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RESUM

El projecte tracta sobre el diseny d'un aerogenerador de baixa potència per donar 
uns coneixements bàsics sobre l'energia eòlica que puguin servir per a futurs 
projectes de l'assignatura d'Empresa.

La  principal  finalitat  del  projecte  es  fer  un  disseny  senzil,  amb  materials 
econòmics i facilitat constructiva.

Per realitzar el projecte, s'han estudiat les característiques eòliques d'un possible 
emplaçament, s'han dissenyat diversos models per escollir l'idòni i d'aquest s'han 
realitzat diverses comprovacions i un estudi de viabilitat.

RESUMEN

El  proyecto  trata  sobre  el  diseño  de  un  aerogenerador  doméstico  de  baja 
potencia para dar unos conocimientos básicos sobre la energía eólica que puedan 
servir para futuros proyectos de la asignatura de Empresa.

La principal finalidad del proyecto es hacer un diseño sencillo, con materiales 
económicos y de facilidad constructiva.

Para realizar el diseño, se han estudiado las características eólicas de un posible 
emplazamiento, se han diseñado varios modelos para escoger el idóneo y, de 
éste se han realizado varias comprobaciones y un estudio de viabilidad.

ABSTRACT

The project treats on the design of a domestic wind generator of low power to 
give basic knowledge of wind power that they could serve for future projects of 
the subject Empresa.

The principal  purpose of  the project  is  to do a simple design, with economic 
materials and constructive facilities.

To realize the design, it has been studied the wind characteristics of a possible 
emplacement, it has been designed several models to choose the suitably one 
and it has been done some checkings about that and a study of viability.

- 5 -



Jordi Milà Carrasco                                                                                                                                                       

AGRAÏMENTS

L'agraïment que vull fer pel seu suport constant, la paciència i tot el que m'han 
aportat al llarg de tots aquests anys és als meus pares, als quals els hi dedico 
aquest projecte.

- 6 -



                                                                                       Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic  

CAPÍTOL 1: OBJECTE I 

ABAST DEL PROJECTE

1.1.Objecte del projecte
L'objecte  d'aquest  Projecte  Final  de  Carrera  és  dissenyar  un  aerogenerador 
domèstic de baixa potència.

El  disseny  d'aquest  aerogenerador  està  orientat  a  ser  una  eina  d'ajuda  per 
l'assignatura d'Empresa a l'EUETIB, resultant el disseny de l'aerogenerador el 
més senzill possible, realitzat amb materials econòmics i de facilitat constructiva.

Al  ser  una  eina  d'ajut  per  estudiants,  la  memòria  del  projecte  també  està 
enfocada a ser de fàcil  comprensió i  sense aprofundir en la matèria i  l'ús de 
tecnicismes.

1.2.Abast del projecte
Aquest projecte pretén assolir els següents objectius:

– Aportar els coneixements bàsics sobre l'energia eòlica.

– Realitzar un estudi previ del recurs eòlic disponible.

– Dissenyar un aerogenerador de baixa potència.

– Especificar els components mecànics i elèctrics bàsics de l'aerogenerador.

– Realitzar un estudi de viabilitat.
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CAPÍTOL 2: 

ANTECEDENTS I 

JUSTIFICACIÓ DEL 

PROJECTE

2.1.Antecedents
La  primera  aplicació  de  l'energia  eòlica  de  la  qual  es  té  constància  és 
aproximadament l'any 5000 aC a Egipte i Mesopotàmia, on s'aprofitava el recurs 
del vent per la navegació, l'aire impulsava les veles de les naus i els vaixells. 

Segles  després,  es  tenen  refèrencies  de  la  construcció  de  molins  de  vent 
destinats a l'agricultura i que es feien servir per regar els conreus o moldre el gra 
sense a Egipte i altres zones com Pèrsia o China.

A Europa l'aparició dels primers molins data de l'Edat Mitjana i es situa a França, 
Itàlia i Grècia. 

La introducció d'aquests molins ve marcada per dues teories, la primera és la 
pròpia investigació en l'energia del vent i la segona és la introducció per part dels 
creuats al tornar a Occident dels molins orientals.  Aquests primers molins es 
destinaven a l'agricultura sent la majoria d'ells d'eix horitzontal. 
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Figura 2.1. Molí per moldre gra de Creta (s.XII)

La tècnica va permetre evolucionar els models primitius i  va posar a algunes 
zones com exponents de l'aprofitament del recurs eòlic, com és el cas d'Holanda 
on a l'any 1600 es van estimar que hi havia 20000 molins en funcionament i  
l'evolució dels molins com el de Leopold Jacob al 1724 que incorpora una bomba 
de pistó, el de Steward Perry conegut com a multipala americà al 1883 i del qual 
es van construir més de 6 milions d'unitats.

Figura 2.2. Molí acoplat a una bomba de pistó

A partir de 1900 és quan hi va haver un increment qualitatiu en l'energia eòlica 
degut a l'estudi de l'aerodinàmica amb investigadors com Prandtl o Betz, que al 
1927 va publicar el seu estudi sobre l'aprofitament de l'energia del vent.

Amb els conflictes mundials  i  el  baix preu dels  combustibles fòssils,  l'energia 
eòlica no va tornar a resorgir fins al 1973, any de la primera crisi del petroli, que 
va fer que mols països comencessin a interessar-se de nou en l'aprofitament de 
l'energia gratuïta del vent. 

Pel que respecta a Espanya el primer aerogenerador instal·lat va ser el de Tarifa 
a l'any 1981, un prototip que proporcionava 100kW, mentre que Catalunya la 
primera aparició va ser a l'any 1986.
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Figura 2.3. Aerogenerador de 100kW de Tarifa

Actualment Espanya és el quart país amb major producció eòlica després d'Estats 
Units,  China  i  Alemanya,  amb  un  total  de  888  parcs  eòlics  operatius  però 
insuficients ja que solament aquesta energia és el 20% de la total. 

Pel  que respecta a Catalunya, és la  vuitena comunitat  en producció,  amb 31 
parcs eòlics en funcionament i amb el pla d'energia a Catalunya 2006-2015 es 
vol arribar als 3300 MW de producció (actualment 851,41 MW)

2.2.Justificació del projecte
Degut a la contaminació del  planeta i  la necessitat  de buscar alternatives als 
combustibles fòssils, en els últims anys s'ha desenvolupat l'estudi de les energies 
renovables com l'energia solar o la eòlica per afavorir l'aprofitament d'aquestes 
en la vida diària. 

Per aquest motiu, aquest projecte s'enfoca en el disseny d'un aerogenerador que 
pugui aprofitar l'energia èolica i explicar els conceptes bàsics sobre el vent d'una 
forma simple i sencilla.  
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CAPÍTOL 3: ENERGIA 

EÒLICA I 

AEROGENERADORS

3.1.Energia eòlica

3.1.1.El vent

El terme eòlic prové del llatí aeolicus, pertanyent a Eolo que era el déu del vent. 
El vent és el moviment de les masses d'aire i les vibracions d'aquest, i l'energia 
eòlica és la resultant de l'aprofitament de l'energia cinètica d'aquest moviment 
que es produeix per l'escalfament no uniforme de la superfície terrestre per part 
de la radiació solar (1,74·1017 W). 

La radiació solar provoca que la superfície terrestre s'escalfi cedint calor a l'aire 
més proper, que és més lleuger i per tant tendeix a pujar fins altures de 10 km 
provocant  que l'aire  fred  ocupi  els  espais  deixats  pel  calent  i  provocant  una 
circulació de matèria, un flux de convecció que intenta regular les diferències 
termodinàmiques entre zones.

Figura 3.1. Circulació d'aire calent i fred 
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Aquesta energia eòlica es pot aprofitar per convertir-la en energia mecànica que 
s'empra en sistemes de bombeig o a l'agricultura amb els molins de vent per 
moldre gra o en energia elèctrica transformada per aerogeneradors.

3.1.2.Tipus de vent

El vent ve marcat per la diferència de temperatures, però existeixen diferents 
factors que afecten aquesta circulació:

– Vents geostròfics i força de Coriolis: l'escalfament de la superfície terrestre 
és desigual, les regions properes a l'ecuador reben més radiació solar que 
la resta, això provoca que l'aire calent s'elevi fins a una altura de 10 km i 
que es separi en dues corrents, una cap a l'hemisferi nord i l'altra cap a 
l'hemisferi sud on la temperatura de l'aire és inferior. Si la Terra no tingués 
un moviment de rotació, aquest aire seguiria el mateix cicle, però al estar 
en rotació, existeix una força de curvatura anomenada força de Coriolis 
que,  amb  la  força  centrífuga  de  rotació  provoca  una  desviació  del 
moviment.  Encara  que  no  resulti  aparent,  la  força  de  Coriolis  pot  ser 
visible en factors com per exemple els marges dels rius que són desiguals, 
el desgast dels materials degut a l'exposició de partícules que es mouen 
en una determinada direcció o el sentit dels remolins segons l'hemisferi 
nord i sud.

La combinació de la circulació de l'aire en moviment de l'ecuador als pols i 
aquesta força fa que a una altura de 1 km on el fregament de l'aire amb la 
superfície  terrestre  sigui  mensypreable  provoqui  unes  trajectòries  
constants que donen lloc als vents geostròfics.

Per determinar els vent geostròfics s'empren globus sonda.

– Vents de superfície: a altures inferiors de 100 metres respecte el terra, els 
factors que importants que afecten al vent són la localització geogràfica, la 
rugositat del terreny o l'orografia i es destaquen:

a) Brises : la diferència en l'escalfament de la superfície terrestre i 
l'aigua del mar o llacs dóna lloc al fenòmen de les brises. Durant el 
dia la terra s'escalfa més ràpidament que l'aigua per efecte del sol i 
provoca que l'aire pugi i circuli en direcció a l'aigua creant una 
depresió que provoca que l'aire fred de l'aigua circuli cap a terra  
com és el cas de les brises marines mentre que durant la nit la terra 
es refreda més ràpidament provocant l'efecte contrari, brises 
terrestres provocant que en zones pròximes pugui haver una gran 
difèrencia entre potencials eòlics degut als efectes de les brises i  
sent més accentuants en zones amb accidents geogràfics 
considerables que afecten a aquesta circulació. 

Figura 3.2. Brises marines
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Un exemple de brises marines és el Sirocco, un vent del Sàhara que 
circula al Mediteràni i a gran escala els monzons que varien la 
direcció segons l'estació i  la diferència de temperatures entre la  
terra i el mar. 

b) Vents catabàtics i anabàtics: aquests vents són produïts per la  
circulació d'aires fred desde regions elevades fins a d'altres més  
baixes en forma de brises a través de valls. El vent catabàtic és el 
que presenta una component vertical descendent mentre que 
l'anabàtic és ascendent.

Figura 3.3. Vents catabàtics

c) Efecte Föhn: aquest vent és el que a vegades es produeix en  
vessants a sotavent en sistemes muntanyosos. Es caracteritza per 
ser fort, sec i càlid i es produeix quan un sistema de baixes 
pressions s'apropa a una muntanya  fent que l'aire pugi refredant-se 
fins a temperatures inferiors a la de condensació que provoquen  
precipitació a un vessant mentre que a l'altre l'aire és més sec degut 
a que ha perdut humitat i s'escalfa.

Figura 3.4. Efecte Föhn

3.1.3.Velocitat del vent

L'aire  en moviment  és  energia  cinètica  i  la  velocitat  és  un factor  clau  en la 
generació d'energia eòlica. Tal  com s'ha vist hi han diversos tipus de vent que 
afecten  al  potencial  eòlic  d'una  zona,  i  per  dissenyar  un  aerogenerador  que 
obtingui aquesta energia s'ha d'estudiar la velocitat del vent en un indret. Per 
estudiar el vent hi ha dos paràmetres essencials, la velocitat i la direcció. 

La velocitat del vent es mesura mitjançant anemòmetres i les medicions poden 
ser de tres tipus:

– Instantànies: es mesura la velocitat del vent en un instant precís.

– Mitjana  aeronàutica:  es  mesura  la  velocitat  mitjana  del  vent  durant  2 
minuts.

– Mitjana meteorològica: es mesura la velocitat del vent mitjana durant 1 
minuts. 
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Una altra forma de mesurar la velocitat del vent és a partir de l'Escala Beaufort, 
almirant anglès que al 1850 va classificar la velocitat del vent amb una escala de 
referència i els efectes que es poden apreciar a terra o al mar. 

Aquesta  escala  és  una  manera  intuïtiva  de  classificar  la  velocitat  del  vent  i 
s'utilitza entre altres coses a les prediccions meteorològiques per determinar la 
velocitat del vent segons el nombre de l'escala o força corresponent:

Taula 3.1. Escala de Beaufort

Escala o 
força

Velocitat 
(m/s)

Velocitat 
(km/h)

Nom Efectes

0 0-0,5 0-1 Calma
El fum 

ascendeix en 
vertical

1 0,6-1,7 2-6 Vent fluix
El fum indica la 

direcció del 
vent

2 1,8-3,3 7-12 Suau
Es mouen les 

fulles dels 
arbres

3 3,4-5,2 13-18 Lleu
S'agiten les 

fulles

4 5,3-7,4 19-26 Moderat
S'aixeca pols i 

s'agiten les 
copes d'arbres

5 7,5-9,8 27-35 Regular
Petits 

moviments 
d'arbres

6 9,9-10,4 36-44 Fort
Es mouen les 

branques

7 12,5-15,2 45-54 Molt fort
Es mouen els 
arbres grans

8 25,3-18,2 55-65 Temporal

Trencaments 
petits als 
arbres, 

dificultat al 
caminar
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9 18,3-21,5 66-77 Temporal fort

Trencaments 
als arbres, 
impossible 

caminar contra 
el vent

10 21,6-25,1 78-90
Temporal molt 

fort
Arbres 

arrancats

11 25,2-29 91-104 Tempestat
Danys en 
terrats

12 Més de 29 Més de 104 Huracà
Destrucció 

total

Per la direcció del vent s'empren penells i a partir de les medicions dels penells 
s'obté la rosa dels vents que indica la direcció predominant del vent.

Taula 3.2. Direccions del vent

Sigles Nom Direcció (º)

N Nord 0

NNE Nord Nord-Est 22,5

NE Nord-Est 45

ENE Est Nord-Est 67,5

E Est 90

ESE Est Sud-Est 112,5

SE Sud-Est 135

SSE Sud Sud-Est 157,5

S Sud 180

SSW Sud Sud-Oest 202,5

SW Sud-Oest 225
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WSW Sud-Oest Oest 247,5

W Oest 270

WNW Oest Nord-Oest 292,5

NW Nord-Oest 315

NNW Nord Nord-Oest 337,5

Els registres que s'obtenen de les medicions al llarg dels anys han donat lloc a 
models com mapes de vents: 

Figura 3.5. Mapa eòlic d'Europa

3.1.4. Factors que afecten l'obtenció de l'energia eòlica

Deixant de banda la velocitat  del  vent com a factor  clau de l'energia eòlica, 
trobem diversos factors que afecten l'aprofitament de l'energia del vent com són:

– Rugositat  del  terreny:  la  rugositat  del  terreny  es  refereix  a  l'altura 
respecte al terra en que la velocitat seria nul·la. Aquest factor es important 
ja què caracteritza la superfície on es troba situat l'aerogenerador, no és el 
mateix estar a l'aigua on la superfície es llisa i no presenta obstacles per la 
circulació del vent que una superfície formada per herbes, arbres o el cas 
més  desfavorable  com  les  grans  ciutats  que  formen  obtacles  que 
ralenteixen el vent.

La solució per vèncer la rugositat es buscar zones on el terreny és llis com 
per exemple al costat de l'aigua o àrees agrícoles de conreu oberts.

– Turbulències  per  obstacles:  quan  una  zona  està  molt  accidentada  o 
l'aerogenerador es troba al costat d'obstacles es produeixen turbulències 
amb  una  disminució  de  la  velocitat  del  vent,  fluxos  d'aire  irregulars  i 
remolins  que no pot  aprofitar  l'aerogenerador i  que a vegades pot ser 
perjudicial pel seu comportament mecànic. Els obstacles més usuals són 
edificis i arbres, que poden tenir un comportament com a obstacle variable 
segons l'estació si l'arbre té fullatge dens que no deixa passar el vent o si 
ha perdut fulles i deixa passar parcialment el vent. 
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La solució per vèncer les turbulències es emplaçar l'aerogenerador en una 
zona oberta sense obstacles propers.

– Orografia: els obstacles naturals del terreny tenen una influència en el flux 
d'aire  provocant  acceleracions  o  desacceleracions.  Aquestes  influències 
són:

a) Un turó arrodonit provoca ascendència sense turbulències.

b) Quan el  vent topa amb una superfície  abrupta es generen vents 
rotors que giren sobre ells mateixos si és suau i turbulències si el vent 
és fort. 

c)  En  cas  que  el  flux  de  vent  sigui  laminar  també  es  formen 
turbulències si es topa amb pendents pronunciats i poden produïr un 
efecte tallant si topen amb aire inmòbil fred com per exemple al estar 
en un curs d'un riu. 

d) Orografies amb sortints pronunciats provoquen turbulències fortes 
en el punt més elevat i fluxes d'aire descendent seguidament.

Aquests efectes relacionats amb l'orografia a vegades es poden aprofitar 
per augmentar la velocitat del vent en llocs puntuals i d'aquesta manera 
obtenir més energia. Dos efectes beneficiosos que s'aprofiten són:

a) Efecte túnel: la velocitat del vent augmenta entre dos obstacles que 
l'aturen i comprimeixen l'aire i l'envien entre ells creant l'efecte túnel. 
Si  es  situa l'aerogenerador  dintre  d'aquesta  zona on la  velocitat  és 
superior s'ha de vigilar que les turbulències no siguin molt fortes ja que 
la variabilitat de la direcció del vent pot causar una fallada mecànica de 
l'aerogenerador.  

b) Efecte turó: als turons sempre es poden trobar velocitats superiors a 
la  de  les  valls  degut  a  que  l'aire  es  comprimeix  a  la  part  alta  i 
s'expandeix  per  descendir  fins  a  la  zona  inferior  provocant  que  la 
velocitat del vent augmenti.

– Altura: el perfil de velocitats augmenta segons l'alçada sobre el nivell del 
terra ja que amb l'altura es redueix el fregament amb el terreny. Aquesta 
variació  està  relacionada  amb  la  Llei  exponencial  de  Hellman,  que 
relaciona la velocitat del vent segons l'altura en que es troba el centre de 
l'aerogenerador i la rugositat del terreny en que està situat.

3.1.5.Avantatges de l'energia eòlica

L'energia que s'extreu del vent té molts avantatges:

– És inesgotable i renovable: l'energia eòlica prové indirectament del sol que 
escalfa l'aire i fa que aquest circuli en forma de vent, a més que es en 
menor o major mesura està present a tot el món.

– És  neta:  com la  font  energètica  és  el  vent  no  es  produeixen  residus 
contaminants com gasos d'efecte hivernacle, residus sòlids procedents de 
la combustió, l'explotació energètica no afecta al medi ambient i a més el 
desmuntatge de l'aerogenerador és pràcticament reversible i no afecta a 
l'entorn on estava situat.  Tots aquests factors contribueixen a evitar  el 
canvi climàtic.
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– És barata: degut als avenços tècnics i aerodinàmics es pot obtenir una 
bona quantitat d'energia si el potencial eòlic de la zona on s'instal·la és 
adequat i fa que s'amortizi l'únic cost, la inversió inicial de construcció de 
l'aerogenerador. També és més econòmica que altres energies renovables 
com per  exemple  l'energia  solar  ja  que el  cost  és  menor  i  la  facilitat 
constructiva és més senzilla.

