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Resum 

  

En aquest document es du a terme el disseny i l'estudi de viabilitat d'un aerogenerador d'eix vertical el 

qual aprofita els corrents d'aire generats pels vehicles que circulen per una via interurbana en 

aplicacions d'entrega a xarxa o connexió a habitatges. 

El principal objectiu del treball és estudiar quina és la viabilitat energètica del recurs eòlic que generen 

els vehicles al circular, per tal d'obtenir dades d'aquest recurs es du a terme una simulació de mecànica 

de fluids utilitzant el programa ANSYS FLUENT. 

Posteriorment es dissenya un aerogenerador d'eix vertical de tal forma que aquest aconsegueixi un 

rendiment màxim i es calcula la generació elèctrica anual d'aquest. 

Finalment es compara la viabilitat d'aquest disseny respecte a instal·lacions més convencionals com 

són els molins d'eix horitzontal o els camps fotovoltaics. 

Es conclou que la viabilitat d'aquest disseny en aquesta aplicació concreta, on és capaç d'aprofitar un 

recurs eòlic el qual no seria útil en altres dissenys tot i que la instal·lació encara que té un rendiment 

inferior, és més viable que els convencionals d'eix horitzontal, no obstant això, és menys viable 

econòmicament parlant que un camp fotovoltaic. Pel que respecta a finalitat d'ús aquests, deguda a la 

seva baixa generació són més adients per al subministrament d'energia a habitatges que per a l'entrega 

d'energia a la xarxa. 
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Resumen 

 

En este documento se lleva a cabo el diseño y el estudio de viabilidad de un aerogenerador de eje 

vertical el cual aprovecha las corrientes de aire generadas por los vehículos que circulan por vía 

interurbana en aplicaciones de entrega a red o conexión a viviendas. 

El principal objetivo del trabajo es estudiar cuál es la viabilidad energética del recurso eólico que 

generan los vehículos al circular, con el fin de obtener datos de este recurso se lleva a cabo una 

simulación de mecánica de fluidos utilizando el programa ANSYS Fluent. 

Posteriormente se diseña un aerogenerador de eje vertical de tal forma que éste consiga un 

rendimiento máximo y se calcula la generación eléctrica anual de este. 

Finalmente se compara la viabilidad de este diseño respecto a instalaciones más convencionales como 

son los molinos de eje horizontal o los campos fotovoltaicos. 

Se concluye que la viabilidad de este diseño en esta aplicación concreta, donde es capaz de aprovechar 

un recurso eólico el cual no sería útil en otros diseños, aunque la instalación aunque tiene un 

rendimiento inferior, es más viable que los molinos convencionales de eje horizontal, sin embargo, es 

menos viable económicamente hablando que un campo fotovoltaico. Por lo que respecta a fin de uso 

de estos, debida a su baja generación son más adecuadas para el suministro de energía a viviendas que 

para la entrega de energía a la red. 
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Abstract 

 

This document carries out the design and feasibility study of a vertical axis wind turbine which takes 

advantage of the air currents generated by the vehicles that circulate by interurban route in 

applications of connection to the network or connection to houses. 

The main objective of this project is to study the energetic viability of the wind resource generated by 

vehicles when circulating. In order to obtain data on this resource, a fluid mechanics simulation is 

conducted using the ANSYS Fluent software. 

Consequently, a vertical axis wind turbine is designed in such a way that it achieves maximum 

performance and its annual electricity generation is calculated. 

Finally, the viability of this design is compared with more conventional installations such as horizontal 

axis mills or photovoltaic fields. 

It is concluded that the viability of this design in this specific application, where it is able to take 

advantage of a wind resource which would not be useful in other designs, although the installation 

although it has a lower performance, is more viable than conventional horizontal axis mills, however, 

is less economically viable than a photovoltaic field. As regards the use of these, due to their low 

generation they are more suitable for the supply of energy to homes than for the delivery of energy to 

the grid. 
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Glossari 

A continuació es llisten els diferents signes, símbols, abreviatures o acrònims utilitzats durant la 

realització d’aquest treball per ordre d’aparició: 

 

Vinst.   Velocitat del vent instants després de circular un vehicle 

V1sg.   Velocitat del vent 1 segon després de circular un vehicle 

z   Alçada de l’aerogenerador 

zo   Longitud de la rugositat 

zref   Alçada de Vref 

raero   Radi de l’aerogenerador 

waero   Velocitat angular de l’aerogenerador  

vvent  Velocitat del vent 

K  Constant de canvi d’unitats 

n   Revolucions per minut de la turbina 

ρ   Densitat del vent 

Ar   Àrea d’escombrada 

Cp   Rendiment aerodinàmic 

ηmec.   Rendiment mecànic  

ηelè..   Rendiment elèctric 

N   Revolucions de disseny del generador 

Rp   Radi politja conductora (Gran) 

rp   Radi politja conduïda (Petita) 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

Aquest treball té origen en els avanços produïts durant els últims anys en el món de la gernació eòlica, 

cada cop es veuen nous dissenys per tal d'aprofitar aquest recurs net, últimament s'han vist dissenys 

en fase experimental que aprofiten les rafegues de vent produïdes pels vehicles en una via urbana. És 

per això que he decidit calcular de manera pròpia quina és la viabilitat d'aquest tipus de disseny. 

1.2. Motivació 

La motivació d'aquest treball és la conscienciació de la població respecte a la importància de la 

producció d'energia mitjançant fonts d'energies renovables i netes. Actualment el planeta està en un 

punt crític en el qual si no es canvia el rumb pres per la humanitat d'excessos i de consumisme s'arribarà 

a un punt de no retorn. Actualment les emissions de CO2 a l'atmosfera han causat un escalfament 

global que de continuar així serà irreversible. És per això que aquest treball aposta pel 

desenvolupament de fons d'energia renovable. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del treball 

La realització d'aquest treball té com a objectiu l'estudi d'una font d'energia no convencional la qual 

no ha sigut tinguda en compte durant molt temps, però que últimament ha captat l'atenció de 

diferents investigadors. Es desitja investigar quina és la viabilitat energètica del recurs eòlic generat 

pels vehicles que circulen per una via interurbana. El principal objectiu és calcular de forma teòrica 

aquest recurs i comparar-lo amb altres fonts d'energia renovables per tal d'esbrinar si aquest viable en 

enfront d'aquestes. Actualment ja s'ha desenvolupat projectes similars, no obstant això, cap d'aquests 

du a terme un estudi teòric inicial, es basen en proves de funcionament i obtenció de dades in situ. 

L'objectiu secundari d'aquest treball és despertar la curiositat i promoure la busques de possibles fonts 

d'energia com la de l'estudi que no es tinguin en compte actualment o que no es consideren viables 

per a la generació d'energia elèctrica. 

2.2. Abast del treball 

L'abast d'aquest treball a causa de la seva complexitat i extensió és purament teòric. Es du terme una 

simulació dels corrents d'aire generats pels vehicles i a partir d'aquesta es duen a terme càlculs teòrics 

de la generació elèctrica i les altres dades desitjades. 

Per culpa del cost i el temps que comportaria construir un model funcional de l'aerogenerador aquest 

no serà efectuat. 
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3. Antecedents 

3.1. Energia eòlica  

L'energia eòlica és aquella que és obtinguda a partir del vent, l'energia cinètica generada a causa dels 

corrents d'aire, que són ocasionats per la diferència de temperatura i pressions de dues zones, és 

transformada en altres formes d'energia més útils per a les activitats humanes. (1) 

Aquesta és una font d'energia renovable, ja que hi haurà vent fins que el sol s'extingeixi o l'atmosfera 

desaparegui. És una energia neta, sense cap mena d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.  

Durant la història la humanitat ha utilitzat l'energia eòlica per a diferents activitats, les més destacables 

serien com a mètode de propulsió, per al reg, per accionar maquinària rudimentària com martells a les 

forges, per moldre el gra i finalment l'aplicació més contemporània, que seria la generació d'energia. 

3.1.1. Evolució de l’energia eòlica 

L'energia eòlica va ser utilitzada per l'home per primera vegada l'any 3000 aC, a l'antic Egipte, amb la 

invenció dels vaixells de vela. Els quals utilitzen veles de tela per tal d'aprofitar el moment que posseeix 

el vent. Més tard, l'any 2000 aC a l'antiga mesopotàmia es creu que es van construir els primers molins 

de vent, els quals servien per millorar el reg de les plantacions. No obstant els primers molins dels quals 

es té constància s'originen a Pèrsia durant el segle VII, els quals són nomenats com Molins de Seistàn. 

Aquests molins estaven formats per diverses pales rectangulars de tela que giraven respecte a un eix 

vertical. (2) 

Des de llavors la humanitat faria servir l'energia eòlica i els molins per infinitat d'activitats. Els molins 

d'eix horitzontal tenen lloc a posteriori que els seus germans d'eix vertical, donat que aquests 

requereixen un disseny més complex. No obstant aquests són capaços de generar una major força amb 

millor rendiment, és per això que els molins d'eix horitzontal són els més utilitzats al llarg de la història. 

Després de la invenció de la màquina de vapor durant la revolució industrial els molins de vent deixen 

de tenir sentit. Aquests no recobren importància fins que l'any 1802, Lord Kelvin, te la idea d'acoblar 

un generador elèctric a una màquina eòlica. No obstant això no seria possible fins a la invenció de la 

dinamo, l'any 1850. (3) 

La primera vegada que s'utilitza l'energia eòlica per a la producció d'energia elèctrica té lloc l'any 1888. 

Quan un dels fundadors de la indústria elèctrica americana, Charles F. Brush, construeix la que es 

considera ser la primera turbina eòlica de funcionament automàtic per a la generació elèctrica. Aquest 



  Memòria 

6   

molí constava d'un rotor de 17 m de diàmetre, format per 144 pales de fusta. Tot i les dimensions de 

la turbina, aquesta només era capaç de produir 12 kW, a causa de les limitacions del generador. 

Aquesta turbina va estar en funcionament durant 20 anys. 

La baixa potència d'aquesta turbina era causada per la poca eficiència que poden aconseguir les 

turbines de gir lent de tipus americà, les quals es basen en rotors de moltes pales. Més tard, el danès 

Poul la Cour va descobrir que les turbines de gir ràpid amb poques pales poden desenvolupar 

rendiments molt més alts. (4) 

Poul la Cour és considerat el pioner de les turbines eòliques modernes, donat que va ser el primer a 

estudiar la geometria aerodinàmica de les pales dels aerogeneradors, es va construir un túnel de vent 

propi on experimentaria diferents geometries. (2) 

El primer aerogenerador capaç de desenvolupar 1 MW va ser connectat l'any 1941, el moli Smith-

Putman, que rep el nom del seu creador, Palmer Cosslett Putman, i de la companyia on va ser construït, 

la companyia S. Morgan Smith Company, va ser capa d'entregar 1,25 MW durant 1100 hores, fins que 

una de les pales es va trenca, ja que no havia sigut reforçada degut a l'escassetat de materials per la 

guerra. La turbina tenia un diàmetre de 53 m i s'alçava en una torre d'acer de 36 m. (5) 

Durant la segona guerra mundial l'empresa danesa F.L. Smidth va construir diversos aerogeneradors 

bipala i tripala. Aquestes turbines són les pioneres del que més tard es coneixeria com a "concepte 

danès", tot i que aquest es refereix estrictament a models tripala. Les turbines bipala utilitzaven un 

generador de CC i les tripala utilitzaven un generador de CA. 

