors, els valors promitjos mensuals han canviat 

considerablement tal i com es mostra a la següent Taula 2. 
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Taula 2. Alçades d’ona sense i amb limitació del rang d’alçada. 

 

𝐻𝑠 (m) 𝐻𝑠
′ (m) 

Gener 3,639 2,686 

Febrer 3,577 3,194 

Març 2,414 2,013 

Abril 1,615 1,548 

Maig 1,506 1,323 

Juny 1,066 0,744 

Juliol 1,213 0,964 

Agost 1,265 1,021 

Setembre 1,106 0,811 

Octubre 2,264 2,199 

Novembre  2,727 2,684 

Desembre 2,981 2,461 

 

2.2.2. Càlcul del paràmetres 

S’han calculat els paràmetres longitud d’ona, velocitat d’una ona, velocitat del 

grup d’ones i energia per unitat de superfície de la mateixa manera que per 

calcular l’energia disponible a la zona en qüestió. 

Taula 3. Resum de les formules aplicades per determinar cada 

paràmetre. 

Paràmetre d’interès Fórmula aplicada 

Longitud d’ona  𝜆 =
𝑔𝑇𝑝

2

2𝜋
 

Velocitat d’una ona  𝑐 =
𝜆

𝑇
 

Velocitat del grup d’ones  𝑐𝑔 =
𝑐

2
 

Energia disponible per unitat de 
superfície  

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
1

8
𝜌𝑔𝐻𝑠

2 

Potència disponible per metre de 
front d’ona 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑙𝑒 = 𝑐𝑔𝐸 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

 

2.2.3. Càlcul de la potència P(H’s) 

S’ha calculat la potència P(Hs
′ ) de la mateixa manera que per determinar la 

potència disponible de la zona, obtenint en aquest cas un valor de promig anual 

de 40,95 kW/m. 
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2.2.4. Càlcul de la potència P(Fc) 

El factor de capacitat Fc relaciona l’energia aprofitable del convertidor d’energia 

de les ones amb l’energia disponible a la zona, tal i com s’expressa a 

continuació: 

𝑃𝑎𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐹𝑐𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒                                       (20) 

La boia AquaBuOY presenta un factor de capacitat que es troba entre el 30 i 

40%. S’assumeix un valor del 40% per tal que l’energia que el captador és capaç 

d’extreure sigui el més gran possible. 

Així doncs, la potència P(Fc) es calcularà a partir de la potència limitada pel rang 

d’alçada d’ona, tal i com es mostra a la següent expressió: 

𝑃(𝐹𝑐) = 𝐹𝑐 · 𝑃(𝐻𝑠
′)                                         (21) 

 

2.2.5. Càlcul de la longitud del front d’ona 

Recordant les expressions de potència (kW/m) per metre de front d’ona: 

𝑃 = 𝑐𝑔𝐸                                               (22) 

𝑃 =
𝑔𝑇

4𝜋

1

8
𝜌𝑔𝐻𝑠

2                                          (23) 

Tenint en compte que els paràmetres 
g2

4π

1

8
ρ s’aproximen a la unitat, es poden 

negligir. De tal manera que, 

𝑃 = 𝑇𝐻𝑠
2                                              (24) 

Donada la matriu de potència i a partir d’un valor Tp i Hs, es pot conèixer el valor 

de cada cel·la, que anomenarem Ppm . A partir d’una expressió d’aquest tipus, es 

calcularà la longitud de front d’ona 

𝑃𝑝𝑚 = 𝐿 · 𝑇 · 𝐻2                                              (25) 

On, 

𝑃𝑝𝑚 : potència que el dispositiu és capaç d’extreure donat un valor de Tp i Hs, en 

kW. 

𝐿: longitud de front d’ona, en m. 

𝑇: període de temps que equival al període de pic Tp, en s. 

𝐻: alçada de l’ona que equival a l’alçada significant de l’ona Hs, en m. 