3.1.6.Desavantatges de l'energia eòlica

Els desavantatges que té l'energia eòlica són:

– El vent: encara que sigui un recurs inesgotable i renovable, el régim de 
vent pot ser intermitent provocant que en ocasions puntuals falti energia i 
s'hagi de dependre d'altres fonts.

– Situació: les millors zones on es poden col·locar els aerogeneradors són 
dintre del mar on els vents són forts i el terreny no provoca una reducció 
del  potencial  eòlic  o  zones  on  no  existeixen  obstacles  com  edificis. 
Aquestes zones estan allunyades dels punts de consum de l'energia i per 
tant es necessari el transport d'aquesta energia.

– Impacte ambiental:  la  col·locació  d'aerogeneradors  provoca un impacte 
visual en l'entorn i en menor mesura pot provocar mortaldat en les aus 
que puguin impactar contra l'aerogenerador i les ales.

3.2.Aerogeneradors

3.2.1.Tipus d'aerogeneradors

L'aerogenerador  és  l'encarregat  de  transformar  l'energia  eòlica  en  energia 
elètrica. Existeixen diversos tipus d'aerogeneradors i es classifiquen segons els 
criteris següents:

– Eix del  rotor:  la classificació ve donada per si  l'aerogenerador és d'eix 
vertical o horitzontal:

a) Eix vertical: l'eix de rotació és perpendicular a terra i per tant no és 
necessari un dispositiu d'orientació per captar l'energia del vent. 

L'avantatge  principal  és  que  el  sistema  intern  de  transmissió  de 
potència,  el  generador  o  altres  equips  electrònics  són  més  simples 
degut a la configuració vertical i no és necessari tanta infraestructura 
mentre que el principal inconvenient és que produeixen menys energia 
que els d'eix horitzontal. 

Figura 3.6. Aerogenerador Darrieus
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Alguns aerogeneradors d'eix vertical són els rotors Darrieus o els rotors 
Savonius. 

b) Eix horitzontal: els rotors d'eix  horitzontal  són aquells que tenen 
l'eix de rotació perpendicular a la direcció del vent. 

L'avantatge principal d'un aerogenerador d'eix horitzontal és que té una 
producció energètica major però el principal desavantatge és que són 
més costosos.

Aquests aerogeneradors es classifiquen segons:

1- Turbines lentes o multipala: són formades per més de tres pales i 
normalment s'emprem per sistemes de bombeig degut a la  poca 
generació d'energia però elevats parells d'engegada.

Figura 3.7. Turbina multipala

2- Turbines ràpides: formades per 1, 2 o 3 pales normalment de 
tipus  aerodinàmics  que  fan  que  l'aerogenerador  giri  a  major 
velocitat  i  per  aquest  motiu  sigui  el  més  usat  en  la  generació 
d'energia elèctrica a partir del vent.

Figura 3.8. Turbina bipala

– Posició respecte el vent: la classificació ve donada per la disposició del 
rotor a sotavent o sobrevent:

a) Aerogeneradors a sotavent: són aquells que tenen el rotor situat a 
sotavent. Aquesta configuració on el cos de la torre s'interposa entre el 
vent i el rotor minimitza la producció d'energia però té l'avantatge que 
l'orientació d'aconsegueix de forma passiva.

b) Aerogeneradors a sobrevent: són els més utilitzats ja que l'acció del 
vent incideix directament sobre les pales del rotor i d'aquesta manera 
no  hi  han  pèrdues  energètiques  per  obstacles.  Aquest  sistema 
necessita  d'elements  d'orientació  per  assegurar  que el  vent  incideix 
perpendicularment sobre el rotor. 
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– Orientació: la classificació segons l'orientació ve donada per la manera en 
que  l'aerogenerador  s'encara  per  aconseguir  que  el  rotor  estigui 
perpendicular a l'acció del vent. La diverses formes per orientar-se són:

a) Conicitat: s'empra un motor elèctric i un sistema d'engranatges per 
orientar el rotor. Aquest sistema és el que s'utilitza en aerogeneradors 
de gran potència ja es requereix energia per alimentar el motor i el 
sistema  és  complex  però  l'avantatge  és  que  l'orientació  és  fa  de 
manera ràpida.

b) Molins auxiliars: és un mètode que no s'empra gaire i  en el que 
s'utilitzen  diversos  molins  al  llarg  de  les  cares  de  la  góndola  per 
aconseguir que almenys giri un.

c) Penell: és el sistema més senzill per orientar un aerogenerador però 
que  solament  es  pot  utilitzar  per  aerogeneradors  petits.  El  sistema 
d'orientació  és  un  penell  situat  a  l'extrem contrari  del  rotor  i  que 
provoca que l'aerogenerador s'orienti si el vent canvia de direcció degut 
a la força del vent si la cua del penell no està alineada correctament. 

3.2.2.Parts d'una aerogenerador

Existeixen  molts  tipus  d'aerogeneradors,  però  els  més  utilitzats  són  els 
aerogeneradors d'eix horitzontal de tres pales de gran potència que es troben a 
la majoria de parcs eòlics. 

Figura 3.9. Parts d'un aerogenerador

Les parts principals d'aquests aerogeneradors són:

– Pales: les pales són un dels elements més importants de l'aerogenerador 
ja  que  transformen la  velocitat  del  vent  que  incideix  en  moviment  de 
rotació per poder generar l'energia elèctrica.  

Els materials de les pales amb perfils aerodinàmics són de fibra de vidre i 
resina de polièster que tenen bones propietas mecàniques com resistència 
a la fatiga, poca dilatació del material i facilitat constructiva.

La configuració de tres pales ve donada per l'augment d'aprofitament del 
recurs eòlic ja que d'una configuració d'una sola pala a dues s'incrementa 
en  un  10% i  de  dues  a  tres  un  4%,  mentre  que  amb  quatre  pales 
l'increment és inferior al 1% i l'estabilitat estructural que s'aconsegueix 
amb les tres pales també és menor. 
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– Boix: el boix és l'element que uneix les pales amb l'eix. En sistemes de 
dues pales el boix pot ser basculant permetent que hi hagi un moviment 
lliure entre el pla perpendicular i el de les pales inferior a 10º per aprofitar 
la força del vent, però normalment el boix és rígid i la unió de les pales 
amb l'eix es fa de manera rígida com per exemple amb unions cargolades.

– Eix: l'eix de baixes revolucions és el que està conectat al boix i transmet la 
velocitat de gir de les pales a la caixa multiplicadora

– Caixa multiplicadora: la caixa multiplicadora és l'encarregada d'augmentar 
la velocitat de gir de l'eix i d'aquesta manera ajustar el règim de gir i la 
freqüència del generador elèctric gràcies a un sistema d'engranatges que 
poden ser rectes o helïcoidals, sent la relació de transmissió el factor que 
relaciona la velocitat de gir entre l'eix connectat al boix i l'eix de sortida de 
la caixa multiplicadora. La transmissió d'engranatges es pot fer mitjançant 
diverses etapes de transmissió per aconseguir la velocitat desitjada.  

– Eix d'alta velocitat: és l'encarregat de connectar la caixa multiplicadora 
amb el generador elèctric.

– Generador elèctric: el generador elèctric transforma l'energia mecànica del 
rotor en energia elèctrica per consum. Està format per imans acoplats al 
rotor que provoquen un camp magnètic constat giratori i aquest passa per 
les  bobines  provocant  un  flux  magèntic  variable  en  elles  i  d'aquesta 
manera  un  voltatge  degut  a  la  variació  en  el  temps.  Els  factors  que 
determinen la generació d'electricitat són el nombre de pols del generador 
i la velocitat de rotació.

Normalment  per  a  la  generació  s'utilitzen  generadors  trifàsics  i  dintre 
d'aquests hi ha dos tipus de generadors utilitzats en les turbines eòliques:

a) Síncron: un generador elèctric síncron o alternador és aquell  que 
gira  a  freqüència  constant  i  normalment  estan  connectats  a  un 
convertidor  de freqüència  per  aconseguir  que la  velocitat  de gir  del 
generador pugui ser variable com la velocitat del vent. 

b)  Asíncron:  els  generadors  asíncrons  són  els  més  utilitzats  en 
aerogeneradors ja que poden girar a velocitats diferents i  presenten 
més facilitat constructiva.

– Controlador  electrònic:  el  controlador  elèctronic  d'un  aerogenerador  de 
gran potència és l'encarregat de monitoritzar les dades de la turbina. Els 
aerogenerador moderns poden supervisar més de 100 paràmetres, alguns 
dels més importants són la velocitat i direcció del vent per orientar les 
pales  i  el  rotor  per  aprofitar  la  màxima  potència  eòlica,  controlar  la 
velocitat de gir dels eixos i del generador elèctric, supervisar el correcte 
funcionament de la turbina i enviar dades estadístiques de funcionament o 
generació elèctrica. 

– Refrigeració:  per  poder  garantir  el  correcte  funcionament  de 
l'aerogenerador  s'empra  un  sistema  de  refrigeració  que  regula  la 
temperatura del  generador elèctric gràcies a ventiladors d'aire o en els 
més avançats refrigeració per aigua que augmenten el rendiment però són 
més complexos de construir. 

També s'utilitzen sistemes de refrigeració en altres parts del sistema com a 
la caixa multiplicadora, on es refreda l'oli dels engranatges per tal que es 
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treballi en el punt òptim de temperatura i no es malmeti el sistema de 
transmissió.

– Adquisició de dades: el sistema d'adquisició de dades d'una turbina eòlica 
està  format  per  un  anemòmetre  i  un  penell  que  envien  les  dades  de 
velocitat i direcció del vent al controlador electrònic.

L'anemòmetre envia les dades de velocitat del vent i d'aquesta manera es 
pot configurar la posició de les pales per obtenir l'angle òptim d'atac al 
vent o poder parar la rotació en casos de vent extrem mentre que les 
dades  del  penell  s'empren  per  regular  l'orientació  de  l'aerogenerador  i 
encarar correctament el rotor amb la direcció del vent. 

– Gòndola: la gòndola és la part superior d'un aerogenerador i l'habitatge on 
es troben els sistemes mecànics i elèctrics de l'aerogenerador.

La gòndola es connecta amb la torre de sustentació mitjançant un sistema 
de tranmissió i corones dentades  per poder orientar-la segons la direcció 
del vent. 

– Torre: la torre és la part de l'aerogenerador encarregada de la sustentació 
de la gòndola i el rotor. Com més alta sigui la torre més energia s'obté 
degut a la variació de la velocitat del vent amb l'altura però més dificultat 
constructiva. 

Els tipus de torre que s'empren en aerogeneradors són:

a)  Torre  d'acer  tubular:  és  el  tipus  de  torre  més  utilitzada  en  la 
construcció d'aerogeneradors de gran potència degut al comportament 
mecànic i  l'altura que es pot assolit  amb aquest mètode. Les torres 
estan constituïdes per la unió de diversos trams de secció troncocònica 
amb  un  diàmetre  major  a  la  base  per  augmentar  la  resistència 
estructural i disminuïr el cost de material.

Figura 3.10. Aerogenerador amb torre d'acer tubular

b) Torre amb estructura de gelosia: són torres formades per unions 
soldades de perfils d'acer constructiu formant una estructura que té la 
mateixa rigidesa estructural que els perfils tubulars d'acer i de menor 
cost econòmic a l'emprar menys material per a la seva construcció però 
d'un impacte visual pitjor per a l'entorn.
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Figura 3.11. Aerogenerador amb torre de gelosia

c) Torres de formigó: les torres estan fabricades amb formigó armat o 
amb formigó pretensat i poden ser una alternativa a les d'acer tubular 
degut  al  cost  econòmic  quan  es  necessita  una  torre  de  rigidesa 
elevada.  

d) Torres d'acer tubular amb tirants: la majoria d'aerogeneradors de 
baixa potència com els domèstics utilitzen aquest tipus de sustentació 
que es  caracteritza  per  una  torre  amb un perfil  d'acer  normalment 
tubular i l'ajuda de tirants d'acer per sostenir-la sent una sol·lució molt 
econòmica.  

Figura 3.10. Aerogenerador amb torre d'acer tubular

Cal destacar  que en alguns casos s'utilitza una combinació  d'aquests  
sistemes per subjectar l'aerogenerador com pot ser el cas d'una torre de 
gelosia en la part inferior per assegurar rigidesa a la base mentre que a la 
part superior es pot sustentar amb un perfil tubular i l'ajuda de tirants. 
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CAPÍTOL 4: DADES 

METEOROLÒGIQUES

4.1.Anàlisi de dades meteorològiques
Prèviament  al  disseny  d'un  aerogenerador  s'han  d'analitzar  les  dades 
meterològiques  de  l'emplaçament  on  es  situa  l'aerogenerador  per  saber  el 
potencial eòlic disponible de la zona. 

L'emplaçament teòric de l'aerogenerador s'ha situat a la ciutat de Barcelona al 
ser la població on es troba l'EUETIB i, per avaluar el potencial eòlic d'aquesta 
zona s'ha  analitzat  el  recull  de  dades  de dues estacions  meteoròlgiques,  les 
dades de l'Observatori Fabra i les de l'Aeoroport recollides per l'AEMET. 

L'elecció d'aquestes dues estacions segueix els següents criteris:

– Són les úniques estacions que l'AEMET té al Barcelonès.

– Ofereixen registres  de més de 20 anys d'antiguitat  mentre que les de 
l'agència catalana de la meteorologia (METEOCAT) no disposava de tantes 
dades i per saber el potencial eòlic d'una zona és recomanable disposar de 
suficients dades per analitzar.

– L'anàlisi  de dues estacions  diferents  properes  millora  la  qualitat  de les 
dades  al  disposar  d'una  mitjana  entre  elles  i  no  dependre  d'una  sola 
estació meteorològica.

4.2.Estacions meteorològiques
L'Observatori Fabra està situat a 412 metres d'altitud respecte el nivell del mar, 
l'altura de l'estació meteorològica respecte al terra és de 10 metres i es tenen 
registres a l'AEMET des de 1920 amb un codi d'identificació d'estació 0200E.

L'altura respecte del nivell del mar de l'Aeroport és de 4 metres, la seva estació 
meteorològica es troba a 6 metres respecte el terra i es tenen registres a l'AEMET 
des de 1924 amb un codi d'identificació 0076.
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Ambdues  estacions  registren  la  temperatura  màxima,  l'hora  de  temperatura 
màxima, la temperatura mínima, l'hora de temperatura minima, la temperatura 
mitjana, la ratxa de vent màxima, la direcció del vent, hora de ratxa màxima, la 
velocitat mitjana del vent, precipitació diària, la duració d'insolació en hores, la 
pressió màxima, l'hora de pressió màxima, la pressió mínima i l'hora de pressió 
mínima i d'entre aquestes les dades que s'analitzen són la velocitat mitjana del 
vent i la direcció durant els últims 20 anys (1991-2010) per obtenir uns resultats 
adequats.

El recull de dades d'aquests anys es pot trobar a l'annex A. Cal destacar que la 
direcció del vent en les dades recollides per l'AEMET es mesuren en desenes de 
grau  (x10º)  i  la  xifra  corresponent  a  99  indica  que  la  direcció  del  vent  és 
variable.

4.3.Anàlisi dades Observatori Fabra
A partir de les dades recollides per l'Observatori Fabra es fa un primer anàl·lisi 
per obtenir la velocitat mitjana i la direcció del vent predominant al llarg de 20 
anys. Primer de tot s'estudia la velocitat mitjana segons els diferents anys:

Taula 4.1 Velocitat mitjana al llarg dels anys a l'Observatori Fabra

Any Velocitat mitjana (m/s)

1991 4,34

1992 3,57

1993 3,95

1994 4,51

1995 4,58

1996 3,9

1997 4,17

1998 4,35

1999 4,13

2000 4,23

2001 4,25

2002 4,08

2003 4,22

2004 4,28
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2005 4,18

2006 3,84

2007 3,88

2008 4,08

2009 3,88

2010 4,1

Al següent gràfic s'observa les velocitats mitjanes al llarg dels anys:

Figura 4.1. Velocitat mitjana Fabra al llarg dels anys

Tal com es pot veure, la velocitat mitjana és de 4,13 m/s marcada amb una línia 
en vermell i la variació de velocitats no és significativa ja que el valor menor 
correspon a l'any 1992 amb 3,57 m/s i el valor més gran correspon a l'any 1995 
amb un valor de 4,58 m/s amb una diferència de 1,01 m/s entre ambdues però 
en conjunt les velocitats mitjanes dels anys no tenen una gran dispersió respecte 
el valor del conjunt. 

Seguidament s'estudia la velocitat mitjana segons els mesos per esbrinar si hi ha 
una variació de la velocitat mitjana segons les estacions. 
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Taula 4.2. Velocitat mitjana al llarg dels mesos a l'Observatori Fabra

Mes Velocitat mitjana (m/s)

1 4,53

2 4,07

3 4,11

4 4,43

5 3,97

6 3,89

7 3,8

8 3,92

9 3,95

10 3,97

11 4,21

12 4,68

Al següent gràfic es pot veure la velocitat mitjana dels diferents mesos de l'any 
respecte del valor mitjà:

Figura 4.2. Velocitat mitjana Fabra al llarg dels mesos
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Els mesos on la velocitat del vent és major són els d'hivern amb una velocitat 
major de 4,68 m/s al desembre mentre que els mesos d'estiu són els que tenen 
la  velocitat  mitjana  menor  amb  una  velocitat  mitjana  mínima  de  3,8  m/s 
corresponent al juliol sent la diferència entre elles menor d'1 m/s i sabent que el 
règim de velocitats de vent no és molt variable al llarg dels anys ni segons els 
mesos de l'any. 

El següent factor a tenir en compte és la direcció del vent. A la taula següent es 
mostren els percentages segons la direcció:

Taula 4.3. Direcció del vent a l'Observatori Fabra

Direcció en graus (º) Percentatge (%)

0 1,16

10 2,03

20 1,67

30 2,34

40 2,89

50 4,27

60 3,49

70 2,04

80 1,01

90 0,6

100 0,39

110 0,45

120 0,63

130 0,39

140 0,84

150 0,73

160 1,15

170 1,66

180 1,43

190 3,94
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200 5,83

210 6,62

220 6,76

230 4,43

240 2,98

250 3,18

260 2,54

270 3,15

280 2,83

290 3,16

300 2,89

310 4,49

320 7,02

330 4,44

340 4,4

350 2,18

Al  següent  gràfic  es  mostra  la  rosa  dels  vents  de  l'Observatori  Fabra  on  es 
mostra les direccions del vent predominants desde 1991 fins 2010 inclosos:
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Figura 4.3. Rosa dels vents Fabra.

Com es pot veure les direccions de vent predominants es troben entre els 190-
230º corresponents a un vent de Sud Sud-Oest i 310-330º corresponent a un 
vent de Nord Nord-Oest.