J. Juul va construir l'aerogenerador Gedser, el qual desenvolupava 200 kW, aquest aerogenerador és 

el pioner dels aerogeneradors moderns. Aquest funcionava a sobrevent, disposava de regulació per 

pèrdua aerodinàmica i contava d'un fre aerodinàmic que prevenia el molí d'avariar-se amb rafegues 

de vent fortes. Aquest model va ser capaç de funcionar 11 anys sense manteniment. 

Als anys 70, a causa de la primera crisi del petroli, l'interès per l'energia eòlica va cobrar molta força, 

sobretot en països com Dinamarca, Alemanya, Suècia, el Regne Unit i els Estats Units. 

No obstant això, fins aleshores només existien aerogeneradors aïllats, el primer parc eòlic no va ser 

construït fins al 1981. Towards 2000 va ser el pioner del qual es coneix actualment com energies 

renovables, aquest parc va ser el primer a connectar-se directament a la xarxa elèctrica americana. Fou 

desenvolupat conjuntament per la NASA i el departament d'energies dels Estats Units. 

El parc eòlic contava de tres molins que s'alçaven sobre una torre d'acer de 75 m. El disseny d'aquests 

molins no s'assemblava en res amb els molins vistos fins aleshores, amb l'excepció dels molins danesos. 
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Van ser els primers molins construïts a escala industrial. El rotor dels molins tenia un diàmetre de 100 m 

i eren capaços de generar de forma conjunta fins a 7,5 MW. (6) 

Durant l'última dècada la potència instal·lada arreu del món ha crescut de forma exponencial. Per culpa 

de l'esgotament de recursos energètics d'orient fòssil com el petroli i a la conscienciació mediambiental 

de les nacions, aquestes han apostat cada cop més per l'energia eòlica. L'any 1996 només hi havien 

instal·lats 6,1 GW eòlic arreu del món, segons el GWEC (Gloal Wind Energy Council), es preveu que per 

al 2020 hi hagin instal·lats 792,1 GW. Això significaria que en tan sols 25 anys, la potència eòlica 

instal·lada hauria crescut un 12985.24%, els quals són uns números molt esperançadors. 

 
Gràfic 1: Potència instal·lada global acumulada (Font: GWEC) 

En aquesta gràfica proporcionada pel GWEC, s'observa quin ha sigut el creixement de l'energia eòlica 

instal·lada al món durant els últims 25 anys. La corba que segueix la potència instal·lada mostra com la 

conscienciació del planeta cap a les energies renovables és cada vegada més important. 

 
Gràfic 2: Repartiment percentual Potència eòlica instal·lada any 2017 (Font: GWEC) 

En aquest gràfic circular es mostra l'aportació de cada país al total de la potència instal·lada global. Cal 

remarca com la Xina aporta un 35% de la potència total, això es deu la gran iniciativa que ha fet aquest 
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país amb l'energia eòlica. La xina actualment disposa de 188392 MW de potència útil instal·lada, també 

disposa del parc més gran eòlic construït, el parc eòlic de Gansu, el qual s'espera que per 2020 tingui 

una potència total de 20 GW. (7) (8) 

3.1.2. Tecnologies 

En l'actualitat els aerogeneradors han adoptat un gran rang de dissenys, a causa dels avanços 

tecnològics ha sigut possible idear tota mena de geometries per tal de poder dissenyar aerogeneradors 

que aprofitin de la millor manera el recurs eòlic del qual es disposa. Fent així que les aplicacions on es 

pot aprofitar l'energia eòlica siguin més àmplies. 

Per tal d'englobar aquests dissenys, els podem agrupar seguint diferents rigors. Per exemple els podem 

classificar segons la posició de l'aerogenerador, sigui aquesta vertical o horitzontal. O també es poden 

classificar segons la forma d'adequar l'orientació d'aquest respecte el vent, on podríem trobar 

aerogeneradors passius o actius, depenen de la seva capacitat de seguir el vent de forma automàtica 

o no respectivament. 

Per tal de simplificar aquesta classificació ens centrarem únicament en la seva posició. 

3.1.2.1. VAWT 

Els VAWT o vertical axis wind turbine, són aquells que com indica el nom giren sobre un eix central 

vertical.  Aquests són els primers molins que es van inventar. Alguns dels seus avantatges i 

inconvenients són:  

Avantatges: 

 No requereixen sistema d’orientació, donat que en girar sobre un eix vertical el vent sempre 

actua sobre les seves pales. 

 L’alternador es pot situar a la base de l’aerogenerador 

 Disseny simple 

 No requereixen gran espaiament entre ells 

 Silenciosos 

Inconvenients: 

 Baix rendiment, aproximadament la meitat que un HAWT 

 Vents inferiors a prop de terra, a causa del fregament. 

 Potencies inferiors als HAWT 
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A causa de les característiques dels vents que es poden aconseguir arran de terra i a la posició de l'eix 

dels aerogeneradors VAWT, aquests han adoptat una gran varietat de geometries pel que fa a les pales. 

Els diferents tipus d'aerogenerador VAWT que es poden trobar actualment són: 

Savonius 

Deu el seu nom al seu inventor, S. J. Savonius, el rotor de tipus Savonius és el més simple de tots. El seu 

disseny es basa en dos semicilindres desplaçats l'un de l'altre de manera que formen una "s". La 

separació d'aquests dos semicilindres és directament proporcional al rendiment d'aquest. Sent aquest 

més elevat com més allunyats estan els dos centres dels semicilindres. Aquest rotor aprofita la 

diferència de força que efectua el vent sobre una superfície còncava respecte d'una convexa. Aquest 

disseny té diferents formats que comparteixen el mateix principi estructural. Es poden trobar rotors 

Savonius de dues o més fases, en els quals una part o mes del rotor gira 90 graus. També és comú 

trobar rotors de més de dos semicilindres. Augmentar el nombre de pales disminueix la tensió que 

s'aplica sobre aquestes. A causa dels avanços tecnològics i a diversos estudis realitzats, s'ha aconseguit 

optimitzar aquest disseny en un rotor helicoïdal, el qual té un rendiment màxim i disminueix la tensió 

sobre les pales. 

Aquest tipus de rotor està optimitzat per a aplicacions on la velocitat del vent és mínima. Treballa a 

màxim rendiment amb vents que varien entre els 3 m/s i els 7 m/s. A causa de la seva geometria no 

requereix arrancada manual o motoritzada. 

Donada la seva baixa potència i a l'aprofitament de vents més lents, aquest tipus de rotor és ideal per 

a aplicacions domèstiques o urbanes. 

 
il·lustració 1: Geometries rotor Savonius (Font: González Castro Cristian Reynel ) 
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Darrieux 

Aquest rotor deu el seu nom al seu creador, G.J.M. Darrieux. Aquest aerogenerador té un disseny més 

complex, el qual es basa en dues pales aerodinàmiques arquejades biconvexes respecte d'un eix 

central. A causa de les grans dimensions que acostumen a assolir aquest tipus de turbines, és necessari 

l'ús de cables tensors per tal d'estabilitzar l'eix central. Aquest aerogenerador té el rendiment més 

elevat de tota la categoria de turbines d'eix vertical. Aquest disseny a causa de la complexitat 

aerodinàmica de les seves pales no disposa d'autoarrancada, per tant necessita acció manual o de la 

utilització de l'alternador o un motor per tal d'iniciar les rotacions. 

Aquest tipus de rotor està dissenyat per tal d'aprofitar corrents de vent molt més elevats, de l'ordre de 

12 m/s. En ser turbines molt més rapides i tenir unes dimensions superiors a la resta de VAWT, 

l'aerogenerador Darrieux és capaç de desenvolupar potencies molt superiors a la resta de VAWT. En 

l'actualitat, existeixen parcs eòlics que utilitzen aquesta tecnologia, com per exemple a Califòrnia, on 

utilitzen aerogenerador Darrieux de 30 MW. 

 
il·lustració 2: Rotor Darrieux (Font: Monografias.com) 

Darrieux-Savonius 

Aquest disseny té origen en l'intent d'aprofitar les característiques úniques dels dos tipus de VAWT 

més comuns, el Darrieux i el Savonius. Aquest rotor està format per les dues geometries que 

caracteritzen aquests dos dissenys. Té dos semicilindres al centre i pales biconvexes a l'exterior. Els 

avantatges d'aquest disseny és que aprofita corrents de vent en un rang molt superior, donades les 

seves dues geometries, aquests corrents poden variar de 3 m/s fins als 12 m/s. A més a més aprofita 

la capacitat d'auto arrancada dels Savonius i l'alt rendiment dels Darrieux. 

A causa de les característiques que aporta el rotor Savonius, aquest disseny no es solvent per a 

aplicacions de gran potència. No obstant això, el fa un model superior en aplicacions domèstiques i 

urbanes. 
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il·lustració 3: Rotor híbrid Darrieux-Savonius (Font: wind-turbine-models.com) 

Giromill 

Aquest tipus de disseny utilitza el mateix principi que els rotors tipus Darrieux, no obstant utilitza un 

disseny més simplificat pel que es refereix a les pales. Aquest rotor està format per un seguit de pales 

aerodinàmiques verticals que estan unides a un eix vertical. El nombre de pales afecta directament a 

l'estabilitat d'aquest. Sent major aquesta com més pales hi hagi. 

Igual que els rotors Darrieux aquest aprofiten corrents de vent més elevats. No obstant a causa de les 

seves característiques, no són viables per a grans dimensions. Reduint així les seves aplicacions a 

instal·lacions de baixa potència. 

 
il·lustració 4: Rotor Giromill (Font: energiaeolica1101.blogspot.com/) 

 

Panemonas 

Aquest disseny aprofita els mateixos principis que els rotors Savoius, no obstant això, al desplaçar les 

pales lluny de l'eix sobre el qual giren s'aconsegueix un par superior. Donat als seus problemes 

d'estabilitat són el disseny de menor dimensió. 
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Aquest disseny és utilitzat únicament en sistemes de baixa potència. 

 
il·lustració 5: Rotor Panemonas (Font: Renovablesverdes.com) 

Actualment també hi ha dissenys en fase experimentals, com poden ser els aerogeneradors de torre 

de vòrtex. Aquests aerogeneradors utilitzen una torre molt alta la qual mitjançant la diferència de 

temperatures entre la base i la part més alta genera corrents ascendents per l'interior de la torre. Dins 

de la torre es troba una turbina de similar disseny als HAWT, però aquesta te un eix vertical. 