Donat a que tots els paràmetres són coneguts exceptuant el paràmetre L, es 

podrà determinar la longitud de front d’ona per a cada instant de temps, 
utilitzant la interpol·lació doble. Per a cada valor Hs i Tp, s’extreu de la taula de 

matriu de potència el valor de potència que el dispositiu és capaç d’extreure. 
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2.2.6. Càlcul de la potència absorbida 

Un cop calculada la longitud de front d’ona, es pot determinar la potència 

generada pel captador a partir de la següent expressió: 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃(𝐹𝑐) · 𝐿                                            (26) 

On, 

𝑃  𝐹𝑐 : Potència per metre de front d’ona extreta, en kW/m 

La potència absorbida anual és de 16,38 kW/m, un valor considerablement 

inferior a la potència disponible anual a la zona 54,74 kW/m. D’aquestes dades 

es pot deduir el rendiment de la boia per mitjà de la següent expressió: 

𝜂𝑏𝑜𝑖𝑎 =
𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
                                            (27) 

Per tant, 

𝜂𝑏𝑜𝑖𝑎 =
16,38

54,74
= 0,2992 

El rendiment de la boia AquaBuOY és del 29,92%. 

 

2.2.7. Càlcul de les hores de funcionament 

S’ha considerat una setmana a l’any per a realitzar tasques de manteniment de 

la central onamotriu, un total de 168 hores. Per tant, les hores de funcionament 

es determinen de la següent manera: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑎𝑛𝑦 − 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡                               (28) 

On, 

𝑎𝑛𝑦 : hores totals anuals, equivalent a 8760 hores. 

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 : hores de manteniment, equivalent a 168 hores. 

Substituint cada valor, 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 8760 − 168 = 8592 𝑜𝑟𝑒𝑠 

La planta onamotriu estarà en funcionament 8592 hores a l’any. 

 

2.2.8. Càlcul de l’energia absorbida 

Suposant que la central unimotriu treballa 8592 hores a l’any (es considera una 

setmana a l’any per a tasques de manteniment de la instal·lació), l’energia anual 

que genera una boia AquaBuOY ve donada per la següent expressió: 

𝐸𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑎𝑏𝑠 · 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡                                    (29) 

L’energia anual que una boia AquaBuOY pot generar és de 160,64 MWh. 
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2.2.9. Càlcul de l’energia elèctrica generada 

L’energia elèctrica generada vindrà donada per la següent expressió: 

𝐸𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 · 𝑃𝑎𝑏𝑠                                     (30) 

On, 

𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 : rendiment del generador. S’assumeix un valor del 98 %. 

L’energia elèctrica que una boia AquaBuOY pot produir és de 157,43 MWh. 

 

2.3. Resultats obtinguts 

A continuació es mostren dues taules resum dels valors promitjos mensuals de 

cada paràmetre i també els valors de potència i energia absorbida i l’energia 

elèctrica anuals. 
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Taula 4. Resum dels valors promitjos mensuals per al càlcul de la potència absorbida pel captador d’ones. 

Mes 𝐻𝑠
′ (m) 𝑇𝑝 (s) 𝜆 (m) 𝑐 (m/s) 𝑐𝑔 (m/s) 𝐸 (kJ/m2) 

𝑃(𝐻𝑠
′) 

(kW/m) 

𝑃(𝐹𝑐) 

(kW/m) 
𝑃𝑝𝑚  (kW) 𝐿 (m) 𝑃𝑎𝑏𝑠  (kW) 

Gener 2,686 8,790 125,191 13,724 6,862 12,017 84,175 33,670 95,123 0,817 27,507 

Febrer 3,194 8,141 104,972 12,711 6,355 14,373 91,840 36,736 108,156 1,038 38,135 

Març 2,013 7,555 91,663 11,796 5,898 7,299 45,156 18,062 49,470 1,124 20,300 

Abril 1,548 6,527 69,095 10,191 5,096 3,631 19,840 7,936 20,166 1,185 9,401 

Maig 1,323 6,077 60,182 9,488 4,744 3,391 18,006 7,202 18,745 1,360 9,799 

Juny 0,744 5,109 42,364 7,976 3,988 1,298 5,754 2,302 3,644 0,628 1,446 

Juliol 0,964 5,134 42,643 8,016 4,008 1,816 8,054 3,222 5,290 0,700 2,254 

Agost 1,021 5,634 51,197 8,797 4,398 1,981 9,613 3,845 8,402 0,931 3,580 

Setembre 0,811 6,410 67,158 10,007 5,004 1,597 9,064 3,625 10,205 1,300 4,714 

Octubre 2,199 8,062 106,676 12,587 6,293 7,332 51,898 20,759 61,408 1,486 30,854 

Novembre 2,685 7,228 87,197 11,285 5,642 10,598 69,563 27,825 76,824 1,429 39,761 

