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Resum 

Actualment, l’energia eòlica és la tercera font de generació elèctrica d’Espanya. De fet, l’Estat 

espanyol es situa cinquè en el rànquing mundial de potència eòlica instal·lada, just per 

darrere de la Xina, EEUU, Alemanya i l’Índia. Les bones xifres que l’energia eòlica ha tingut 

històricament en el nostre país evidencien que és una alternativa sostenible i eficaç a les 

energies tradicionals com la nuclear i el carbó, primera i segona font amb més producció a 

Espanya respectivament, totes dues molt perjudicials pel medi ambient i alhora cares i poc 

sostenibles en comparació a les renovables. 

L’energia eòlica també juga un gran paper en el mercat de l’energia elèctrica, ja que el preu 

de l’energia fluctua al llarg del dia i està molt condicionat per l’energia generada per les 

diferents tecnologies (eòlica, fotovoltaica, nuclear, carbó, etc.).  

Una de les grans característiques de l’electricitat és la dificultat d’emmagatzemar-la a gran 

escala. Dit d’una altra manera, la producció i el consum han de coincidir en tot moment 

(descomptant les pèrdues per efecte Joule). Per tant, poder predir la seva generació permet 

gestionar el sistema elèctric de forma eficaç i tenir un major coneixement sobre el 

comportament del mercat d’energia elèctrica. 

Així doncs, als parcs eòlics els interessa tenir una eina de predicció de l’energia que es 

generarà en un futur pròxim (següents hores o al llarg del dia) per tal de saber quina quantitat 

d’energia pot oferir al mercat. Cal destacar que és important predir l’energia generada en tot 

moment pel problema d’emmagatzematge que presenta. 

En definitiva, en aquest projecte es treballarà amb un parc eòlic per, a partir d’unes dades de 

la producció horària obtinguda al llarg d’un any i mig, intentar construir un primer plantejament 

innovador que serveixi com a base a futurs algoritmes més complexos per tal d’intentar predir 

l’energia generada a curt termini en els aerogeneradors del parc. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

La idea principal d’aquest projecte sempre ha estat fer un treball relacionat amb el món de 

l’estadística que permeti adquirir nous coneixements sobre aquest àmbit i, si és possible, 

arribar a uns resultats que donin informació útil per al món real.  

Per aquest motiu, va aparèixer el primer contacte amb el director del projecte, Josep Anton 

Sánchez, per tal de veure quin treball es podia dur a terme. Debatin possibles idees, va sorgir 

un treball que el mateix Josep Anton tenia treballat però sense cap resultat positiu. Aquest 

treball està relacionat amb el món de l’estadística i alhora amb el de les energies renovables, 

quelcom que el fa molt atractiu i permet adquirir molts coneixements sobre ambdues parts.  

La base de dades a tractar ve donada per un parc eòlic anomenat La Espina, el qual és 

propietat de GAMESA (un dels majors productors d’energia eòlica a Espanya), i la intenció 

seria realitzar un model de predicció d’energia eòlica a curt termini que podria servir de base 

a futurs models més elaborats i amb desviacions molt menors. 

1.2. Motivació 

La major motivació del treball és la gran quantitat de coneixements que es poden adquirir i els 

diferents àmbits que es tracten. El plantejament del treball és fer alguna cosa relacionada amb 

l’estadística que permeti aplicar idees treballades al llarg del Grau en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials i conceptes nous mai vistos com seria el fet de realitzar un model de 

predicció amb un software tant conegut i utilitzat al món laboral com ho és el software R.  

Apart del món de l’estadística, també s’aprofundirà en el món de la energia elèctrica i tot el 

que això engloba: situació del sector elèctric de l’Estat espanyol, mercat de l’energia elèctrica, 

energies renovables, etc. Realment és molt curiós veure la quantitat de potència elèctrica 

instal·lada al país en funció de les diferents tecnologies i com es decideix el preu de l’energia 

elèctrica.  

 



Model de predicció a curt termini de la producció d’energia eòlica  Pàg. 9 

 

Aquesta decisió del preu pot semblar trivial però és un procés on el valor de l’energia va 

fluctuant constantment al llarg del dia en funció de l’energia generada, d’aquí la importància 

de poder fer prediccions al respecte. 

Tot i que els conceptes teòrics i les metodologies que s’aprenen són molt atractives per un 

estudiant que vol créixer en l’àmbit de l’estadística, no cal oblidar que aquest projecte el 

sol·licita un dels gegants de l’energia elèctrica a l’Estat espanyol, GAMESA,  i les dades són 

resultats reals obtinguts al llarg de un any i mig. El fet de poder treballar amb unes dades 

d’aquest calibre fa que finalment es decideixi apostar per aquest projecte, però sense oblidar 

mai que les prediccions de variables tant caòtiques com el vent requereixen grans 

coneixements i algoritmes extremadament complicats per un estudiant d’enginyeria, per tant, 

l’objectiu és realitzar un algoritme innovador que aconsegueixi les mínimes desviacions 

possibles i que pugui ser utilitzat de cara a futures metodologies més elaborades i amb un 

procés de modelització més complex. 

Al final del projecte es valorarà si realment l’algoritme que es crea va ben encaminat i és capaç 

de realitzar prediccions horàries de la producció d’energia elèctrica en un parc eòlic amb alta 

precisió per continuar treballant en ell. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és crear un model innovador (mai realitzat amb anterioritat) de predicció 

de l’energia elèctrica generada horàriament en un parc eòlic propietat de GAMESA (La 

Espina). Aquest model es fa a partir d’una base de dades que conté l’energia eòlica generada 

al parc en totes les hores del dia al llarg d’un any i mig. Sense deixar de banda aquest objectiu 

principal, apareix un conjunt d’objectius intrínsecs que es mostren a continuació: 

 Familiaritzar-se amb el software R. El treball de per si ja presenta una complexitat 

elevada per l’estudiant, així que el codi serà compilat pel mateix director, mentre 

que l’estudiant ha de ser capaç d’executar el programa, analitzar els resultats i 

comprendre en tot moment el funcionament del codi, però sense arribar a generar-

lo per si sol. 

 Treballar amb tècniques estadístiques mai vistes anteriorment per l’estudiant. 

Aquestes tècniques les realitza el mateix codi R amb funcions predeterminades, 

però és imprescindible conèixer els fonaments teòrics que hi ha darrere del model 

per tal d’entendre totes les sortides del codi (resultats numèrics, matrius, gràfics, 

diagrames, etc.) i treure’n les conclusions corresponents. 

 Situar l’Estat espanyol en el sector de l’energia elèctrica, és a dir, degut als recursos 

energètics presents en el territori peninsular, veure quines tecnologies tenen més 

potència instal·lada i quina proporció aporta cada una al consum anual. 

 Seguint amb l’objectiu anterior, entendre el funcionament del mercat energètic i 

veure com es decideix el preu de l’energia elèctrica. Aquest objectiu és vital per 

entendre la importància de poder disposar de models de predicció. 

 Finalment, ser capaç de realitzar les diferents fases d’un projecte (totes elles 

presentades al llarg de la memòria). Aquest punt s’ha de tenir sempre present 

perquè el format del projecte no s’allunya gaire del que realment es demana en el 

món laboral. 
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2.2. Abast del projecte 

Tot i el gran atractiu que suposa treballar amb dades reals d’una gran empresa del sector 

energètic, s’ha de tenir molt present que món de la predicció és extremadament complicat i 

encara més amb una variable tant aleatòria i difícil d’entendre com ho és el vent. Per tant, cal 

deixar ben clar que aquest projecte no busca solucionar al 100% el problema plantejat per 

GAMESA, ja que els algoritmes utilitzats pels professionals del sector tenen una complexitat 

molt superior als coneixements que pot tenir un estudiant d’enginyeria. 

Així doncs, aquest projecte es limitarà a crear un model senzill que permeti fer les prediccions 

horàries de l’energia elèctrica generada al parc eòlic: Aquest model podria servir de base a 

futurs algoritmes més elaborats que donessin lloc a desviacions molt menors i s’ajustessin 

més al model que demanava GAMESA. 

2.3. Planificació 

En aquest apartat es presenta una primera planificació dels mesos que dura el projecte, el 

qual s’inicia a principis de setembre i es presenta a principis de febrer. El resultat final de les 

hores invertides i la distribució d’aquestes es troba en l’apartat *. En definitiva, la taula que 

s’adjunta tot seguit és una eina que es crear a l’inici del projecte per tal de fer un petit 

seguiment i no perdre el fil del treball, només s’utilitza a nivell orientatiu. 

 

Mes de l’any Activitats a realitzar 

Setembre 

- Plantejament del problema. 
- Planificació. 
- Estudiar i entendre els diferents conceptes teòrics de 
les tècniques utilitzades. 

Octubre 
- Estudi del funcionament del sector energètic del país. 
- Familiarització amb software R. 

Novembre 
- Començar el codi (amb R) del model de predicció. 
- Iniciar la redacció de la memòria. 

Desembre 
- Acabar el model de predicció. 
- Avançar amb la memòria escrita. 

Gener 

- Analitzar els resultats i treure’n les conclusions 
corresponents. 
- Acabar la memòria escrita. 
- Preparar la presentació del projecte. 

Febrer - Presentar el projecte. 

Taula 1: Idea de la planificació inicial del projecte coma eina orientativa.
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3. L’energia elèctrica a Espanya 

3.1. Introducció 

La principal característica del sistema elèctric és el fet que l’energia elèctrica no es pot 

emmagatzemar en grans quantitats (a dia d’avui existeixen certes tecnologies que poden fer-

ho, però cap d’elles és econòmicament viable). Així doncs, l’electricitat que es genera és igual 

en tot moment a la que es consumeix. 

En els últims anys l’electricitat ha anat guanyant major presència en les vides de tots els 

ciutadans. Avui en dia, gran part dels països destinen gran esforç en l’intent d’arribar a un futur 

on l’energia generada  i consumida provingui de tecnologies no contaminants, ja que l’energia 

elèctrica cada cop agafa més importància i s’ha de prendre mesures al respecte. Espanya no 

és una excepció. 

Per tal d’entendre el funcionament de l’energia elèctrica a espanya primer cal veure de quina 

manera es distribueix l’energia generada en funció de la tecnologia que s’utilitza. El conjunt 

de tecnologies emprades a Espanya per tal de subministrar l’energia elèctrica a la població és 

pot dividir en dos grans grups: energies renovables i energies no renovables. Les energies 

renovables es diuen així perquè s’obtenen a partir de recursos que existeixen en quantitats 

il·limitades a la Terra i, per tant, no s’esgoten a mesura que es van utilitzant. Dins d’aquest 

primer grup entren energies com la hidràulica, eòlica, fotovoltaica, etc. En canvi, es considera 

energia no renovable tota aquella energia que no es troba de forma il·limitada en el planeta i 

presenta una velocitat de consum major que la de regeneració. L’energia provinent del carbó, 

la nuclear o l’obtinguda a través del cicle combinat són exemples d’energies no renovables. 

La demanda d’energia elèctrica a la zona peninsular, que representa un 95% de la demanda 

espanyola total, l’any 2015 va ser de 248.181 GWh. Per entendre d’on procedeix aquesta 

quantitat d’energia, les gràfiques de la Figura 1 que es mostren seguidament contenen la 

proporció generada per cada tipus de tecnologia d’obtenció d’energia a Espanya durant els 

anys 2014 i 2015. 
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Figura 1: Distribució de l’energia elèctrica consumida a Espanya en les diferents tecnologies al llarg 

dels anys 2014 i 2015. Font: web oficial de l’OMIE. 