3.1.2.2. HAWT 

Els HAWT o horitzontal axis wind turbine, són aquells que com indica el nom giren sobre un eix central 

horitzontal.  Aquests són els primers molins que es van inventar. Algunes dels seus avantatges i 

inconvenients són: 

Avantatges: 

 Major rendiment 

 Aprofiten l’augment de la velocitat del vent amb l’alçada 

 Major superfície d’escombrada 

 Potencies superiors als VAWT 

Inconvenients: 

 Disseny aerodinàmic complex 

 Requereixen cimentació per a la torre 

 Més sorollosos 

 Necessiten espaiament entre ells per evitar l’apantallament del vent 

Dintre de la categoria dels HAWT, la forma més fàcil de classificar-los és segons el nombre de pales que 

tenen o segons la posició de la góndola respecte a la turbina i l'origen del vent. 
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Pel que fa a la classificació segons el nombre de pales trobem quatre grans grups. Els quals són: 

Monopala 

Com el nom indica aquest disseny només utilitza una pala per turbina, la qual és estabilitzada amb un 

contrapès a l'extrem contrari. El contrapès afegeix complexitat al disseny de l'aerogenerador en 

requerir un equilibri perfecte. Aquest disseny requereix una velocitat major per tal de generar la 

mateixa potència que els models de més pales. El fet de només tenir una pala genera un sobreesforç a 

l'eix de l'aerogenerador i això provoca problemes que acurten la vida d'aquest tipus d'instal·lacions. A 

més a més la reducció de pes que s'aconsegueix al només utilitzar una pala es veu contrariada pel pes 

de contrapès. 

Bipala 

Aquest aerogenerador està format per dues pales idèntiques. Aquestes dues pales milloren 

l'equilibratge respecte del model monopala, també requereix vents menys elevats per tal de 

desenvolupar la mateixa potència. No obstant aquest requereixen una boixa1 oscil·lant, la qual afegeix 

complexitat al disseny d'aquest. A més a més a l'actualitat s'evita la construcció de grans màquines 

amb nombre part de pales perquè comporten problemes d'estabilitat en una estructura fixa. 

Tripala 

També anomenats com a concepte Danès són el model d'aerogenerador més utilitzat arreu de mon 

en instal·lacions de gran potència. 

Un rotor de 3 pales és un 4% més eficient que un model bipala i al mateix temps un model de dues 

pales és un 10% més eficient que un monopala. 

Multipala 

Finalment tenim el rotor multipala, també conegut com a model americà. Aquest aerogenerador té el 

mateix disseny que els molins que eren utilitzats antigament per moldre el gra per bombar aigua. 

Consta de diverses pales les quals proporcionen una gran força de torsió. Aquest model sacrifica la 

velocitat de gir per par. Generalment té dimensions molt inferiors a la resta de HAWT. (9) 

 

                                                           

1 Element d'una màquina on es recolza i gira un eix. 
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il·lustració 6: Classificació HAWT segons el nombre de pales (Font: Ecovive ) 

Pel que fa a la classificació segons la posició de la góndola respecte al rotor i l'origen del vent podem 

classificar els HAWT com a sotavent o sobrevent. 

Sotavent 

Són aquells en què la góndola se situa entre les pales i l'origen dels vents. Aquest disseny permet que 

a causa de la càrrega aerodinàmica d'aquest l'aerogenerador s'orienti de forma automàtica. D'aquesta 

forma es pot estalviar en un sistema de seguiment i per tant el pes també es veu reduït. A més a més 

aquest disseny una major flexibilitat a la torre de l'aerogenerador. Aquests aerogeneradors són 

teòricament passius. No obstant en grans màquines això obliga a desplegar cables per tant de 

transmetre el corrent del generador. 

Sobrevent 

Són aquells en què la góndola se situa per darrere de les pales. Aquests models poden aprofitar 

pràcticament la totalitat del vent en evitar l'apantallament que pot causar la torre. A causa de 

l'alineament de la góndola i el rotor aquests dissenys requereixen un sistema de seguiment per tal 

d'aprofitar al màxim els vents. A més a més aquest model també és menys permissiu amb la flexibilitat 

de la torre i la góndola, necessitant una major rigidesa i un distanciament major entre la torre i el rotor. 

(10) 
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il·lustració 7: Classificació segons la posició de la góndola (Font: Grupo15) 

3.1.3. Components 

Un aerogenerador està format per un conjunt de components els quals realitzen funcions molt 

especifiques. Aquests components poden ser trobats en qualsevol aerogenerador, sigui aquest VAWT 

o HAWT. En la següent imatge es pot apreciar cada un d'aquests components. 

 
il·lustració 8: Esquema dels components d'un aerogenerador (Font: WINDPOWER) 

Pales 

Les pales són els components encarregats d'absorbir l'energia cinètica linear del vent i mitjançant la 

seva geometria i un eix transformar-la en energia rotacional. Les pales com s'ha vist anteriorment 

poden tenir diferents geometries per tal de poder aprofitar el vent del qual es disposa. 

Boixa 

La boixa és el component que uneix les pales a l'eix de gir. En els aerogeneradors HAWT també aquesta 

encarrega de controlar l'angle d'inclinació de les pales per tal de controlar la velocitat de gir. 
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Eix de baixa velocitat. 

L'eix de baixa velocitat és aquell que està directament unit a la boixa i que per tant gira a la mateixa 

velocitat angular que les pales. 

Multiplicadora 

La caixa multiplicadora és aquella que s'encarrega de multiplicar la velocitat de gir de l'eix per tal 

d'aconseguir la velocitat de disseny del generador. Aquesta pot estar formada per engranatges o per 

politges. Els aerogeneradors de més potència utilitzen engranatges, en canvi aquells que tenen poc 

parell de gir utilitzen politges. El rendiment d'aquest component acostuma a rondar en el 98%. 

Eix d’alta velocitat 

L'eix d'alta velocitat és aquell que uneix la sortida de la multiplicadora amb el generador. 

Generador 

És el component que transforma l'energia rotacional transferida per l'eix d'alta velocitat en energia 

elèctrica. Segons l'aplicació per a la qual és usat l'aerogenerador aquest pot ser de corrent continu o 

de corrent altern. Pot ser un generador d'imants permanents o un d'imants induïts i dins dels AC pot 

ser un generador síncron o asíncron. 

Controlador electrònic 

El controlador electrònic és aquell que regula la sortida del generador, modificant el senyal per tant 

d'aconseguir una sortida contant i amb les característiques desitjades. També és l'encarregat de frenar 

l'aerogenerador utilitzant el generador en cas de ser necessari. 

Unitat de refrigeració 

La unitat de refrigeració és un element que només és necessari en els aerogeneradors de gran 

potència, per tal de refrigerar el generador i per tant optimitzar el seu rendiment i preveure avaries. 

Anemòmetre i Veleta 

L'anemòmetre i la Veleta són els instruments que controlaran la velocitat i direcció del vent. Aquestes 

dades seran enviades al sistema de seguiment, al controlador i a la boixa per tal d'orientar la góndola, 

canvia la inclinació de les pales o frenar el rotor per tal d'optimitzar la generació. 

Góndola  
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La góndola és la carcassa on es troben els eixos, la multiplicadora, el controlador i el generador. 

Torre 

És l'estructura sobre la qual s'alça l'aerogenerador. Aquesta serveix per a aprofitar els vents més ràpids 

que es poden trobar a major altitud. És un component que és pràcticament exclusiu de l'aerogenerador 

HAWT. Aquest pot tenir una geometria mallada o tubular, depenent de quina sigui la seva aplicació. 

3.2. Energia eòlica a Espanya 

El parc eòlic més antic a Espanya va ser construït l'any 1994, aquest parc se situa a la serra de 

"El Perdón" a Pamplona. La primera fase d'aquest parc estava formada per sis turbines de 500 kW cada 

una. A causa de l'èxit d'aquesta instal·lació es van instal·lar un total de 34 aerogeneradors de 500 kW 

mes. L'any 1996 l'obra ja estava acabada i els 20 MW del parc estaven ja connectats a la xarxa. (11) 

Quan es va originar el "boom" de l'energia eòlica Espanya va ser un dels primers pioners a apostar per 

aquesta font d'energia. Des de la dècada dels 2000 aquesta va augmentar de forma molt notòria a 

causa de la incentivació a través de legislacions que estimulaven la investigació i les inversions en el 

sector eòlic. Arribant a produir el 20% de l'energia eòlica mundial l'any 2007. Convertint-se en el líder 

en investigació i desenvolupament d'aquesta tecnologia. 

A causa de canvis en la legislació aquesta incentivació es va retirar i la inversió en l'energia eòlica s'ha 

frenat durant l'últim lustre. Aquesta baixada en la inversió de la producció eòlica ha causat que Espanya 

quedi relegada a la quinta posició mundial pel que fa a generació eòlica, per darrere de països com la 

Xina, Estats Units, Alemanya i l'Índia. 

No obstant això l'any 2015 es va assolir un màxim històric en l'àmbit nacional de generació eòlica. El 

29 de gener de 2015 es va arribar a generar 17553 MW i el 30 de gener es va aconseguir el record diari 

de generació amb 357741 MWh, el qual és més del doble de la generació total de les sis centrals 

nuclears que existeixen a Espanya. 

El parc eòlic més gran d'Espanya està localitzat al Andévalo (Huelva), aquest parc va ser inaugurat l'any 

2010 i amb els seus 292 MW és el segon parc més gran d'Europa, per darrere del parc Whitelee a 

Escòcia. (12) 

Durant els últims anys la generació eòlica ha aconseguit subministrar el 20% de la demanda total 

d'energia. Això la converteix en la segona font d'energia més important, per darrere de l'energia 

Nuclear que produeix aproximadament el 21% de l'energia consumida. (13)   
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A continuació es pot observar quina ha sigut l'evolució de la potència instal·lada i l'acumulada durant 

l'última dècada. 

 
Gràfic 3: Potència instal·lada i acumulada anual a Espanya en MW (Font: AEE) 

S'observa que tal com s'ha comentat anteriorment la inversió en l'energia eòlica va causar que aquesta 

ascendís ràpidament. Fins que a causa dels canvis en la legislació aquesta va deixar de ser tan rentable 

i per tant es va estancar. Actualment encara es construeixen parcs eòlics i es continua apostant per 

l'energia eòlica, no obstant això, no es pot comparar amb el ritme d'ascensió de principis de dècada. 