Desembre 2,461 8,466 117,718 13,217 6,609 10,717 78,432 31,373 87,828 1,167 36,606 

Anual 1,804 6,928 80,505 10,816 5,408 6,338 40,949 16,380 45,438 1,097 18,696 

 

Taula 5. Resum dels valors de potència per a una boia AquaBuOY. 

Potència absorbida anual (kW/m) 16,38 

Potència absorbida anual (kW) 18,70 

Energia absorbida anual (GWh) 0,1606 

Energia elèctrica (GWh) 0,1574 
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ANNEX 3: 

DISSENY DE LA 

INSTAL·LACIÓ MARINA  

En aquest annex es descriuen els aspectes claus de disseny per tal de realitzar el 

dimensionament de la planta. 

 

2.4. Aspectes clau per al disseny 

2.4.1. Demanda d’energia elèctrica 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) proporciona dades 

relatives al consum promig per llar a Espanya i al nombre promig d’habitants per 

cada llar [Ref. 19], resumits a la taula següent:  

Taula 6. Dades de consum energètic i nº habitants per llar al 2013. 

Consum promig (tep/llar) 0,853 

Promig d’habitants/llar 2,53 

Tenint en compte que 1 tep equival a 11630 kWh [Ref. 20], el consum energètic 

en kWh/llar és de 9920,39 kWh/llar. 

Per tenir una idea del nombre de llars que la central onamotriu podria abastir, 

s’ha creat la següent taula amb diferents ordres de magnitud de ciutats: 
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Taula 7. Demanda d’energia elèctrica segons el nº de llars. 

Nº llars Habitants 
Consum energètic 

(GWh) 

1 2,53 0,0099 

10 25,3 0,0992 

100 253 0,9920 

1000 2.530 9,9204 

10000 25.300 99,2039 

 

2.4.2. Nombre de boies necessàries 

Es calcularà el nombre de boies necessàries tenint en compte que una boia 

AquaBuOY de 250 kW produeix 0,1574 GWh anualment. 

Taula 8. Dades de partida relatives a l’energia elèctrica generada per 

la boia. 

Producció energia elèctrica (GWh) Nº boies P boia(kW) 

0,1574 1 250 

El nombre de boies AquaBuOY necessàries per abastir un nombre determinat de 

llars vindrà donat per la següent expressió: 

𝑛º 𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  𝐸𝑒𝑙 è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 ó 𝐸𝑒𝑙 è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
                                    (31) 

Obtenint d’aquesta manera la quantitat de boies necessàries per abastir cert 

nombre de vivendes: 

Taula 9. Nombre de boies necessàries per abastir un nº determinat de 

llars. 

Nombre de llars Nombre de boies 

1 1 

10 1 

100 7 

1000 62 

10000 618 

 

2.4.3. Potència instal·lada 

La potència total instal·lada de la planta ve donada per la següent expressió: 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 ·𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑏𝑜𝑖𝑎 · 𝑛º 𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠                                  (32) 
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La Taula 10 mostra la potència total instal·lada per cada nombre determinat de 

llars i el número de boies instal·lades: 

Taula 10. Potència instal·lada per a un nombre determinat de llars. 

Nombre de llars Nombre de boies 
Potència 

instal·lada (MW) 

1 1 0,25 

10 1 0,25 

100 7 1,75 

1000 62 15,5 

10000 618 154,5 

 

2.4.4. Espai que ocupa el parc onamotriu 

S’ha de tenir en compte que l’espai és un aspecte que s’ha de tenir molt present, 

ja que interfereix en el medi marítim i la navegació, entre d’altres aspectes 

negatius. A més, quant més espai ocupi la instal·lació, més costos hi hauran (per 

exemple, hi haurà més cablejat submarí). 