4.4.Anàlisi dades Aeroport
A partir de les dades recollides per l'Aeroport es fa un primer anàl·lisi per obtenir 
la velocitat mitjana i la direcció del vent predominant al llarg de 20 anys, des de 
1991 fins 2010. 

Primer de tot es mostren les velocitats mitjanes durant aquest període:

Taula 4.4. Velocitat mitjana al llarg dels anys a l'Aeroport

Any Velocitat mitjana (m/s)

1991 3,84

1992 3,68

1993 3,78

1994 3,93

1995 4,14

1996 4,01
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1997 4,15

1998 4,03

1999 3,84

2000 3,88

2001 3,91

2002 3,62

2003 3,78

2004 3,9

2005 4,39

2006 4,48

2007 4,63

2008 4,48

2009 4,39

2010 4,37

Al següent gràfic s'observa les velocitats mitjanes al llarg dels anys:

Figura 4.4. Velocitat mitjana Aeroport al llarg dels anys
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Tal com es pot veure, la velocitat mitjana és de 4,06 m/s marcada amb una línia 
en vermell i la variació de velocitats no és significativa ja que el valor menor 
correspon a l'any 2002 amb 3,62 m/s i el valor més gran correspon a l'any 2007 
amb un valor de 4,63 m/s amb una diferència de 1,01 m/s entre ambdues però 
en conjunt les velocitats mitjanes dels anys no tenen una gran dispersió respecte 
el valor del conjunt 4,06 m/s. 

Seguidament s'estudia la velocitat mitjana segons els mesos de l'any.

Taula 4.5. Velocitat mitjana al llarg dels mesos a l'Aeroport

Mes Velocitat mitjana (m/s)

1 3,69

2 4,06

3 4,33

4 4,58

5 4,18

6 4,15

7 4,1

8 4,02

9 3,99

10 3,91

11 3,77

12 4
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Al següent gràfic es pot veure la velocitat mitjana dels diferents mesos de l'any 
respecte del valor mitjà:

Figura 4.5. Velocitat mitjana Aeroport al llarg dels mesos

Els  mesos  on  la  velocitat  del  vent  és  major  són els  de primavera amb una 
velocitat major de 4,58 m/s a l'abril mentre que la velocitat mitjana mínima de 
3,69 m/s corresponent al gener, sent la diferència entre elles menor d'1 m/s i 
sabent que el règim de velocitats de vent no és molt variable al llarg dels anys ni 
segons els mesos de l'any encara que una mica diferent que el de l'Observatori 
Fabra i d'aquesta manera mostrant la importància d'analitzar dades de diverses 
estacions meteorològiques. Seguidament s'estudia la  direcció del  vent amb la 
taula següent:

Taula 4.6. Direcció del vent a l'Aeroport

Direcció en graus (º) Percentatge (%)

0 4,72

10 2,15

20 1,43

30 0,97

40 1,28

50 1,94
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60 3,3

70 3,94

80 3,79

90 2,23

100 1,85

110 1,25

120 1,05

130 0,82

140 0,89

150 0,84

160 0,57

170 1,13

180 1,62

190 1,9

200 2,71

210 4,86

220 7,73

230 6,66

240 5,09

250 2,26

260 0,92

270 0,97

280 0,92

290 1,53

300 1,39

310 1,13

320 0,85
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330 3,1

340 8,66

350 13,57

Al següent gràfic es mostra la rosa dels vents de l'Aeroport on es mostra les 
direccions del vent predominants dels últims anys:

Figura 4.6. Rosa dels vents Aeroport

Com es pot veure, hi ha dues direccions de vent predominants que es troben 
entre  els  220-230º  corresponents  a  un  vent  de  Sud-Oest  i  a  330-360º 
corresponent a un vent de Nord-Oest Nord.
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4.5.Model estadístic de distribució de la velocitat 
del vent  a l'Observatori Fabra

4.5.1.Factors de forma i escala 

Encara que es disposi de dades sobre la velocitat mitjana del vent durant 20 anys 
i s'ha observat que no hi ha una gran variació de la velocitat destacable, com el 
recurs eòlic té unes característiques aleatòries i disperses és aconsellable emprar 
l'estadística per caracteritzar el potencial eòlic d'un emplaçament. 

Les expressions analítiques més utilitzades en el disseny d'aerogeneradors són 
les corresponents al model de distribució de Weibull que indiquen la probabilitat 
del valor de la desviació respecte la velocitat del vent. 

Per  poder  predir  la  variació  de  la  velocitat  mitjana  del  vent  durant  un  llarg 
període de temps s'utilitzen principalment dues funcions:

– Funció de distribució acumulada de Weibull: indica la probabilitat que la 
velocitat del vent sigui menor a un valor límit.

F V =P V≤V ' =1−e
− v

C

k

(Eq. 4.1)

– Funció  de  densitat  de  probabilitat  de  Weibull:  representa  la  corba  de 
distribució de freqüències.

f V =
dF V 
d V 

= k
C

· k
C


k−1

· e
− v

C

k

(Eq. 4.2)

Al ser funcions de probabilitat, ambdues funcions compleixen:

∫ f V · dV =1 (Eq. 4.3)

Els factors de forma  k i d'escala  C (m/s) de Weibull que que apareixen a les 
equacions s'han d'ajustar  amb les dades del  vent mesurades a la zona i  per 
calcular-los es fa servir un mètode de regressió lineal transformant la funció de 
distribució acumulada de Weibull:

ln ln  1
1−F V 

=k · ln V −k ·ln C  (Eq. 4.4)

D'aquesta equació es fan els següents canvis:

Y =ln ln  1
1−F V 

 (Eq. 4.5)

X=ln V  (Eq. 4.6)

Amb X i Y s'obté una equació que té forma de recta:

Y =k · X−k · ln C  (Eq. 4.7)
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Amb aquesta expressió es fa una taula on apareixen els intervals de velocitat, la 
freqüència absoluta, la freqüència acumulada en nombre i percentatge sobre el 
total i les expressions X i Y:

Taula 4.7. Linealització paràmetres Weibull Fabra

Velocitat 
(m/s)

Freq 
absoluta

Freq 
acumulada

Freq 
acumulada 

(%)
X Y

0 4 4 0 Err:502 -7,5

0,1 0 4 0 -2,3 -7,5

0,2 0 4 0 -1,61 -7,5

0,3 3 7 0 -1,2 -6,94

0,4 0 7 0 -0,92 -6,94

0,5 0 7 0 -0,69 -6,94

0,6 9 16 0 -0,51 -6,11

0,7 0 16 0 -0,36 -6,11

0,8 26 42 0,01 -0,22 -5,15

0,9 0 42 0,01 -0,11 -5,15

1 0 42 0,01 0 -5,15

1,1 70 112 0,02 0,1 -4,16

1,2 0 112 0,02 0,18 -4,16

1,3 0 112 0,02 0,26 -4,16

1,4 151 263 0,04 0,34 -3,3

1,5 0 263 0,04 0,41 -3,3

1,6 0 263 0,04 0,47 -3,3

1,7 208 471 0,07 0,53 -2,7

1,8 0 471 0,07 0,59 -2,7

1,9 282 753 0,1 0,64 -2,21

2 0 753 0,1 0,69 -2,21

2,1 0 753 0,1 0,74 -2,21
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2,2 356 1109 0,15 0,79 -1,79

2,3 0 1109 0,15 0,83 -1,79

2,4 0 1109 0,15 0,88 -1,79

2,5 293 1402 0,19 0,92 -1,53

2,6 0 1402 0,19 0,96 -1,53

2,7 0 1402 0,19 0,99 -1,53

2,8 402 1804 0,25 1,03 -1,25

2,9 0 1804 0,25 1,06 -1,25

3 0 1804 0,25 1,1 -1,25

3,1 479 2283 0,32 1,13 -0,97

3,2 0 2283 0,32 1,16 -0,97

3,3 466 2749 0,38 1,19 -0,74

3,4 0 2749 0,38 1,22 -0,74

3,5 0 2749 0,38 1,25 -0,74

3,6 525 3274 0,45 1,28 -0,51

3,7 0 3274 0,45 1,31 -0,51

3,8 0 3274 0,45 1,34 -0,51

3,9 432 3706 0,51 1,36 -0,33

4 0 3706 0,51 1,39 -0,33

4,1 0 3706 0,51 1,41 -0,33

4,2 357 4063 0,56 1,44 -0,19

4,3 0 4063 0,56 1,46 -0,19

4,4 419 4482 0,62 1,48 -0,03

4,5 0 4482 0,62 1,5 -0,03

4,6 0 4482 0,62 1,53 -0,03

4,7 475 4957 0,69 1,55 0,15

4,8 0 4957 0,69 1,57 0,15
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4,9 0 4957 0,69 1,59 0,15

5 413 5370 0,74 1,61 0,31

5,1 0 5370 0,74 1,63 0,31

5,2 0 5370 0,74 1,65 0,31

5,3 376 5746 0,79 1,67 0,46

5,4 0 5746 0,79 1,69 0,46

5,5 0 5746 0,79 1,7 0,46

5,6 258 6004 0,83 1,72 0,57

5,7 0 6004 0,83 1,74 0,57

5,8 196 6200 0,86 1,76 0,67

5,9 0 6200 0,86 1,77 0,67

6 0 6200 0,86 1,79 0,67

6,1 219 6419 0,89 1,81 0,78

6,2 0 6419 0,89 1,82 0,78

6,3 0 6419 0,89 1,84 0,78

6,4 180 6599 0,91 1,86 0,89

6,5 0 6599 0,91 1,87 0,89

6,6 0 6599 0,91 1,89 0,89

6,7 136 6735 0,93 1,9 0,99

6,8 0 6735 0,93 1,92 0,99

6,9 115 6850 0,95 1,93 1,08

7 0 6850 0,95 1,95 1,08

7,1 0 6850 0,95 1,96 1,08

7,2 76 6926 0,96 1,97 1,15

7,3 0 6926 0,96 1,99 1,15

7,4 0 6926 0,96 2 1,15

7,5 50 6976 0,96 2,01 1,21
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7,6 0 6976 0,96 2,03 1,21

7,7 0 6976 0,96 2,04 1,21

7,8 43 7019 0,97 2,05 1,26

7,9 0 7019 0,97 2,07 1,26

8 0 7019 0,97 2,08 1,26

8,1 46 7065 0,98 2,09 1,33

8,2 0 7065 0,98 2,1 1,33

8,3 36 7101 0,98 2,12 1,39

8,4 0 7101 0,98 2,13 1,39

8,5 0 7101 0,98 2,14 1,39

8,6 29 7130 0,99 2,15 1,45

8,7 0 7130 0,99 2,16 1,45

8,8 0 7130 0,99 2,17 1,45

8,9 15 7145 0,99 2,19 1,49

9 0 7145 0,99 2,2 1,49

9,1 0 7145 0,99 2,21 1,49

9,2 14 7159 0,99 2,22 1,53

9,3 0 7159 0,99 2,23 1,53

9,4 11 7170 0,99 2,24 1,56

9,5 0 7170 0,99 2,25 1,56

9,6 0 7170 0,99 2,26 1,56

9,7 14 7184 0,99 2,27 1,62

9,8 0 7184 0,99 2,28 1,62

9,9 0 7184 0,99 2,29 1,62

10 9 7193 0,99 2,3 1,66

10,1 0 7193 0,99 2,31 1,66

10,2 0 7193 0,99 2,32 1,66
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10,3 9 7202 1 2,33 1,71

10,4 0 7202 1 2,34 1,71

10,5 0 7202 1 2,35 1,71

10,6 3 7205 1 2,36 1,73

10,7 0 7205 1 2,37 1,73

10,8 2 7207 1 2,38 1,74

10,9 0 7207 1 2,39 1,74

11 0 7207 1 2,4 1,74

11,1 7 7214 1 2,41 1,8

11,2 0 7214 1 2,42 1,8

11,3 0 7214 1 2,42 1,8

11,4 4 7218 1 2,43 1,84

11,5 0 7218 1 2,44 1,84

11,6 0 7218 1 2,45 1,84

11,7 2 7220 1 2,46 1,87

11,8 0 7220 1 2,47 1,87

11,9 2 7222 1 2,48 1,9

12 0 7222 1 2,48 1,9

12,1 0 7222 1 2,49 1,9

12,2 2 7224 1 2,5 1,94

12,3 0 7224 1 2,51 1,94

12,4 0 7224 1 2,52 1,94

12,5 1 7225 1 2,53 1,96

12,6 0 7225 1 2,53 1,96

12,7 0 7225 1 2,54 1,96

12,8 1 7226 1 2,55 1,98

12,9 0 7226 1 2,56 1,98

- 41 -



Jordi Milà Carrasco                                                                                                                                                       

13 0 7226 1 2,56 1,98

13,1 1 7227 1 2,57 2,01

13,2 0 7227 1 2,58 2,01

13,3 0 7227 1 2,59 2,01

13,4 0 7227 1 2,6 2,01

13,5 0 7227 1 2,6 2,01

13,6 0 7227 1 2,61 2,01

13,7 0 7227 1 2,62 2,01

13,8 0 7227 1 2,62 2,01

13,9 2 7229 1 2,63 2,1

14 0 7229 1 2,64 2,1

14,1 0 7229 1 2,65 2,1

14,2 1 7230 1 2,65 2,18

14,3 0 7230 1 2,66 2,18

14,4 0 7230 1 2,67 2,18

14,5 0 7230 1 2,67 2,18

14,6 0 7230 1 2,68 2,18

14,7 0 7230 1 2,69 2,18

14,8 0 7230 1 2,69 2,18

14,9 0 7230 1 2,7 2,18

15 0 7230 1 2,71 2,18

15,1 0 7230 1 2,71 2,18

15,2 0 7230 1 2,72 2,18

15,3 0 7230 1 2,73 2,18

15,4 0 7230 1 2,73 2,18

15,5 0 7230 1 2,74 2,18

15,6 0 7230 1 2,75 2,18
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15,7 0 7230 1 2,75 2,18

15,8 0 7230 1 2,76 2,18

15,9 0 7230 1 2,77 2,18

16 0 7230 1 2,77 2,18

16,1 0 7230 1 2,78 2,18

16,2 0 7230 1 2,79 2,18

16,3 0 7230 1 2,79 2,18

16,4 1 7231 1 2,8 #DIV/0!

16,5 0 7231 1 2,8 #DIV/0!

16,6 0 7231 1 2,81 #DIV/0!

16,7 0 7231 1 2,82 #DIV/0!

16,8 0 7231 1 2,82 #DIV/0!

16,9 0 7231 1 2,83 #DIV/0!

17 0 7231 1 2,83 #DIV/0!

17,1 0 7231 1 2,84 #DIV/0!

17,2 0 7231 1 2,84 #DIV/0!

17,3 0 7231 1 2,85 #DIV/0!

17,4 0 7231 1 2,86 #DIV/0!

17,5 0 7231 1 2,86 #DIV/0!

17,6 0 7231 1 2,87 #DIV/0!

17,7 0 7231 1 2,87 #DIV/0!

17,8 0 7231 1 2,88 #DIV/0!

17,9 0 7231 1 2,88 #DIV/0!

18 0 7231 1 2,89 #DIV/0!

18,1 0 7231 1 2,9 #DIV/0!

18,2 0 7231 1 2,9 #DIV/0!

18,3 0 7231 1 2,91 #DIV/0!
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18,4 0 7231 1 2,91 #DIV/0!

18,5 0 7231 1 2,92 #DIV/0!

18,6 0 7231 1 2,92 #DIV/0!

18,7 0 7231 1 2,93 #DIV/0!

18,8 0 7231 1 2,93 #DIV/0!

18,9 0 7231 1 2,94 #DIV/0!

19 0 7231 1 2,94 #DIV/0!

19,1 0 7231 1 2,95 #DIV/0!

19,2 0 7231 1 2,95 #DIV/0!

19,3 0 7231 1 2,96 #DIV/0!

19,4 0 7231 1 2,97 #DIV/0!

19,5 0 7231 1 2,97 #DIV/0!

19,6 0 7231 1 2,98 #DIV/0!

19,7 0 7231 1 2,98 #DIV/0!

19,8 0 7231 1 2,99 #DIV/0!

19,9 0 7231 1 2,99 #DIV/0!

20 0 7231 1 3 #DIV/0!

Els valors corresponents a X i Y es poden graficar per tenir una millor visió dels 
resultats:
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Figura 4.7. Linealització paràmetres Weibull Fabra

Amb  el  mètode  de  regressió  lineal  es  poden  trobar  els  paràmetres  que 
caracteritzen la distribució de Weibull,  el factor d'escala C que indica com de 
ventós és en promig l'emplaçament escollit i el factor k que defineix la forma de 
la  distribució,  valors  petits  de  k  menors  que  2  indiquen  major  variabilitat 
respecte a  la mitjana anual, valors majors que 2 indica que la variabilitat de la 
velocitat és petita i el valor k=2 correspon al factor d'escala que s'empra en la 
distribució de Rayleigh, una aproximació que s'utilitza quan no es disposa de 
gaires  dades  de  vent  ja  que  normalment  els  dissenyadors  i  fabricants 
d'aerogeneradors fan servir paràmetres d'escala compresos entre 1,5 i 4 als seus 
gràfics de rendiment d'aerogeneradors. 

En aquest cas, el factor d'escala C és 4,63 m/s mentre que el factor adimensional 
de forma k és 3,36 que indica que no hi ha molta variació respecte el valor mitjà 
anual.  