La taula següent mostra la repartició de la potència instal·lada a Espanya per comunitats autònomes i 

el nombre de parcs existents en cada una. La comunitat de Castella i Lleó ocupa el primer lloc en aquest 

rànquing amb un total de 5595 MW instal·lats i 244 parcs, això és a causa de la seva extensió i a la 

geografia de la regió, les quals fan aquesta comunitat idònia per a la generació eòlica. Castella – La 

Manxa comparteix característiques amb Castella i Lleó, no obstant aquesta no té la mateixa quantitat 

de parcs instal·lats. Galícia ocupa la tercera posició a pesar que la seva extensió és molt inferior a la 

resta de comunitats que es troben a les primeres posicions. Això és degut al fet que gràcies a la 

influència atlàntica aquesta comunitat gaudeix d'un recurs eòlic superior al que es pot trobar a l'interior 

de la península. 

En total a l'Estat espanyol existeixen un total de 1123 parcs, els quals desenvolupen una potència 

conjunta de 23484 MW. 
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Comunitat 
autònoma 

Acumulada 
fins 2018 

Percentatge 
respecte el 
total 

N° de 
parcs 

Castella i Lleó 5595 23,825% 244 

Castella - La 
Manxa 

3817 16,254% 144 

Galícia 3422 14,572% 161 

Andalusia 3331 14,184% 154 

Aragó 2002 8,525% 93 

Catalunya 1271 5,412% 47 

Comunitat 
Valenciana 

1189 5,063% 38 

Navarra 1004 4,275% 49 

Astúries 518 2,206% 23 

La Rioja 447 1,903% 14 

Múrcia 262 1,116% 14 

Canàries 431 1,835% 85 

País Basc 153 0,652% 7 

Cantàbria 38 0,162% 4 

Balears 4 0,017% 46 

TOTAL 23484 
 

1123 
Taula 1: Potència acumulada per comunitat autònoma al 2018 en MW (Font: AEE) 

A continuació es pot observar quina és la importància de la generació eòlica dins de cada comunitat 

autònoma. Podem veure com en les dues primeres posicions es compleix l'esperat, donat que les dues 

comunitats que més produeixen són aquelles en les que la generació eòlica subministra un percentatge 

més elevat de l'energia demandada. Cal destacar que la Comunitat de Castella i Lleó consumeix fins a 

un 80% d'energia eòlica, afegint la resta d'energies renovables que s'utilitzen, trobem que aquesta 

comunitat ronda el 90% de subministrament a partir d'energies renovables. No obstant les dues 

següents posicions són ocupades per la Rioja i per Navarra, que són comunitats que no destaquen en 

la taula de la contribució a la potència total instal·lada. Això és a causa de la proximitat d'aquestes a 

comunitats que sí que són grans productores d'energia eòlica i a l'absència d'altres fonts d'energia 

elèctrica en aquestes comunitats. Les comunitats que ocupen les següents places sí que són comunitats 

productores. 

Finament podem observar com algunes comunitats com poden ser Extremadura o Madrid no tenen 

generació eòlica alguna. I com per tant tampoc la utilitzen per satisfer la seva demanda d'energia. Això 

en el cas de Madrid, pel fet que és una regió de menor extensions i més urbanitzar pot cobrar més 
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sentit. No obstant la comunitat d'Extremadura és molt més extensa i igualment no té cap parc eòlic. 

Això és a causa de les grans extensions agricultores i ramaderes. 

 
Gràfic 4: Percentatge eòlic respecte l’energia consumida per comunitat autònoma (Font: REE i AEE) 

3.3. Energia eòlica a Catalunya 

Catalunya va ser pionera de l'energia eòlica dins de l'Estat espanyol, l'any 1984 es va instal·lar el primer 

aerogenerador de l'Estat a Vilopriu, al baix Empordà. Aquest aerogenerador va ser dissenyat a 

Catalunya per la cooperativa Ecotecnia. Aquest model utilitzava tres pales de 6 m per a desenvolupar 

una potència nominal de 15 kW. En aquell temps es van connectar 3 aerogeneradors més arreu de 

l'Estat, però aquest va ser el primer a comercialitzar-se. En aquella època aquest fet ser tan innovador 

que la connexió a xarxa es va realitzar de forma il·legal doncs en aquella època no existia encara cap 

normativa que regules la instal·lació d'infraestructures per a la producció d'energia eòlica. Aquesta fita 

va ser realitzada el 10 de març de 1984 per un grup de persones amb una titulació tècnica superior. 

Temps després, el 9 d'abril de 1984, es va posar en marxa el primer parc eòlic de l'Estat espanyol. 

Aquest parc estava localitzat al municipi de la Garriguella, a la província de Girona. Aquest estava 

format per cinc generadors de 24 kW i era capaç d'abastir a 60 famílies. El parc va ser promogut per la 

ENHER (Empresa Nacional Hidroelèctrica de la Ribagorçana) i la Generalitat de Catalunya. En l'actualitat 

aquest parc ja ha sigut desmantellat degut a l'expiració de la seva vida útil (20 anys). (14) 

No obstant els últims anys Catalunya està lluny de ser abanderada de l'energia eòlica a l'Estat espanyol. 

Amb un total de 47 parcs eòlic i una potència acumulada instal·lada de 1271 MW se situa sisena en el 

rànquing de comunitats amb més potència eòlica instal·lada. Catalunya consumeix aproximadament 
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el 19% de tota l'energia consumida a l'Estat, no obstant aquesta sols produeix el 5.5% d'energia eòlica 

de l'Estat. (15) 

A la següent gràfica es pot observar la recessió que ha sofert la inversió energia eòlica a Catalunya. Es 

pot veure com la instal·lació de potència eòlica a Catalunya roman estancada des de l'any 2013. L'últim 

parc en connectar-se a la xarxa catalana tenia una potència de 9 MW i va ser inaugurat l'any 2012. 

L'any 2015 els parcs eòlics catalans van generar 2.609 GWh, cobrint només el 5,6% de la demanda 

elèctrica total catalana. 

Això és degut igual que la frenada en el desenvolupament de l'energia eòlica en l'àmbit estatal per la 

retirada dels incentius a les noves instal·lacions de generació renovable existents per part del govern 

Espanyol. També s'ha d'afegir les restriccions causades pel mapa d'implementació ambiental de 

l'energia eòlica a Catalunya de l'any 2012, el qual impossibilita la construcció de parcs eòlics en regions 

de gran valor eòlic imposat per la normativa catalana. (16) 

Com a exemple es pot citar el projecte de terra alta, el qual es va aprovar l'any 2012. Sent aquest el 

projecte més avançat d'aquesta comunitat promogut per Gas Natural Fenosa, del qual 7 anys després 

encara no s'ha publicat cap informació al públic. (17) 

 
Gràfic 5:Evolució de la generació eòlica a Catalunya en MW (Font: dialEc) 

L'actual panorama del subministrament energètic a Catalunya mostra una clara dependència de font 

d'energia no renovables. Actualment mes del 50% de l'energia utilitzada a Catalunya és d'origen 

Nuclear, un 30% de l'energia és originada en centrals de cicle combinat i plantes de cogeneració i menys 
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d'un 20% de l'energia és d'origen renovable. Per tant un 83.6% de l'energia consumida a Catalunya és 

d'origen no renovable. 

Dins de les energies renovables l'energia hidroelèctrica proporciona la meitat de l'energia i la resta està 

formada per l'energia eòlica (40% aprox.), l'energia fotovoltaica i altres. 

 
Gràfic 6: Repartiment percentual del subministrament energètic a Catalunya l'any 2017 (Font: Institut Català d'Energia) 

Si la situació respecte al subministrament energètic català continua tal com és això provocarà greus 

problemes en el futur. És per això que l'Institut Català d'Energia va proposar el febrer de 2017 el Pacte 

Nacional per a la transició energètica de Catalunya. El document de bases va ser aprovat pel Govern 

Català per a ser presentat al Parlament de Catalunya. 

 

Aquest pacte estipula que el 50% del subministrament d'energia de Catalunya hauria de ser d'origen 

renovable. I per l'any 2050, el 100% del subministrament seria d'origen renovable. 

Per tal d'aconseguir aquest objectiu es necessitaria que la potència eòlica instal·lada l'any 2030 sigui 

aproximadament de 5 GW. Per aconseguir aquests números seria necessària la posada en servei de 

300 MW eòlics anuals entre els anys 2019 i 2030. En cas de tenir èxit aquesta proposta l'any 2030 la 

generació eòlica terrestre a Catalunya seria de 4.965 MW, la qual juntament amb les altres energia 

renovables sumaria aproximadament el 50% de la demanda energètica total. 

 

L'any 2030 l'energia eòlica aportaria el 26,8% de la demanda elèctrica, la resta d'energies renovables 

aportarien el 23,1% de la demanda. Per tant la suma d'energies renovables seria del 49,9%. Els 

combustibles fòssils com el gas natural cremat en cicles combinats i en instal·lacions de cogeneració a 

la indústria subministrarien el 20.35% de la demanda i l'energia nuclear, que l'any 2030 disposaria 

únicament d'un reactor entregaria un 15.7% de la demanda. L'energia restant seria importada de 

comunitats veïnes i de la crema de residus. (16) 
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4. Recurs eòlic 

El recurs eòlic d'una àrea és el vent del qual disposa aquesta, és el potencial energètic del territori en 

forma de l'energia cinètica del vent de la regió. 

No obstant també existeixen vents que no són originats de forma natural, aquests vents poden ser 

originats per exemple per activitats humanes. Alguns d'aquests vents producte d'activitats humanes 

poden ser per exemple els corrents creats per diferents mitjans de transport, com poden ser els 

vehicles que circulen per una via rapida, un metro que viatja per una via subterrània o els avions en 

aterrar o enlairar-se a la pista d'un aeroport. 

Molt sovint aquests vents no són aprofitats pel fet que es creu que el valor energètic és molt pobre o 

a què no és igual de rendible que els sistemes eòlics tradicionals. 

L'objectiu d'aquest treball és calcular de forma teòrica quin és el potencial eòlic generat per una 

d'aquestes activitats humanes. Mitjançant un software de simulació de mecànica de fluids es calcularà 

els corrents teòrics generats pels vehicles que circulen a través d'una via interurbana. 

4.1. Disseny models 3D 

Per tal de dur a terme la simulació, primer és necessari crear els models 3D que seran utilitzats. La 

simulació que es vol dur a terme recrearà el pas dels vehicles per una via interurbana, per tant es 

necessitarà crear model 3D de cada una de la tipologia de vehicles que s'espera que transitin per 

aquesta. És a dir un model d'un cotxe de dimensions genèriques, el model d'una motocicleta també de 

dimensions genèriques i finalment el model d'un vehicle pesat, com podria ser un camió o un autobús. 

També serà necessari modelitzar les barreres New Jersey que són emprades per dividir la via entre 

carrils i la mitjana. 

Els models has sigut creats utilitzant el software de disseny 3D CAD/CAM Fusion 360, creat per la 

companyia AUTODESK. Aquest software és gratuït per a estudiants, docents i institucions 

acadèmiques. 