Les boies es troben distribuïdes en una única fila separades 50 m entre elles per 

tal d’aprofitar al màxim l’energia procedent de les ones i, a la vegada, estalviant 

espai. S’ha determinat la superfície aproximada del parc onamotriu a partir de la 

següent expressió: 

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑐  𝑜𝑛𝑎𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑢 =  𝐷𝑏𝑜𝑖𝑎 +  𝑛𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠 − 1 · 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠  · 𝐷𝑏𝑜𝑖𝑎                 (33) 

On, 

𝐷𝑏𝑜𝑖𝑎 : diàmetre de la boia, equivalent a 6 m. 

𝑛𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠 : nombre de boies. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠 : distància entre boies de centre a centre de la boies, equivalent a 50 m. 

D’aquesta manera s’obtenen els valors de superfície del parc onamotriu: 

Taula 11. Superfície del parc onamotriu segons el nº de boies 

instal·lades. 

Nombre de llars Nombre de boies Superfície (m2) 

1 1 36 

10 1 36 

100 7 1.836 

1000 62 18.936 

10000 618 189.036 
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2.5. Disseny de la instal·lació 

S’ha decidit que la instal·lació estarà formada per 7 boies AquaBuOY de 250 kW 

cadascuna. Per tant, la potència total instal·lada de la central serà de: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 ·𝑙𝑎𝑑𝑎 = 250 𝑘𝑊 · 7 𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠 = 1750 𝑘𝑊 

Tenint en compte que l’energia elèctrica que genera una boia és de 157,4272 

MWh, l’energia elèctrica total generada serà de: 

𝐸𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 157,4272 𝑀𝑊 · 7 𝑏𝑜𝑖𝑒𝑠 = 1101,99 𝑀𝑊 

La Taula 12 mostra les característiques de la central onamotriu 

Taula 12. Característiques de la central onamotriu. 

Central onamotriu 

Potència instal·lada 1,75 MW 

Energia anual produïda 1.101,99 MWh 

Sistema de captació d’energia de les boies 

Nombre de boies AquaBuOY 7 

Potència unitària per boia 250 kW 

Separació entre boies 50 m 

Espai del parc onamotriu 1836 m2 
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ANNEX 4: 

CÀLCULS DE SELECCIÓ 

I DIMENSIONAMENT 

DEL CABLEJAT  

3.1. Criteris de selecció i dimensionament del 
cablejat 

La selecció del cablejat s’ha realitzat segons aquests criteris: 

 Intensitat màxima admissible en servei permanent. La temperatura 

del conductor, en plena càrrega, no pot superar la temperatura màxima 

admissible de l’aïllament del cable.   

 Intensitat màxima admissible en curtcircuit. La temperatura del 

conductor, en cas de que es produeixi un curtcircuit durant un petit 

interval de temps (màxim de 5 segons), no pot superar a la temperatura 

de curtcircuit màxima admissible de l’aïllament del cable. 

 Caiguda de tensió. Al circular la corrent pels conductors ocasiona una 

pèrdua de potència i una caiguda de tensió. Aquest criteri és determinant 

quan les línies són llargues.  

Els cables submarins seran de coure amb aïllament XLPE, enterrats a 1 m de 

profunditat. Les condicions marines seran: una temperatura mitjana anual 

deguda al sòl de 20 oC i una resistivitat del fons marí de 1 K·m/W. 

El cable subterrani serà de coure format per 3 cables unipolars amb aïllament 

XLPE, soterrat a 1 m de profunditat. Les condicions del medi seran: una 
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temperatura mitjana anual deguda al sòl de 20 oC, una temperatura ambient de 

35 oC i una resistivitat de 1 K·m/W. 

Tant per als cables submarins com per al cable subterrani, al tractar-se de cables 

amb aïllament XLPE, la temperatura màxima admissible de l’aïllament serà de 90 
oC i la temperatura de curtcircuit màxima admissible serà de 250 oC. 

A efectes de càlcul es tindrà en compte un marge de seguretat del 20% per al 

dimensionament del cablejat. Tot el cablejat serà de la companyia ABB. 

 

3.2. Dimensionament dels conductors 

El cablejat de la instal·lació es troba dividida en diferents trams: dos trams 

submarins i un únic tram subterrani. El fet de que hi hagin dos trams submarins 

és per reduir pèrdues elèctriques, ja que si hi hagués un de sol (tensió de 575 

V), la caiguda de tensió seria molt alta i, per tant, és necessària una subestació 

transformadora submarina que elevi la tensió. 