4.5.2.Funció de distribució acumulada 

Sabent els paràmetres de forma (3,36) i d'escala (4,63 m/s), es pot obtenir la 
funció de distribució acumulada de Weibull  que indica la  probabilitat  respecte 
d'un valor de velocitat límit. Seguidament es tabulen els resultats:

Taula 4.8. Distribució acumulada de Weibull a l'Observatori Fabra

Velocitat (m/s) Probabilitat (%)

0 0

0,1 0

0,2 0
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0,3 0,01

0,4 0,03

0,5 0,06

0,6 0,1

0,7 0,17

0,8 0,27

0,9 0,41

1 0,58

1,1 0,8

1,2 1,07

1,3 1,39

1,4 1,78

1,5 2,24

1,6 2,78

1,7 3,39

1,8 4,1

1,9 4,89

2 5,78

2,1 6,78

2,2 7,88

2,3 9,09

2,4 10,41

2,5 11,85

2,6 13,4

2,7 15,07

2,8 16,85

2,9 18,75
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3 20,76

3,1 22,88

3,2 25,1

3,3 27,42

3,4 29,84

3,5 32,33

3,6 34,91

3,7 37,55

3,8 40,24

3,9 42,99

4 45,76

4,1 48,56

4,2 51,36

4,3 54,16

4,4 56,94

4,5 59,7

4,6 62,41

4,7 65,07

4,8 67,66

4,9 70,17

5 72,6

5,1 74,94

5,2 77,17

5,3 79,29

5,4 81,3

5,5 83,19

5,6 84,96
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5,7 86,61

5,8 88,14

5,9 89,54

6 90,83

6,1 92

6,2 93,06

6,3 94,01

6,4 94,86

6,5 95,61

6,6 96,28

6,7 96,86

6,8 97,37

6,9 97,81

7 98,19

7,1 98,51

7,2 98,78

7,3 99,01

7,4 99,2

7,5 99,36

7,6 99,49

7,7 99,6

7,8 99,69

7,9 99,76

8 99,81

8,1 99,86

8,2 99,89

8,3 99,92
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8,4 99,94

8,5 99,95

8,6 99,97

8,7 99,98

8,8 99,98

8,9 99,99

9 99,99

9,1 99,99

9,2 100

9,3 100

9,4 100

9,5 100

9,6 100

9,7 100

9,8 100

9,9 100

10 100

10,1 100

10,2 100

10,3 100

10,4 100

10,5 100

10,6 100

10,7 100

10,8 100

10,9 100

11 100
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11,1 100

11,2 100

11,3 100

11,4 100

11,5 100

11,6 100

11,7 100

11,8 100

11,9 100

12 100

12,1 100

12,2 100

12,3 100

12,4 100

12,5 100

12,6 100

12,7 100

12,8 100

12,9 100

13 100

13,1 100

13,2 100

13,3 100

13,4 100

13,5 100

13,6 100

13,7 100
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13,8 100

13,9 100

14 100

14,1 100

14,2 100

14,3 100

14,4 100

14,5 100

14,6 100

14,7 100

14,8 100

14,9 100

15 100

15,1 100

15,2 100

15,3 100

15,4 100

15,5 100

15,6 100

15,7 100

15,8 100

15,9 100

16 100

16,1 100

16,2 100

16,3 100

16,4 100
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16,5 100

16,6 100

16,7 100

16,8 100

16,9 100

17 100

17,1 100

17,2 100

17,3 100

17,4 100

17,5 100

Si es grafiquen els resultats s'obté la distribució acumulada o corba de duració 
del vent F(V):

Figura 4.8. Distribució acumulada Weibull Fabra
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4.5.3.Funció de densitat de probabilitat 

Per  la  funció  de  densitat  de  probabilitat  de  Weibull  es  tabulen  els  resultats 
gràcies als factors d'escala i forma:

Taula 4.9 Funció de densitat a l'Observatori Fabra

Velocitat (m/s) Probabilitat (%)

0 0

0,1 0,01

0,2 0,04

0,3 0,11

0,4 0,22

0,5 0,38

0,6 0,58

0,7 0,84

0,8 1,15

0,9 1,51

1 1,94

1,1 2,42

1,2 2,97

1,3 3,57

1,4 4,24

1,5 4,96

1,6 5,75

1,7 6,59

1,8 7,49

1,9 8,43

2 9,43

2,1 10,47

2,2 11,55
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2,3 12,66

2,4 13,79

2,5 14,94

2,6 16,1

2,7 17,26

2,8 18,41

2,9 19,55

3 20,65

3,1 21,72

3,2 22,73

3,3 23,69

3,4 24,57

3,5 25,37

3,6 26,09

3,7 26,7

3,8 27,21

3,9 27,6

4 27,87

4,1 28,02

4,2 28,04

4,3 27,94

4,4 27,71

4,5 27,35

4,6 26,86

4,7 26,27

4,8 25,56

4,9 24,74
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5 23,84

5,1 22,85

5,2 21,79

5,3 20,67

5,4 19,51

5,5 18,31

5,6 17,09

5,7 15,87

5,8 14,65

5,9 13,45

6 12,27

6,1 11,13

6,2 10,04

6,3 9

6,4 8,01

6,5 7,09

6,6 6,24

6,7 5,45

6,8 4,73

6,9 4,08

7 3,49

7,1 2,97

7,2 2,5

7,3 2,1

7,4 1,75

7,5 1,44

7,6 1,18
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7,7 0,96

7,8 0,78

7,9 0,62

8 0,49

8,1 0,39

8,2 0,3

8,3 0,24

8,4 0,18

8,5 0,14

8,6 0,1

8,7 0,08

8,8 0,06

8,9 0,04

9 0,03

9,1 0,02

9,2 0,02

9,3 0,01

9,4 0,01

9,5 0,01

9,6 0

9,7 0

9,8 0

9,9 0

10 0

10,1 0

10,2 0

10,3 0
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10,4 0

10,5 0

10,6 0

10,7 0

10,8 0

10,9 0

11 0

11,1 0

11,2 0

11,3 0

11,4 0

11,5 0

11,6 0

11,7 0

11,8 0

11,9 0

12 0

12,1 0

12,2 0

12,3 0

12,4 0

12,5 0

12,6 0

12,7 0

12,8 0

12,9 0

13 0
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13,1 0

13,2 0

13,3 0

13,4 0

13,5 0

13,6 0

13,7 0

13,8 0

13,9 0

14 0

14,1 0

14,2 0

14,3 0

14,4 0

14,5 0

14,6 0

14,7 0

14,8 0

14,9 0

15 0

15,1 0

15,2 0

15,3 0

15,4 0

15,5 0

15,6 0

15,7 0
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15,8 0

15,9 0

16 0

16,1 0

16,2 0

16,3 0

16,4 0

16,5 0

16,6 0

16,7 0

16,8 0

16,9 0

17 0

17,1 0

17,2 0

17,3 0

17,4 0

17,5 0

Si es grafiquen els resultats obtinguts es pot veure com el màxim correspon a 
una velocitat aproximada de 4 m/s i s'observa que l'interval de vent correspon a 
vents moderats i la predicció també indica que no hi ha vents forts a partir de 
9,6 m/s. 
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Figura 4.9. Funció de densitat Weibull Fabra

Com a comparació, també es pot relacionar la funció de densitat de probabilitat 
amb les dades reals recollides per l'estació meteorològica de l'Observatori Fabra, 
en vermell  la  corva segons la distribució  de Weibull  i  en forma de barres  la 
velocitat real:

Figura 4.10. Comparativa distribució densitat Weibull i valors reals a  
l'Observatori Fabra

Es pot veure clarament com la distribució de Weibull s'ajusta als valors reals i 
això indica que les dades recollides durant 20 anys són suficients i donen uns 
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resultats qualitatius bons amb la predicció estadística, ja que la velocitat mitjana 
real és 4,13 m/s i la velocitat de predicció és 3,92 m/s. 

4.6.Model estadístic de distribució de la velocitat 
del vent  a l'Aeroport

4.6.1.Factors de forma i escala 

Aplicant  el  mateix  mètode  que  en  l'apartat  4.5,  es  tabulen  les  freqüències 
absolutes, acumulades segons la velocitat i el resultat de X i Y:

Taula 4.10. Linealització de paràmetres Weibull Aeroport

Velocitat 
(m/s)

Freq 
absoluta

Freq 
acumulada

Freq 
acumulada 

(%)
X Y

0 3 4 0 Err:502 -7,5

0,1 0 4 0 -2,3 -7,5

0,2 0 4 0 -1,61 -7,5

0,3 1 5 0 -1,2 -7,28

0,4 0 5 0 -0,92 -7,28

0,5 0 5 0 -0,69 -7,28

0,6 5 10 0 -0,51 -6,59

0,7 0 10 0 -0,36 -6,59

0,8 2 12 0 -0,22 -6,4

0,9 0 12 0 -0,11 -6,4

1 0 12 0 0 -6,4

1,1 16 28 0 0,1 -5,55

1,2 0 28 0 0,18 -5,55

1,3 0 28 0 0,26 -5,55

1,4 40 68 0,01 0,34 -4,66

1,5 0 68 0,01 0,41 -4,66

1,6 0 68 0,01 0,47 -4,66
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1,7 89 157 0,02 0,53 -3,82

1,8 0 157 0,02 0,59 -3,82

1,9 180 337 0,05 0,64 -3,05

2 0 337 0,05 0,69 -3,05

2,1 0 337 0,05 0,74 -3,05

2,2 291 628 0,09 0,79 -2,4

2,3 0 628 0,09 0,83 -2,4

2,4 0 628 0,09 0,88 -2,4

2,5 269 897 0,12 0,92 -2,02

2,6 0 897 0,12 0,96 -2,02

2,7 0 897 0,12 0,99 -2,02

2,8 417 1314 0,18 1,03 -1,61

2,9 0 1314 0,18 1,06 -1,61

3 0 1314 0,18 1,1 -1,61

3,1 638 1952 0,27 1,13 -1,16

3,2 0 1952 0,27 1,16 -1,16

3,3 742 2694 0,37 1,19 -0,77

3,4 0 2694 0,37 1,22 -0,77

3,5 0 2694 0,37 1,25 -0,77

3,6 767 3461 0,48 1,28 -0,43

3,7 0 3461 0,48 1,31 -0,43

3,8 0 3461 0,48 1,34 -0,43

3,9 621 4082 0,56 1,36 -0,19

4 0 4082 0,56 1,39 -0,19

4,1 0 4082 0,56 1,41 -0,19

4,2 411 4493 0,62 1,44 -0,03

4,3 0 4493 0,62 1,46 -0,03
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4,4 498 4991 0,69 1,48 0,15

4,5 0 4991 0,69 1,5 0,15

4,6 0 4991 0,69 1,53 0,15

4,7 506 5497 0,76 1,55 0,35

4,8 0 5497 0,76 1,57 0,35

4,9 0 5497 0,76 1,59 0,35

5 372 5869 0,81 1,61 0,51

5,1 0 5869 0,81 1,63 0,51

5,2 0 5869 0,81 1,65 0,51

5,3 314 6183 0,85 1,67 0,65

5,4 0 6183 0,85 1,69 0,65

5,5 0 6183 0,85 1,7 0,65

5,6 198 6381 0,88 1,72 0,75

5,7 0 6381 0,88 1,74 0,75

5,8 144 6525 0,9 1,76 0,83

5,9 0 6525 0,9 1,77 0,83

6 0 6525 0,9 1,79 0,83

6,1 148 6673 0,92 1,81 0,93

6,2 0 6673 0,92 1,82 0,93

6,3 0 6673 0,92 1,84 0,93

6,4 134 6807 0,94 1,86 1,03

6,5 0 6807 0,94 1,87 1,03

6,6 0 6807 0,94 1,89 1,03

6,7 106 6913 0,95 1,9 1,12

6,8 0 6913 0,95 1,92 1,12

6,9 87 7000 0,97 1,93 1,21

7 0 7000 0,97 1,95 1,21
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7,1 0 7000 0,97 1,96 1,21

7,2 29 7029 0,97 1,97 1,25

7,3 0 7029 0,97 1,99 1,25

7,4 0 7029 0,97 2 1,25

7,5 42 7071 0,98 2,01 1,31

7,6 0 7071 0,98 2,03 1,31

7,7 0 7071 0,98 2,04 1,31

7,8 35 7106 0,98 2,05 1,36

7,9 0 7106 0,98 2,07 1,36

8 0 7106 0,98 2,08 1,36

8,1 27 7133 0,98 2,09 1,42

8,2 0 7133 0,98 2,1 1,42

8,3 16 7149 0,99 2,12 1,45

8,4 0 7149 0,99 2,13 1,45

8,5 0 7149 0,99 2,14 1,45

8,6 20 7169 0,99 2,15 1,5

8,7 0 7169 0,99 2,16 1,5

8,8 0 7169 0,99 2,17 1,5

8,9 16 7185 0,99 2,19 1,55

9 0 7185 0,99 2,2 1,55

9,1 0 7185 0,99 2,21 1,55

9,2 11 7196 0,99 2,22 1,59

9,3 0 7196 0,99 2,23 1,59

9,4 7 7203 0,99 2,24 1,61

9,5 0 7203 0,99 2,25 1,61

9,6 0 7203 0,99 2,26 1,61

9,7 12 7215 1 2,27 1,67
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9,8 0 7215 1 2,28 1,67

9,9 0 7215 1 2,29 1,67

10 8 7223 1 2,3 1,72

10,1 0 7223 1 2,31 1,72

10,2 0 7223 1 2,32 1,72

10,3 7 7230 1 2,33 1,77

10,4 0 7230 1 2,34 1,77

10,5 0 7230 1 2,35 1,77

10,6 0 7230 1 2,36 1,77

10,7 0 7230 1 2,37 1,77

10,8 2 7232 1 2,38 1,78

10,9 0 7232 1 2,39 1,78

11 0 7232 1 2,4 1,78

11,1 3 7235 1 2,41 1,81

11,2 0 7235 1 2,42 1,81

11,3 0 7235 1 2,42 1,81

11,4 1 7236 1 2,43 1,82

11,5 0 7236 1 2,44 1,82

11,6 0 7236 1 2,45 1,82

11,7 3 7239 1 2,46 1,86

11,8 0 7239 1 2,47 1,86

11,9 2 7241 1 2,48 1,88

12 0 7241 1 2,48 1,88

12,1 0 7241 1 2,49 1,88

12,2 0 7241 1 2,5 1,88

12,3 0 7241 1 2,51 1,88

12,4 0 7241 1 2,52 1,88
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12,5 2 7243 1 2,53 1,92

12,6 0 7243 1 2,53 1,92

12,7 0 7243 1 2,54 1,92

12,8 2 7245 1 2,55 1,96

12,9 0 7245 1 2,56 1,96

13 0 7245 1 2,56 1,96

13,1 1 7246 1 2,57 1,99

13,2 0 7246 1 2,58 1,99

13,3 2 7248 1 2,59 2,05

13,4 0 7248 1 2,6 2,05

13,5 0 7248 1 2,6 2,05

13,6 0 7248 1 2,61 2,05

13,7 0 7248 1 2,62 2,05

13,8 0 7248 1 2,62 2,05

13,9 1 7249 1 2,63 2,1

14 0 7249 1 2,64 2,1

14,1 0 7249 1 2,65 2,1

14,2 1 7250 1 2,65 2,18

14,3 0 7250 1 2,66 2,18

14,4 0 7250 1 2,67 2,18

14,5 0 7250 1 2,67 2,18

14,6 0 7250 1 2,68 2,18

14,7 0 7250 1 2,69 2,18

14,8 0 7250 1 2,69 2,18

14,9 0 7250 1 2,7 2,18

15 0 7250 1 2,71 2,18

15,1 0 7250 1 2,71 2,18
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15,2 0 7250 1 2,72 2,18

15,3 0 7250 1 2,73 2,18

15,4 0 7250 1 2,73 2,18

15,5 0 7250 1 2,74 2,18

15,6 1 7251 1 2,75 #DIV/0!

15,7 0 7251 1 2,75 #DIV/0!

15,8 0 7251 1 2,76 #DIV/0!

15,9 0 7251 1 2,77 #DIV/0!

16 0 7251 1 2,77 #DIV/0!

16,1 0 7251 1 2,78 #DIV/0!

16,2 0 7251 1 2,79 #DIV/0!

16,3 0 7251 1 2,79 #DIV/0!

16,4 0 7251 1 2,8 #DIV/0!

16,5 0 7251 1 2,8 #DIV/0!

16,6 0 7251 1 2,81 #DIV/0!

16,7 0 7251 1 2,82 #DIV/0!

16,8 0 7251 1 2,82 #DIV/0!

16,9 0 7251 1 2,83 #DIV/0!

17 0 7251 1 2,83 #DIV/0!

17,1 0 7251 1 2,84 #DIV/0!

17,2 0 7251 1 2,84 #DIV/0!

17,3 0 7251 1 2,85 #DIV/0!

17,4 0 7251 1 2,86 #DIV/0!

17,5 0 7251 1 2,86 #DIV/0!

17,6 0 7251 1 2,87 #DIV/0!

17,7 0 7251 1 2,87 #DIV/0!

17,8 0 7251 1 2,88 #DIV/0!
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17,9 0 7251 1 2,88 #DIV/0!

18 0 7251 1 2,89 #DIV/0!

18,1 0 7251 1 2,9 #DIV/0!

18,2 0 7251 1 2,9 #DIV/0!

18,3 0 7251 1 2,91 #DIV/0!

18,4 0 7251 1 2,91 #DIV/0!

18,5 0 7251 1 2,92 #DIV/0!

18,6 0 7251 1 2,92 #DIV/0!

18,7 0 7251 1 2,93 #DIV/0!

18,8 0 7251 1 2,93 #DIV/0!

18,9 0 7251 1 2,94 #DIV/0!

19 0 7251 1 2,94 #DIV/0!

19,1 0 7251 1 2,95 #DIV/0!

19,2 0 7251 1 2,95 #DIV/0!

19,3 0 7251 1 2,96 #DIV/0!

19,4 0 7251 1 2,97 #DIV/0!

19,5 0 7251 1 2,97 #DIV/0!

19,6 0 7251 1 2,98 #DIV/0!

19,7 0 7251 1 2,98 #DIV/0!

19,8 0 7251 1 2,99 #DIV/0!

19,9 0 7251 1 2,99 #DIV/0!

20 0 7251 1 3 #DIV/0!
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La gràfica que relaciona X i Y és:

Figura 4.11. Linealització paràmetres Weibull Aeroport

Amb l'ajuda de la gràfica i el mètode de regressió lineal es troben els paràmetres 
que  caracteritzen  la  distribució  de  Weibull  de  l'estació  meteorològica  de 
l'Aeroport, el factor d'escala C és 4,32 m/s mentre que el factor adimensional de 
forma k és 4,37 que indica que no hi ha molta variació respecte el valor mitjà 
anual.  

4.6.2.Funció de distribució acumulada 

Sabent els paràmetres de forma k=4,37 i el factor d'escala C=4,63 m/s, es pot 
obtenir la funció de distribució acumulada de Weibull. Seguidament es tabulen 
els resultats:

Taula 4.11. Funció de distribució acmulada a l'Aeroport

Velocitat (m/s) Probabilitat (m/s)

0 0

0,1 0

0,2 0

0,3 0

0,4 0

0,5 0,01

0,6 0,02

0,7 0,04

0,8 0,07
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0,9 0,12

1 0,19

1,1 0,28

1,2 0,41

1,3 0,59

1,4 0,81

1,5 1,09

1,6 1,45

1,7 1,88

1,8 2,41

1,9 3,04

2 3,79

2,1 4,67

2,2 5,7

2,3 6,87

2,4 8,22

2,5 9,75

2,6 11,46

2,7 13,37

2,8 15,49

2,9 17,81

3 20,34

3,1 23,09

3,2 26,03

3,3 29,18

3,4 32,5

3,5 35,99
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3,6 39,62

3,7 43,38

3,8 47,22

3,9 51,12

4 55,05

4,1 58,96

4,2 62,83

4,3 66,61

4,4 70,26

4,5 73,76

4,6 77,07

4,7 80,17

4,8 83,03

4,9 85,65

5 88

5,1 90,09

5,2 91,93

5,3 93,51

5,4 94,86

5,5 95,99

5,6 96,92

5,7 97,67

5,8 98,27

5,9 98,74

6 99,09

6,1 99,36

6,2 99,56
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6,3 99,7

6,4 99,8

6,5 99,87

6,6 99,92

6,7 99,95

6,8 99,97

6,9 99,98

7 99,99

7,1 99,99

7,2 100

7,3 100

7,4 100

7,5 100

7,6 100

7,7 100

7,8 100

7,9 100

8 100

8,1 100

8,2 100

8,3 100

8,4 100

8,5 100

8,6 100

8,7 100

8,8 100

8,9 100

- 72 -



                                                                                       Projecte d'Empresa: Disseny d'un aerogenerador domèstic  

9 100

9,1 100

9,2 100

9,3 100

9,4 100

9,5 100

9,6 100

9,7 100

9,8 100

9,9 100

10 100

10,1 100

10,2 100

10,3 100

10,4 100

10,5 100

10,6 100

10,7 100

10,8 100

10,9 100

11 100

11,1 100

11,2 100

11,3 100

11,4 100

11,5 100

11,6 100

- 73 -



Jordi Milà Carrasco                                                                                                                                                       

11,7 100

11,8 100

11,9 100

12 100

12,1 100

12,2 100

12,3 100

12,4 100

12,5 100

12,6 100

12,7 100

12,8 100

12,9 100

13 100

13,1 100

13,2 100

13,3 100

13,4 100

13,5 100

13,6 100

13,7 100

13,8 100

13,9 100

14 100

14,1 100

14,2 100

14,3 100
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14,4 100

14,5 100

14,6 100

14,7 100

14,8 100

14,9 100

15 100

15,1 100

15,2 100

15,3 100

15,4 100

15,5 100

15,6 100

15,7 100

15,8 100

15,9 100

16 100

16,1 100

16,2 100

16,3 100

16,4 100

16,5 100

16,6 100

16,7 100

16,8 100

16,9 100

17 100
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17,1 100

17,2 100

17,3 100

17,4 100

17,5 100

Amb  la  gràfica  de  la  funció  es  pot  observar  que  el  100%  de  probabilitat 
acumulada s'aconsegueix a partir de 7,2 m/s.