S'ha escollit aquest software per sobre d'altres com poden ser SOLIDWORKS o NX10.0 pel fet que el 

procés mitjançant el qual s'aconsegueix la llicència acadèmica és molt més ràpid i simple. A més a més, 

ja es posseïen coneixements previs en la utilització d'aquest software en particular i per tant no es 

requeriria temps extra per tal de dominar el programa de modelatge. 

Els models dels vehicles han sigut creats a partir d'imatges de vehicles reals. Mitjançant imatges del 

perfil dels vehicles, les quals havien sigut escalades prèviament per tal d'aconseguir les dimensions 
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reals d'aquests, es traça una línia seguint el contorn del vehicle. Després un cop aconseguit el perfil del 

vehicle aquest s'extrudeix per tal de conegui l'ample del vehicle desitjat. 

Un cop aconseguit el model 3D del cos del vehicle s’afegeixen les rodes al vehicle. Finalment 

s’arrodoneixen les unions entre les cares i s’afegeixen xamfrans1 en els llocs que pertoqui  per tal 

d’aconseguir un model el més realista possible. No obstant pel fet que la complexitat del model 

afectarà greument el desenvolupament de la simulació, aquests s'han de mantenir el més simple 

possible. És per això que s'afegeixen el menor nombre possible de detalls, geometries com podrien ser 

els retrovisors, la curvatura del capó o de la lluna frontal o la línia de la carrosseria són negligides en 

realitzar els models. A continuació es poden observar els models dels vehicles: 

 
il·lustració 9: Models 3D del vehicles (Font: Pròpia) 

Respecte a la barrera New Jersey a causa del fet que és un model molt més simple i està format per 

figures geomètriques bàsiques, aquesta ha sigut modelada seguint les dimensions tècniques que estan 

estipulades per aquest tipus de barrera. 

 
il·lustració 10: Model barrera New Jersey (Font: Pròpia) 

Les dimensions reals d’aquests models estan especificades a la secció de plànols. 

                                                           

1 Recurs arquitectònic mitjançant el qual s’elimina una cantonada utilitzant una línia obliqua. 
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4.2. Disseny simulació ANSYS FLUENT 

Un cop obtinguts els models 3D es pot començar a plantejar la simulació. El primer pas és escollir quin 

serà el software que s'utilitzarà per executar-la. Després d'una investigació a fons dels diferents 

programes existents es decideix utilitzar el software ANSYS FLUENT. La decisió d'aquest programa per 

sobre d'altres existents recau en la quantitat d'informació i tintorials dels que es disposa, l'existència 

de simulacions similars a la que es desitja fer i la capacitat d'aconseguir una versió completa del 

programa. Aquesta última és especialment important, ja que les versions gratuïtes per a estudiants no 

permeten l'estudi de models complexos, ja que està restringit per a usuaris de pagament. 

En un principi es desitjava realitzar una simulació en la qual un vehicle circularia a 120 km/h per 

l'interior d'un espai controlat ple d'aire. I després es calcularia la velocitat a la qual es mou aquest aire 

quan és desplaçat pel vehicle. No obstant això, a causa de la complexitat d'aquesta simulació, la falta 

de coneixement respecte al funcionament del software i la falta d'informació respecte a com executar 

una simulació d'aquestes característiques, s'ha optat per una simulació més simple. La simulació per la 

qual s'ha optat es basa a fer circular l'aire a través del vehicle com si és tractes d'un túnel de vent. Per 

tant es disposarà d'un vehicle immòbil i se simularà una rafega de vent de 120 km/h en direcció al 

vehicle. L'intercanvi d'energia en aquesta simulació és el mateix que en la simulació original, per tant 

els resultats obtinguts seran teòricament els mateixos. No obstant en canviar la direcció de l'element 

en moviment els corrents d'aire "desplaçades" pel vehicle seran en sentit contrari, però la magnitud 

d'aquestes serà correcta. 

El primer pas en entrar al Fluent escollir en quin domini s'operarà, pel fet que el programa és molt 

potent té diverses eines ja preparades per a analitzar aplicacions concretes. Aquí es tria operar en Fluid 

Dynamics (FLUENT), encara que també es podria utilitzar la versió de CFD. 

Un cop escollida l'eina que s'utilitzarà, ens demanen definir les geometries que formaran part de la 

simulació. Aquí s'ha d'importar els models 3D creats anteriorment, s'ha de tenir en compte quina és la 

distància entre els models en un cas real. Segons la normativa, en autopistes i autovies en les quals la 

velocitat del projecte sigui d'entre 120 i 140 km/h, el voral interior serà d'entre 1 i 1.5 m. Aquesta per 

tant serà la distància aproximada entre el vehicle i la barrera New Jersey. 

Un cop organitzats els models 3D, es crea un enclosure, aquest tancament servirà per definir una regió 

a l'espai d'estudi i les seves característiques. Així podrem controlar tot el que succeeix dins d'aquesta 

"caixa" i a les seves parets. 

El següent pas és convertir aquestes geometries en una malla de triangles perquè el programa pugui 

controlar cada un d'ells. Això es farà a l'espai denominat Mesh, el programa importa automàticament 

els models que tenim a la finestra de geometries. Aquí podrem definir quina serà la precisió de la 
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simulació, com més petits siguin els triangles que formen el mallat més refinada serà la simulació, no 

obstant això també augmenta la seva complexitat i per tant augmenta el temps de computat a l'hora 

d'obtenir el resultat de la simulació. En aquest apartat és quan cobra importància és ser capaços de 

disposar del programa complet, donat que les versions de prova gratuïtes per estudiants no permeten 

sobrepassar un nombre limitat de triangles. 

A continuació es mostra el resultat del procés de mallat del vehicle i del tancament: 

 
il·lustració 11: Mallat del vehicle i del tancament (Font: Pròpia) 

Al mallat del cotxe podem observar com la concentració dels triangles augmenta depenen de quan 

intricada sigui la geometria que han d'adaptar. És per això que a l'hora de dissenyar els models aquests 

s'han simplificat el màxim possible. Al mallat del tancament es pot observar que s'ha dut a terme un 

refinament en una de les parets, els motius s'explicaran més endavant. Per fer-nos una idea del que 

suposen les limitacions de la versió acadèmica, la restricció de triangles és de l'ordre de 512000 cel·les, 

mestres que el model utilitzat té un total superior als onze milions. 

Un cop obtingut els mallats de les geometries i del tancat nomenem les diferents zones que 

compartiran característiques. Les principals zones són: 

 Inlet (entrada) 

 Outlet (sortida) 

 Wall (paret) 

 Road (carretera) 

Un cop s'ha terminat de definir l'apartat Mesh podem començar a configurar la simulació. Fluent 

importarà automàticament el mallat de l'aparat Mesh a l'apartat Setup. El primer pas per configurar la 

simulació és determinar que sòlid i que és fluid. El programa identificarà les geometries com a sòlid i la 
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resta del tancament com a fluid per defecte, sols ens quedarà identificar el fluid com a aire. Perquè la 

simulació sigui més precisa es calcula la densitat exacta de l'aire a Barcelona utilitzant les taules on es 

relaciona la temperatura d'aquest amb la seva densitat. La temperatura mitjana diürna de Barcelona 

és de 18 °C, introduint aquest valor a les taules obtenim una densitat de 1.225 kg/m3. 

 
il·lustració 12: Configuració del fluid d'estudi (Font: Pròpia) 

Quan ja tenim definits que seran sòlids i que seran fluids cal identificar les zones que s'han nomenat a 

l'apartat anterior. La primera zona que configurem és el Inlet, aquesta serà l'entrada per on circularà 

l'aire. Aquesta és la paret on s'ha dut a terme el refinament, així aconseguim més fluxos d'entrada i per 

tant obtenim una major densitat de dades dins de l'espai d'estudi. Per tant estarà classificat com a 

velocity inlet, dotarem aquesta zona d'una velocitat de 33,33 m/s, és a dir, 120 km/h i d'un vector de 

direcció (1,0,0) constants. 

.  

il·lustració 13: Configuració Inlet (Font: Pròpia) 

Les següents zones en ser definides són el Outlet i el Wall, aquestes dues zones seran per on l'aire 

escaparà de la regió d'estudi, ja que si no pogués sortir, crearia turbulències i no es podrien extreure 
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les dades. Per tant aquestes zones es classifiquen com a Pressure inlet, en aquesta ocasió no s'ha de 

canviar cap valor més. 

 
il·lustració 14: Configuració Outlet i Wall (Font: Pròpia) 

Finalment definim la zona Road, la qual és la carretera per on circula el vehicle. Per tant l'identifiquem 

com a Wall, així igual que les altres geometries serà configurat com un sòlid. Poden així interactuar 

amb els corrents d'aire. El configurem per tant com un mur immòbil i sense lliscament. 

 
il·lustració 15: Configuració Road (Font: Pròpia) 

Per tant la configuració finalment queda com: 
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il·lustració 16: Setup de la simulació (Font: Pròpia) 

Finalment podem començar la computació de la simulació. Primer hem d'inicialitzar el càlcul durant 10 

iteracions i en acabar es pot executar el càlcul de les solucions de la simulació durant 200 iteracions 

per tal d'aconseguir uns resultats més precisos. En arribar a la iteració 200 podem comprovar com la 

variació entre les solucions d'aquesta iteració i l'anterior és pràcticament 0. 

4.3. Obtenció de resultats 

Un cop executada la simulació disposem de totes les dades que necessitem per determinar la velocitat 

dels corrents de vent generats per un vehicle en moviment. No obstant FLUENT no genera 

automàticament cap base de dades o gràfiques. Per tal d'obtenir-les és necessari configurar quines 

taules i gràfiques volem obtenir. 

Les primeres gràfiques que volem obtenir són les trajectòries dels corrents de vent en interactuar amb 

el vehicle. A causa del fet que el vent és el que es mou i no el vehicle només es podran fer servir aquelles 

trajectòries que tingui contacte amb el vehicle, ja que aquelles que el tenen contacte amb cap sòlid 

mantindran la seva velocitat inicial. 

Això és pel fet que estem intentant simular el vent generat per un vehicle en moviment, en aquest cas 

només es veuria desplaçat l'aire que entres en contacte amb el vehicle o les seves proximitats. Per tant 

en realitzar l'experiment a la inversa només podem tenir en compte el vent que entra en contacte amb 

el cotxe o les seves proximitats. 
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Un cop realitzades les simulacions del vehicle pesant i de la motocicleta, a causa de diversos errors 

trobats, la impossibilitat de treballar amb models complexes com l'autobús que deriva en errors a 

l'hora d'executar la simulació i la poca quantitat d'aire desplaçat per la motocicleta que no produeix 

velocitat suficient, aquests dos model són retirats de l'experiment. Per tant a partir d'ara es treballa 

amb la hipòtesi que només viatgen cotxes. 