3.2.1. Tram de 575 V submarí 

Correspon al tram que uneix cadascuna de les boies AquaBuOY de 250 kW (7 

boies) amb la subestació submarina i, per tant, hi haurà 7 línies elèctriques amb 

les mateixes característiques. 

 Intensitat màxima admissible en servei permanent 

Les especificacions de la intensitat màxima admissible que circula per cada línia 

de 575 V s’han calculat segons la normativa IEC 60287 i amb les següents 

condicions: 

- Un cable tripolar o un grup de 3 cables unipolars 

- Temperatura en el fons marí: 20 oC 

- Profunditat a la que esta soterrat el cable: 1 m 

- Resistivitat tèrmica del fons marí: 1 K·m/W. 

Al tractar-se de línies trifàsiques, la intensitat que circula a través dels 

conductors es calcula a partir de la següent expressió: 

𝐼𝑙í𝑛𝑖𝑎 =
𝑃

 3·𝑈·𝑐𝑜𝑠𝜑
                                              (34) 

On, 

𝑃:potència nominal de la línia, en W. 

𝑈: tensió de la línia en V. 

𝑐𝑜𝑠𝜑: factor de potència.  

Sabent que la potència nominal de cada línia de 250 kW i  tenint en compte un 

factor de seguretat del 20%, la potència serà de 300 kW i la tensió de cada línia 

és de 575V. Considerant un factor de potència del 0,8, la intensitat que circula 

per cada línia serà de: 
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𝐼𝑙í𝑛𝑖𝑎 =
300000

 3 · 575 · 0,8
= 376,53 𝐴 

El catàleg de cables submarins de ABB proporciona dades de intensitats màximes 

admissibles (Taula 13). 

Taula 13. Intensitats màximes admissibles per cables tripolars de 

coure amb aïllament XLPE fins a 300 kV. 

Cables  trifàsics de coure amb 

aïllament XLPE fins a 300 kV 

Secció del 

conductor 

(mm2) 

Intensitat 

màxima 

admissible (A) 

95 300 

120 340 

150 375 

185 420 

240 480 

300 530 

400 590 

500 655 

630 715 

800 775 

1000 825 

Atenent a la Taula 13, la intensitat de 376,53 A correspon a una secció de 185 

mm2, ja que la intensitat màxima admissible per aquesta secció és de 420 A. 

Però s’han d’aplicar els factors de correcció segons la temperatura del terreny, la 

profunditat i la resistivitat tèrmica del material. 

Taula 14. Factors de correcció segons la temperatura del terreny. 

 Temperatura del terreny (oC) 

Temperatura del conductor 

aïllat amb XLPE (oC) 
10 15 20 25 30 35 40 

90 1,07 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,84 
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Taula 15. Factors de correcció segons la profunditat. 

Profunditat (m) Factor 

0,5 1,1 

0,7 1,05 

0,9 1,01 

1 1 

1,2 0,98 

 

Taula 16. Factors de correcció segons la resistivitat tèrmica. 

Resistivitat tèrmica 

(K·m/W) 
Factor 

0,4 1,25 

0,5 1,21 

0,7 1,14 

1 1 

1,2 0,93 

1,5 0,84 

2 0,74 

2,5 0,67 

Atenent a que la temperatura del sòl és de 20 oC, que els cables van soterrats a 

1 m de profunditat i que la resistivitat del fons marí és de 1 K·m/W, cap dels 

factors tenen influència en la elecció del cablejat, ja que tenen un factor de 

correcció unitari. 

Per tant, els 7 cables tindran una secció de 185 mm2 i hi circularà una intensitat 

de 376,53 A per cadascun d’ells. 

 

 Intensitat màxima admissible en curtcircuit 

En cas de que es produeixi un curtcircuit, la secció del cable haurà de suportar 

una intensitat de curtcircuit per un interval de temps de 5 segons com a màxim. 

La corrent de curtcircuit amb una duració de 1 segon ve donada per la següent 

expressió: 

𝐼𝑠 =
𝐼1

 𝑡
                                                (35) 

On, 

𝐼1: intensitat màxima admissible en curtcircuit durant 1 segon. 