Figura 4.12. Distribució acumulada Weibull Aeroport

4.6.3.Funció de densitat de probabilitat 

Els resultats de la funció de densitat de probabilitat es tabulen segons la velocitat 
a partir de l'equació 4.1:

Taula 4.12. Funció de densitat de probabilitat a l'Aeroport

Velocitat (m/s) Probabilitat (%)

0 0

0,1 0
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0,2 0

0,3 0,01

0,4 0,03

0,5 0,07

0,6 0,13

0,7 0,22

0,8 0,34

0,9 0,51

1 0,73

1,1 1

1,2 1,34

1,3 1,76

1,4 2,25

1,5 2,84

1,6 3,51

1,7 4,29

1,8 5,18

1,9 6,18

2 7,29

2,1 8,53

2,2 9,88

2,3 11,35

2,4 12,93

2,5 14,61

2,6 16,39

2,7 18,26

2,8 20,19
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2,9 22,16

3 24,16

3,1 26,15

3,2 28,1

3,3 29,99

3,4 31,77

3,5 33,41

3,6 34,86

3,7 36,11

3,8 37,1

3,9 37,8

4 38,2

4,1 38,27

4,2 38

4,3 37,38

4,4 36,42

4,5 35,13

4,6 33,53

4,7 31,67

4,8 29,58

4,9 27,3

5 24,91

5,1 22,43

5,2 19,95

5,3 17,5

5,4 15,14
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5,5 12,9

5,6 10,84

5,7 8,96

5,8 7,29

5,9 5,83

6 4,58

6,1 3,53

6,2 2,68

6,3 1,99

6,4 1,45

6,5 1,03

6,6 0,72

6,7 0,49

6,8 0,33

6,9 0,21

7 0,14

7,1 0,08

7,2 0,05

7,3 0,03

7,4 0,02

7,5 0,01

7,6 0,01

7,7 0

7,8 0

7,9 0

8 0

8,1 0

- 79 -



Jordi Milà Carrasco                                                                                                                                                       

8,2 0

8,3 0

8,4 0

8,5 0

8,6 0

8,7 0

8,8 0

8,9 0

9 0

9,1 0

9,2 0

9,3 0

9,4 0

9,5 0

9,6 0

9,7 0

9,8 0

9,9 0

10 0

10,1 0

10,2 0

10,3 0

10,4 0

10,5 0

10,6 0

10,7 0

10,8 0
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10,9 0

11 0

11,1 0

11,2 0

11,3 0

11,4 0

11,5 0

11,6 0

11,7 0

11,8 0

11,9 0

12 0

12,1 0

12,2 0

12,3 0

12,4 0

12,5 0

12,6 0

12,7 0

12,8 0

12,9 0

13 0

13,1 0

13,2 0

13,3 0

13,4 0

13,5 0

- 81 -



Jordi Milà Carrasco                                                                                                                                                       

13,6 0

13,7 0

13,8 0

13,9 0

14 0

14,1 0

14,2 0

14,3 0

14,4 0

14,5 0

14,6 0

14,7 0

14,8 0

14,9 0

15 0

15,1 0

15,2 0

15,3 0

15,4 0

15,5 0

15,6 0

15,7 0

15,8 0

15,9 0

16 0

16,1 0

16,2 0
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16,3 0

16,4 0

16,5 0

16,6 0

16,7 0

16,8 0

16,9 0

17 0

17,1 0

17,2 0

17,3 0

17,4 0

17,5 0

La gràfica de la funció és la següent:

Figura 4.12. Funció densitat Weibull Aeroport

El màxim de la gràfica correspon a un valor de velocitat de 4,08 m/s que es la 
velocitat mitjana segons una predicció estadística semblant al valor obtingut de 
les dades reals recollides per l'estació meteorològica situada a l'Aeroport, una 
velocitat mitjana de 4,06 m/s. Per tant la predicció s'ajusta al model teòric tal 
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com es pot comprovar amb la forma que té la distribució comparada amb un 
gràfic  de barres amb el percentatge de velocitats reals  tal  com es mostra al 
següent gràfic:

Figura 4.13. Comparativa distribució densitat Weibull i valors reals a  
l'Observatori Fabra

4.7.Llei exponencial  de Hellman a l'Observatori 
Fabra

Tal com s'ha explicat a l'apartat 3.1.4, hi ha diversos factors que afecten a la 
velocitat del vent com l'altura, el perfil de velocitats varia de forma creixent amb 
l'alçada degut al fregament amb el terreny. 

Figura 4.14. Lleix exponencial de Hellman

L'equació coneguda com a Llei de Hellman que relaciona aquests paràmetres és 
la següent:

V h=V m · h
hm




(Eq. 4.8)
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Vh és  la  velocitat  a l'altura  del  rotor,  la  velocitat  Vm és  la  calculada amb els 
models estadístics de Weibull,  h és l'altura del rotor,  hm és l'altura de l'estació 
meteorològica i l'exponent de Hellman  α depèn de la rugositat del terreny tal 
com es pot veure a la taula següent:

Taula 4.13. Exponent de Hellman

Terreny Exponent de Hellman

Zones planes de gel o herba 0,08 a 0,12

Zones planes de mar i costa 0,14

Terrenys poc accidentats 0,13 a 0,16

Zones rústiques 0,2

Terrenys accidentats o boscosos 0,2 a 0,26

Terrenys molt accidentats o ciutats 0,25 a 0,4

Com l'emplaçament teòric es situa a Barcelona, es suposa un coeficient de 0,25 
que correspont a una situació en terrenys accidentats o boscosos i terrenys molt 
accidentats o ciutats, en aquest cas un exponent de Hellman d'una zona urbana.

Sabent el valor de l'exponent de Hellman, el valor de la velocitat mitjana a partir 
de  la  distribució  de  Weibull  4,13  m/s,  l'altura  del  rotor  h=6 m i  l'altura  de 
l'estació meteorològica de l'Observatori Fabra 10 m es substitueixen els valors a 
l'equació 4.8 i s'obté una velocitat Vh=3,45 m/s.

Com es pot veure, l'alçada i la rugositat del terreny són factors claus que afecten 
al potencial eòlic d'un emplaçament ja que una diferència de 4 metres provoca 
una reducció de la velocitat en un 20%.

En  aquest  punt  s'ha  de  destacar  que  en  el  cas  de  l'Aeroport,  l'estació 
meteorològica està situada a una altura de 6 metres respecte el terra, que és la 
mateixa que l'altura del rotor i per tant l'efecte de la rugositat del terreny amb la 
variació d'alçada no es té en compte ja que en les medicions de velocitats ja està 
ímplicit i per tant la velocitat a l'Aeroport és  Vh=4,08 m/s.

4.8.Anàlisi de la velocitat del vent en conjunt
Amb les prediccions estadístiques de la velocitat del vent segons els models de 
distribució de Weibull  i  l'ajust  de la velocitat de l'Observatori  Fabra tenint  en 
compte l'efecte de la rugositat del terreny, s'obtenen dues velocitats diferents en 
una mateixa zona i a la mateixa altura, la de l'Observatori Fabra 3,45 m/s i la de 
l'Aeroport 4,08 m/s. 
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Amb aquests dos valors es justifica la importància de caracteritzar la velocitat del 
vent  d'una zona a  partir  de diverses  medicions   d'estacions  meteorològiques 
diferents que en aquests cas tenen una diferència  en la velocitat de 0,63 m/s.   

Amb aquestes dues velocitats es fa una mitja i s'obté la velocitat de disseny de 
l'aerogenerador, V=3,76 m/s.

En aquest punt es suposa un temps de 10 hores en que és aprofitable l'energia 
durant el dia.

4.9.Anàlisi de la direcció del vent en conjunt 
L'estudi de les direccions del vent si que es pot analitzar globalment a partir de la 
rosa dels vents de les dues estacions sense cap tractament ja que el percentatge 
és un valor adimensional i no influeix l'altura de l'estació. Amb els percentatges 
obtinguts a les dues estacions es fa una mitjana dels valors de les dues estacions 
tal com es troba a la següent taula:

Taula 4.14. Direcció del vent en conjunt

Direcció en graus (º) Percentatge (%)

0 2,86

10 2,09

20 1,55

30 1,69

40 2,12

50 3,16

60 3,4

70 2,95

80 2,34

90 1,37

100 1,09

110 0,83

120 0,83

130 0,59

140 0,86

150 0,78
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160 0,87

170 1,41

180 1,52

190 2,97

200 4,34

210 5,78

220 7,22

230 5,49

240 3,98

250 2,74

260 1,77

270 2,11

280 1,92

290 2,38

300 2,18

310 2,89

320 4,09

330 3,8

340 6,43

350 7,6

Aquests valors  es grafiquen per tenir  una millor  visió dels resultats i  obtenir 
d'aquesta manera la rosa dels vent per a la zona escollida com a emplaçament 
teòric, la rosa dels vent de Barcelona:
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Figura 4.15. Rosa dels vent en  conjunt

Com es pot veure les direccions de vent predominants es troben entre els 200-
240º corresponents a un vent de Sud-Oest i 330-350º corresponent a un vent de 
Nord Nord-Oest.
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CAPÍTOL 5: ENERGIA 

ÚTIL DEL VENT

5.1.Potencial disponible del vent
L'energia  eòlica  és  la  transformació  de l'energia  cinètica  del  vent  en  energia 
mecànica que acciona un generador elèctric. 

Els factors que determinen l'energia cinètica disponible d'un emplaçament són la 
massa  d'aire  en  moviment  i  la  seva  velocitat  a  l'altura  de  disseny  segons 
l'equació següent:

Ec=
1
2

· m·V 2
(Eq 5.1)

La potència és l'energia per unitat de temps, i si expressem la massa d'aire en 
funció de la densitat de l'aire i l'àrea que travessa segons la velocitat, obtenim 
l'equació de la potència disponible: 

Pd=
1
2

· · A · V 3
(Eq. 5.2)

Es pot veure que els factors que determinen la potència eòlica disponible en un 
emplaçament són la densitat de l'aire, l'àrea del rotor de l'aerogenerador i  la 
velocitat del vent a l'altura del rotor.

Figura 5.1. Àrea del rotor d'un aerogenrador
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Amb l'equació 5.2 es pot caracteritzar el potencial eòlic d'una zona coneixent la 
potència mitjana anual per unitat d'àrea sabent que la densitat de l'aire sec a 
pressió atmosfèrica a nivell del mar i a una temperatura de 15ºC és 1,225 kg/m3 

utilitzat com a densitat estàndard a l'indústria eòlica i  la velocitat de disseny 
V=3,76 m/s s'obté que la potència Panual= 33,36 W/m2

5.2.Potencial aprofitable del vent

5.2.1.Llei de Betz

La  transformació  d'energia  cinètica  del  vent  en  energia  mecànica  es  fa 
mitjançant un aerogenerador.

Amb  la  Llei  de  Betz  formulada  al  1926  es  demostra  que  no  és  possible 
transformar i recuperar tota l'energia del vent en una altra forma d'energia, ja 
què per  a  dur  a  terme aquest  procés  l'aire  ha de travessar  la  superfície  de 
captació, en aquest cas les ales de l'aerogenerador que provoquen una diferència 
en la velocitat del  vent i  la secció transversal  que ocupa reduïnt la potència. 
Aquesta diferència es pot apreciar a la següent figura:

Figura 5.2. Seccions i velocitats en un tub de corrent

Si no existís aquesta diferència de velocitats entre la part anterior i posterior del 
rotor no es podria transformar gens d'energia ja que l'aire sortiria a velocitat 
nul·la i  la  massa d'aire no podria abandonar la turbina i  per tant s'impediría 
l'entrada d'aire al rotor. En l'altre cas extrem l'aire entraria i sortiria per la secció 
transversal  de  les  pales  de  l'aerogenerador  sense  pertobar  i  per  tant  sense 
extracció d'energia cinètica. L'equació que compara la potència que s'extreu del 
vent i la potència sense pertorbar relacionant les velocitats és la següent:

P
P0

=1
2

·1−
V 2

V 1


2

·1
V 2

V 1

 (Eq.5.3)

A partir d'aquesta equació s'obté el límit de Betz que correpon a 16/27 i per tant, 
la potència màxima que es pot extreure és el 59,26%.

5.2.2.Coeficient de potència

Cal destacar que el límit de Betz marca el valor màxim d'energia aprofitable del 
vent, però aquesta energia és menor degut a que la transformació es fa a partir 
del  rotor  de l'aerogenerador  i  hi  ha diversos  paràmetres  que afecten  aquest 
procés  com  l'aerodinàmica  de  la  pala,  l'angle  de  pas  de  les  pales,  l'angle 
d'orientació, la rugositat de la superfície de les pales o la viscositat, densitat o la 
velocitat de l'aire que impacta contra elles. 
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Tots  aquests  paràmetres  estan  relacionats  amb el  coeficient  de potència  Cp i 
existeixen diverses equacions per calcular-ho, però per simplificar el procés de 
disseny de l'aerogenerador es pot fer ús de gràfics on es relaciona el coeficient 
de potència amb la velocitat específica de l'aerogenerador o celeritat λ:

Figura 5.3. Coeficients de potència per aerogeneradors

Tal com es veu al gràfic hi ha una corba de rendiment ideal corresponent al límit 
de Betz i diverses corbes segons el tipus d'aerogenerador. El valor de celeritat o 
TSR en anglès (Tip Speed Ratio) escollit per l'aerogenerador és 5 i  al ser un 
aerogenerador tripala el coeficient de potència és 0,4 que és una mica menor al 
que  correspon  amb  la  corba  degut  a  que  com  és  un  disseny  teòric  d'un 
aerogenerador no es tenen suficients dades com per definir aquest paràmetre i 
es fa una el·lecció conservadora del coeficient de potència. 

Sabent l'equació per calcular la potència disponible del i a partir del coeficient de 
potència que la redueix degut als efectes del rotor, podem definir l'expressió de 
la potència aprofitable del vent:

P=C p ·
1
2

· · A· V 3
(Eq. 5.4)

5.3.Càlcul de la potència i corba de potència
A partir de l'equació 5.4 es pot calcular la potència de l'aerogenerador, abans 
però es calcula l'àrea del rotor:

A=

4

· D2 (Eq. 5.5)

A  partir  de  l'equació  5.5  i  sabent  que  el  diàmetre  del  rotor  D=4  m,  l'àrea 
obtinguda és de 12,566 m2.

Sabent  que  el  coeficient  de  potència  és  0,4  tal  com s'ha  definit  a  l'apartat 
anterior,  la densitat estàndard de l'aire és 1,225 kg/m3,  l'àrea calculada amb 
l'equació 5.5 és de 12,566 m2 i la velocitat del vent és 3,76 m/s s'obté que la 
potència aprofitable de l'aerogenerador és P=163,66 W.

A més del coeficient de potència existeixen altres factors com per exemple les 
pèrdues del  generador  o degudes  a  la  rectificació  i  que es suposen amb un 
rendiment  del  65%  que  redueixen  la  potència  aprofitable  i  determinen  la 
potència nominal de l'aerogenerador Pnominal=100W (106,38W).

- 91 -



Jordi Milà Carrasco                                                                                                                                                       

També  es  pot  realitzar  una  corba  de  potència  a  partir  de  les  velocitats  per 
observar com la velocitat del vent afecta a la potència. A la següent taula es pot 
veure la potència que es pot obtenir a partir de diferents velocitats:

Taula 5.1. Corba de potència

Velocitat (m/s) Potència (W)

0 0

1 2

2 16,01

3 54,03

4 128,08

5 250,15

6 432,26

7 686,41

8 1024,61

9 1458,87

10 2001,19

Si es grafiquen els resultats s'obté la corba de potència de l'aerogenerador:

Figura 5.4. Corba de potència de l'aerogenerador
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Es  pot  veure  com  clarament  a  velocitats  del  vent  petites  la  potència  de 
l'aerogenerador  és  molt  petita  mentre  que  quan  més  augmenta  s'obtenen 
potències molt superiors i demostra que l'emplaçament de l'aerogenerador és un 
factor clau en la generació d'energia i s'ha de buscar un zona geogràfica amb 
règims de vent elevats.  
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CAPÍTOL 6: DISSENY 

DE 

L'AEROGENERADOR

6.1.Descripció general de l'aerogenerador
El disseny de l'aerogenerador s'ha orientat a que sigui  senzill,  amb materials 
econòmics  i  de facilitat  constructiva.  Seguidament es presenten les principals 
característiques:

Taula 6.1. Característiques principals de l'aerogenerador

Potència nominal 100 W

Potència generada 1000 Wh/dia

Velocitat mitjana del vent 3,76 m/s

Hores de vent 10 h

Velocitat de rotació del rotor 90 rpm

Altura del rotor 6 m

Perfil de les pales NACA 4412 amb anclatge de pas fix

Longitud de les pales 2 m
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Material de les pales Fusta

Tipus de generador Imans permanents (PMG)

Nombre d'imans i tipus 16 imans Neodimi 

Nombre de bobines 12

Tensió de sortida 12 V

La vista general de l'aerogenerador és:

Figura 6.1. Vista de l'aerogenerador

Per veure millor les parts internes de l'aerogenerador es canvia la transparència 
del disseny:
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Figura 6.2. Vista parts internets de l'aerogenerador

Per saber exactament les cotes i mides de les diferents parts de l'aerogenerador 
es poden consultar els plànols de les peces.

6.2.Pales de l'aerogenerador

6.2.1.Material de les pales i anclatge

El disseny de les pales d'un aerogenerador és un dels factors més importants ja 
que les ales són la part que rep la força del vent i converteixen la velocitat del 
vent en moviment giratori. 

Cal destacar que les pales es poden anomenar de diferents maneres com ales, 
àleps, hèlixs o en anglès blade. 

Sobre el material de construcció de les pales s'ha de complir que sigui lleuger, 
homogeni, indeformable, resistent a la fatiga, l'erosió, la corrosió i que sigui un 
material econòmic. Els més utilitzats són:

– Fusta: el principal avantatge és que és un material molt fàcil de treballar.