A la següent imatge es poden observar aquestes trajectòries i la seva interacció amb el vehicle. La 

imatge mostra una vista des del darrere del vehicle, podem observar quines són les trajectòries que 

tenen contacte amb el vehicle. Les trajectòries de color blau cel i verd són aquelles que han sigut 

frenades pel vehicle, per altra banda que de color vermell són aquelles que no són afectades i per tant 

mantenen la velocitat inicial de 33,33 m/s. 

La coloració d'aquestes trajectòries indica la velocitat del vent en l'eix de les “x”. On les diferents 

velocitats segueixen una escala de calidesa, és a dir com més càlid és el color més elevada és la 

velocitat. La velocitat màxima és de 35,5 m/s i està localitzada al Inlet, mentre que la velocitat més 

baixa és de -7,68 m/s i està localitzada a la part frontal i inferior del vehicle. 

 
il·lustració 17: Trajectòries corrents de vent (vista del darrere) (Font: Pròpia) 

A la següent imatge es pot apreciar millor el desplaçament en forma de fletxa que adopten les 

trajectòries un cop es veuen influenciades pel vehicle o entren en contacte amb aquest. Amb aquesta 

imatge és més fàcil entendre perquè només es poden utilitzar les trajectòries esmenades 
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anteriorment, ja que les trajectòries descrites per un vehicle en moviment adoptarien la mateixa forma 

en fletxa. 

En una situació real on el vehicle fos el que es mouria, els resultats esperables serien els mateixos pel 

que fa a magnitud, és a dir en velocitat, no obstant la velocitat del vent no seria en l'eix de les "x", sinó 

en l'eix de les "y". 

 
il·lustració 18: Trajectòries corrents de vent (vista zenital) (Font: Pròpia) 

A continuació per tal de poder obtenir dades més nítides, donat que la gran densitat de trajectòries 

dificulta l'obtenció de dades a través d'aquests gràfics, s'introduiran diversos plànols dins del model 

per tal d'obtenir les dades en superfícies 2D. Els primers plànols introduïts són situats darrere de vehicle 

de forma vertical. Aquests plànols són desplaçats uns dels altres per tal de poder observar les variacions 

de les velocitats a mesura que ens allunyem del vehicle. En aquests plànols es mostren els contorns de 

velocitats seguint la mateixa escala que en les gràfiques anteriors. Aquesta gràfica ajuda a veure la 

fletxa tridimensional que es genera en entrar el vent en contacte amb el vehicle. 
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il·lustració 19: Contorns de velocitat (Font: Pròpia) 

Per tal d'obtenir una gràfica més clara del perfil de velocitats s'introdueixen plans horitzontals a l'alçada 

d'1 m, per tal de sobrepassar la barrera New Jersey i d'1,5 m. En aquests plànols es dibuixen una vegada 

més els contorns de velocitat. Aquesta imatge ens mostra més nítidament la fletxa de velocitats i les 

seves magnituds. En aquestes imatges pot apreciar també les turbulències generades a la part de 

darrere del vehicle, així com la interacció entre el frontal i el vent, que és on es produeixen majors 

pressions. 

 
il·lustració 20: Contorns de velocitat horitzontals (Font: Pròpia) 
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A causa de la velocitat del vent a les imatges mostrades fins aleshores només mostren el que es 

desenvolupa en 0,15 s, ja que la imatge només mostra 5 m per darrere del cotxe i la velocitat és de 

33,33 m/s. Per tal de poder treballar amb les dades obtingudes serà necessari tenir almenys dades d'un 

interval de temps superior. 

Per tal d'aconseguir és necessari allargar el tancament definit a l'apartat de Geometries, de tal forma 

que puguem obtenir dades d'almenys 1 segon. Això s'aconsegueix allargant el tancament per darrere 

del vehicle fins a superar els 33,33 m. Un cop modificat el model tornem a executar la simulació una 

altra vegada. Un cop obtingudes les dades de la simulació es dibuixa una línia que marca la distancia a 

la que es trobarà l'aerogenerador de vehicle. Les gràfiques resultants són les següents: 

 
il·lustració 21: Contorns de velocitat horitzontals de 33m (Font: Pròpia) 

A partir d’aquesta gràfica i de les mostrades anteriorment, es determina que la velocitat instants 

després de que passi un vehicle es de 13 m/s aproximadament, representat a les gràfiques per un color 

verd fluix o blau cels molt clars. Per altra banda la velocitat al transcorre 1 s es de 2 m/s, representat a 

les gràfiques amb un color blau cel intens. Per tant al fer la mitja aconseguir una velocitat constant 

durant 1sg, obtenim que les rafegues de vent generades per un vehicle en moviment on de 7,5 m/s. 

𝑉𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡. + 𝑉1 𝑠𝑔

2
=
13 + 2

2
= 7.5 [𝑚/𝑠] (Eq. 1) 

A l'apartat d'annexos A es troben ampliades aquestes i altres imatges obtingudes durant la simulació. 
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4.4. Distribució vent artificial 

Un cop obtenim la velocitat del vent generat per un vehicle cal calcular el recurs eòlic que suposa una 

via interurbana, és a dir, la quantitat de vehicles que circulen per una determinada via durant un any i 

la distribució del tràfic en un dia estàndard. 

El primer pas és escollir quina serà la via en la qual es col·locaran els aerogeneradors. Per tal d'escollir 

aquesta via s'ha de tenir en compte l'afluència de vehicles que té aquesta, la velocitat de projecte i la 

capacitat d'obtenir dades de tràfic d'aquesta. 

Finalment la via escollida per a la realització de l'estudi és l'autovia A2, l'autovia del Nord-est és una de 

les 6 autovies radials d'Espanya i l'única a Catalunya. Aquesta autovia uneix Madrid amb Barcelona 

passant per Saragossa i Lleida entre d'altres. S'ha escollit aquesta via, ja que compta amb una afluència 

de tràfic superior a la resta de vies pròximes a Barcelona, té una velocitat de projecte adient amb la 

utilitzada a la simulació i disposa d'informació actualitzada del tràfic que conta. 

La pàgina web del Ministeri de Foment conte una base de dades del tràfic, les velocitats i les incidències 

ocorregudes de cada una de les carreteres de l'Estat. L'A2 en el tram entre Barcelona i Lleida té instal·lat 

una estació permanent de recol·lecció de dades. És per això que la informació obtinguda d'aquesta via 

és més fiable que la de la resta de vies. En aquesta pàgina troben el mapa IMD (intensitat mitjana 

diària) del 2017. (18) 

 
il·lustració 22: Mapa tràfic IMD 2017 (Font: Ministeri de Foment) 
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A la imatge anterior podem observar les dades de tràfic de les diferents vies que envolten Barcelona. 

Les dades que utilitzarem per al nostre estudi són les de l'estació permanent 226 situada a l'altura de 

Martorell. El caixetí de dades d'aquesta via és el següent: 

 
il·lustració 23: Caixetí estació permanent numero 226 (Font: Ministeri de Foment) 

Un cop revisada la llegenda del mapa es determina  el significat dels números mostrats al caixetí: 

E-226  Estació permanent num. 226 

112.901 Intensitat mitjana diària (I.M.D.) (Veh/dia) 

(2-87-11) Percentatge de motos, vehicles lleugers i vehicles pesants. 

651 I.M.D. de vehicles estrangers (Veh/dia) 

99 Percentatge de funcionament real de l’estació (365 dies max.)  
Per tant es determina que la via A-2 en el tram en el qual està situada l'estació permanent E-226 té una 

afluència diària de 112901 vehicles, dels quals un 2% són motocicletes, un 87% són vehicles lleugers i 

un 11% son vehicle pesats. D'aquí obtenim que diàriament circulen 98224 vehicles lleugers per aquesta 

via. També podem observar la fiabilitat d'aquestes dades a través del percentatge de funcionament de 

l'estació permanent, la qual funciona un 99% dl temps al llarg d'un any, és a dir, 361 dies en total. 

A l'apartat d'annexos B es troba la versió completa del mapa del IMD del 2017. 

Un cop obtingudes les dades generals de la via d'estudi, aquestes s'han d'extrapolar perquè siguin 

valides pes al cas d'estudi. Aquestes dades indiquen l'afluència de vehicles que circulen pels tres carrils 

d'aquesta via, mentre que a l'estudi realitzat només es tindran en compte els vehicles que circulen pel 

carril de l'esquerra, a què aquest és el més pròxim a la mitjana, que serà on l'aerogenerador estarà 

localitzat. A més a més també s'haurà de distribuir aquest tràfic de forma lògica al llarg d'un dia tenint 

en compte la densitat de tràfic que poden tenir les diferents franges horàries. 
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Respecte al repartiment del tràfic entre els tres carrils de la via es determina que el 25% del tràfic circula 

pel carril esquerre, un 35% circula pel carril central i el 40% restant circula pel carril dretà. Aquesta 

repartició ha sigut efectuada seguint la lògica i observacions del tràfic en diferents dies i hores. 

Després de repartir el tràfic per carrils cal destruir-lo en les diferents franges horàries, aquesta 

distribució es farà tenint en compte la densitat de tràfic que es pot esperar per aquestes hores. Per 

exemple les franges de major intensitat seran aquelles que coincideixin amb el començament i la 

finalització de les jornades laborals i amb l'hora de dina i de sopar. La distribució que finalment com: 

 

Hores Percentatge 
del tràfic total 

Vehicles lleugers % carril esquerre Vehicles lleugers 
carril esquerre 

00:00-01:00 0,03 2947 0 0 

01:00-02:00 0,01 982 0 0 

02:00-03:00 0,005 491 0 0 

03:00-04:00 0,005 491 0 0 

04:00-05:00 0,005 491 0 0 

05:00-06:00 0,01 982 0 0 

06:00-07:00 0,03 2947 0,1 295 

07:00-08:00 0,05 4911 0,2 982 

08:00-09:00 0,1 9822 0,25 2456 

09:00-10:00 0,075 7367 0,25 1842 

10:00-11:00 0,06 5893 0,25 1473 

11:00-12:00 0,04 3929 0,25 982 

12:00-13:00 0,04 3929 0,25 982 

13:00-14:00 0,05 4911 0,25 1228 

14:00-15:00 0,07 6876 0,25 1719 

15:00-16:00 0,05 4911 0,25 1228 

16:00-17:00 0,04 3929 0,25 982 

17:00-18:00 0,04 3929 0,25 982 

18:00-19:00 0,05 4911 0,25 1228 

19:00-20:00 0,06 5893 0,25 1473 

20:00-21:00 0,07 6876 0,25 1719 

21:00-22:00 0,04 3929 0,25 982 

22:00-23:00 0,04 3929 0,1 393 

23:00-24:00 0,03 2947 0 0 

TOTAL 1,000 98224 
 

20946 

Taula 2: Distribució horària tràfic carril esquerre (Font: Pròpia) 

En aquelles franges horàries en què el nivell de tràfic no és suficient perquè sigui necessària la utilització 

del carril esquerre s'ha reduït o considerat 0 el percentatge de vehicles que l'utilitzen. Com per exemple 
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la franja nocturna on teòricament cap vehicle hauria d'utilitzar la via rapida pel fet que no seria 

necessària o durant les franges pròximes a aquesta. Finalment tenim que es pot aprofitar el recurs eòlic 

de 20946 vehicles. 