𝑡: temps de curtcircuit.  

Aquesta equació també és vàlida per a curtcircuits de duracions d’entre 0,2 i 5. 
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Figura 4. Intensitats màximes en curtcircuit durant 1 segon. 

Font: [Ref. 22] 

Per a una secció de 185 mm2, la intensitat 𝐼1 equival a 26,5 kA i, per tant la 

intensitat 𝐼𝑠  tindrà el següent valor: 

𝐼𝑠 =
26,5

 1
= 26,5 𝑘𝐴 

 

 Caiguda de tensió 

La caiguda de tensió (en V) ve donada per la següent expressió: 

∆𝑈 =
𝑃·𝑙

𝑈
(𝑅 + 𝑋 𝑡𝑎𝑛𝜑)                                                (36) 

On, 

𝑃: potència que transporta el cable, en W. 

𝑙: longitud del cable, en m. 

𝑈: tensió trifàsica, en V. 

𝑅: resistència per unitat de longitud, en Ω/km. 

𝑋: reactància per unitat de longitud, en Ω/km. 

𝜑: angle que formen la intensitat i la tensió. 
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Les dues figures següents mostren les característiques tècniques i elèctriques del 

conductor: 

 

Figura 5. Característiques tècniques del cablejat de 575 V. 

Font: [Ref. 22] 

 

Figura 6. Resistència màxima del conductor a 20 oC. 

Font: [Ref. 22] 

La reactància de la línia ve donada per la següent expressió: 

𝑋 = 2𝜋𝑓𝐿                                                (37) 

On,  

𝑓: freqüència de la línia, en Hz, equivalent a 50 Hz. 

𝐿: inductància de la línia, en H/km. 

A partir de les dades proporcionades per les taules anteriors, la reactància de la 

línia és: 

𝑋 = 2𝜋 · 50 · 0,35 · 10−3 = 0,10996 𝛺/𝑘𝑚 
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Substituint el valor de la resistència (proporcionat a la figura anterior) i les altres 

dades, la caiguda de tensió de cada línia serà de: 

∆𝑈 =
300000 · 0,1

575
 0,0991 + 0,10996 · 0,75 = 9,473 𝑉 

Al tractar-se de línies curtes, la caiguda de tensió és petita, d’un 1,65%, valor 

que considerem admissible. 

 

3.2.2. Tram de 12 kV submarí 

Correspon al tram que evacua una potència de 1,75 MW (potència total del 

conjunt de les boies AquaBuOY) i uneix la subestació transformadora submarina 

amb el punt d’entroncament. 

Per al dimensionament d’aquest tram, s’ha seguit el mateix procediment de 

càlcul que en el cas anterior. 

 

 Intensitat màxima admissible en servei permanent 

Les especificacions de la intensitat màxima admissible que circula per la línia de 

12 kV s’han calculat segons la normativa IEC 60287 per les condicions del medi 

aquàtic exposades en el cas anterior. 

Sabent que la potència total que transporta aquesta línia és de 1,75 MW i tenint 

en compte un factor de seguretat del 20%, la potència serà de 2,1 MW i la tensió 

de la línia és de 12 kV. Considerant un factor de potència del 0,8, la intensitat 

que circula per la línia serà de: 

𝐼𝑙í𝑛𝑖𝑎 =
2,1 · 106

 3 · 12000 · 0,8
= 126,295 𝐴 

Atenent a la Taula 13, la intensitat de 126,295 A correspon a una secció de 95 

mm2, ja que la intensitat màxima admissible per aquesta secció és de 300 A. 

Considerant que les condicions són les mateixes que per al cas anterior, no 

s’aplicarà cap factor de correcció. 

Per tant, la secció d’aquesta línia serà de 95 mm2 i transportarà una intensitat de 

126,295 A. 