– Metall: el metall més utilitzat en la construcció de pales de l'aerogenerador 
és l'alumini que si es produeixen en grans sèries pot ser una opció molt 
competitiva econòmicament però amb el desavantatge de que no té molta 
resistència a la fatiga i es limita la vida útil de les pales. 

– Materials sintètics: els plàstics, les resines i les fibres de vidre són molt 
lleugers i no es veuen afectats per les condicions ambientals però tenen un 
cost més elevat i una dificultat constructiva pitjors que els altres.

Com es busca un material econòmic, de fabricació senzilla i que compleixi els 
requeriments mecànics, el material de les pales és la fusta.
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Un altre dels aspectes importants del disseny és l'anclatge de les pales amb el 
boix de l'aerogenerador es distingeixen dos tipus:

– Pas  variable:  les  pales  de  pas  variable  són  aquelles  que  tenen  un 
mecanisme d'orientació per poder encarar la força del vent amb l'angle 
òptim d'atac. Aquest tipus d'anclatge s'empra en els aerogeneradors de 
gran potència que tenen un sistema electrònic de control i un mecanisme 
d'orientació per engranatges. Un altre tipus d'anclatge de pas variable és 
en el que s'utilitza un sistema de molles que orienten la pala segons les 
forces que rep la pala.

– Pas fixe: és el sistema més utilitzat en aerogeneradors de baixa potència 
per la seva facilitat constructiva, la pala està unida directament amb el 
boix en forma d'encastament o mitjançant unions cargolades i d'aquesta 
manera s'eviten tenir parts mòbils al rotor i sistemes de control. En pales 
de pas fixe s'estudia l'angle de pas que varia al llarg de les seccions de 
l'ala per evitar que es transmeti un parell elevat al rotor. 

Al dissenyar un aerogenerador de facilitat constructiva, l'anclatge de les pales al 
rotor és de tipus fixe amb unions cargolades. 

6.2.2.Aerodinàmica de la pala

L'aerodinàmica és la ciència que estudia les accions que sorgeixen sobre un cos 
que es troba inmers dins del corrent d'un fluid o el moviment d'aquest al voltant 
del cos que es troba en repòs. En un cos de forma arbitrària, les accions que el 
fluid exerceix sobre aquest cos són una força i un moment resultant. 

Al  món  de  l'eòlica,  l'aerodinàmica  estudia  l'efecte  de  l'aire  sobre  la  pala  de 
l'aerogenerador. Aquest efecte són les forces d'arrossegament i de sustentació 
que provoquen el moviment giratori del rotor i permet la transformació d'energia. 
La força d'arrossegament amb component Fx i paralel·la a la velocitat del vent ve 
determinada per la següent equació:

F X=
1
2

· C X · ·V 2 · S (Eq. 6.1)  

Mentre que la força de sustenació normal a la velocitat del vent i amb component 
Fy ve determinada per la següent equació:

FY=
1
2

· CY · ·V 2 · S (Eq. 6.2)

Tal com es pot veure a les dues equacions, les forces estan relacionades amb els 
paràmetres Cx i Cy que són els coeficients adimensionals de resistència a l'avanç i 
de sustentació respectivament. 

Per un disseny òptim de les pales de l'aerogenerador s'ha de buscar una relació 
Cy/Cx màxima, i per tant que el coeficient de sustenstació sigui màxim mentre 
que el d'arrossegament mínim sent l'angle d'atac el factor que els relaciona. 

L'angle d'atac és l'angle amb el que el perfil de l'ala encara el vent. Si aquest és 
gran, es crea una sobrepressió a la part davantera i  una depressió a la part 
posterior  de  caràcter  turbulent  mentre  que  si  l'angle  d'incidència  és  petit  la 
sobrepressió apareix en la part inferior de la placa (intradós) i la depressió per 
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damunt (extradós) provocant  que aparegui  una força que tendeix a elevar-la 
coneguda per força de sustentació o d'elevació. Un exemple d'aquest efecte és 
l'aeronàutica, ja que la força de sustenació és la que permet que volin els avions.

Altres paràmetres geomètrics de les pales són la corda que és la longitud de la 
pala en secció o l'espessor que és la distància entre l'extradós i l'intradós. 

Gràcies  als  estudis  i  avenços  de  l'aerodinàmica,  aquests  paràmetres  estan 
definits en perfils de pala, sent els de tipus NACA un dels més utilitzats en el 
disseny de pales per aerogeneradors.

6.2.3.Perfil de la pala

NACA són les sigles de National Advisory Committe of Aeronautics i les xifres 
indiquen les característiques geomètriques del perfil i que es troben agrupades 
en diferents grups o sèrie que són els perfils NACA de 4 xifres (per exemple el 
4412), 5 xifres (23012), modificació de 4/5 xifres (0003.46-64.069),  sèrie 1 o 
16 (16-212), sèrie 6 (64-212), 7 (747A315) i perfils de tipus sèrie 8 (835A216). 

El tipus de perfil de la pala utilitzat a l'aerogenerador és el NACA 4412, un perfil  
molt utilitzat en aerogeneradors perquè té una relació entre els coeficients de 
resistència a l'avanç i sustentació és elevat i té una secció gruixuda que suporta 
bé els esforços. A partir de la figura següent s'observa que la relació Cy/Cx és de 
85 i l'angle d'atac òptim correspon a 5,5º:

Figura 6.3. Gràfic angle d'atac per NACA 4412

Les característiques geomètriques dels perfils de 4 xifres són:

– Primera xifra:  indica  la  màxima fletxa de la  línia  mitja  de la  corda en 
percentatge (%) proporcionant la màxima corbatura.

– Segona xifra: és la distància des de la vora d'atac fins la posició de la 
màxima fletxa de màxima curvatura.

– Últimes 2 xifres: indica el gruix relatiu màxim del perfil en percentatge 
(%) respecte la corda.

Sabent la nomenclatura, el perfil NACA 4412 té un 4% d'altura màxima de la 
línia mitja, situada a un 40% de la vora d'atac i amb un gruix relatiu del 12 %. 
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6.2.4.Forma de la pala

Sabent el tipus de perfil i les característiques geomètriques, el següent punt pel 
disseny de les ales és saber la forma de la secció de la pala. Per determinar-ho 
s'utilitza l'eqüació següent que defineix els perfils simètrics NACA de 4 xifres:

     y= t · c
0,2

·0,2969 · x
c
−0,1260 · x

c
−0,3516 · x

c

2

0,2843· x
c

3

−0,1015· x
c

4

  (Eq.6.3)

Per obtenir el perfil desitjat s'utilitza la següent equació per perfils amb cambra 
NACA de 4 xifres:

yC=
m· x·2 · p− x

c


p2
si 0xp

yC=
m·c−x ·1 x

c
−2 · p

1− p2
si pxc

(Eq. 6.4)

La derivada de la funció 6.5 és:

=arctan 
m·2 · p− x

c


p2
− m · x

p2 · c
si 0xp

=arctan 
−m·1 x

c
−2 · p 

1−p2
 m·c−x 
1− p 2 ·c

 si p xc

(Eq.6.5)

A  partir  de  les  equacions  6.3,  6.4  i  6.5  es  defineixen  les  equacions  que 
determinen les coordenades del perfil:

x S=x− y ·sin 
yS=x y ·sin 
x I=x y ·sin 
y I=x− y · sin 

(Eq. 6.6)

Si s'avaluen les equacions, s'obté la gràfica amb la forma del perfil NACA 4412 
substituïnt les característiques geomètriques m=0,04 corresponent a la màxima 
fletxa,  p=0,4  corresponent  a  la  posició  de  màxima  fletxa  i  t=0,12  que  es 
l'espessor màxim i deixant la corda en funció de la longitud (x=1). En vermell es 
veu la part corresponent a l'extradós i en color blau la forma de l'intradós:

Figura 6.4. Secció NACA 4412
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6.2.5.Secció de la pala

Sabent la forma de l'ala de l'aerogenerador corresponent a un perfil NACA 4412 
es calcula la longitud de corda i l'angle de pas per seccions separades al llarg de 
la pala. 

L'equació per calcular la corda és:

C=
8 · · r ·1−cos 

Z ·C Y

(Eq. 6.7)

Sent r la distància del centre del rotor a la secció a estudiar, Z el nombre de 
pales, Cy el coeficient de sustentació i que l'angle d'inclinació θ s'obté a partir de 
la següent equació:

=2
3

·arctan  1
r

 (Eq. 6.8)

Sabent que la celeritat és 5 i el radi de la pala R=2 m la celeritat local és:

r=
 · r
R

(Eq. 6.9)

Per calcular l'angle de pas es fa servir la següent equació:

=− (Eq. 6.10)

Els resultats obtinguts en forma de taula són:

Taula 6.2. Angle de pas i corda de l'ala

Secció r (mm) Angle pas (º) Corda (mm)

0 0 #DIV/0! #DIV/0!

1 100 45,14 290,4

2 200 36,79 392,58

3 300 29,92 394,07

4 400 24,5 354,96

5 500 20,27 305,28

6 600 16,96 257,19

7 700 14,33 214,66

8 800 12,21 178,36

9 900 10,48 147,83

10 1000 9,03 122,27
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11 1100 7,82 100,88

12 1200 6,79 82,95

13 1300 5,9 67,92

14 1400 5,13 55,28

15 1500 4,45 44,66

16 1600 3,86 35,73

17 1700 3,33 28,24

18 1800 2,85 21,98

19 1900 2,43 16,78

20 2000 2,04 12,49

Amb aquesta taula es grafiquen l'angle de pas i la corda de la pala segons el radi 
local. La gràfica de l'angle de pas segons el radi local és:

Figura 6.5. Angle de pas de l'ala
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I per la corda segons el radi local és:

Figura 6.6. Corda de l'ala

6.2.6.Linealització de la pala

Els gràfics anteriors mostren la variació de l'angle de pas i la corda de la pala 
segons el radi local. Aquesta variació es veu clarament com no té una progressió 
lineal que provoca que la pala sigui de difícil construcció i degut a aquest motiu 
es fa una linealització de l'angle de pas i la corda. 

Les rectes de linealització s'avaluen entre 0,5 R i 0,9 R i cal destacar que la 
linealització de l'ala no significa una reducció significativa de potència ja que la 
major part de la generació es realitza a la perifèria de l'ala, on el canvi d'angle de 
pas i linealització de la corda no tenen una gran variació. 

El sistema d'equacions que s'utilitza per calcular la linealització de l'angle de pas 
és el següent:

0,5 R=k 1 ·0,5 Rk 2
0,9 R=k 1 ·0,9 Rk 2

(Eq. 6.11)

Els coeficients k1 i k2 s'obtenen a partir del sistema d'equacions 6.11 sabent que 
l'angle de pas situat a 0,5R (1000 mm) és β0,5R=9,03º mentre que a 0,9R (1800 
mm) és  β0,9R=2,85º. Substituïnt aquestes dades a 6.11 s'obté que el coeficient 
k1=-0,01  i  el  coeficient  k2=16,76  i  d'aquesta  manera  s'obté  la  recta  de 
linealització de l'angle de pas:

=−0,007725r16,755 (Eq. 6.12)

Amb l'equació 6.12 ja es pot linealitzar l'angle de pas de la pala i es tabulen els 
resultats:
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Taula 6.3. Linealització de l'angle de pas de l'ala

Secció r (mm) Angle pas (º) Angle pas lineal (º)

0 0 #DIV/0! 16,76

1 100 45,14 15,98

2 200 36,79 15,21

3 300 29,92 14,44

4 400 24,5 13,67

5 500 20,27 12,89

6 600 16,96 12,12

7 700 14,33 11,35

8 800 12,21 10,58

9 900 10,48 9,8

10 1000 9,03 9,03

11 1100 7,82 8,26

12 1200 6,79 7,49

13 1300 5,9 6,71

14 1400 5,13 5,94

15 1500 4,45 5,17

16 1600 3,86 4,4

17 1700 3,33 3,62

18 1800 2,85 2,85

19 1900 2,43 2,08

20 2000 2,04 1,31

A la gràfica següent es mostra l'angle de pas en blau i l'angle de pas linealitzat 
en vermell:
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Figura 6.7. Comparativa angles de pas real i linealitzat

El sistema d'equacions que s'utilitza per calcular la linealització de la corda de la 
pala és el següent:

C0,5 R=k 3 ·0,5 Rk 4
C 0,9 R=k3 ·0,9 Rk 4

(Eq. 6.13)

Els coeficients k3 i k4 s'obtenen a partir del sistema d'equacions 6.13 sabent que 
la corda a 1000 mm és C0,5R=122,27 mm mentre que a 1800 mm és C0,9R=21,98 
mm. Substituïnt aquestes dades a 6.13 s'obté que el coeficient k3=-0,1253625 i 
el coeficient k4=247,6325 i d'aquesta manera s'obté la recta de linealització de 
l'angle de pas:

C=−0,1253625 · r247,6325 (Eq. 6.14)

Amb l'equació 6.12 ja es pot linealitzar l'angle de pas de la pala i es tabulen els 
resultats. Cal destacar que amb la linealització a l'última secció el valor de la 
corda és negatiu i per això es decideix sumar 10 mm a la corda:

Taula 6.4. Linealització de la corda de l'ala

Secció r (mm) Corda (mm) Corda lineal (mm)
Corda lineal 
modificada 

(mm)

0 0 #DIV/0! 247,63 257,63

1 100 290,4 235,1 245,1

2 200 392,58 222,56 232,56

3 300 394,07 210,02 220,02

4 400 354,96 197,49 207,49

5 500 305,28 184,95 194,95

6 600 257,19 172,42 182,42
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7 700 214,66 159,88 169,88

8 800 178,36 147,34 157,34

9 900 147,83 134,81 144,81

10 1000 122,27 122,27 132,27

11 1100 100,88 109,73 119,73

12 1200 82,95 97,2 107,2

13 1300 67,92 84,66 94,66

14 1400 55,28 72,13 82,13

15 1500 44,66 59,59 69,59

16 1600 35,73 47,05 57,05

17 1700 28,24 34,52 44,52

18 1800 21,98 21,98 31,98

19 1900 16,78 9,44 19,44

20 2000 12,49 -3,09 6,91

Els valors de la taula es grafiquen per comparar la corda obtinguda segons 6.7 i 
la corda linealitzada:

Figura 6.8. Comparativa corda real i linealitzada

Com es pot veure en les dues comparatives de l'angle  de pas i  la corda, el 
resultat de la linealització provoca que la pala sigui de fàcil construcció:
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Figura 6.9. Ala linealitzada segons 20 seccions 

Cal  destacar  però  que al  haver  d'anclar  les  pales  al  rotor,  aquesta  es  veurà 
modificada i el resultat final amb les cotes es pot veure al plànol corresponent a 
l'ala.

6.3.Rotor
En el disseny dels aerogeneradors domèstics de baixa potència un dels tipus de 
rotor  més  emprats  és  el  d'imants  permanents  o  PMG  (Permanent  Magnet 
Generator) perquè treballen bé a velocitats variables.

Aquest tipus de rotor tenen l'avantatge que també redueixen el cost de material i 
la facilitat constructiva, ja que com els imans estan units directament amb el 
boix i les ales no s'ha d'utilitzar un sistema de transmissió. 

Al rotor es troben diverses peces, l'interior del rotor que permet la unió de les 3 
pales que està cobert per una tapa i la part del rotor on s'allotgen els imans 
permanents mitjançant unions cargolades per assegurar l'estabilitat del conjunt 
mentre que el rotor i l'eix s'uneixen mitjançant una junta metàlica encastada. 

Sobre la tapa de l'aerogenerador cal dir que és plana i que no s'ha utilitzat cap 
recobriment amb forma de tipus circular o cònic ja que solament aporten un 
component estètic, la transformació de potència es realitza a la periferia de les 
pales i no hi ha una reducció de la potència. 

La següent imatge mostra el rotor frontalment on es veu la tapa una vista de la 
part posterior on es poden veure els imans:
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Figura 6.10a. Vista 
frontal del rotor

Figura 6.10b. Vista 
posterior del rotor

L'aerogenerador  s'orienta  a  sobrevent  i  per  tant  l'acció  del  vent  incideix 
directament sobre les pales i per tant l'anclatge de les pales al rotor s'ha de fer 
de tal manera que el vent ataqui correctament sobre les ales i la posició correcta 
és la següent:

Figura 6.11. Vista en planta de l'aerogenerador

6.4.Generador

6.4.1.Parts del generador

El  generador és l'encarregat  de transformar l'energia  mecànica  de rotació en 
electricitat. 

El generador és de tipus d'imans permanents de flux axial que vol dir que el flux 
magnètic passa per les bobines en direcció paral·lea a l'eix de la màquina i tipus 
asíncron per assegurar la generació d'electricitat a velocitats variables. Consta de 
dues parts:

– El rotor: és la part mòbil del generador elèctric i on es troben situats els 
imans de neodimi que giren per provocar el camp magnètic. 

El  rotor  s'acopla  directament  amb les  pales  de  l'aerogenerador  evitant 
sistemes  mecànics  de  transmissió  que  eviten  vibracions,  fatiga  d'ús  i 
alleugen el cost de material. 

El nombre d'imans és de 16 i es troben allotjats al rotor equidistanment al 
llarg de la la seva circumferència tal com es veu en la següent imatge:
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Figura 6.12. Imans permanents

Per tal d'assegurar la subjecció dels imans al rotor es cobriran amb una 
fina capa de pols de talc amb resina catalitzadora de polièster.

– L'estàtor: al ser un generador d'imans permanents l'estator està fixe a la 
gòndola de l'aerogenerador i és la part on es troben les 12 bobines que es 
conectaran  per  tal  de  poder  generar  un  corrent  altern  trifàsic  que 
posteriorment es rectificarà per aconseguir un corrent continu. 

En  aquest  punt  cal  destacar  que  amb  la  situació  de  l'estàtor  encarat 
directament al rotor i sense cap part per darrera s'aconsegueix també una 
refrigeració de les bobines que s'escalfen degut al pas de corrent elèctric i 
no és necessari un sistema de refrigeració, ja que l'estàtor està sotmès al 
flux  d'aire  provinent  de  les  pales  que  i  no  està  enclaustrat  en  cap 
estructura que impedeixi la ventilació d'aquest. 

A la següent imatge es pot veure la situació de les bobines a l'estàtor en 
forma d'anell: 

Figura 6.13. Estàtor
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Per tal  d'assegurar  la subjecció de les bobines a l'estàtor i  impedir el  
moviment d'aquestes o la interacció entre elles provocant alteracions en la 
circulació del corrent es cobriran amb una fina capa de pols de talc amb 
resina catalitzadora de polièster.

6.4.2.Disseny elèctric

En aquest punt es realitza el disseny elèctric de l'aerogenerador. Hi ha diversos 
mètodes de disseny del generador, en aquest cas es seguirà un procés en el que 
primer que s'estudia són els imans i el flux que poden generar i a partir d'aquí 
definint el voltatge s'estudia el disseny de les bobines. 

La generació d'electricitat es produeix degut a la diferència de voltatge en les 
bobines  provocada  pel  flux  magnètic  dels  imans  al  girar  i  cal  tenir  diverses 
consideracions en el moment del disseny:

– A més velocitat de gir, més potencial.

– Com més potents són els imans, més voltatge es pot generar. Existeixen 
diversos tipus de materials ferromagnètics com les ferrites, terres rares o 
els de neodimi que són els que s'utilitzen al disseny ja que proporcionen 
una bona densitat de flux.