3.2. Agents del sistema elèctric 

 Generadors: produeixen l’electricitat i tenen l’obligació de construir, operar i mantenir 

les centrals de generació d’energia. 

 Productors en règim especial: són empreses productores que tenen un tracte 

econòmic especial perquè milloren l’eficiència energètica i redueixen l’impacte 

mediambiental. 

 Transportistes: porten l’electricitat des dels centres de producció fins la xarxa de 

distribució. A més, tenen la funció de construir i mantenir la xarxa elèctrica de 

transport. 

 Distribuïdors: són els encarregats de portar l’energia fins al punt de consum i 

realitzar la seva venta; a més a més, fan la part de construcció, manteniment i operar 

les instal·lacions de la xarxa de distribució. 
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 Comercialitzadors: inclou totes les persones jurídiques que tenen com a funció la 

venta d’energia elèctrica als consumidors. 

 Consumidors qualificats: són els consumidors que tenen un nivell de consum anual 

que opera sobre uns valors determinats. 

 Reguladors: La Administración del Estado i la Comisión Nacional de Energía. 

 Operadors: L’Operador del Mercat (OMIE) i l’Operador del Sistema (REE). Aquests 

dos operadors es tractaran a fons en els següents apartats per tal d’entre millor el 

funcionament del mercat de l’energia elèctrica. 

 

 

Figura 2: Diagrama que resumeix els diferents agents econòmics i la interacció que existeix entre ells. 

En la Figura 2 queden representats els diferents agents que formen el mercat d’energia 

elèctrica a la península Ibèrica, ja que Portugal queda inclòs en aquest mercat. Segons l’IEC 

(Institut d’Estudis Catalans), la definició de mercat és la següent: Venda o compra a un preu 

debatut entre el venedor i el comprador. Doncs bé, el quadre del diagrama on posa POOL és 

el que es coneix com a mercat majorista o pool elèctric. En aquest mercat és on els productors 

i els comercialitzadors presenten les seves ofertes en funció de les seves necessitats per tal 

de negociar el preu de l’electricitat.  
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3.3. Mercat de l’energia elèctrica 

3.3.1. El mercat majorista 

En el mercat majorista es determina l’energia elèctrica que es produirà i s’utilitzarà, tant en 

preu com en quantitat. En aquest, els generadors o productors actuen com a venedors i els 

comercialitzadors (i alguns consumidors qualificats) ho fan com a compradors. 

En el mercat d’energia elèctrica hi ha dues possibles formes de contractació d’energia: 

 Mitjançant la competència directa entre els venedors i compradors d’electricitat a 

través de mercats d’energia del Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL), el qual 

està integrat per Espanya i Portugal. Aquests són gestionats per l’Operador del 

Mercado Ibérico Polo Español (OMIE) i s’anomenen mercats spot. 

 

 Mitjançant contractes bilaterals independents i directes entre generadors i 

compradors. Les quanties econòmiques són pactades lliurement entre les dues 

parts, però la seva resolució ha de ser comunicada a l’OMIE i a la Red Eléctrica 

España (REE), l’Operador del Sistema, ja que han de ser gestionades a nivell 

tècnic. 

Avui en dia, el 95% de l’energia produïda i utilitzada al sistema elèctric espanyol es negocia 

al mercat spot i no través de contractes bilaterals. Al MIBEL existeixen dos tipus de mercats 

spot i tots ells estan gestionats per l’OMIE. Un d’aquests mercats és el mercat diari, mentre 

que l’altre es coneix com a mercat intradiari, on es celebren 6 sessions. Tot i que el 

funcionament sigui pràcticament igual cal especificar en què es diferencien. 

3.3.2. Mercat diari i intradiari 

La participació en el mercat es realitza a través d’un sistema informàtic senzill que utilitza 

internet. Això permet la participació simultània d’un gran nombre d’agents i la gestió d’una 

elevada quantitat d’ofertes de compra i venda d’electricitat en un lapse reduït de temps. 

La gran diferència entre el mercat diari i el mercat intradiari és una qüestió purament temporal, 

ja que el funcionament de compra i venta d’electricitat és el mateix.  
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El mercat diari és el principal mercat de contractació d’electricitat a la Península Ibèrica i 

funciona els 365 dies de l’any. Com a la resta de la UE, és un mercat en el que el preu i el 

volum de contractació en cada hora s’estableix a partir del punt d’equilibri entre l’oferta i la 

demanda. Tots els dies es reben ofertes de compra i venta d’energia elèctrica pel dia següent 

fins les 12:00 del matí, moment on es tanca la recepció d’ofertes. Seguidament, aquestes 

ofertes són processades i a continuació l’OMIE comunica de forma pública els preus i l’energia 

que es produirà i comprarà en cada una de les hores del dia següent en el MIBEL. 

Un cop finalitzat el mercat diari, i després d’aplicar les restriccions tècniques corresponents, 

es duen a terme els mercats intradiaris (també coneguts com a mercats d’ajustos). Aquests 

mercats permeten realitzar canvis en les ofertes i demandes a tots aquells compradors o 

venedors que ho necessitin. El criteri de funcionament és el mateix que el del mercat diari però 

en aquest cas es realitzen 6 sessions, en les quals poden participar els mateixos agents que 

tenen permís per participar en el mercat diari. La seqüència temporal del mercat diari i les 

sessions del mercat intradiari es mostren en la Figura 3. 

 

 

Figura 3: Representació dels moments del dia en que es realitza el mercat diari i les diferents sessions 

del mercat intradiari. Font: web oficial de l’OMIE. 
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3.3.3. Preu de cassació  

Les ofertes s’introdueixen a través de les Unidades de Oferta (UOF) que integren la producció 

de una o més centrals representades per un mateix agent, o la demanda d’un conjunt de 

consumidors subministrats pel mateix comercialitzador. 

Horàriament i per a cada una de les sessions, l’OMIE ordena les ofertes rebudes de les 

Unidades de Oferta de menor a major preu en el cas de la venta i de major a menor preu pel 

cas de la compra. El preu més baix és de 0 i el superior és de 180,30 €/MWh. El resultat és 

un gràfic on apareixen dues corbes agregades, on l’eix X és l’energia generada i l’eix Y 

correspon al preu. La cassació és marginal, és a dir, on es creuen les dues corbes agregades 

és el punt que indica el preu de cassació per aquella hora i sessió. Queden fora de la subhasta 

tota oferta de venta amb preu superior al de cassació i tota oferta de compra amb un preu 

inferior a aquest. Aquestes serien totes les que queden a la dreta del punt d’intersecció del 

gràfic de la Figura 4. 

 

Figura 4: Exemple del gràfic que s’utilitza per determinar el preu de cassació (senyalat amb la fletxa 

verda) gràcies a les corbes d’oferta de venta i oferta de compra. Font: web oficial de l’OMIE. 

3.3.3.1. Importància de l’energia eòlica en el preu de cassació 

Un cop vista la corba agregada entre oferta i demanda, la qual dona lloc al preu de cassació, 

la gran pregunta és: en quins criteris es basen els productors a l’hora de fer l’oferta de venta 
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sobre la seva energia? Doncs bé, dins la corba d’oferta de venta, cal distingir entre dos grups 

en funció de la tecnologia amb la qual s’obté l’energia. En un primer grup hi ha les centrals 

nuclears i energies renovables. La característica d’aquestes tecnologies és que ofereixen el 

seu producte a preu acceptant, és a dir, a 0€/MWh per culpa de les seves característiques 

tècniques. Oferir a 0€/MWh no implica vendre a cost nul, simplement indica que el preu es 

determinarà a través de la subhasta però inicialment el preu parteix de 0€/MWh perquè 

interessa vendre-ho tot. Les nuclears ofereixen a 0€/MWh degut a la baixa capacitat de parada 

que presenten, mentre que les renovables ho fan per la seva incapacitat d’emmagatzematge 

de l’energia elèctrica (aquí es troben energies com la solar fotovoltaica o la eòlica). En l’altre 

grup, que inclou tota la resta de centrals, fan ofertes de venta sobre l’energia en funció dels 

costos d’oportunitat i altres factors com, per exemple, la situació meteorològica (representat 

en la Figura 5). 

 

Figura 5: Exemple de corba de l’energia elèctrica que s’ofereix al mercat.  

Font: www.solarnews.es 

La gran característica de l’energia eòlica (també de la fotovoltaica i la nuclear) és que s’ofereix 

a preu 0, per tant si s’augmenta la potencia produida per aquestes tecnologies es podria 

augmentar el tram indicat de color groc a la Figura 5. Si s’aconsegueix aquest desplaçament, 

amb la mateixa oferta de demanda, s’aconseguiria que el punt de tall amb la corba d’oferta de 

compra es trobés desplaçat cap avall, en altres paraules, s’obtindria un preu de cassació més 

baix. Resumint, l’energia eòlica té dos grans propietats en el mercat diari i intradiari a l’hora 

de decidir el preu de cassació: 

 Preu d’oferta de venta és igual a 0 €/MWh. 

 Una major producció d’energia eòlica baixaria el preu de cassació. 
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4. Metodoogia 

4.1. Software estadístic R 

R és un llenguatge de programació enfocat a l’anàlisi estadístic que va ser creat l’any 1993 

per Ross Ihaka i Robert Gentleman. Es tracta d’un dels llenguatges més utilitzats en 

investigació per la comunitat estadística i és molt popular en el camp de la mineria de dades, 

l’ investigació biomèdica, la bioinformàtica i les matemàtiques financeres. A tot això se li suma 

la possibilitat de carregar diferents biblioteques o paquets (coneguts com packages entre els 

usuaris) amb diferents funcions, ja siguin de càlcul o gràfiques. 

Un dels principals motius pels quals aquest software és molt utilitzat és el seu preu, ja que R 

és totalment gratuït i qualsevol usuari pot descarregar-se el programa en un moment. Apart, 

és compatible amb els sistemes operatius Windows, Macintosh, Unix i GNU/Linux.  

Així doncs, ens trobem davant un software estadístic amb moltes funcions, totalment gratuït i 

amb la possibilitat d’utilitzar diferents paquets per fer tot tipus d’anàlisis. El resultat d’aquestes 

característiques és una comunitat d’usuaris molt gran que es dediquen a desenvolupar 

diferents paquets i pujar-los a la xarxa per tal de facilitar-los a altres usuaris, així tothom pot 

beneficiar-se de la feina feta per altres usuaris. És una manera de fer que el software creixi i 

més gent l’utilitzi, ja sigui una persona autònoma, estudiant o empresa. 

Pel que fa a les especificacions més tècniques del software R, s’ha de dir que és un software 

lliure del llenguatge S. Un software lliure és aquell programa informàtic que pot ser copiat, 

estudiat, modificat i utilitzat lliurement amb qualsevol finalitat. Bàsicament això engloba tot el 

que s’ha esmentat fins ara, es tracta d’un software gratuït on la comunitat d’usuaris mateixa 

treballa per millorar el producte.  

R proporciona un ampli ventall d’eines estadístiques (models lineals i no lineals, tests 

estadístics, anàlisis de series temporals, algoritmes de classificació i agrupament, etc.) i 

gràfiques. Apart d’aquestes eines d’anàlisi estadístic i gràfiques, el software R també conté 

eines de càlcul numèric semblants als softwares més coneguts com Octave o MATLAB. 
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La interfície del programa R disposa de quatre finestres que treballen simultàniament. 

Seguidament es mostra les funcions de cada una i com es distribueixen dins del software 

(Figura 6): 

 R Console: Aquesta àrea mostra el output del codi que s’executa i permet escriure 

directament els codis dins la consola, però és molt més còmode tenir els codis 

escrits en una finestra i executar-ho tot des d’ una altra. Aquesta finestra on escrivim 

els codis és el R Script. 