 

 Intensitat màxima admissible en curtcircuit 

Per a una secció de 95 mm2, la intensitat I1 equival a 13,6 kA (veure Figura 4) i, 

per tant la intensitat 𝐼𝑠  tindrà el següent valor: 

𝐼𝑠 =
13,6

 1
= 13,6 𝑘𝐴 

La corrent de curtcircuit amb una duració de 1 segon és de 13,6 kA. 
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 Caiguda de tensió 

Tenint en compte una inductància de 0,39 mH/km, la reactància de la línia és: 

𝑋 = 2𝜋 · 50 · 0,39 · 10−3 = 0,1225 Ω/𝑘𝑚 

Sabent que la resistència de la línia és de 0,193 Ω/km, la caiguda de tensió de la 

línia serà de: 

∆𝑈 =
2,1 · 106 · 4

12000
 0,193 + 0,1225 · 0,75 = 199,424 𝑉 

La caiguda de tensió és d’un 1,66%, un valor que considerem admissible. 

 

3.2.3. Tram de 12 kV subterrani 

Correspon al tram que comença just quan el cablejat submarí arriba a la costa 

(punt d’entroncament) i ha de ser soterrat fins arribar a la subestació 

transformadora terrestre. És una línia de mitja tensió de 12 kV. 

La metodologia de càlcul és la mateixa que er als dos casos anteriors, però al 

tractar-se d’un cable soterrat, hi haurà característiques diferents respecte al 

medi marítim. 

 Intensitat màxima admissible en servei permanent 

Les especificacions de la intensitat màxima admissible que circula per cada la de 

12 kV s’han calculat segons la normativa IEC 60287 i amb les següents 

condicions: 

- Un grup de 3 fases de cables unipolars 

- Temperatura del sòl: 20 oC 

- Temperatura de l’aire ambient: 35 oC 

- Profunditat a la que esta soterrat el cable: 1 m 

- Distància entre els cables en formació “flat”: 70 mm + De 

- Resistivitat tèrmica del sòl: 1 K·m/W. 

La intensitat de la línia serà la mateixa que el tram submarí de 12 kV: 

𝐼𝑙í𝑛𝑖𝑎 =
2,1 · 106

 3 · 12000 · 0,8
= 126,295 𝐴 
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Figura 7. Intensitats màximes admissibles per cables de coure soterrat 

amb aïllament XLPE. 

Font: [Ref. 23] 

Atenent a la Figura 7, la intensitat de 126,295 A correspon a una secció de 95 

mm2, ja que la intensitat màxima admissible per aquesta secció és de 260 A. No 

s’aplicarà cap factor de correcció, ja que degut a les condicions inicials 

esmentades, els factors de correcció són unitaris. 

Per tant, la secció d’aquesta línia serà de 95 mm2 i transportarà una intensitat de 

126,295 A. 

 

 Intensitat màxima admissible en curtcircuit 

Per a una secció de 95 mm2, la intensitat 𝐼1 equival a 13,6 kVA (veure Figura 4) 

i, per tant la intensitat 𝐼𝑠  tindrà el següent valor: 

𝐼𝑠 =
13,6

 1
= 13,6 𝑘𝑉𝐴 

La corrent de curtcircuit amb una duració de 1 segon és de 13,6 kVA. 

 

 Caiguda de tensió 

Les taula següent mostren les característiques tècniques i elèctriques del 

conductor: 
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Figura 8. Característiques tècniques del cablejat subterrani de 12 kV. 

Font: [Ref. 23] 

Tenint en compte una inductància de 0,69 mH/km, la reactància de la línia és: 

𝑋 = 2𝜋 · 50 · 0,69 · 10−3 = 0,21677 𝛺/𝑘𝑚 

Sabent que la resistència de la línia és de 0,193 Ω/km, la caiguda de tensió de la 

línia serà de: 

∆𝑈 =
2,1 · 106 · 1

12000
 0,193 + 0,21677 · 0,75 = 62,226 𝑉 

La caiguda de tensió és d’un 0,52%, un valor que considerem admissible. 

 

3.3. Taula resum del dimensionament del 

cablejat 

A continuació es mostra una taula resum amb els valors obtinguts en el 

dimensionament del cablejat elèctric de la instal·lació: 
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Taula 17. Resum del dimensionament del cablejat elèctric. 