– L'àrea dels imans afecta al flux magnètic, més superfície augmenta el flux 
però s'ha de tenir en compte que es poden produïr pèrdues si s'encaren 
dos imans al mateix temps.

– S'han de situar correctament els imans per a que atravessin les bobines 
perpendicularment i alternant els pols sense que interfereixin dos imans 
en una bobina i per tant és recomanable que la bobina tingui una altura i 
un espessor central on es pugui allotjar un iman per evitar reducció de flux 
magnètic per anul·lació de corrent i que l'ample de la bobina sigui igual a 
l'ample de l'iman. 

– Les bobines s'han de construir tenint en compte el nombre de bobines, les 
voltes d'espira, la secció del cable i el tipus de connexió que afecten a la 
potència generada.  

El primer paràmetre d'estudi és la velocitat del rotor: 

=
60 · · V
2 · · R

(Eq. 6.13)

A partir de l'equació 6.13 i sabent que la celeritat té un valor de 5, la velocitat 
del vent és 3,76 m/s i el radi de les pales és de 2 metres, es determina que gira 
a 89,76 rpm. Sabent la velocitat de rotació dels imans el següent paràmetre que 
s'estudia és el flux magnètic que proporcionen els imans.  

Els  imans  de  l'aerogenerador  són  imans  de  neodimi  45  (N45)  de  foma 
rectangular per tal d'aprofitar el màxim de la seva superfície amb una amplada 
de 20 mm, altura 40 mm i espessor 10 mm, per tant N45 20x40x10 i amb un 
grau de magnetització de 1,32 Tesla. Sabent les característiques geòmetriques i 
del material es pot determinar el flux disponible a partir de la següent equació:

BI=G−
G · d I

4 · eI

(Eq. 6.14)
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Sabent que el grau de magnetització és G=1,32 Tesla, el salt d'aire entre imans 
té  un valor  de d=15 mm i  l'espessor  e=10 mm s'obté que el  flux magnètic 
disponible és 0,83 T i es pot passar al disseny de les bobines.

En aquest punt cal destacar que l'elecció del nombre d'imans i bobines segueix 
una relació 4/3. Aquesta relació es basa en que en els generadors monofàsics la 
relació és 1/1 per produïr corrent a una sola fase mentre que per generadors de 
més  d'una  fase  s'ha  d'ajustar  aquesta  relació  i  la  4/3  és  una  de  les  més 
utilitzades en generadors de flux axial. La següent figura mostra les 12 bobines 
enumerades:

Figura 6.14. Bobines numerades

La connexió d'aquestes bobines seguirà una connexió en estrella per formar les 
tres línies trifàsiques tal com es pot veure en la següent figura:

Figura 6.15. Connexió bobines en estrella
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Les bobines estan formades per espires enrotllades que provoquen una circulació 
de corrent elèctric quan giren els imans i provoquen el flux magnètic. Per calcular 
el nombre de voltes amb les bobines en connexió en estrella s'empra la següent 
equació:

nB=
 · N F

2 · N F ·2 · N I · B I · · S I · N B

(Eq. 6.15)

Amb  l'equació  6.15  s'obtenen  el  nombre  de  voltes  sabent  que  la  força 
electromotiu ε té un valor de 13,4 V (el voltatge de sortida és de 12 V i es tenen 
en compte les pèrdues per rectificació de 1,4 V), el nombre de fases NF=3, el 
nombre d'imans NI és 16,  el  flux magnètic  és 0,83 T,  la  velocitat  de rotació 
ω=1,5  rev/s,  la  superfície  dels  imans  s'obté  de  la  multiplicació  de  la  base  i 
l'altura d'un iman i el nombre de bobines és 12 i, amb aquests valors, s'obté que 
el nombre de voltes de cada bobina és 43. 

El cable que s'utilitza per la construcció de les bobines és de diàmetre D=1,32 
mm amb una densitat d'empaquetament de 2 i un factor de en mà de m=2 fent 
que la longitud total de cable d'una bobina sigui de LB=17,32 m.  

R=
2 · LB · · N B

 · m2 · N F · D
2

2 (Eq. 6.16)

La resistència del cable Ω és de 0,02 i d'aquesta forma s'obté que la resistència 
total del cable és R=0,45  Ω i permet calcular la intensitat que circula per les 
bobines segons l'equació:

I G= 22 · P · R

2 · R2
− 22 · P · R2

4 · R4
− P 2

R2
(Eq. 6.17)

Amb l'equació 6.17 s'obté que el valor de la intensitat és IG=9,3 A i es poden 
calcular les pèrdues del generador aplicant les següents equacions:

PG=I G
2 · R (Eq. 6.18)

La potència perduda al generador elèctric aplicant l'equació 6.18 és de 38,92 W i 
per tant, la potència del generador elèctric és de 124,74W.

Les pèrdues per rectificació es calculen a partir de la següent equació:

P R=I G ·V R (Eq. 6.19)

Amb la consideració inicial on es suposaba una pèrdua de voltatge per rectificació 
de 1,4 V s'obté amb 6.19 que les pèrdues per rectificació són PR= 13,02 W i 
d'aquesta manera, la potència a la sortida del generador i la rectificació és de 
111,70 W a 12 V, voltatge que es aprofitar per a un ús directe o es poden acoplar 
un sistema de bateries per tal d'emmagatzemar-la assegurar el subministrament 
continu d'energia elèctrica. 

En  aquest  punt  cal  dir  que  amb les  pèrdues  considerades,  el  rendiment  del 
generador elèctric  és  d'un 68,2% superior  al  considerat  prèviament  i  que es 
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disposa  d'una  diferència  de  11,7  W  respecte  a  la  potència  nominal  de 
l'aerogenerador per si el sistema es connecta a un sistema de bateries on es 
poden generar pèrdues. 

6.5.Gòndola
La següent imatge mostra la gòndola de l'aerogenerador:

Figura 6.16. Gòndola

Tal com es veu a la figura, la gòndola està formada per quatre parts fixes de 
fusta corresponents a l'estàtor i una part posterior per allotjar l'eix del rotor i 
dues parts més corresponents a les bases per allotjar la torre de l'aerogenerador 
a més del sistema de rectificació i el sistema per transmetre l'energia elèctrica de 
l'estàtor a la torre. 

Per evitar que les condicions ambientals afectin a l'aerogenerador la gòndola es 
cobreix amb una xapa d'alumini.

6.6.Torre
L'alçada de l'aerogenerador ve determinada per l'altura de la torre i és un factor 
important al disseny de l'aerogenerador tal com s'ha demostrat en el càlcul de la 
velocitat del vent.

La  torre  de  l'aerogenerador  que  s'encarrega  del  suport  de  la  gòndola  està 
formada per un tub d'acer de 5,9 metres de longitud.
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Un altre factor important relacionat amb la torre és el sistema de transmissió 
d'energia  entre  l'estàtor  i  la  torre,  ja  que  al  ser  un  aerogenerador  orientat 
mitjançant un penell la gòndola rota sobre la torre que és fixe i per evitar que el 
cable que transporta l'electricitat no s'enrotlli o es pugui malmetre és necessari 
un sistema per assegurar la correcta transmissió. A la figura següent es mostra 
aquest sistema:

Figura 6.17. Sistema de transmissió d'energia

I en la següent figura és mostra amb més detall:

Figura 6.18. Detall sistema de transmissió d'energia

Tal com es pot veure, el sistema de transmissió està format per dues làmines 
d'acer  amb dues de coure.  Aquestes  barilles  de coure toquen a dos làmines 
circulars  en  forma  d'anell  allotjades  en  un  junta  de  cautxú  que  acopla 
perfectament  a  l'eix.  Per  assegurar  el  contacte  s'empren  dues  molles  que 
proporcionen l'ajust correcte entre les làmines de coure i  d'aquesta forma la 
gòndola pot rotar lliurement per tal d'encarar la direcció del vent correctament.
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CAPÍTOL 7: 

MATERIALS I EINES 

UTILITZATS

7.1.Materials
La llista de materials fa referència al conjunt d'elements que s'utilitzen per la 
construcció de l'aerogenerador. 

Com  el  disseny  de  l'aerogenerador  pretén  ser  una  eina  d'ajuda  per  a 
l'assignatura  d'Empresa,  s'ha  buscat  que  els  materials  constructius  siguin 
econòmics i fàcils de treballar. 

En la següent taula s'enumeren els elements, la quantitat i una breu descripció 
sobre el tipus de material i les mides de l'element:

Taula 7.1. Material de l'aerogenerador

Element Quantitat Descripció

Ala 3 fusta 250x2000x80 mm

Barilla 2 acer 10x450x2 mm

Barilla  coure 2 acer 10x325x2 mm

Base inferior 1 fusta 300x500x50 mm

Base superior 1 fusta 200x500x50 mm

Cable 1 coure unifilar D1,32 mm 7 m
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Cable bobines 1 coure unifilar D1,32 mm 210 m

Cinta aïllant 1 2,5 m

Connector eix 1 cautxú 100x100x80 mm

Contenidor 
d'imans

1 disc fusta D200 espessor 10 mm

Cua 1 alumini 600x1000x10 mm

Disipador 2 alumini 

Eix 1 barra acer 375 D50 mm

Eix cua 1 tub acer 2250 D20 espessor 4mm

Estàtor 1 fusta 500x500x50 mm

Grapa 7 acer D20 mm

Iman 16 neodimi N45 20x40x10

Interior rotor 1 disc fusta D500 espessor 80 mm

Junta eix 1
D108 espessor 4 i tub acer 70 D58 espessor 

4 mm

Làmina coure 2 anell coure 10 mm D94 espessor 2mm

Molla barilla 2 molla acer D2 104 mm

Posterior 1 fusta 500x500x50

Pols de talc 1 0,7 kg

Rectificador 2 rectificador monofàsic

Resina 
catalitzadora

1 0,5 kg

Rotor 1 disc fusta D500 espessor 30 mm

Suport 1
acer 250x250x5 mm i tub acer 100 D80 

espessor 5mm 

Tapa 1 alumini 300x1400x1 mm

Tapa rotor 1 disc fusta D500 espessor 20mm

Torre 1 tub acer 5900 D70 espessor 5mm

Vernís 1 1 kg de vernís per a fusta
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Cargol 1 60 M10x1,5x70

Cargol 2 4 M10x1,5x40

Cargol 3 11 M5x0,8x20

Cargol 4 15 M10x1,5x50

Rodament 1 2 DIN 628-7210B-14

Rodament 2 2 DIN 628-7314B-14

Rosca 1 5 B18.2.2.4M

Volandera 1 4 B18.22M 10 mm wide

Volandera 2 14 B18.22M 5 mm regular

Volandera 3 2 B18.22M 5 mm wide

7.2.Eines
En aquest punt s'enumeren les eines o màquines que són necessàries per a la 
fabricació de l'aerogenerador.

En  la  fabricació  d'aerogeneradors  de  gran  potència  molts  processos  estan 
automatitzats i és necessària una gran infraestructura i una tècnica avançada 
com per exemple en la  construcció  de les pales que es fa amb motlles o la 
soldadura de les diferents parts de l'estructura de suport.  Com el disseny de 
l'aerogenerador s'ha enfocat en la fàcil construcció, la fabricació es fa de manera 
artesanal i seguidament s'enumeren les eines i la seva funció: 

Taula 7.2. Eines necessàries

Eina o màquina Funció

Joc de broques Forats a la fusta

Joc de cisells Tall de fusta

Joc de claus fixes Unions roscades

Joc de tornavisos Unions cargolades

Joc de llimes Puliment de peces

Martell Cisellar la fusta
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Martell de goma Ajustos

Joc de pinzells Protecció amb vernís 

Punxó Marcació de forats

Serra elèctrica Tall de fusta

Serra radial Tall d'acer

Trepant elèctric Forats a la fusta

Trepant vertical Forats a la fusta
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CAPÍTOL 8: MUNTATGE 

I MANTENIMENT

8.1.Muntatge
El  primer  pas  del  muntatge  de  l'aerogenerador  és  disposar  de  tots  els 
components que el formen i les eines per poder-les treballar correctament. 

El  següent  pas  és  mecanitzar  les  peces  per  obtenir  la  geometria  adequada 
indicada als plànols de les peces, amb les serres mecàniques, els cisells i les 
llimes es dóna forma a les peces de fusta i posteriorment es fan els forats per 
poder allotjar els cargols amb els trepants manuals i el trepant vertical. 

Quan s'obté la forma correcte de les peces de fusta, s'aplica un tractament de 
protecció  amb  una  capa  de  vernís  per  protegir  les  peces  contra  incidències 
climàtiques com la pluja, la brutícia o la humitat que podrien afectar al correcte 
funcionament de l'aerogenerador.

També es treballen les peces de metall, com els eixos, donar forma a les barilles 
del sistema de transmissió d'electricitat de la gòndola a la torre, es retalla la 
placa d'alumini per que adquireixi la forma estètica de penell i es fan els forats 
en les peces de metall.

A més, s'enrotlla el cable de coure per formar les 16 bobines i es connecten en 
triangle. Per ajudar a l'enrotllament, es fa ús de cinta aïllant per aguantar-les.

Quan es disposa de totes les peces amb la geometria correcte, els següent pas 
és el muntatge.

El primer de tot es preparar la mescla de pols de talc i de la resina catalitzadora 
que cobrirà els imans prèviament disposats  al  contenidor  d'imans i  al  rotor i 
també per cobrir les bobines disposades al llarg de l'estàtor.  

Seguidament  s'uneixen  l'interior  del  rotor  amb la  junta  que encastarà  l'eix  i 
després s'acoblen les ales, la tapa del rotor i es subjecten aquestes parts gràcies 
a les unions cargolades entre la tapa, l'interior del rotor i les 3 ales i quan la  
mescla  per  protegir  i  subjectar  els  imans  hagi  polimeritzat  correctament 
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s'acoplen els imans al rotor i  s'encasta l'eix al rotor. Amb el rotor format, es 
segueix el procés de muntatge amb la gòndola.

Primer de tot es col·loquen els rodaments per subjectar l'eix a l'estàtor i a la part 
posterior de la gòndola i també els rodaments corresponents entre la torre i les 
bases inferior i superior. 

Amb  els  rodaments  allotjats  s'uneixen  totes  aquestes  peces  amb  cargols  i 
s'acopla el rotor amb la gòndola i es passa al següent punt que es l'unió de la 
torre de suport amb la gòndola. 

Es disposa la junta de cautxú amb els anells de coure del sistema de tranmissió 
en una posició concèntrica als rodaments i  s'introdueix l'eix per la unió de la 
torre amb la gòndola i  quan estan units s'alinea la junta de cautxú amb les 
barilles per poder transmetre correctament l'electricitat i es poden les molles per 
assegurar aquesta transmissió. 

El procés de muntatge continua amb l'ensamblatge del penell amb la gòndola, 
s'uneixen la cua d'alumini amb l'eix de la cua mitjançant les grapes de subjecció i 
les rosques per  assegurar  l'ajust  i  s'uneix l'eix  amb la gòndola  gràcies a  les 
grapes interiors.

Quan  es  disposa  de  totes  les  parts  de  l'aerogenerador  unides  es  realitza  la 
connexió  de  l'estàtor  als  rectificadors  i  es  connecten  aquests  al  sistema  de 
tranmissió d'electricitat a la torre.

Per últim, es cobreix la gòndola amb la xapa d'alumini amb cargols per protegir 
l'interior de la gòndola dels agents externs.

8.2.Manteniment
Durant  el  procés  de  manteniment  s'ha  de  distingir  entre  el  manteniment 
preventiu o planificat i el manteniment correctiu o no planificat.

En  aquest  apartat  s'enumeren  les  tasques  de  manteniment  preventiu  per  al 
correcte funcionament de l'aerogenerador:

– Inspecció d'unions: per evitar les vibracions entre les peces o la fallida de 
les  unions  que  provocarien  una  fallida  en  l'aerogenerador  s'aconsella 
comprovar  tant  les  unions  cargolades  del  rotor  o  la  gòndola  com les 
roscades de la cua.

– Inspecció de rodaments: els rodament s'han de mantenir amb un estat de 
lubricació  òptim  que  no  provoquin  que  l'eix  del  rotor  pari  de  rotar 
provocant  l'aturada  de  generació  d'energia  o  que  la  gòndola  no  roti 
provocant  que  les  pales  no  encarin  correctament  la  direcció  del  vent 
reduïnt la potència obtinguda del vent

– Inspecció del generador elèctric i les seves connexions: s'ha de vigilar les 
connexions de l'estàtor amb els rectificadors, la connexió dels rectificadors 
al  sistema de transmissió  i  que  el  sistema de transmissió  estigui  vent 
connectat  amb un  ajust  de  les  molles  i  de  les  barilles  als  anells  que 
permetin la circulació de l'energia correctament. 

– Neteja: la neteja de l'aerogenerador és important ja que els materials de 
construcció són fusta i metall que amb l'acció de la pluja o la humitat es 
poden malmetre i en conseqüència també malmetre l'aerogenerador. 
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– Pintura: per evitar que la fusta pateixi les adversitats del medi o que els 
elements de metall es puguin rovellar, s'han de pintar les peces que ho 
necessitin i, especialment en ambients desfavorables com pot ser aprop 
del mar on el salitre asseca la fusta i ajuda a l'oxidació dels metalls.

Sobre tasques de manteniment correctiu no es poden donar detalls ja que són 
degudes a incidències no planificades i poden ser de molts tipus. 
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CAPÍTOL 9: ESTUDI 

MECÀNIC

A l'Annex B es troba un petit estudi mecànic per analitzar els dos elements que 
són més fàcils de trencar-se per l'acció del vent, les ales al rebre la força del vent 
directament i la torre de suport que aguanta tota l'estructura. 

Les principals característiques que es poden remarcar de l'estudi són:

– Velocitat del vent: la velocitat del vent considerada en les comprovacions 
segons els càlculs realitzats és de 19,11 m/s, una velocitat molt elevada 
respecte  a  la  velocitat  mitjana  del  vent  i  improbable  segons  les 
distribucions de probabilitat de Weibull, per tant a velocitats més baixes 
l'estructura aguanta.

– Accions considerades: les accions que s'han considerat a l'estudi mecànic 
són la força centrífuga de les pales, les forces aerodinàmiques que afectes 
a la superfície de les pales, la força del vent sobre l'estructura de suport, 
una sobrecàrrega de neu i el pes propi de l'aerogenerador. 

– Comprovació de resistència: el disseny de l'aerogenerador és correcte si 
l'analitzem mecànicament  ja  què  els  dos  elements  crítics  que  són  les 
pales, al  rebre directament el vent, i  la torre, que és l'encarregada de 
aguantar tot el pes i absorbir els moments flectors que apareixen degut a 
la força del vent, compleixen criteris de resistència de materials. 
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CAPÍTOL 10: ESTUDI 

ECONÒMIC

10.1.Cost del material
En aquest punt s'estudien els aspectes econòmics del projecte per veure si és 
viable des d'un punt de vista econòmic. 