 R Script: Tal i com s’ha esmentat, aquesta finestra és l’espai on es generen els 

codis. Per tal d’executar un codi, només cal seleccionar les línies que continguin 

aquell codi i clicar el botó Run, situat a la cantonada superior de la dreta. 

 R environment: Aquest espai mostra el conjunt d’elements afegits com conjunts 

de dades, variables, vectors, funcions, etc. Per veure si la informació s’ha afegit 

correctament dins de R, sempre s’haurà de mirar aquesta finestra. 

 Graphical Output: Aquí es mostren els gràfics creats durant l’anàlisi exploratori de 

dades. No només mostra gràfics, sinó que també es poden seleccionar packages. 

 

 

Figura 6: Interfície del software R. 
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4.2. Anàlisi de Components Principals (PCA) 

En estadística, l’anàlisi de components principals (ACP en català i PCA en anglès) és una 

tècnica utilitzada per reduir la dimensió d’un conjunt de dades. El PCA busca la projecció 

segons la qual les dades queden millor representades en termes de mínims quadrats. Aquesta 

tècnica converteix un conjunt d’observacions de variables possiblement correlacionades en 

un conjunt de valors de variables sense correlació lineal anomenades components principals. 

El PCA s’utilitza sobre tot en l’anàlisi exploratori de dades i per construir models predictius. 

Algunes de les limitacions del PCA són: 

 Es dona per suposat que les dades observades són combinació lineal de una certa 

base. 

 El PCA utilitza vectors propis de la matriu de covariància i només troba les 

direccions dels eixos en l’espai de variables considerant que les dades es 

distribueixen de manera gaussiana. 

Resumint, el PCA permet sintetitzar la informació, és a dir, es redueix la dimensió perdent la 

menor informació possible. Donat un conjunt de dades de � variables i � individus o 

observacions s’obté la següent matriu (Eq. 4.1): 

� =

⎝

⎛

��� ���
��� ���

⋯
���
���

⋮ ⋱ ⋮
�� � �� � ⋯ ��� ⎠

⎞                                        ��.4.1 

A partir d’aquesta matriu es calcula la matriu de variàncies i covariàncies associada (Eq. 4.2): 

  � =

⎝

⎛

��� ���
��� ���

⋯
���
���

⋮ ⋱ ⋮
�� � �� � ⋯ ��� ⎠

⎞                                        ��.4.2  

Un cop obtingudes les covariàncies, es procedeix al càlcul de la matriu de correlacions, sabent 

que la correlació es calcula de la següent manera (Eq. 4.3): 
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Arribats a aquest punt, els passos a seguir són: 

1. Anàlisi de la matriu de correlacions: Un PCA te sentit si existeixen altes 

correlacions entre les variables (hi ha informació redundant i pocs factors expliquen 

gran part de la variabilitat total). 

 

2. Selecció de factors o components principals: El primer component principal que 

s’agafa és aquell que recull la major proporció possible de la variabilitat original. El 

segon serà el següent que contingui més variabilitat, i així successivament (de 

major a menor variabilitat). Per tal de decidir en quin moment es para d’agafar 

components principals, es mira la variabilitat acumulada que tenen les components 

seleccionades i com influeix agafar-ne una altra o no. Per exemple, tal i com es 

mostra en el següent gràfic (Figura 7), si amb tres components principals ja es recull 

més del 95% de la variabilitat i agafar un quart component principal només suposa 

un 1% més, doncs òbviament aquest últim no seria necessàri. 

 

Figura 7: Gràfic del resultat d’un PCA on es veu el % de variabilitat aportat per cada component 

principal (color blau) i el % acumulat (línia taronja). 
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3. Anàlisi de la matriu factorial: Un cop seleccionats els components principals, es 

representen en forma de matriu. Cada element d’aquesta matriu representa el 

coeficient factorial de les variables (les correlacions entre variables i els 

components principals). La matriu tindrà tantes columnes com components 

principals i tantes files com variables. 

 

4. Interpretació dels factors: Per tal que un factor sigui fàcilment interpretable ha 

de tenir les següents característiques, que són bastant difícils d’aconseguir: 

 Els coeficients factorials han de ser pròxims a 1. 

 Una variable ha de tenir coeficients elevats només en un factor. 

 No ha d’existir cap factor amb coeficients similars 

En definitiva, l’anàlisi dels components principals permet reduir el número de variables gràcies 

a la correlació entre elles. Al fer aquesta reducció quasi no es perd informació i es faciliten 

molt els càlculs. El problema d’aquest mètode és que resulta complicat d’interpretar els 

resultats, així que aquest tema es veurà més endavant amb l’anàlisi dels resultats obtinguts 

sobre l’energia generada en el parc eòlic.  

4.3. Anàlisi Clúster 

L’Anàlisi Clúster, altrament conegut com Anàlisi de Conglomerats, és una tècnica estadística 

multivariant que busca agrupar observacions en diferents grups (els clústers o conglomerats) 

intentant que hi hagi la màxima homogeneïtat dins de cada grup i que alhora hi hagi la major 

diferenciació possible amb la resta de grups. 

Aquesta tècnica estadística multivariant de classificació automàtica de dades sorgeix a partir 

de la necessitat d’agrupar un conjunt de variables en grups homogenis, ja sigui per obtenir 

una millor informació sobre les dades o per visualitzar de manera gràfica la relació entre elles.  

Plantejament del problema – Situació inicial 

 � és una mostra de � individus sobre els quals es mesuren � variables. 

 � és un conjunt de valors numèrics que es poden ordenar en una matriu. 



Model de predicció a curt termini de la producció d’energia eòlica  Pàg. 25 

 

� =

⎝

⎜
⎛

��� ��� ���
��� ��� ���
��� ��� ���

⋯

���
���
���

⋮ ⋱ ⋮
�� � �� � �� � ⋯ ��� ⎠

⎟
⎞
               ��.4.4 

 ��� : valor que pren el primer individu en la primera variable. 

 ��� : valor que presenta el primer individu en la segona variable. 

 ... 

 ��� : són els valors de la primera fila i corresponen als valors del primer individu per a cada 

una de les p variables. 

 ��� : són els valors de la primera columna i corresponen a tots els valors de la primera 

variable pels diferents m individus. 

 ... 

 ��� : les files (�) corresponen als diferents individus de les dades, mentre que cada una de 

les columnes (�) fa referència a les diferents variables que hi ha. 

Per tal d’obtenir aquests grups o clústers homogenis s’ha de seguir el següent procés: 

1. Elecció de les variables  

2. Elecció de la mesura d’associació 

3. Elecció de la tècnica Clúster 

4. Validació dels resultats 

Apart d’aquests passos, s’ha de destacar el fet que existeixen dos possible casos d’anàlisis 

clúster: anàlisis jeràrquic i anàlisis no jeràrquic. Els dos casos seran tractats per separat un 

cop explicats els 4 passos a seguir en un anàlisis clúster.  
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4.3.1. Elecció de variables 

Depenent del problema, les variables es classifiquen segons el següent esquema (Figura 8)  

 

Figura 8: Diagrama dels diferents tipus de variables 

Les variables qualitatives poden ser dicotòmiques (binàries) quan només poden prendre dos 

valors o multicotòmiques si poden prendre tres o més valors. Per exemple, el gènere (masculí 

o femení) és un cas de variable dicotòmica, mentre que les races (blanc, negre, asiàtic, etc.) 

són variables multicotòmiques.  

L’anàlisi clúster pot fer-se tant per variables com per individus. Si el que es pretén és agrupar 

els individus en grups s’ha de realitzar un anàlisis clúster dels individus. Si és al contrari, es 

busca agrupar les variables més semblants, doncs s’haurà de realitzar un anàlisi clúster de 

les variables. En aquest projecte es treballarà amb clústers d’individus, per tant, es 

presentaran els principals casos que existeixen i quin és el que s’utilitzarà per agrupacions 

d’individus (ja que interessa agrupar els diferents dies de la base de dades), mentre que les 

mesures d’associació per variables no seran tractades. 
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4.3.2. Elecció de la mesura d’associació 

Per poder unir les variables o individus és necessari tenir alguna mesura numèrica que 

caracteritzi les relacions entre les variables o els individus. És necessari escollir una mesura 

d’associació apropiada pel problema concret que s’està tractant, ja que existeixen diferents 

tipus i mètodes per realitzar els clústers. La mesura d’associació pot ser per distància o per 

similitud. 

 Quan s’esculli una distància com a mesura d’associació, els grups formats 

contindran individus semblants de forma que la distancia entre ells sigui petita.  

 Quan s’esculli una mesura de similitud, els grup formats contindran individus amb 

una similitud alta entre ells. 

 

1. Distància mètrica  

Aquesta és la mesura que s’utilitzarà al llarg del projecte, ja que és perfecte pel tipus de 

variable de les dades (variable quantitativa continua). 

Una funció � ∶�×� → �  s’anomena distància mètrica si ∀�,� ∈ �  : 

a) �(�,�)≥ 0 

b) �(�,�)= 0 ↔ � = � 

c) �(�,�)= �(�,�) 

d) �(�,�)≤ �(�,�)+ �(�,�) ,∀� ∈ �  

2. Similitud 

Una funció � ∶�×� → �  s’anomena similitud si ∀�,� ∈ �  : 

a) �(�,�)≤ 0 

b) �(�,�)= �� 

c) �(�,�)= �(�,�) 
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3. Similitud mètrica 

Una funció � que verifiqui les condicions de la definició anterior s’anomena similitud mètrica si 

també compleix les següents: 

a) �(�,�)= ��  → � = � 

b) | �(�,�)+ �(�,�) |·�(�,�)≥ �(�,�)·�(�,�) ,∀� ∈ �  

Depenent del tipus d’anàlisis (per variables o per individus) que es realitza, existeixen diferents 

mesures d’associació. Tot i així, tècnicament totes les mesures poden utilitzar-se en ambdós 

casos. 

4.3.2.1. Mesures d’associació per individus 

Existeixen diferents funcions per tal de calcular les distàncies, els casos que es presenten a 

continuació són alguns dels més importants però amb el que es treballa normalment és amb 

el primer de tots, la distància euclidiana. Aquesta manera de calcular la distància és la que 

utilitza el software de treball per defecte. 

 Distància euclidiana 

�����,���= ||�� − ��||� = � � (��� − ���)
�

�

���

                     ��.4.5 

 Distància de Minkowski 

�����,���= ||�� − ��||� = �� (��� − ���)
�

�

���

�

�
�

 ;� ≥ 1             ��.4.6 

 Distància �� o ciutat (City Block) (� = 1) 

�����,���= ||�� − ��||� = � |��� − ���|

�

���

                      ��.4.7 

 Distància euclidiana (� = 2) 

 Distància de Tchebychev o del màxim (� = ∞ ) 

�� ����,���= �à� {� = 1,…  ,�} ���� − ����                 ��.4.8 
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4.3.3. Elecció de la tècnica clúster 

Existeix una primera classificació de les tècniques clúster en dos grans grups: mètodes 

d’anàlisis jeràrquics i mètodes no jeràrquics. A continuació es presenta un petit esquema dels 

mètodes més coneguts i els que s’utilitzen amb major freqüència (Figura 9).  

 

Figura 9: Classificació dels mètodes clústers més importants 

4.3.3.1. Mètodes Jeràrquics 

Mètodes que van generant grups de forma arborescent, és a dir, van agrupant les 

observacions en diferents clústers fins arribar al resultat final que els engloba a tots. La manera 

de representar gràficament aquestes agrupacions és el dendrograma. En la Figura 10 es 

mostra un exemple del dendrograma, un esquema en forma arborescent que va unint els 

diferents individus. 
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Figura 10: Dendrograma 

Existeixen dos tipus de mètodes jeràrquics: 

 Clúster jeràrquic aglomeratiu: inicialment es tenen totes les observacions o individus 

sense cap clúster, dit d’una altra manera, cada observació per si sola seria un primer 

grup. A partir d’això, les observacions es van unint successivament fins que 

finalment totes elles queden incloses dins un mateix grup. 