Tipus de tram 
Potència 

(kW) 
Tensió 

(V) 
Longitud 

(m) 
P seg. 
(kW) 

I línia 
(A) 

Secció 
(mm2) 

Diàmetre 
(mm) 

Icc 
(kA) 

Inductància 
(mH/km) 

Reactància 
(Ω/km) 

Resist. 
(Ω/km) 

Caiguda 
tensió 

(V) 

Caiguda 
tensió 

(%) 

575 V (1) 250 575 100 300 376,53 185 15,8 26,5 0,35 0,10996 0,0991 9,47 1,65 

575 V (2) 250 575 100 300 376,53 185 15,8 26,5 0,35 0,10996 0,0991 9,47 1,65 

575 V (3) 250 575 100 300 376,53 185 15,8 26,5 0,35 0,10996 0,0991 9,47 1,65 

575 V (4) 250 575 100 300 376,53 185 15,8 26,5 0,35 0,10996 0,0991 9,47 1,65 

575 V (5) 250 575 100 300 376,53 185 15,8 26,5 0,35 0,10996 0,0991 9,47 1,65 

575 V (6) 250 575 100 300 376,53 185 15,8 26,5 0,35 0,10996 0,0991 9,47 1,65 

575 V (7) 250 575 100 300 376,53 185 15,8 26,5 0,35 0,10996 0,0991 9,47 1,65 

12 kV submarí 1750 12000 4000 2100 126,29 95 11,2 13,6 0,39 0,12252 0,193 199,42 1,66 

12 kV subterrani 1750 12000 1000 2100 126,29 95 11,2 13,6 0,69 0,21677 0,193 62,23 0,52 
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ANNEX 5: 

ESPECIFICACIONS 

TÈCNIQUES DEL 

DISPOSITIU DE 

RECOLLIDA DE DADES 

D’ONATGE  

4.1. Descripció 

El dispositiu de recollida de dades d’onatge és una boia del tipus Axys 

WatchMateTM a una profunditat de 61 m. Aquesta boia d’última generació 

proporciona moltes dades estratègiques per l’operació portuària i per al 

coneixement i capacitat de predicció del clima marítim regional. 
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Figura 9. Boia Axys WatchMateTM. 

Font: [Ref. 14]. 

La boia consta de dos sensors: sensor d’onatge i sensor de meteorologia, la qual 

cosa permet proporcionat les següents dades: 

 Dades oceanogràfiques 

 Onatge direccional (sensor AXYS TRIAXYS™) 

 Corrents (FSI 2D-ACM) 

 Salinitat i temperatura del mar(FSI CTD) 

 Dades meteorològiques 

 Vent (Gill Windsonic) 

 Pressió atmosfèrica (RM-Young) 

 Temperatura (AXYS-YSI) 

A més, pot ser equipada amb nombrosos sensors addicionals, com per exemple 

un sensor de qualitat d’aigües (clorofil·la, cianobacteris, terbolesa, nitrats, 

hidrocarburs, entre d’altres). 

La boia disposa de sistemes de seguretat, com la vigilància de la posició 

mitjançant GPS i comunicació Inmarsat. 

 

4.2. Posició de la boia 

La boia es troba situada a les coordenades: latitud (43o 20’ 58,34” N) i longitud 

(8o 33’ 41,32” W). A la figura següent es mostra la ubicació del dispositiu, 

marcat en vermell: 
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Figura 10. Posició de les boies Axys WatchMateTM. 

Font: [Ref. 14]. 

 

4.3. Dades registrades pel dispositiu 

El dispositiu registra les següents dades en intervals de 60 minuts: 

 Alçada significant de l’ona 

 Alçada significant de l’ona màxima 

 Direcció mitja de procedència de l’onatge 

 Direcció pic de procedència de l’onatge 

 Període mig de l’ona 

 Període de pic de l’ona 

 Pressió atmosfèrica 

 Temperatura de l’aire 

 Velocitat del vent 

 Direcció de procedència del vent 

 Velocitat de les corrents 

 Direcció de procedència de les corrents 
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 - 43 - 

ANNEX 6: 

ESPECIFICACIONS 

TÈCNIQUES DELS 

MATERIALS  

A continuació es mostren les especificacions tècniques dels elements que formen 

part de la instal·lació marina en el següent ordre: 

 XLPE Submarine Cable Systems, ABB. 

 XLPE Land Cable Systems, ABB. 

 Kabeldon premolded cable joints type SOJ 12-36 kV, ABB 
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