El primer aspecte d'anàl·lisi són els costos de material. La següent taul mostra 
els diferents elements que formen l'aerogenerador i el cost econòmics:

Taula 10.1. Cost de material

Element Quantitat Descripció Preu (€/u) Cost (€)

Ala 3
fusta 250x2000x80 

mm
25,19 75,57

Barilla 2 acer 10x450x2 mm 1,8/m 1,62

Barilla  coure 2 acer 10x325x2 mm 0,76/m 0,69

Base inferior 1 fusta 300x500x50 mm 4,72 4,72

Base superior 1 fusta 200x500x50 mm 3,15 4,15

Cable 1 coure D1,5 mm 7 m 0,35/m 2,45

Cable bobines 1
coure unifilar D1,32 

mm 210 m
0,35/m 73,5

Cinta aïllant 1 2,5 m 12,7/10m 3,17

Connector eix 1
cautxú 100x100x80 

mm
6,12 6,12
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Contenidor d'imans 1
disc fusta D200 
espessor 10 mm

0,2 0,2

Cua 1
alumini 600x1000x10 

mm
43,5/m2 26,1

Disipador 2 alumini 5,4 10,8

Eix 1
barra acer 375 D50 

mm
4,36/m 1,64

Eix cua 1
tub acer 2250 D20 

espessor 4mm
1,65/m 3,71

Estàtor 1 fusta 500x500x50 mm 7,87 7,87

Grapa 7 acer D20 mm 0,09 0,63

Iman 16 neodimi N45 20x40x10 6,8 108,8

Interior rotor 1
disc fusta D500 
espessor 80 mm

9,89 9,89

Junta eix 1
D108 espessor 4 i tub 
acer 70 D58 espessor 

4 mm
3,5 3,5

Làmina coure 2
anell coure 10 mm D94 

espessor 2mm
1,4/m 0,14

Molla barilla 2 molla acer D2 104 mm 1,6 3,2

Posterior 1 fusta 500x500x50 7,87 7,87

Pols de talc 1 0,7 kg 13/0,5kg 18,2

Rectificador 2 rectificador monofàsic 1,2 2,4

Resina catalitzadora 1 0,5 kg 5,8/0,25kg 11,6

Rotor 1
disc fusta D500 
espessor 30 mm

3,71 3,71

Suport 1
acer 250x250x5 mm i 

tub acer 100 D80 
espessor 5mm 

36,8/m2 2,3

Tapa 1
alumini 300x1400x1 

mm
4,3/m2 1,81

Tapa rotor 1
disc fusta D500 
espessor 20mm

2,47 2,47
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Torre 1
tub acer 5900 D70 

espessor 5mm
5,42/m 31,98

Vernís 1
1 kg de vernís per a 

fusta
5,3/250ml 21,2

Cargol 1 60 M10x1,5x70 0,3 18

Cargol 2 4 M10x1,5x40 0,25 1

Cargol 3 11 M5x0,8x20 0,2 2,2

Cargol 4 15 M10x1,5x50 0,25 3,75

Rodament 1 2 DIN 628-7210B-14 34 78

Rodament 2 2 DIN 628-7314B-14 36 92

Rosca 1 5 B18.2.2.4M 0,18 0,9

Volandera 1 4 B18.22M 10 mm wide 0,01 0,04

Volandera 2 14 B18.22M 5 mm regular 0,02 0,28

Volandera 3 2 B18.22M 5 mm wide 0,02 0,04

Sabent el cost en euros de tots els elements que formen l'aerogenerador, el cost 
material total és de 647,32 €.

10.2.Estalvi d'energia
En  aquest  punt  es  determina  l'estalvi  econòmic  anual  d'energia  que  suposa 
l'aprofitament de l'energia eòlica amb l'aerogenerador per generar electricitat i 
d'aquesta manera no consumir energia de la xarxa elèctrica.

Considerant la potència nominal de l'aerogenerador 100 W amb 10 hores de vent 
al llarg del dia, s'obtenen 1000 Wh/dia i per tant al llarg d'un any l'energia total 
generada és de 365kWh. 

En una factura estàndard per a usuaris amb una potència contractada inferior a 
10 kW l'equació de la factura ve determinada per l'expressió següent:

C F=1,18 ·PF · t PEC · t EA (Eq. 10.1)

On CF és el cost econòmic de la factura, PF és la potència contractada, tP el terme 
de potència, EC és l'energia consumida, tE el terme d'energia i A és l'alquiler al 
que s'aplica l'IVA corresponent al 18%.

El terme de potència i el terme d'energia són valors que depenen del tipus de 
tarifa contractada i es consideren amb les tarifes vigents a partir de l'1 de juliol 
del  2011  sent  tP=20,633129  €/kWany  i  tE=0,142319  €/kWh segons  la  tarifa 
sense discriminació horària TUR (tarifa d'últim recurs).
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La potència contractada es considera 4,4 kW que és la que es troba a la majoria 
de llars, l'energia generada és de 365 kWh i no es té en compte l'estalvi en el 
cost de potència contracta ni d'alquiler ja que l'aerogenerador està destinat a ser 
un  complement  degut  a  que  és  de  baixa  potència  i  insuficient  per  abastir 
totalment la demanda energètica d'una instal·lació. 

Sabent  tots  aquests  paràmetres,  l'estalvi  econòmic  equivalent  al  cost  de  la 
factura elèctrica és de CF=61,30 €/any.

En cas que l'aerogenerador estigués destinat a cobrir tota la demanda energètica 
d'una  instal·lació  amb  els  1000  Wh/dia,  l'estalvi  econòmic  que  suposaria 
l'aerogenerador seria de  CF=95,83 €/any (la potència contractada en aquest cas 
seria de 1kW).

10.3.Estudi econòmic
Sabent  el  cost  de  l'aerogenerador  i  l'estalvi  econòmic  que  suposa  la  seva 
instal·lació, es realitza l'estudi econòmic a partir de dos paràmetres, el Pay-back i 
el VAN.

En aquest punt cal destacar que la vida útil dels aerogeneradors s'estima en 15 
anys i que en casos d'aerogeneradors de gran potència instal·lats a parcs eòlics 
aquesta vida útil s'allarga fins als 20 anys o més, per tant qualsevol valor inferior 
a  15  anys  de  recuperació  de  la  inversió  al  tractar-se  d'un  aerogenerador 
domèstic serà acceptable.

El  Pay-back  determina el  temps  de  recuperació  de  la  inversió  a  partir  de la 
següent equació:

PB= Inversió inicial
Benefici /any

(Eq. 10.2)

Sabent que el cost dels materials per la construcció de l'aerogenerador és de 
647,32 € i el benefici és 61,30 €/any, s'obté que el Pay-back és de 10,55 anys.

Seguidament es calcula el valor actual net (VAN) que indica el valor actual net 
dels fluxos de caixa tenint en compte el valor del diner en temps real a partir de 
la següent equació:

VAN=−Q0
Q1

1k


Q2

1k 2
· · ·

Qn

1k n
 (Eq. 10.3)

Amb la taula següent es presenta el VAN a partir d'un factor d'interés k=0,035:

Taula 10.2. VAN

Any Q (1+k)n Qn VAN

0 -646,32 1 -646,32 -646,32

1 61,3 1,04 59,23 -587,09

2 61,3 1,07 57,22 -529,87
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3 61,3 1,11 55,29 -474,58

4 61,3 1,15 53,42 -421,16

5 61,3 1,19 51,61 -369,55

6 61,3 1,23 49,87 -319,68

7 61,3 1,27 48,18 -271,5

8 61,3 1,32 46,55 -224,95

9 61,3 1,36 44,98 -179,97

10 61,3 1,41 43,46 -136,51

11 61,3 1,46 41,99 -94,52

12 61,3 1,51 40,57 -53,96

13 61,3 1,56 39,2 -14,76

14 61,3 1,62 37,87 23,11

15 61,3 1,68 36,59 59,7

Amb la taula del VAN s'observa que el període per recuperar l'inversió és major 
ja que es té en compte el preu del diner i s'obtenen beneficis a partir del catorzè 
any i es pot afirmar que la inversió és rentable ja que es recupera el cost inicial  
de la construcció de l'aerogenerador i s'obtenen beneficis en un temps menor 
que la vida útil.
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CAPÍTOL 11: ESTUDI 

D'IMPACTE 

AMBIENTAL

11.1.Impacte ambiental de l'energia eòlica
En aquest apartat es vol determinar l'impacte ambiental en la realització d'aquest 
projecte de disseny d'un aerogenerador.

L'anàlisi  ambiental  té  com  objecte  identificar,  descriure  i  valorar  els  efectes 
previsibles  que  el  projecte  pot  provocar  sobre  recursos  naturals  i  el  medi 
ambient.

11.2.Reducció d'emisions i residus
En la fase de construcció de l'aerogenerador es poden produir una emissió de 
partícules i gasos a l'atmosfera degut a l'ús de de les eines i la maquinària com 
per exemple en el moment de tallar la fusta.

Durant la fase de situació de l'aerogenerador a l'emplaçament corresponent es 
poden produir emissions de partícules i gasos durant el transport i el moviment 
de terres en la col·locació. 

Sobre els residus generats durant la fase de construcció cal enumerar els residus 
sòlids inerts en molta petita mesura com per exemple serradures i durant la fase 
de col·locació com per exemple olis o altres tipus que es poden tractar en un 
abocador controlat o deixalleries, sent aquests residus quantitats mínimes.

Deixant  de  banda  aquestes  emissions  i  generació  de  residus  en  la  fase  de 
construcció  o  col·locació  de  l'aerogenerador,  l'energia  eòlica  és  una  font 
renovable  i  com a tal,  no es generen residus durant  la  seva explotació  i  es 
genera energia d'una forma neta i que d'una altra explotació es contaminaria. 
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Aquesta  reducció   d'emissions  contaminants  es  pot  quantificar  de  manera 
aproximada amb la següent taula:

Taula 11.1. Emissions contaminants

Contaminant Quantitat (kg/MWh)

NOX 6,18

SO2 7,84

Cendra i escòries 70,15

CO2 1250

Barril de petroli 1,76

Si considerem que la potència nominal de l'aerogenerador és de 100W, el temps 
d'hores de vent és de 10 hores obtenim una generació de 0,365 Mwh/any i amb 
aquesta  dada  podem  veure  la  reducció  de  residus  i  emissions  gràcies  a 
l'aerogenerador a la taula següent:

Taula 11.2. Reducció d'emissions

Contaminant Estalvi

NOX 2,26 kg/any

SO2 2,86 kg/any

Cendra i escòries 25,60 kg/any

CO2 456,25 kg/any

Barril de petroli 0,64 unitats/any

Al ser un aerogenerador de baixa potència la reducció d'emissions és petita, però 
de gran importància ja que no solament no es generen contaminants si no que a 
més es genera energia que d'una altra forma contaminaria i d'aquesta forma es 
redueix l'efecte hivernacle causat per gasos com SO2 o el CO2. 

També  cal  destacar  que  amb  l'ús  de  l'energia  eòlica  no  s'utilitza  aigua  de 
refrigeració com a les centrals tèrmiques o nuclears que afecten al medi ambient 
amb  els  contaminants  que  porta  després  de  l'ús  o  de  l'augment  de  la 
temperatura d'aquesta quan retorna al medi i ocasiona canvis locals del medi.
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11.3.Interaccions amb el terreny
La interacció amb el medi físic d'un aerogenerador s'avalua amb la pèrdua del sòl 
en  la  situació  de  l'aerogenerador,  que  en  aquest  cas  com  és  de  petites 
dimensions representa una quantitat ínfima. 

Les causes d'aquesta pèrdua de sòl són els moviments de terra i la pèrdua del 
cobriment  vegetal  i  d'aquesta  forma  la  desaparició  de  la  capa  biològicament 
activa del sòl durant la col·locació i vida útil de l'aerogenerador.

Cal  destacar  que  la  recuperació  del  sòl  després  del  desmantellament  de 
l'aerogenerador quan ha arribat a la  fi  de la  seva vida útil  és total,  pel  que 
comporta que la interacció dels aerogeneradors amb el terreny sigui molt petita.

11.4.Interaccions amb la vegetació
L'impacte  amb  la  vegetació  es  considera  equivalent  amb  l'impacte  sobre  el 
terreny, ja que queda ímplicit  que la pèrdua de sòl comporta una pèrdua de 
vegetació. 

Aquest impacte és important perquè la vegetació és un element fonamental en 
els ecosistemes ja que desenvolupa un paper important en l'assimilació de la 
radiació  solar,  és la  base d'altres  sistemes tròfics  i  determinar les condicions 
microclimàtiques de l'entorn.

Tal  com  s'ha  vist  en  l'apartat  anterior,  amb  els  moviments  de  terra  o 
desforestació en l'inici de la vida útil de l'aerogenerador el medi es pot veure 
afectat però la restauració és total a l'acabament de la vida útil. 

11.5.Interaccions amb la fauna
Els riscos que comporta sobre la fauna un aerogenerador són principalment tres:

– Destrucció de cobertura vegetal: la pèrdua del sòl durant la col·locació i 
anclatge del sistema implica la possible destrucció de l'hàbitat d'algunes 
espècies terrestres que depenen de la vegetació.

– Aus: la instal·lació d'un aerogenerador pot implicar la col·lisió d'aus amb 
elements com la torre  o les pales i  per  aquest motiu s'ha de tenir  en 
compte les rutes migratòries i zones especials on pugui haver aus en perill 
d'extinció o altres espècies sensibles. 

Cal  destacar  però,  que  segons  estudis  en  centrals  eòliques,  l'impacte 
contra  l'avifauna  és  menor  comparat  amb  altres  activitats  humanes  i 
també que al ser un aerogenerador amb una altura de 6 metres, el risc 
d'impacte amb les aus és petit. 

– Soroll: el soroll produït pel moviment de les ales contra el vent pot afectar 
a  les  comunitats  animals  de  l'entorn  alterant  el  seu  comportament  i 
provocant la fugida de la zona a les espècies més sensibles a aquestes 
pertorbacions,  però  al  ser  un  generador  de  baixa  potència  i  amb una 
velocitat petita de funcionament, aquest efecte és menor que en les grans 
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centrals  eòliques  on  la  velocitat  del  vent  pot  provocar  nivells  sonors 
majors.

11.6.Interaccions amb el medi humà

11.6.1.Impacte visual

L'impacte visual és un factor que no es pot quantificar correctament ja que és 
una percepció de cada persona, subjectiva i d'opinió negativa o positiva a més de 
dependre de factors psicològics i socials com per exemple que la situació d'un 
parc eòlic comporti beneficis econòmics, llocs de treball o mediambientals en la 
generació d'energia renovable.

Independenment de la percepció positiva o negativa de les persones, la situació 
d'aerogeneradors en una zona provoca canvis en el paisatge i s'ha d'evitar el 
màxim  possible  l'efecte  negatiu  produït  sent  el  terreny  i  la  visualització  de 
l'observador els factors més importants en aquest impacte:

– Terreny: el terreny és un paràmetre que té gran importància en l'impacte 
visual, ja que en zones amb pendents baixos l'efecte no és tant gran que 
en terrenys on l'orografia és més pronunciada, la cobertura vegetal del 
terreny pot  afavorir  a que un aerogenerador  passi  més desapercebut  i 
segons la orientació i la il·luminació que pot ser més apreciable respecte 
l'entorn. 

Parlant sobre la il·luminació també cal destacar l'efecte d'ombres que es 
produeixen al voltant. En aerogeneradors de gran altura s'ha de tenir en 
compte  que  l'elevada  alçada  dels  components  pot  provocar  ombres  i 
efectes de parpelleig amb el moviment dels àleps que poden ocasionar 
molèsties a zones properes.

– Visualització de l'observador: la visualització i orientació de l'observador és 
un  paràmetre  que  augmenta  o  redueix  l'impacte  ja  que  segons  la 
proximitat,  l'angle  d'observació  i  l'entorn,  l'observador  pot  rebre  una 
informació  diferent.  Un exemple  de visualització  és que un observador 
estigui molt allunyat de l'aerogenerador a una altura relativa semblant i 
que l'aerogenerador estigui situat en un entorn que afavoreix a que passi 
desapercebut  pot  provocar  que  l'impacte  sigui  mínim  mentre  que  un 
observador pròxim situat a un nivell inferior al de l'aerogenerador i en un 
entorn on es destaqui l'aerogenerador tindrà un impacte visual molt més 
gran. 

Com l'aerogenerador dissenyat no té una altura molt elevada, l'impacte visual no 
serà molt gran.

11.6.2.Soroll

La velocitat de gir, el material de fabricació, el disseny aerodinàmic de les pales 
són  factors  que  amb  la  velocitat  del  vent  i  les  turbulències  o  el  sistemes 
mecànics de l'aerogenerador poden provocar que augmenti el nivell de soroll de 
la zona on s'ubica l'aerogenerador. 

Tal com s'ha vist en l'apartat d'impacte sobre la fauna, si el soroll que produeix 
una instal·lació eòlica és gran, es poden provocar  molèsties a l'entorn tant a 
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animals com a persones, sent els efectes més destacables el malestar, alteració 
del ritme cardíac, sordesa, dificultat en la comunicació, ... sent el llindar de soroll 
60 dB per provocar molèsties i 90 dB per produir lesions crítiques.

Veient aquests efectes, en el disseny de l'aerogenerador s'ha d'estudiar si  en 
l'emplaçament pot haber risc per a persones degut als nivells de soroll, però com 
l'aerogenerador  dissenyat  és  de  baixa  potència  i  la  velocitat  del  vent  no  és 
elevada, es considera que no hi ha molèsties provocades per soroll.
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CAPÍTOL 12: 

CONCLUSIONS

Les conclusions que es poden extreure de la realització del projecte són de tipus 
constructiu, energètic i econòmic.

Com el disseny de l'aerogenerador estaba enfocat a ser de facilitat constructiva 
amb uns  materials  econòmics  i  fàcils  de treballar,  el  resultat  obtingut  és  un 
aerogenerador  format  principalment  per  elements  de  fusta  i  metall  amb  un 
procés de construcció assequible per a una persona que no disposi de gaires 
coneixements i mitjans de fabricació.

A nivell energètic cal destacar diversos punts. 

L'emplaçament teòric al tenir una velocitat mitjana de 3,76 m/s limita l'obtenció 
d'energia i  provoca que la potència nominal de l'aerogenerador no sigui  molt 
elevada i per tant l'ús d'aquest sigui per cobrir demandes energètiques petites o 
com a sistema de reforç connectat a la xarxa elèctrica, un emplaçament amb 
més potencial eòlic augmentaria la generació d'energia. 

El rendiment de les instal·lacions eòliques és baix degut a la transformació de 
l'energia cinètica del vent a mecànica per mitjà de les pales i l'eficiència d'altres 
components, però és una energia inesgotable i néta al no generar residus i per 
tant és una molt bona opció a tenir en compte en el context enèrgetic mundial 
que  depèn  d'energies  fòssils  que  s'esgoten  i  contaminen  el  medi  ambient 
provocant efectes com el canvi climàtic.
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El cost de materials no és elevat i tal com s'ha vist es recupera la inversió inicial i 
es generen beneficis abans que l'aerogenerador esgoti la seva vida útil, per tant 
el projecte és viable econòmicament i, en cas de situar l'aerogenerador en un 
zona amb velocitat de vent majors aquests beneficis augmentarien al generar-se 
més energia.

Finalment, veient els resultats teòrics obtinguts i com a següent pas lògic, es 
planteja la construcció d'un aerogenerador en treballs futurs per tal de poder 
estudiar i avaluar experimentalment les característiques i resultats. 
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