 

 Clúster jeràrquic dissociatiu: Segueix el sentit invers que els clústers jeràrquics 

aglomeratius, és a dir, inicialment es parteix d’un únic grup i successivament es van 

dividint fins que cada observació queda separada en un clúster diferent. 

El mètode que s’utilitza al llarg del projecte és el mètode de Ward, així que és el que es 

comentarà de tots els mètodes jeràrquics enumerats. 

4.3.3.1.1 Mètode de Ward 

El mètode de Ward es basa en anar agrupant, de forma jeràrquica, individus de manera que 

es minimitzi una determinada funció objectiu. La funció objectiu utilitzada per Ward és l’error 

de la suma dels quadrats o variància. Així doncs, aquest mètode acaba rebent el nom de 

“Mètode de la variància mínima de Ward”. Sense entrar molt en detall, aquest criteri minimitza 

la variància total del clúster. Per aconseguir-ho, en cada pas s’ha de trobar el parell de grups 
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que impliquen l’increment mínim del total de la variància del clúster després d’ajuntar-los. 

S’ha optat per aquest mètode perquè és el que s’utilitza per defecte en el software R i és un 

dels que dona més bons resultats, ja que soluciona molts dels problemes dels altres 

algoritmes d’anàlisi clúster jeràrquic (mètode del centroide, mètode de la mediana, etc.).  

4.3.3.2. Mètodes no Jeràrquics 

Aquests mètodes no s’utilitzaran al llarg del projecte però és important destacar les principals 

característiques per entendre la diferència amb els mètodes jeràrquics. Els mètodes no 

jeràrquics divideixen el conjunt d’observacions en K conglomerats (clústers), on K és un 

número definit inicialment per l’usuari que realitza l’anàlisi. La idea principal d’aquest 

procediment és escollir una partició inicial de les observacions en K grups i després anar 

intercanviant els membres d’aquests clústers fins obtenir una partició “millor”. 

Els diversos algoritmes existents es diferencien entre ells sobre tot pel que es considera una 

partició “millor” i en els mètodes que s’utilitzen per aconseguir millores. Aquests algoritmes 

comencen amb una situació inicial de partida i generen una seqüencia de moviments d’un 

punt a un altre fins que es troba un òptim local de la funció objectiu. La situació inicial de 

partida pot variar en funció del mètode escollit, però en general trobem una partició inicial de 

les observacions en K clústers, o bé un conjunt de punts inicials (anomenats punts llavor) 

sobre els quals es formen els K clústers.  

 

Figura 11: Generació de tres clústers amb els individus i els centroides indicats 

Font: www.slideplayer.com. 

Aquest seria el resultat final de com s’acaben reorganitzant les observacions per tal de formar 

clústers ben definits i homogenis al voltant d’un centroide. Però la gran pregunta és la següent: 

com es reorganitzen les observacions des de la partició inicial fins obtenir el millor resultat? 
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Donada una configuració inicial de clústers, es poden prendre com a punts llavor els 

centroides dels clústers. Per altra banda, podem tenir una configuració d’inici on es tinguin 

diferents punts llavor i es vagin construint un conjunt de clústers assignant les diferents 

observacions al clúster amb el punt llavor més pròxim. El mètode més simple, iteratiu, 

consisteix en alternar aquests dos processos fins que convergeixi en una configuració estable. 

A continuació veurem alguns d’aquests mètodes seguint el problema bàsic d’ordenar les 

observacions en un número fixe de clústers de tal forma que cada observació pertanyi única i 

exclusivament a un sol clúster 

4.3.3.2.1 Mètode de les K-means de MacQueen 

MacQueen, l’any 1972, utilitza el terme de K-means per parlar del procés d’assignar cada 

observació al clúster (dels K clústers indicats) amb el centroide més pròxim.  

L’algoritme que va presentar és el següent: 

1. Prendre les primeres K observacions casos com clústers unitaris. 

2. Les observacions restants (totes menys les K inicials que formen clústers unitaris) 

es van assignant al clúster amb el centroide més proper. Després de cada 

assignació, re calcular el centroide del clúster obtingut. 

3. Després de l’assignació de totes les observacions en el segon pas, prendre els 

centroides dels clústers existents com punts llavor fixes i fer una passada més sobre 

les dades assignant cada observació al punt llavor més proper. 

El conjunt de clústers construir en el segon pas de l’algoritme depèn de la seqüència en la 

que els individus han sigut processats. A partir de l’algoritme anterior es pot implementar un 

procediment convergent, el qual s’anomena k-means convergent. Aquest mètode funciona de 

la següent manera: 

1. Començar amb una partició inicial dels individus en clústers. Si es desitja, la partició 

pot ser construïda fent servir el primer i segon pas del mètode de MacQueen 

ordinari. 

2. Anar prenent totes les observacions successivament i calcular les distàncies a tots 

els centroides dels clústers. Si per una observació es troba que el centroide més 
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pròxim no és el mateix que en la iteració anterior, re assignar aquesta observació 

al clúster amb centroide més pròxim i re calcular  els centroides dels clústers 

afectats en el procés. 

3. Repetir el segon pas fins que s’obtingui la convergència, és a dir, continuar fins el 

moment en que un cicle complet a través de totes les observacions no proporcioni 

ningun canvi en els membres dels clústers. 

4.4. Cadenes de Markov 

En la teoria de la probabilitat, es coneix coma cadena de Markov o model de Markov aquell 

procés estocàstic discret en el que la probabilitat de que succeeixi un fet depèn única i 

exclusivament del cas immediatament anterior. Aquesta característica de falta de memòria 

rep el nom propietat de Markov. 

Aquest model estadístic va se introduït pel rus Andrei Markov (1856-1922) l’any 1907 i avui 

en dia és utilitzat en un gran número d’aplicacions reals. 

Un procés estocàstic discret és aquell que compleix la propietat de Markov, és a dir, si es 

coneix la historia del sistema fins el moment actual, l’estat present conté tota la informació 

rellevant per descriure el seu estat futur en probabilitats. 

Una successió d’observacions ��, ��,… ,��  on �� és una variable aleatòria, es considera un 

procés estocàstic si els valors d’aquestes observacions no es poden predir exactament però 

es poden especificar les probabilitats per cada un dels diferents valors possibles en qualsevol 

instants de temps. �� és la variable aleatòria que defineix l’estat inicial del procés, mentre que 

��  és la variable aleatòria que defineix l’estat del procés en l’instant de temps � = �.  

Per cada possible valor de l’estat inicial �� i per cada un dels diferents valors ��  definitis pels 

estats ��,� = 2,3,…  ,especifiquem: 

�(���� = ���� | �� = ��,�� = ��,… ,�� = ��)             ��.4.9  

S’ha vist que una cadena de Markov és un procés estocàstic en el que la probabilitat d’un 

estat futur ���� no depèn dels estats anteriors (��,… ,����), sinó que només depèn de l’estat 

actual �� . Això es compleix si l’estat actual ��  i els estats previs (��,… ,����) són coneguts.  
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Així doncs, per qualsevol moment en el temps i per qualsevol successió d’estats ��,… ,�� , 

s’obté la següent expressió: 

�(���� = ���� | �� = ��,�� = ��,… ,�� = ��)= �(���� = ���� | �� = ��)                ��.4.10 

4.4.1. Cadenes de Markov finites amb probabilitats de transició estacionàries 

Una cadena de Markov finita és aquella en la qual existeix un numero finit de � estats possibles 

(��,… ,��) i en qualsevol instant de temps la cadena està en un d’aquests � estats. 

La probabilitat de transició és la probabilitat condicionada: 

������ = �� �  �� = ��)                                  ��.4.11 

Una cadena de Markov te probabilitats de transició estacionaries si per qualsevol par d’estats 

�� i �� existeix una probabilitat de transició ��� tal que: 

������ = �� �  �� = ��)= ���  per  � = 1,2,…                         ��.4.12 

4.4.1.1. Matriu de transició 

Una matriu estocàstica és una matriu quadrada on els seus elements són no negatius i la 

suma de tots els elements de una fila sumen 1. 

Donada una cadena de Markov amb � estats possibles ��,… ,�� i probabilitats de transició 

estacionaries: 

Si  ��� = ������ = �� �  �� = ��)      ⟹       � = �

���
���

⋯
���
���

⋮ ⋱ ⋮
��� ⋯ ���

�                       ��.4.13 

 

La matriu de transició � de qualsevol cadena de Markov finita amb probabilitats de transició 

estacionaries es una matriu estocàstica. 
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Per entendre el funcionament, a continuació es mostra un exemple amb � = 3 estats (E1, E2 

i E3) on cada estat presenta les probabilitats (sobre 1) de passar a qualsevol dels 3 estats. La 

matriu de transició i el diagrama d’estats d’aquest exemple es representen en l’Eq. 4.14 i la 

Figura 12 respectivament. 

 

� = �
0,5 0,2 0,3
0,4 0,4 0,2
0,1 0,8 0,1

�                 ��.4.14 

 

 

Figura 12: Diagrama d’estats de l’Eq. 4.14 
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5. Creació del model de predicció 

5.1. Base de dades 

5.1.1. Parc eòlic La Espina 

L’empresa que sol·licita el projecte és GAMESA, un dels principals productors d’energia 

d’Espanya. El parc eòlic de La Espina és una de les propietats de GAMESA a l’Estat espanyol. 

Aquestes instal·lacions es troben a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, concretament a 

la província de Lleó. Aquest parc consta de 9 turbines eòliques  de 2000kW de potència cada 

una. Aquest valor indica que cada una de les turbines eòliques poden generar 2000kW en el 

millor dels casos, però no més. Així doncs, com que hi ha 9 turbines elèctriques, la potència 

total del parc eòlic és de 18000kW. 

5.1.2. Funcionament d’un aerogenerador 

Els aerogeneradors o turbines de vent són màquines destinades a generar energia elèctrica 

a partir de la força del vent. Per tant, s’aconsegueix transformar l’energia cinètica del vent en 

energia elèctrica a través del sistema que presenta la Figura 13. 

 

Figura 13: Esquema del funcionament d’un aerogenerador o turbina elèctrica.  

Font: www.eolicaunionhidalgo.wordpress.com 
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Segons aquest esquema, el vent acciona les aspes o pales, aquestes accionen el gir del 

primer rotor i s’inicia la rotació de l’eix de baixa velocitat. Aquest eix està connectat a una caixa 

de canvis anomenada caixa multiplicadora, ja que la seva funció és que l’eix de sortida giri a 

alta velocitat. La caixa de canvis aconsegueix passar d’unes 15 rpm que genera el moviment 

natural del rotor en aproximadament 1.500 rpm. Interessa que l’ eix de sortida giri a alta 

velocitat perquè és el rotor del generador, el qual transforma aquesta energia mecànica en 

energia elèctrica. Tota aquesta energia generada és conduïda per l’interior de la torre fins a la 

base i posteriorment transportada, a través de la línia subterrània, fins a la subestació, on 

s’eleva la seva tensió per injectar-la a la xarxa elèctrica i distribuir-la als punts de consum. 