A la següent gràfica es pot apreciar de millor forma aquesta distribució horària. Podem observar com 

els tres pics de màxima afluència coincideixen amb l'inici de la jornada laboral a la franja en les 8:00 i 

les 9:00, l'hora de dinar de 14.00 a 15.00 i el termini de la jornada laboral de 20.00 a 21.00. També es 

pot observar que durant la franja nocturna l'afluència és de 0. 

 
Gràfic 7: Distribució horària del tràfic per el carril esquerre (Font: Pròpia) 

 

4.5. Incorporació del vent normal 

Un cop calculades els corrents generats pels vehicles que circulen, s'afegeix el vent existent, és a dir el 

vent que és generat de forma natural pels canvis de temperatura i pressió de la zona. Mitjançant una 

aplicació web creada per l'empresa Enair Energy, (19) la qual permet calcular la producció a través d’un 

atles eòlic i un mapa solar mundial per a un determinat model d’aerogenerador en una àrea 

determinada, obtenim la mitjana de vent anual a la zona de l’estudi. 

El tram d'autovia en el qual les dades són obtingudes transcorre del km 585+590 fins al 590+160, per 

tant les dades de vent hauran de ser obtingudes dins d'aquest recorregut de 4,59 km. En la següent 

imatge es pot veure aquest tram de via subratllat en verd. 
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il·lustració 24: Tram d'estudi  autovia A2  (Font: Pròpia) 

Un cop escollida la localització de l'aerogenerador, l'aplicació web Enair ens fa escollir un model 

d'aerogenerador d'entre els que ofertes per tal de calcular la producció. Nosaltres només estem 

interessats en la base de dades de vent, així que escollim un model qualsevol. Finalment, després 

d'escollir un model obtenim la velocitat mitjana de la zona. Segons aquesta base de dades, la velocitat 

del vent a la localització latitud 41,49 i longitud 1,93, a 67,6 m del nivell del mar és de 3,1 m/s. 

 
il·lustració 25: Mapa aplicació Enair (Font: Enair Energy) 

No obstant aquesta velocitat és la trobada a l'altura de la boixa del model d'aerogenerador escollit, 

que són 20 m. Donat que la velocitat del vent es redueix amb la proximitat a terra, per la rugositat, 

hem de calcular la velocitat del vent a l'alçada que es trobaran els aerogeneradors. 
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La fórmula de la rugositat és la següent: 

𝑉(𝑧) = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗
ln (

𝑧
𝑧𝑜
)

ln (
𝑧𝑟𝑒𝑓
𝑧𝑜
)
 (Eq. 2) 

La longitud de la rugositat depèn de les característiques del terreny, després de consultar les taules de 

tipus de rugositats i longitud es determina que el nostre cas és una rugositat de 0,5, la qual té una 

longitud de 0,0024, un índex d’energia del 73% i està classificada per a terrenys completament oberts 

amb una superfície llisa, per exemple, pistes de formigó en els aeroports, gespa tallada, etc.  

Les taules originals es troben a l’aparat d’annexos C. 

Per tant l’equació anterior queda com: 

𝑉(𝑧) = 3.1 ∗
ln (

2
0.0024

)

ln (
20

0.0024)
= 2.31 [𝑚/𝑠] (Eq. 2.1) 

Calculada la perduda de velocitat deguda a la rugositat del terreny obtenim una velocitat de 2,31 m/s, 

és a dir, a causa de la proximitat amb el terra, el vent perd aproximadament un 25% de la seva energia. 

Així doncs ja tenim calculada la velocitat del vent natural a l'alçada desitjada pels aerogeneradors. 

Finalment el recurs eòlic del qual disposarem serà la suma del recurs eòlic artificial calculat a través de 

la simulació i el recurs eòlic natural. 

Per tant en aquells instant en els que no circuli cap vehicle pels aerogeneradors, la velocitat del vent 

que rebran serà de 2,31 m/s, d'altra banda quan si circulen vehicles, la velocitat del vent serà de 9,81 

m/s. 

Aquestes dades no són del tot correctes, ja que aquests són valors mitjans i per tant la suma dels dos 

recursos al llarg d'un dia no és 100% exacta. Hauria sigut idoni poder aconseguir una base de dades de 

les velocitats mitjanes horàries durant un any, no obstant això, dades amb aquest calibre de precisió 

no existeixen. 

Per altra banda el càlcul final de l'energia obtinguda al llarg d'un dia sí que serà pròxim al real, donat 

que en utilitzar velocitats mitjanes els pics i valls de velocitats reals s'acaben equilibrant, és a dir, les 

hores on la velocitat és més elevada que la mitja equilibren les hores on la velocitat és inferior a 

aquesta. Per tant l'energia horària extreta no seria del tot acurada, però l'energia total produïda sí que 

ho seria. 
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5. Disseny mecànic 

5.1. Dimensionat del aerogenerador 

Un cop s'ha obtingut el recurs eòlic i coneixem les característiques del vent del qual es disposa cal 

escollir quina de les tecnologies estudiades anteriorment aprofitarà de forma més eficaç aquest recurs. 

Entre les categories d'eix vertical o d'eix horitzontal, es trien els aerogeneradors deix vertical. Això és a 

causa de les característiques del vent i les restriccions físiques de l'entorn. El vent obtingut és lent i 

molt intermitent, a més per tal d'aprofitar el vent generat pels vehicles el rotor del molí tindria que 

està a molt poca altura. Això faria impossible utilitzar molins d'eix horitzontal que tenen unes 

dimensions de rotor superiors, necessiten vents constants i no poden aprofitar vents multidireccionals. 

Per altra banda els molins d'eix horitzontal es poden situar arran de terra, aprofiten els vents lents i no 

requereixen sistema de seguiment. 

Després d'escollir quina serà la posició de l'eix cal escollir quina serà la tecnologia més adient per la 

nostra aplicació. A continuació es mostra una taula resum de les característiques més importants de 

cada tecnologia: 

Geometria Perfil de velocitats Cp Auto-

arrancada 

Complexitat 

Panemona Baixa velocitat 0.1 Si Baixa 

Savonius Moderada velocitat 0.15-0.2 Si Baixa 

Darrieux Alta/Moderada 

velocitat 

0.25-0.35 No Alta 

Taula 3: Taula resum de les característiques dels principals aerogeneradors d'eix vertical (Font: Pròpia) 

Si ens guiem pel rendiment eòlic, les millors opcions serien els molins Savonius o els Darrieuxs, sent 

aquest últim superior, no obstant la complexitat d'aquests és superior a la de la resta i per tant els 

costos de producció seien més elevats. La característica que finalment acaba decantant-nos per un 

d'ells és no obstant la capacitat d'arrancar automàticament sense la necessitat d'un sistema extern que 

inici la rotació. Deguda a la baixa velocitat del vent, per tal d'aprofitar-lo el rotor del molí Darrieux 

hauria de ser molt més grans que el de la resta i a més aquest no disposa d'auto-arrancada i necessitaria 

un sistema extern. Aquest sistema no seria viable en una instal·lació de petita potència la qual estaria 

accionada per un vent intermitent. 
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Dins dels aerogeneradors Savonius, com ja s'ha esmentat anteriorment, es troben diferents 

geometries de pales. A pesar de pertànyer totes a la mateixa tecnologia serveixen a propòsits diferents. 

La geometria de pala escollida finalment seran les pales helicoïdals, donat que aquestes tenen el 

rendiment eòlic més alt de les 4 geometries i a més gaudeixen d'una major estabilitat que serà 

beneficiaria a l'hora d'enfrontar les fortes ràfegues de vent causades pels vehicles. 

Les dues propietats més importants d'un aerogenerador són el rendiment aerodinàmic (rendiment 

eòlic o Cp) i el TSR (Tip-Speed-Ratio). El rendiment aerodinàmic és la capacitat d'aprofitar l'energia 

cinètica del vent transformar-la en energia rotacional. El TSR és una propietat utilitzada per comparar 

diferents aerogeneradors, determina la velocitat a les puntes de les pales respecte a la velocitat del 

vent. 

A la següent gràfica es pot observar la relació entre el Cp i el TSR per a les diferents tecnologies: 

 
Gràfic 8: Gràfica relació entre  Cp i TSR de diferents aerogeneradors (Font: IV.-PARÁMETROS DE DISEÑO) 

Com es pot observar per tal d’aconseguir un rendiment òptim, el TSR del molí Savonius ha de ser d’1.  

S’utilitzaran aquestes dades per tal de dimensionar la turbina necessària. 

L’equació per determinar el TSR d’un aerogenerador és la següent: 

𝑇𝑆𝑅 =
𝑟𝑎𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝑤𝑎𝑒𝑟𝑜

𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡
= 0.105 ∗

𝑅 ∗ 𝑛

𝐾 ∗ 𝑣
 (Eq. 3) 

On: 
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𝐾(𝑣, 𝑅)

{
 
 
 
 

 
 
 
 1.47 →

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠

𝑠𝑔
𝑖 𝑓𝑡

1 →
𝑓𝑡

𝑠𝑔
𝑖 𝑓𝑡

1 →
𝑚

𝑠
 𝑖 𝑚

3.6 →
𝑘𝑚

ℎ
𝑖 𝑚

 (Eq. 4) 

i 

𝑤𝑎𝑒𝑟𝑜 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛

60
 (Eq. 5) 

 

Per tal d’obtenir les dimensions òptimes de l’aerogenerador per al recurs eòlic del qual es disposa 

s’utilitzarà una aplicació creada per uns estudiants de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

de la Facultat de Tecnologia, per al seu projecte curricular d’enginyeria mecànica. Aquest projecte 

tracta de la creació d’una aplicació per al càlcul i disseny de turbines Savonius, per a la seva 

implementació al territori colombià. (20) 

En aquest projecte s'utilitza el software NX10.0 per a crear una aplicació en la qual en entrar quina és 

la geometria de les pales desitjada, la velocitat del vent i la potència desitjada, calcula les dimensions 

d'aquest optimes i posteriorment genera automàticament un model 3D de l'aerogenerador. El 

programa informàtic ha sigut modificat per tal que coincideixi amb l'aplicació del projecte. S'han variat 

les dades del rendiment aerodinàmic, la densitat de l'aire i les dimensions de les estructures de suport 

i la base de l'aerogenerador. 

A l'apartat d'annexos D s'adjuntarà el programa informàtic introduït a NX10.0. Per tal d'executar-lo, és 

necessari copiar-lo a l'apartat de Diari. Les instruccions a seguir un cop dins del programa són les 

següents: 

Menú -> Herramientas -> Diario -> Editar 

Per tal d'aconseguir les dimensions més optimes per a l'espai del qual es disposa a la mitjana de 

l'autovia es variarà la potència desitjada fins a aconseguir-les. La potència obtinguda al final d'aquest 

procés és de 220 W. La geometria escollida per a les pales és l’helicoïdal i la velocitat de disseny és de 

9,81 m/s 

Després d'executar el programa s'obre una finestra amb els paràmetres de l'aerogenerador calculat. 