Tal i com s’ha vist a les especificacions del parc eòlic, l’energia produïda en un aerogenerador 

s’expressa en unitats d’energia per unitats de temps, és a dir, en potència. Aquesta potència 

es calcula de la següent manera (Eq 5.1): 

 

�� =
�

2
·� ·�� [� ]                     ��.5.1 

 �: àrea escombrada per les pales de l’aerogenerador en �� 

 �: densitat de l’aire en ��/�� 

 ��: velocitat del vent en �/� 

Cal entendre que les prediccions amb energies renovables, i especialment amb energia 

eòlica, són molt difícils d’estudiar donat que estan estrictament relacionades amb factors 

meteorològics. Les dades meteorològiques són molt irregulars i caòtiques i això dificulta el seu 

estudi. 

A més, la producció d’energia eòlica està condicionada per uns límits afegits per les 

característiques dels aerogeneradors. La corba habitual que descriu la relació entre la 

potència elèctrica lliurada per un aerogenerador i la velocitat del vent incident a la turbina ve 

representada a la Figura 14, en el que es coneix com a corba de potència o corba P-V d’un 

aerogenerador. 
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Figura 14: Corba Potència – Velocitat del vent de l’aerogenerador GAMESA G87-2.0 MW, propi 

del parc eòlic La Espina. Font: www.thewindpower.net 

Per a valors de velocitat de vent inferiors a 4m/s, l’aerogenerador no produeix potència. 

Aquesta és l’anomenada velocitat d’arrencada de l’aerogenerador, a partir de la qual la 

potència generada presenta un creixement cúbic amb la velocitat del vent, fins a valors de 

vent d’uns 15m/s. A partir d’aquesta velocitat del vent, la potència elèctrica generada es manté 

en el valor nominal per al qual va ser dissenyada la màquina (2000kW per aerogenerador). 

Per a valors de velocitat de vent a partir d’uns 25m/s, en el que es coneix com a velocitat de 

tall, es produeix la parada de l’aerogenerador per qüestions de seguretat. Aquesta situació es 

reflectirà en la base de dades com un 0 en la producció horària, ja que el sistema està 

bloquejat. 

En el punt de funcionament habitual, corresponent a velocitats de vent entre 5 i 12m/s, la 

corba de potència presenta un fort pendent, de manera que petites variacions de la velocitat 

del vent incident en el rotor provoquen grans variacions en la potència elèctrica generada, és 

a dir, la potència elèctrica és molt sensible als canvis de velocitat del vent. A causa d’això i al 

fet que el vent és una variable que pot tenir grans canvis en escales temporals molt curtes, 

les variacions en la potència lliurada per un aerogenerador al llarg del temps poden ser molt 

pronunciades. 
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5.1.3. Format de les dades 

La base de dades que facilita GAMESA per tal de realitzar el projecte conté l’energia eòlica 

(potència en MW) generada cada hora del dia al llarg de 546 dies, l’equivalent a un any i mig 

aproximadament. Apart de l’energia generada cada hora, també conté el una columna amb la 

potència total generada al llarg del dia. 

Per entendre millor les dades, es tracta d’un Excel que conté 547 files (la primera fila correspon 

als títols i les següents 546 fan referència a cada un dels dies que s’ha analitzat) i 25 columnes 

(les primeres 24 columnes contenen l’energia generada en cada una de les hores del dia i 

l’última la suma de tot el dia). Per tant, es podria dir que es disposa d’una matriu com la 

següent: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

��,� ��,� ��,�
��,� ��,� ��,�
��,� ��,� ��,�

⋯

��,�� ��,�� ��,��
��,�� ��,�� ��,��
��,�� ��,�� ��,��

⋮ ⋱ ⋮
����,� ����,� ����,� ⋯ ����,�� ����,�� ����,��⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

                  ��.5.2 

��,� és la potència generada en la hora � del dia � (Excepte per j= 25, que és la suma de la 

resta d’hores). Com que les dades tenen la potència generada en MW cada interval de temps 

corresponent a una hora, les unitats de cada element de la base de dades és MW/h.  

Com que el que interessa és la predicció de l’energia horària generada, l’última columna de 

totes (la corresponent al total de potència generada al llarg del dia) no s’utilitzarà en cap càlcul. 

No s’eliminarà de l’Excel però a l’escriure el codi amb R no es tindrà en compte. 

Resumint, el que s’analitzarà serà un conjunt de dades amb 546 individus (o observacions) 

corresponents als 546 dies que s’han estudiat i 24 variables que fan referència a cada una de 

les hores del dia. 

5.2. Anàlisi amb R i presentació de resultats 

5.2.1. Preparació de les dades i anàlisi exploratori 

En aquest apartat es tractarà l’anàlisi  de les dades amb el software R i el corresponent anàlisi 

de resultats amb el mateix software. Per si es desitja consultar el codi creat per tal de dur a 

terme la predicció, a l’annex  queden adjuntades totes les línies que conté. En aquest punt del 
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treball només es parlarà del procés seguit i els resultats obtinguts.  

Com s’ha vist en anteriorment, les dades del parc eòlic de La Espina contenen la potència 

horària generada al llarg de 546 dies. Per tant, es tracta d’un conjunt de dades amb 546 

individus o observacions (dies) i 24 variables analitzades (hores del dia).  

El primer pas de tots, un cop importades les dades i assignades a una variable del codi, és fer 

un primer anàlisi exploratori de les dades. Amb les mitjanes i els valors extrems (mínim i 

màxim) de cada una de les hores del dia es pot apreciar que totes presenten un comportament 

molt similar. La potència mínima sempre és de 0 en tots els casos degut a que al llarg dels 

546 dies s’ha donat, com a mínim, algun cas on s’ha arribat a la velocitat de tall i el sistema 

s’ha bloquejat per seguretat. Per altra banda, el valor màxim d’energia generada en cada una 

de les hores sempre es troba al voltant dels 17.000kW (el valor teòric és de 18.000kW en 

màxima producció, al qual no s’arriba mai per possibles defectes en les instal·lacions o per 

temes de seguretat). Finalment, totes les hores presenten una mitjana entre 3000 i 4500 kW 

aproximadament. La Figura 15 mostra aquests resultats. En definitiva, no hi ha cap hora que 

presenti un comportament anòmal en comparació a la resta. 

 

Figura 15: Anàlisi dels màxims, mitjanes i mínims de les 24 hores del dia al llarg de totes les 

observacions. 
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Per seguir amb el model es decideix ajuntar cada un dels 546 dies amb el dia que el succeeix, 

és a dir, el dia 1 s’ajunta amb el 2, el 2 amb el 3, i així successivament. Com que el dia 546 

no disposa de dia 547 per ajuntar-lo, es perd un dia d’informació i finalment resulten 545 

observacions o individus. Les variables també pateixen una transformació perquè al ajuntar 

dos dies es passa de 24 variables a 48 variables (les 48 hores sumades pels dos dies). En 

resum, les dades passen de tenir una forma de matriu 546 x 24 a una de 545 x 48. L’objectiu 

d’aquesta transformació és analitzar el comportament (producció horària) de les segones 24 

hores (el segon dia) en funció de com ha sigut el primer dia.  

Dels 545 individus o observacions és necessari reservar una part destinada a posar a prova 

el model i fer prediccions per veure quines desviacions presenten i en quins aspectes es pot 

millorar per, en un futur, aconseguir millors resultats amb les modificacions o addicions 

pertinents. Un cop detectada aquesta necessitat es decideix crear el model amb 535 

observacions (anomenades dades de train) i destinar 10 observacions a test. Es considera 

que amb 10 observacions ja és suficient per posar a prova el model, ja que per fer-lo el més 

precís possible s’ha de destinar el màxim número d’observacions possibles a train. Les 10 

observacions destinades test s’han seleccionat de manera aleatòria per tal d’impedir que 

influenciï als resultats. La Figura 16 mostra de manera esquemàtica la transformació de les 

dades i la distribució entre train i test. 

 

Figura 16: Esquema que mostra com es crearà el model i com es faran les prediccions. El dia D+1 és 

el dia següent del dia D. 
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5.2.2. Classificació dels dies 

Per veure les prediccions s’han ajuntat els dies en dos (D i D+1) per veure com és el 

comportament del segon dia en funció del primer.  Dit així sembla molt fàcil, però la gran 

pregunta és: Com es pot valorar el comportament del dia segons la producció d’energia eòlica 

i classificar els dies en grups de comportament semblant? Doncs aquí és on s’aplicaran els 

conceptes prèviament explicats com l’Anàlisi de Components Principals, l’Anàlisi Clúster i les 

Cadenes de Markov. Tot i que s’han ajuntat les observacions de dos en dos per tal de veure 

el comportament del segon dia en funció del primer, en l’Anàlisi de Components Principals 

s’analitzaran els dies individualment (24 variables) per tal de classificar-los i en l’Anàlisi Clúster 

es treballarà amb les components principals extretes del PCA, mentre que amb les cadenes 

de Markov si que es miraran les probabilitats de passar d’un tipus de dia a un altre. En resum, 

primer s’analitzaran els dies individualment per poder fer una classificació i dividir-los en grups 

homogenis amb l’objectiu d’analitzar posteriorment el comportament del dia D+1 en funció del 

dia D. 

5.2.2.1. Anàlisi dels Components Principals (PCA) 

El primer pas de tots és realitzar l’Anàlisi de Components Principals per tal de reduir la 

dimensió, és a dir, veure si es pot reduir la dimensió de 24 a un nombre reduït de variables 

sense perdre gaire informació. Per entendre millor el funcionament del PCA es pot consultar 

l’apartat 4.2, on es detalla el funcionament d’aquest algoritme. En aquest cas, el software R, 

amb funcions predeterminades realitza el PCA i s’obtenen els resultats en les Figures 17 i 18. 
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Figura 17: Representació del PCA, on es veu que amb 7 components principals ja s’acumula casi un 

95% de la variabilitat (realitzat amb R). 

Aquest gràfic indica els components principals i indica la variabilitat que aporta cada un. L’eix 

d’abscisses conté 24 components principals i l’eix d’ordenades indica quin % de variabilitat 

aporta cada un d’ells. Es pot apreciar com amb els primers components principals ja 

s’aconsegueix obtenir pràcticament tota la informació. Finalment es decideix agafar 7 

components principals, ja que la variabilitat acumulada entre tots ells és de 92,424%, un valor 

molt proper a 95%, i afegint més components principals s’obtindria pràcticament el mateix 

resultat. Aquestes 7 variables queden indicades dins el requadre blau de la Figura 17 i 

permeten reduir la dimensió de 24 a 7, una reducció que facilita els càlculs i anàlisis posteriors.  

Un cop obtingut el número de variables amb el que es treballarà tot seguit, cal entendre que 

signifiquen aquestes 7 variables. Una eina és representar totes les variables antigues en 

funció del component principal 1 (la que més % aporta a la variabilitat acumulada total) i el 

component principal 2 (la segona que aporta més %), ja que amb aquests dos components 

principals ja es pot analitzar com queden classificades les variables i la representació de més 

components principals dificultaria la comprensió. Aquest gràfic correspon a la Figura 18. Els 

eixos indiquen que entre les dues primeres components principals ja expliquen un 77,9% de 

variabilitat. La primera component principal (eix d’abscisses) divideix les 24 variables inicials 
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(hores del dia) en funció de la producció generada, és a dir, valors més positius (a la dreta) de 

l’eix d’abscisses indiquen més producció. Per altra banda, la segona component principal 

divideix les 24 hores del dia en funció del moment del dia, és a dir, per sota l’eix d’abscisses 

hi ha les primeres hores del dia i per sobre trobem les últimes hores del dia. Per posar un 

exemple, un punt situat al primer quadrant i  molt a la dreta indica una hora del final del dia on 

s’ha generat molta energia elèctrica. 

 

Figura 18: Gràfic Component principal 1 – Component principal 2 

Resumint, un cop fet el PCA s’obtenen 7 components principals, els quals resumeixen 

pràcticament un 95% de la variabilitat total i asseguren que la informació perduda és mínima, 

i al representar les variables inicials en funció dels dos primers components principals 

s’observa que les 24 hores queden dividides en funció de la producció d’energia eòlica (primer 

component principal, eix d’abscisses) i del moment del dia (segona component principal, eix 

d’ordenades). 

5.2.2.2. Anàlisi Clúster 

Tota la teoria que hi ha darrere de l’anàlisi que es realitza a continuació apareix a l’apartat 4.3, 

tot seguit s’indicarà el procediment seguit i les conclusions extretes d’aquest anàlisi clúster. 
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La gràcia del PCA és poder reduir la dimensió per facilitar l’anàlisi i la comprensió de les dades. 

Doncs bé, en l’anàlisi clúster s’analitzen els 546 dies en funció de les 7 components principals 

obtingudes del PCA.  Per tant, es tenen 546 individus sobre els quals es mesuren 7 variables 

quantitatives continues, ja que les dades que s’obtenen són els valors numèrics que indiquen 

la potència generada en kW. 

Pel que fa a la mesura d’associació, com que es treballa amb variables numèriques, s’opta 

per l’opció de la distància entre individus. La distància que s’utilitza és la distància euclidiana 

(Eq 4.5), una de les més utilitzades i la que utilitza el software per defecte. Es podrien utilitzar 

altres distàncies i el resultat seria pràcticament el mateix, així que no cal canviar la funció del 

codi que realitza el càlcul de la distància euclidiana per defecte. 

L’anàlisi clúster es tracta d’un anàlisi jeràrquic aglomeratiu. Tal i com s’ha vist a l’apartat 

4.3.3.1, aquest tipus d’anàlisis es caracteritza per unir els 546 individus de manera 

arborescent, és a dir, es van unint els 546 dies en petits clústers fins que tots ells queden 

inclosos en un de sol. L’algoritme jeràrquic aglomeratiu utilitzat és el mètode de Ward. Al 

realitzar l’anàlisi clúster amb el software R s’obté un dendrograma molt saturat de dades i que 

aporta poca informació (Figura 19).  

 

Figura 19: Dendrograma realitzat amb R de totes les observacions o individus 
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L’objectiu de l’anàlisi clúster es poder agrupar els 546 individus en diferents grups per tal de 

poder classificar els dies i analitzar el comportament del dia D+1 a partir del dia D (gràcies a 

les cadenes de Markov). Per tant, és molt important determinar el número de clústers que es 

volen, que equival a determinar en quin punt del dendrograma es vol tallar l’aglomeració en 

més clústers. Aquesta decisió no és trivial i es realitza de manera gràfica. Es representen els 

546 individus i es van provant diferents números de clústers per veure quin és l’òptim per al 

projecte. Aquest òptim és difícil de concretar, així que s’escollirà un número de clústers que 

divideixi les observacions en un número suficient de clústers clarament distingibles i 

homogenis, alhora que interpretables visualment gràcies als components principals (gràfic de 

Component principal 1 – Component principal 2 de la Figura 20).  

Posteriorment d’un anàlisi gràfic prova-error s’opta per 6 clústers, els quals es veuen 

clarament  en la Figura 20, on es representa el component principal 1 en funció de la 

component principal 2. E component principal 1 indica la producció d’energia eòlica i el 

component principal 2 divideix les dades en funció del moment del dia. Tot seguit s’indica quin 

és el comportament de cada un dels 6 clústers, és a dir, quin tipus de dia aglutina cada un 

d’ells: 

 Clúster 1 (color negre): el primer clúster agrupa tots aquells dies amb un nivell de 

generació d’energia elèctrica molt baix o directament nul. Número d’individus: 234. 

 Clúster 2 (color vermell): el segon clúster aglutina tots aquells dies amb una 

producció moderada al llarg de les últimes hores del dia. Durant les primeres hores 

no es genera gaire energia i a mesura que avança el dia hi ha un creixement 

moderat de l’energia generada. Número d’individus: 106. 

 Clúster 3 (color verd): aquest clúster indica tot el contrari que l’anterior, és a dir, en 

ell també queden agrupats dies amb un nivell de producció d’energia moderat però 

en aquest cas es troba centrat en les primeres hores del dia. Durant les primeres 

hores del dia és quan es genera bastanta energia i al llarg del dia la producció va 

decreixent fins a situar-se a nivells baixos de producció. Número d’individus: 53. 

 Clúster 4 (color blau): els dies del quart clúster indiquen una producció alta al llarg 

del dia centrada les últimes hores del dia. Es repeteix el comportament del clúster 

dos però amb un nivell de producció més gran, per tant, es comença amb un nivell 
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relativament baix de producció i s’acaba generant molta energia elèctrica. Número 

d’individus: 43. 

 Clúster 5 (color turquesa): clúster on s’hi troben els dies amb un nivell alt de 

generació elèctrica bàsicament en les primeres hores del dia. Es comença el dia 

amb un nivell de producció elevat i a mesura que avança el dia va baixant la 

generació d’energia. Número d’individus: 55. 

 Clúster 6 (color rosa): l’últim clúster agrupa tots els dies amb un nivell de generació 

molt elevat al llarg de tot el dia. Número d’individus: 43. 

 

Figura 20: Gràfic dels resultats de l’anàlisi clúster amb R on els eixos són els dos primers components 

principals 
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Ara si que es pot afirmar que, gracies a l’anàlisi de components principals i a l’anàlisi clúster, 

s’ha pogut classificar de manera precisa quin es el comportament de cada un dels dies, el 

qual es determina amb els diferents clústers i queda representat amb els dos primers 

components principals 

5.2.2.3. Cadenes de Markov 

L’objectiu de les cadenes de Markov (teoria explicada a l’apartat 4.4) és calcular les 

probabilitats de transició entre els diferents clústers, és a dir, donat un tipus de dia saber quina 

probabilitat hi ha de que el dia següent tingui qualsevol dels 6 comportaments vistos. 

En aquest apartat és quan s’ajunten els dies de dos en dos (dia D amb el corresponent dia 

D+1) i es reserven les 10 observacions de test apart per la posterior realització de les 

prediccions. Aquestes 10 observacions es consideren “individus suplementaris” perquè no 

han intervingut en el càlcul del PCA però si que interessava conèixer la seva classificació en 

qualsevol dels 6 clústers per poder fer la predicció del dia següent. 

Així doncs, les probabilitats de transició que queden indicades en la matriu de transició s’han 

generat a partir de 535 individus i 48 variables. El primer pas de tots d’aquest algoritme és 

indicar el número de dies que passen d’un tipus de clúster a un altra. Amb la matriu de l’Eq. 

5.3  (matriu �) s’entén millor què significa aquest primer càlcul. 

� =

⎝

⎜⎜
⎛

146 56 8
34 22 19
30 12 2

15 5 4
10 15 6
3 5 1

  5   3 8
  15  12 6
   4   1 10

  4   9 14
  6   9 7
  5 12 11⎠

⎟⎟
⎞
                       ��.5.3 

La matriu A és una matriu quadrada 6x6. Cada una de les files fa referència al tipus de dies 

que s’han presentat en el moment D (primeres 24 hores), mentre que cada una de les 

columnes corresponen als dies D+1 classificats en funció del clúster al qual pertanyen. Per 

exemple, la fila 1 indica que de tots els dies de tipus 1 (D) donen lloc a 146 dies del clúster 1, 

56 dies del clúster 2, 8 dies del clúster 3, 15 dies del clúster 4, 5 dies del clúster 5 i 4 dies del 

clúster 6. 
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Aquesta matriu ens permet calcular la matriu de transició, la qual dona la mateixa informació 

però en probabilitats de transició (sobre 1) en canvi de valors absoluts (Eq. 5.4) 

� =

⎝

⎜⎜
⎛

0.6239 0.2393 0.0342
0.3207 0.2075 0.1792
0.5660 0.2264 0.0377

0.0641 0.0214 0.0171
0.0943 0.1415 0.0566
0.0566 0.0943 0.0189

0.1163 0.0698 0.1860
0.2728 0.2182 0.1091
0.0930 0.0232 0.2326

0.0930 0.2093 0.3256
0.1091 0.1636 0.1273
0.1163 0.2791 0.2558⎠

⎟⎟
⎞
                   ��.5.4 

Les Figures 21 i 22 són dues eines gràfiques que ajuden a entendre els resultats de l’anàlisi 

amb les cadenes de Markov. La Figura 21 és un diagrama que representa esquemàticament 

la matriu de transició i correspon a l’exemple de la fila 1, per tant, indica les probabilitats de 

transició que tenen els dies del clúster 1. Això és el que es coneix com a diagrama de 

transicions i s’indica només les probabilitats de transició dels dies de tipus 1 per tal de no 

saturar en excés el gràfic, ja que sinó estaria ple de fletxes i probabilitats inintel·ligibles.  

 

Figura 21: Diagrama d’estats amb les probabilitats de transició del clúster 1 indicades 

Per altra banda, la Figura 22 indica el comportament del dia D+1 en funció del dia D. En 

aquesta figura es representa de manera gràfica la matriu � i, com que la matriu � és una 

matriu 6x6, el resultat serà de 36 gràfics. Les unitats dels gràfics són els kW en l’eix 

d’ordenades (la potència està limitada per la part superior en els 18kW que corresponen a la 

potència del parc eòlic) i hores en l’eix d’abscisses. Cada un dels gràfics es correspon amb el 

respectiu element de la matriu �, per exemple, en el gràfic de la segona fila i la cinquena 

columna es veuen tots aquells dies del clúster 2 (dies D) que han donat lloc a dies del clúster 

5 (dies D+1). El número de línies negres és igual al número que apareix en l’element de la fila 

2 i columna 5 de la matriu �, per tant, en aquest exemple hi ha 15 línies representades de 
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color negre. 

Fins aquí s’ha explicat que signifiquen les línies negres de la Figura 22. Per acabar d’aclarir-

ho, cada una d’aquestes línies va unint els 48 punts que indiquen l’energia elèctrica generada 

en cada hora dels dies D (primeres 24 hores) i D+1 (les segones 24 hores). Aquestes línies 

queden classificades en 36 gràfics, els quals estan distribuïts en 6 files i 6 columnes. Cada fila 

classifica els dies D en els 6 clústers existents (la primera fila agrupa tots els dies D 

pertanyents al clúster 1 i així successivament fins arribar a la fila 6, la qual aglutina tots els 

dies D del clúster 6) i cada columna classifica els dies D+1 en funció dels 6 clústers també. 

Tot això es veu resumit amb els números que es troben a la part superior de cada un dels 

gràfics, el primer número indica el clúster del dia D i el número que hi ha a la dreta de la fletxeta 

indica el clúster al qual pertany el dia D+1.  

Per altra banda, els 36 gràfics contenen una única línia vermella cada un. Aquesta línia 

vermella s’ha generat a partir de les mitjanes horàries de les línies negres. El que s’ha fet és, 

per cada gràfic, analitzar totes les línies negres que apareixen i fer la mitjana de la producció 

d’energia horaria. El resultat d’això són 48 mitjanes, una per cada hora, i si s’uneixen totes 

elles s’obté la línia vermella. En definitiva, les línies vermelles van unint, per a cada un dels 36 

gràfics, les 48 mitjanes horàries d’energia generada. 

Hi ha dos casos en què la línia vermella i la línia negra es superposen, tot i que en aquests 

dos casos només es veu de color vermell. Aquests dos casos són el gràfic de la fila 3 i columna 

6, i el de la fila 6 i columna 2, els quals coincideixen amb l’element 3,6 i 6,2 de la matriu � 

respectivament. La línea vermella i la negra coincideixen perquè, al tenir només un cas, 

l’idividu i la mitjana són iguals. 
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Figura 22: Resultats de l’anàlisi amb R (PCA+Clúster+Cadenes Markov) 
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5.2.3. Creació del model 

Pot ser que quan es parla de “model” no s’entengui del tot el concepte al qual es refereix. 

Primer de tot, recordar que el model s’ha creat amb 535 individus i s’han reservat 10 individus 

per les prediccions. Doncs bé, amb aquestes 535 observacions es pretén generar una línia 

en els gràfics que sigui capaç de predir l’energia horària generada en cada una de les hores 

del dia D+1 a partir del tipus de dia al qual pertany el dia D. En definitiva, l’objectiu d’aquest 

model es intentar endevinar l’energia generada en cada una de les hores del dia D+1 desviant-

se el mínim possible del valor real. 

En la creació del model intervenen dos elements comentats en l’apartat anterior. Un d’ells és 

la matriu de transició i l’altre són les línies vermelles de la Figura 22. El que s’ha fet és, per a 

cada fila, ajuntar les 6 línies vermelles però ponderades en funció de la probabilitat que s’indica 

en la matriu de transició, és a dir, aquelles línies vermelles amb una major probabilitat a la 

matriu de transició tindran major pes a l’hora de construir el model.  

Els passos a seguir són els que hi ha tot seguit i s’aplica un exemple on es calcula el model 

pels dies del clúster 2 (hi haurà 5 models més, ja que hi ha un model per cada un dels 6 

clústers). 

 Pas 0: matriu de transició (prèviament feta). 
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 Pas 1: s’extreu una de les línies (en aquest cas la segona) per generar el model 

desitjat. 

 

 Pas 2: de cada un dels 6 gràfics s’agafa la línia vermella. Cada una de les línies 

vermelles representa la unió entre les 48 mitjanes del gràfic.  

 

 

 

 

 

 

 Pas 3: Un cop extretes les línies vermelles, es multipliquen totes elles per la 

probabilitat de transició corresponent i es sumen. Multiplicar una línia per la 

probabilitat de transició significa que es multipliquen les 48 mitjanes que formen la 

línia vermella per la probabilitat de transició, per tant, cada línia és un vector de 48 

valors i es multiplica per un escalar que es la probabilitat de transició. 

 

 D            D+1 D            D+1 D            D+1 D            D+1 D            D+1  D            D+1 
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Aquests passos serveixen per obtenir el model que prediu l’energia elèctrica generada cada 

hora del dia D+1 quan el dia D pertany al clúster 2. Per generar els altres 5 models s’ha de 

seguir exactament el mateix model però utilitzant les files que toquin de la Figura 22  i la matriu 

de transició. 

5.2.4. Prediccions i presentació de resultats 

Les 10 observacions reservades pel test s’han extret del total d’individus de manera totalment 

aleatòria a través d’una funció del propi software R. Aquestes 10 observacions, tal i com s’ha 

comentat amb anterioritat, són observacions suplementaries, és a dir, s’han classificat en els 

diferents clústers però no han participat en cap moment en el procés de creació del model. 

Un cop vist a quin clúster pertanyen aquests 10 dies (dies D) s’intenta predir la producció 

horària al llarg dels dies que els succeeixen (dies D+1). Aquesta predicció es aplicant un dels 

6 models en funció del clúster al qual pertany el dia D. La Figura 23 mostra els resultats al 

posar a prova els models amb els 10 dies de test. 
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Figura 23: Resultats de les prediccions amb R. La línia negra és el valor real, mentre que la línia vermella és la predicció que fa 

el model. La línia verda és la part del model corresponent al dia D, així que no interessa analitzar-a. 



Pàg. 56  Memòria 

 

En els diferents gràfics hi apareixen 3 tipus de línies: 

 Línia negre: aquesta línia indica el que realment ha passat al llarg de les 48 hores, 

és a dir, l’energia elèctrica que s’ha generat horàriament al llarg del dia D i el dia 

D+1. 

 Línia verda: línia del model corresponent a les 24 primeres hores. Com que ens 

interessa predir la producció del dia D+1, aquesta part del model no ens interessa, 

per tant, es dibuixa de color verd i no cal analitzar res. 

 Línia vermella: aquesta és la que ens interessa analitzar. Cada un de les boletes 

vermelles unides per la línia vermella indica la quantitat d’energia generada en 

aquella hora (hi ha 24 boles vermelles). Definitivament, es pot dir que aquesta línia 

és el model de predicció de l’energia horària generada al llarg del dia D+1. 

Per analitzar les desviacions del model es calculen els errors relatius i absoluts entre la 

predicció (color vermell) i el valor observat realment (color negre) amb les equacions Eq. 5.6 i 

Eq. 5.7. 

 

�������� = ����� ������ − ����� ����                     ��.5.6 

 

�������� =
|����� ������ − ����� ����|

����� ������
                 ��.5.7 

Els resultats del càlcul dels errors queden resumits en la Taula 2 i un conjunt de sortides del 

codi R. Els dies que hi ha (393, 477, 414, 481, 247, 90, 176, 274, 391, 531) són els 10 dies 

(D) seleccionats aleatòriament per fer les prediccions dels dies següents (D+1). 

 

Error absolut de la producció diària d’energia elèctrica  [kW] 

Dia 393+1 Dia 477+1 Dia 414+1 Dia 481+1 Dia 247+1 Dia 90+1 Dia 176+1 Dia 274+1 Dia 391+1 Dia 531+1 

48.402,45 39.094,24 14.201,45 72.076,79 -17.345,55 60.847,24 43.968,45 28.807,24 -18.453,91 69.952,45 
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Error relatiu de la producció diària d’energia elèctrica 

Dia 393+1 Dia 477+1 Dia 414+1 Dia 481+1 Dia 247+1 Dia 90+1 Dia 176+1 Dia 274+1 Dia 391+1 Dia 531+1 

1,000 0,384 0,293 0,373 0,358 0,598 0,908 0,283 0,099 0,555 

Resum dels errors absoluts obtinguts per la producció diària d’energia elèctrica [kW] 

Mínim 1r Quartil Mediana Mitjana 3r Quartil Màxim 

18.450 17.850 41.530 34.160 57.740 72.080 

Resum dels errors relatius obtinguts per la producció diària d’energia elèctrica 

Mínim 1r Quartil Mediana Mitjana 3r Quartil Màxim 

0,099 0,309 0,379 0,485 0,587 1,000 

Taula 2: Taula resum amb els erros obtinguts en les prediccions diàries 

Seguidament es presenten les sortides del software R per a les prediccions horàries d’energia 

elèctrica. Els errors absoluts es mostren per a cada hora dels 10 dies de test i també s’adjunta 

un resum d’aquests resultats. Per altra banda, pel càlcul dels errors relatius s’ha fet 10 

mitjanes, on cada una representa la mitjana dels 24 errors relatius del dia (un per cada hora), 

i finalment també es presenta un petit resum d’aquestes 10 mitjanes. 

 Errors absoluts obtinguts per la producció horària d’energia elèctrica [kW] 
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 Resum dels errors absoluts obtinguts per la producció horària d’energia elèctrica 

[kW] 
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 Errors relatius obtinguts per la producció d’energia elèctrica 

 

 Resum dels errors relatius obtinguts per la producció horària d’energia elèctrica 

 

5.2.4.1. Anàlisi dels resultats 

A simple vista pot semblar que hi ha moltes dades de tots els resultats que s’acaben de 

presentar però en realitat cal fixar-se en els més importants. Primer de tot, destacar que 

l’objectiu primari del projecte és predir l’energia eòlica generada horàriament, mentre que la 

predicció diària és un objectiu secundari però alhora interessant d’analitzar. 

Pel que fa a la predicció horària, s’ha obtingut que, de mitja, l’error relatiu és del 75% i els 

mínims i màxims són 39,70% i 150,69% respectivament. Realment semblen errors molt 

elevats, però en canvi si s’observen els diferents gràfics de la Figura 23 es pot dir que realment 

la línia de predicció s’ajusta bastant bé al comportament que presenta la línia real. El motiu 

d’aquestes desviacions és el fet d’utilitzar les mitjanes per construir el model. Al fer les mitjanes 

s’aconsegueix que el comportament de la predicció segueixi bastant bé la línia real, però el 

model real presenta molts més pics amunt i avall, mentre que la predicció és molt menys 

brusca i no presenta punts tant extrems (el que fa bàsicament és passar pel mig dels pics de 

la línia real).  

Per altra banda es fa la predicció d’energia generada diàriament. A l’utilitzar les mitjanes per 

fer el model, la predicció horària dona millors resultats perquè no analitza punt per punt, sinó 

que simplement fa la resta entre la producció total del dia i la predicció d’aquesta producció. 

Els resultats diuen que la l’error mig entre els 10 dies és del 48,5%. L’error màxim és del 100% 

degut a que aquell dia s’ha produït 0kW i la predicció indica que si que s’ha produït. En canvi, 

l’error mínim és 9,9%, una desviació realment petita per un model de predicció sobre una 

variable tant caòtica com ho és el vent. 

En resum, degut a la metodologia utilitzada per crear el model de predicció, a través de 

mitjanes, es pot afirmar que el model s’apropa al comportament desitjat però al no presentar 

els diferents pics amunt i avall dona desviacions elevades en la predicció horària, mentre que 

en la predicció diària es confirma que realment el model no va tant mal encaminat, ja que 

l’error mig és inferior al 50% i en un dels dies es dona un error realment baix (9,9%) en la 

predicció.  
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6. Representació temporal del projecte 

El projecte s’inicia a principis de setembre i acaba a principis de febrer, per tant, te una durada 

de 5 mesos en total. Tot i així, la càrrega de treball no s’ha distribuït de manera uniforme al 

llarg dels 5 mesos de treball. Les primeres fases (introducció al problema, estudis previs, 

familiarització amb el software de treball) no requerien tanta feina com el gran gruix del 

projecte (programació del codi, redacció de la memòria, presentació del projecte, etc.).  

Per tal d’explicar la distribució d’hores al llarg del projecte, primer s’ensenya un diagrama de 

Gantt (Figura 24) amb les diferents fases que s’han realitzat. S’ha de destacar que en aquest 

gràfic no es mostren absolutament totes les accions del projecte. Per exemple, les diferents 

reunions que s’han fet al llarg dels cinc mesos no queden reflectides en aquest diagrama per 

tal de fer-lo més entenedor. 

Les diferents fases que hi ha en el diagrama de Gantt queden dividides en tres grans grups 

segons el color. El color verd correspon a les etapes inicials del projecte, és a dir, totes 

aquelles activitats imprescindibles per tal de poder començar el projecte. El plantejament del 

problema, la planificació o tot l’estudi de conceptes teòrics (mercat de l’energia elèctrica, 

conceptes estadístics i matemàtics, software R) entrarien dins d’aquest primer grup. Per altra 

banda, el segon grup seria aquell que engloba les diferents activitats corresponents a la 

realització del model amb R i les proves finals del mateix model per tal de veure la desviació 

obtinguda. Finalment, hi ha un últim grup (color taronja) on apareixen totes les etapes 

imprescindibles del projecte apart del model amb R. Dins aquest grup hi hauria la redacció de 

la memòria i la presentació del projecte, amb tot el que això comporta (explicació de conceptes 

teòrics, anàlisi de resultats i conclusions, estudi econòmic i mediambiental, etc.) 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt comentat (Figura 23) i una llegenda que 

resumeix els diferents grups esmentats en funció del color de les barres: 

 

  Fases inicials del projecte - Introducció 

  Elaboració i redacció memòria TFG 

  Introducció teòrica necessària pel TFG 
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Figura 24: Diagrama de Gantt del projecte 

Aquest diagrama no contempla la totalitat de les hores invertides al llarg del projecte, ja que 

també s’han realitzat diverses reunions al llarg dels mesos. La Taula 3 mostra l’anàlisi 

aproximat de les hores invertides en els diferents mesos al llarg de tot el projecte, i aquí si que 

es tenen en compte totes les activitats que s’han dut a terme: 

Etapes del Projecte 
Hores 

invertides 
Setembre 

Hores 
invertides 
Octubre 

Hores 
invertides 
Novembre 

Hores 
invertides 
Desembre 

Hores 
invertides 

Gener 

Hores 
invertides 

Febrer 
TOTAL 

Plantejament del problema 5 - - - - - 5 

Planificació 10 - - - - - 10 

Introducció al món de l'energia 
elèctrica 

8 7 - - - - 15 

Estudi de conceptes previs al model - 50 - - - - 50 

Redacció memòria del projecte - 6 18 52 13 - 89 

Familiarització amb el software R - 20 5 - - - 25 

Construcció del model - 7 22 34 4 - 67 

Realitzar tests - - - - 5 - 5 

Anàlisi dels resultats i conclusions - - - - 15 - 15 

Estudi econòmic i mediambiental - - - - 25 - 25 

Preparació presentació del projecte - - - - 5 - 5 

Presentació del projecte - - - - - 1 1 

Reunions 2 3 5 6 4 - 20 

TOTAL 25 93 50 92 71 1 332 

Taula 3: Hores invertides en cada una de les activitats en els diferents mesos de duració del projecte 

Així doncs, el número total d’hores invertides al llarg del projecte és de 332 hores. La càrrega 

de treball s’ha distribuït sobretot al final (entre Desembre i Gener) però a l’Octubre es va 

realitzar molta feina  d’introducció, estudi i familiarització dels conceptes treballats per tal de 

poder tirar endavant amb les següents activitats. 

Plantejament del problema
Planificació

Introducció al món de l'energia elèctrica
Estudi de conceptes previs al model

Redacció memòria del projecte
Familiarització amb el software R

Construcció del model
Realitzar tests

Anàlisi dels resultats i conclusions
Estudi econòmic i mediambiental

Preparació presentació del projecte
Presentació del projecte
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7. Informe econòmic 

En aquest projecte es necessiten dos perfils diferents de treballador. Per una banda tenim una 

persona amb més experiència i coneixement sobre aquest tipus de projecte, aquest perfil seria 

el d’un Analista Sènior. El sou que s’ofereix per aquesta persona és de 70€/hora al llarg del 

projecte. Per altra banda, es requereix un treballador que tingui coneixements bàsics sobre 

l’estadística i una gran motivació, però alhora ha de tenir un sou més baix ja que haurà 

d’assumir una càrrega de feina més alta que l’Analista Sènior i convé ajustar al màxim el 

pressupost. El perfil òptim és el d’un enginyer industrial amb coneixements bàsics sobre 

l’estadística. Tot i aquests coneixements bàsics, l’enginyer haurà d’invertir certes hores a 

adquirir més coneixements sobre el projecte (aquestes hores ja queden reflectides en la 

planificació del projecte). El sou de l’enginyer industrial és de 30€/hora treballades. 

El total d’hores treballades és de 332 però les reunions requereixen la presència dels dos 

treballadors, mentre que la resta de la feina se la divideixen entre els dos. Per tal de veure les 

hores invertides pels dos treballadors, la Taula 4 és igual que la Taula 3 però amb les caselles 

pintades en funció dels treballadors que les realitzen. De color vermell trobem les hores que 

realitza l’Analista Sènior, de color groc les de l’enginyer industrial i de color turquesa les hores 

conjuntes entre un i altre. 

 

Etapes del Projecte 
Hores 

invertides 
Setembre 

Hores 
invertides 
Octubre 

Hores 
invertides 
Novembre 

Hores 
invertides 
Desembre 

Hores 
invertides 

Gener 

Hores 
invertides 

Febrer 
TOTAL 

Plantejament del problema 5 - - - - - 5 

Planificació 10 - - - - - 10 

Introducció al món de l'energia elèctrica 8 7 - - - - 15 

Estudi de conceptes previs al model - 50 - - - - 50 

Redacció memòria del projecte - 6 18 52 13 - 89 

Familiarització amb el software R - 20 5 - - - 25 

Construcció del model - 7 22 34 4 - 67 

Realitzar tests - - - - 5 - 5 

Anàlisi dels resultats i conclusions - - - - 15 - 15 

Estudi econòmic i mediambiental - - - - 25 - 25 

Preparació presentació del projecte - - - - 5 - 5 

Presentació del projecte - - - - - 1 1 

Reunions 2 3 5 6 4 - 20 

TOTAL 25 93 50 92 71 1 332 

Taula 4: Distribució de les hores invertides en els diferents mesos del projecte i indicant amb colors 

qui ha realitzat cada una d’elles. El color vermell fa referencia a l’Analista Sènior, mentre que el groc 

correspon a l’Enginyer Industrial i el turquesa són hores de reunions on participen tots dos. 
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Si s’analitza la taula anterior, es pot obtenir el número d’hores treballades per cada persona. 

En total, l’Analista Sènior treballa 51 hores i l’Enginyer Industrial un global de 301 hores al llarg 

de tot el projecte. 

Apart dels sous dels treballadors també cal tenir en compte la factura de la llum i de l’aigua i 

el lloguer de les oficines. L’oficina necessària per realitzar el projecte no cal que superi els 

15m2 i amb un bany ja és suficient. El preu aproximat del lloguer de l’oficina a la ciutat de 

Barcelona és de 400€ mensuals. Tot el mobiliari necessari (taules, cadires, prestatgeries, etc.) 

i els dispositius electrònics (ordinadors, impressores, etc.) no es te en compte al càlcul de 

despeses perquè les oficines ja venen totalment equipades i preparades per realitzar projectes 

com aquest. Finalment, la documentació necessària ve donada sense cap cost addicional i el 

software R és un software lliure amb llicència totalment gratuïta.  

Per tal de resumir els costos del projecte, s’adjunta la Taula 5, un resum on es sumen les 

diferents despeses i s’obté el càlcul del cost total del projecte al llarg dels 5 mesos. Els pocs 

dies que es treballa al febrer només inclou les hores dels treballadors, ja que l’oficina 

s’abandona al gener. Aquestes hores treballades s’inclouen al mes de gener, per tant, els 

costos de febrer es sumen al gener.  

 

Despesa Cost Setembre Cost Octubre Cost Novembre Cost Desembre Cost Gener TOTAL 

Sou Analista Sènior 490 210 350 420 2100 3570 

Sou Enginyer Industrial 600 2790 1500 2760 1380 9030 

Factura Llum 35 35 35 35 35 175 

Factura Aigua 10 10 10 10 10 50 

Lloguer Oficina 400 400 400 400 400 2000 

TOTAL 1535 3445 2295 3625 3925 14825 

Taula 5: Resum de les costos que suposa realitzar el projecte 

Com a resum final de l’informe econòmic, es pot dir que les despeses associades al local de 

treball sumen un total de 2.225€ (15%) i les referents als treballadors donen un total de 

12.600€ (85%). Dins d’aquest 85%, s’aprecia com l’enginyer industrial acaba guanyant molt 

més que l’Analista Sènior, però això és degut a que el número d’hores treballades per 

l’enginyer és 6 cops major que la del Sènior. Tot i així, el paper de l’Analista Sènior és 

imprescindible per supervisar l’enginyer en cada una de les reunions i les conclusions que 

extreu dels resultats són de gran importància pel projecte. En definitiva, el projecte acaba 

costant un total de 14.825€. 
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8. Impacte mediambiental 

L’impacte mediambiental d’aquest projecte és nul, ja que és un treball que es realitza en unes 

oficines i en cap moment s’interactua amb el medi ambient. No obstant, l’empresa que sol·licita 

el projecte (GAMESA) és propietari de parcs eòlics i aquí si que existeixen certs aspectes a 

tractar de cara a l’impacte mediambiental.  

La generació d’electricitat a partir del vent no produeix gasos tòxics ni contribueix a l’efecte 

hivernacle, però alguns dels seus efectes requereixen atenció. Els parcs eòlics, igual que 

qualsevol obra humana, afecten a l’entorn i els efectes negatius recauen en el sòl, la flora i la 

fauna del lloc on s’instal·la.  

El procés de construcció dels aerogeneradors provoca pèrdua de flora i fauna, mentre que el 

sòl també queda afectat. Per altra banda, un dels aspectes més criticats dels parcs eòlics és 

l’impacte paisatgístic tant negatiu que genera, ja que els aerogeneradors tenen unes 

dimensions molt grans i trenquen totalment l’encant de l’entorn.  

També s’està demostrant que els aerogeneradors contribueixen a la desaparició de les aus. 

Apart de que moltes aus reben impactes dels molins i no sobreviuen, el principal problema és 

que els aerogeneradors es construeixen en de zones d’apariament de les aus o enmig de les 

corrents migratòries d’aquestes i això provoca que no es puguin reproduir correctament.  La 

següent imatge (Figura 25) mostra com un parc eòlic afecta molt al paisatge i com les aus es 

veuen obligades a creuar tots els aerogeneradors amb el perill que això suposa. 

 

Figura 25: paisatge ocupat per un parc eòlic i aus creuant els aerogeneradors. Font: www.20minutos.es 

En resum, aquest projecte no provoca cap impacte mediambiental, ni positiu ni negatiu, però 

és cert que tot i tractar-se d’una energia renovable, les instal·lacions dels parcs eòlics tenen 

repercussions negatives en l’entorn. 
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Conclusions 

L’objectiu principal del projecte era fer les prediccions horàries d’energia elèctrica generada 

en un parc eòlic a partir de les dades obtingudes al llarg d’un any i mig. Des del principi ja es 

coneixia la complexitat que suposa treballar amb models de predicció sobre variables tant 

caòtiques com el vent, per aquest motiu la intenció era realitzar un model innovador i senzill 

capaç de fer les prediccions de generació horària amb unes desviacions petites que podria 

servir de base a possibles algoritmes futurs. 

Un cop fet el model i analitzats els resultats és moment de valorar si el model és vàlid o no 

segons el que es pretenia. Doncs bé, el model creat és capaç d’endevinar el comportament 

del dia que s’analitza però presenta certes dificultats a l’hora de predir l’energia que es 

produeix en cada una de les hores del dia. Aquest fet és degut a la metodologia que s’ha 

utilitzat per fer el model. Com que s’han utilitzat les mitjanes per fer les prediccions, ens trobem 

un model molt suau i sense pics, és a dir, passa pel mig dels valors reals obtinguts sense tenir 

en compte la variabilitat de les observacions (les línies del les observacions reals fluctuen molt 

més, presentant pics amunt i avall del model). Per tant, les prediccions horàries no van mal 

encaminades però cal arreglar alguna cosa per intentar ajustar al màxim el model. Pel que fa 

a les prediccions diàries, es pot observar que realment el model té una base sòlida i 

aprofitable, ja que les prediccions d’energia eòlica generada al llarg dels dies dona bons 

resultats i és molt esperançadora. 

En definitiva, l’objectiu inicial del model (predir l’energia eòlica generada horàriament) no 

queda del tot satisfeta, però en general es pot observar que el model presenta un 

comportament bastant bo i gràcies a les prediccions d’energia diàries s’arriba a la conclusió 

que realment es pot treballar sobre aquest model per arribar a algoritmes més precisos.  
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