Els paràmetres obtinguts són els següents: 
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il·lustració 26: Paràmetres tècnics del aerogenerador dissenyat amb l’aplicació de NX10.0 (Font: Pròpia) 

Les dades més importants a considerar són l’àrea d’escombrada de l’aerogenerador, les dimensions 

de la turbina i els seus paràmetres “a” i “s”. Obtenim que es necessitaran 2,3 m2 per tal d’aconseguir 

desenvolupa almenys 220 W. El diàmetre de la turbina serà d’1,072 m i la seva alçada serà de 2,145 m. 

Aquesta està situada a sobre d’una base que l’aixecarà 1 m del terra per tal d’evitar que la barrera New 

Jersey bloquegi part de la turbina. La potència bruta del recurs eòlic captat per l’aerogenerador és de 

1286,55 W. 
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il·lustració 27: Paràmetres de disseny d'una  turbina Savonius (Font: (21) ) 

El model generat és enviat al software Autodesk Fusion 360  per tal d’afegir gruix a les pales que 

actualment són una superfície 2D i per rotar el model, donat que està cap per baix.  

 Un cop solucionats aquests errors, l’aparença de la turbina és la següent: 

 
il·lustració 28: Aerogenerador Savonius dissenyat (Font: Pròpia) 

Com es pot observar, la geometria de les pales tal com s'ha citat anteriorment és helicoïdal. La turbina 

esta collada per un marc rectangular el qual consta de travessers en diagonal per tal d'augmentar 

l'estabilitat de la turbina. Aquest suport està ancorat a terra a través d'una base que consta de quatre 

potes i travessers per augmentar l'estabilitat d'aquest. Tota l'estructura està formada per diferents 

seccions de tubs quadrats, mentre que les pales estan formades per una planxa de 3 mm de gruix. 
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Un cop obtingudes aquestes dades podem efectuar els càlculs una altra vegada per tal de comprovar 

que són correctes i per tal d'obtenir la resta de dades que necessitarem per acabar el dimensionament 

del sistema. 

La potència elèctrica està determinada per la potència eòlica del recurs eòlic existent i pels rendiments 

eòlic de l'aerogenerador, el rendiment mecànic dels seus components i pel rendiment elèctric del 

generador. L'equació per calcular la potència eòlica és la següent: 

𝑃. 𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴𝑟 ∗ 𝑉3 (Eq. 6) 

On la densitat és la calculada anteriorment, 1.225 kg/m3 i l’àrea d’escombrada en un VAHT es calcula 

com: 

 
il·lustració 29: Area d'escombrda del  rotor Savonius (Font: (22)) 

L’àrea que obtenim del programa NX10.0 és de 2,3 m2, així doncs segons l’Eq. 7: 

𝑃. 𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∗ 1.225 ∗ 2.3007 ∗ 9.813 = 1330.3814 [𝑊] (Eq. 6.1) 

L’equació que determina la potència neta eòlica és doncs: 

𝑃. 𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑃. 𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝐶𝑝 = 1330.3814 ∗ 0.20 = 266.0763 [𝑊] (Eq. 7) 

El rendiment dels components mecànics, es a dir, els coixinets i la multiplicadora, s’ha suposat del 95%. 

Per tant la potència mecànica queda: 

𝑃.𝑚𝑒𝑐à𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝜂𝑚𝑒𝑐. ∗ 𝑃. 𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 = 0.95 ∗ 266.0763 = 252.7725 [𝑊] (Eq. 8) 

El rendiment del generador escollit és del 90%, per tant la potència elèctrica és: 

𝑃. 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝜂𝑒𝑙𝑒. ∗ 𝑃.𝑚𝑒𝑐à𝑛𝑖𝑐𝑎 = 0.90 ∗ 252.7725 = 227.4952 [𝑊] (Eq. 9) 
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Un cop obtinguda la potència elèctrica de l’aerogenerador podem calcular amb aquesta quin és el 

rendiment total de l’aerogenerador: 

𝜂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝑃. 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑃. 𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎
∗ 100 =

227.4952

1330.3814
∗ 100 = 17.1 [%] (Eq. 10) 

 

5.2.  Dimensionat de les politges transmissores 

El següent pas a dur a terme en el dimensionat de l’aerogenerador és calcular quina serà la relació 

multiplicadora necessària per a igualar les revolucions de disseny del generador escollit amb les 

revolucions de tenir del nostre aerogenerador. Per tant recuperarem l’Eq. 3 i substituirem els valor que 

coneixem: 

𝑇𝑆𝑅 = 0.105 ∗
𝑅 ∗ 𝑛

𝐾 ∗ 𝑣
    →     1 = 0.105 ∗

1.07254
2

∗ 𝑛

1 ∗ 9.81
  

𝑛 = 174.2193 [rpm] 

(Eq. 3.1) 

El generador escollit està dissenyat per a funcionar òptimament  a 600 rpm, per tant la relació entre 

les dues velocitats de gir és: 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁

𝑛
=

600

174.2193
= 3.4439 (Eq. 11) 

Sabent que la relació entre les velocitats angulars és la mateixa que la relació entre les circumferències 

de les dues politges, podem obtenir el radi d’aquestes: 

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝑝 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑝 ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 

𝑅𝑝 = 𝑟𝑝 ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 

𝑅𝑝 = 𝑟𝑝 ∗ 3.4439 

(Eq. 12) 

El radi desitjat per a la politja conductora, és a dir la gran, és de 10 cm, així doncs el radi de la politja 

conduïda serà: 

10 = 𝑟 ∗ 3.4439 

𝑟 =
10

3.4439
= 2.9037 [𝑐𝑚] 

(Eq. 12.1) 
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Un cop obtingudes les dimensiones de les dues politges es procedeix a dissenyar el model 3D 

d’aquestes novament amb el software Fusion 360. El model final és el següent: 

 
il·lustració 30: Model 3D de les politges multiplicadora (Font: Pròpia) 

Finalment es recrea l'escenari del projecte, per tal poder visualitzar el sistema al complet. L'objectiu 

d'aquest treball és saber si seria possible aprofitar aquest recurs eòlic i generar energia suficient. Per 

tal d'aconseguir aquest objectiu es necessita més aerogeneradors, és per això que l'escenari d'estudi 

serà una instal·lació de 30 aerogeneradors. 

Així doncs, una partició del model final de l'escenari és: 

 
il·lustració 31: Recreació 3D de l’escenari d'estudi (Font: Pròpia) 

A l’aparat d’Annexos E s’inclouran imatges addicionals dels models 3D dissenyats. 
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6. Disseny elèctric 

A continuació es troba el dimensionat dels diferents components que conformen la secció elèctrica del 

sistema dissenyat. Aquests components són el generador eòlic, el regulador eòlic i el cablejat que 

connecta aquests.  

6.1. Generador eòlic 

El generador eòlic és l'encarregat de transformar mitjançant el principi de la inducció elèctrica, el 

moviment rotacional de la turbina en electricitat. 

Actualment existeixen diferents sistemes generadors dissenyats per a diferents aplicacions eòliques, 

l'elecció d'un o d'un altre dependrà de les característiques del vent, del terreny i de la potència 

necessària. Aquests sistemes estan dividits entre generadors Asíncron i generadors Síncron: 

Generadors Asíncron 

Els generadors asíncron són aquells en els que el rotor no podrà igualar mai en velocitat a l’estator, a 

caua del lliscament existent.  Aquests generadors consten de dues modalitats de rotor possibles, el 

rotor de gàbia i el rotor bobinat.  Les configuracions més comuns són: 

 Generador d’inducció amb rotor de gàbia, banc de condensadors i arrencador 

 
il·lustració 32:  GI amb rotor de gàbia, banc de condensadors i arrencador (Font: DYNA) 

 Generador d’inducció amb rotor de gàbia i convertidor de freqüència 

 
il·lustració 33: GI amb rotor de gàbia i convertidor de freqüència (Font: DYNA) 
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 Generador d’inducció amb rotor bobinat i lliscament controlat 

 
il·lustració 34: GI amb rotor bobinat i lliscament controlat (Font: DYNA) 

 Generador d’inducció amb rotor bobinat i doble alimentació 

 
il·lustració 35:  GI amb rotor bobinat i doble alimentació (Font: DYNA) 

Generadors Síncron 

Els generadors síncron són aquells en els que la velocitat del rotor i de l’estator tendeix a igualar-se. 

Aquests no acostumen a utilitzar caixa multiplicadora i tenen un lliscament molt baix, no obstant tenen 

una reducció de la tensió important. Les configuracions més comuns són: 

 Generador d’imants permanents 

 
il·lustració 36: Generador d’imants permanents (Font: DYNA) 

 Generador síncron amb rotor bobinat excitat per convertidor de potència 

 
il·lustració 37: GS amb rotor bobinat excitat per convertidor de potència (Font: DYNA) 
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 Generador síncron amb rotor bobinat excitat per dos convertidors de potència 

 
il·lustració 38: GS  amb rotor bobinat excitat per dos convertidors de potència (Font: DYNA) 

 Generador síncron de múltiples pols amb rotor bobinat 

 
il·lustració 39: GS de múltiples pols amb rotor bobinat (Font: DYNA) 

(23) 

A causa de la baixa potència de la que es disposa, es tria un generador síncron d'imants permanents, 

ja que aquests són els més comuns per a instal·lacions de baixa potència. Per tal d'escollir un model 

determinat es tindrà en compte la potència d'aquest, el rendiment, les revolucions per minut optimes 

de disseny i la seva vida útil estimada. 

Després de cercar entre diferents fabricants d'alternadors es decideix escollir el model FT-200P de la 

marca Wuxi Fengteng. 

 
il·lustració 40: Generador FT-200P (Font: Aliexpress) 
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Les característiques d’aquest generador són les següents: 

Model FT-200P 

Tipus Imants permanents 

Potencia nominal 200 W 

Potencia màxima 240 W 

Voltatge de sortida 12/24 V AC Trifàsica 

Velocitat angular de disseny 600 rpm 

Rendiment >90% 

Material dels imants NdFeB 

Parell d’arrancada 0.12Nm 

Pes 3.4 kg 

Temperatura de funcionament -40°C -> 80°C 

Nivell de protecció IP54 

Taula 4: Característiques Generador FT-200P (Font: Aliexpress) 
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Donat que la velocitat angular de disseny del generador és molt superior a l'aconseguida per 

l'aerogenerador, tot i ser aquest un generador d'imants permanents i no necessitar multiplicadora, 

s'utilitzaran politges per a igualar les velocitats angulars de la turbina del generador. 

El muntatge final serà el següent: 

 
il·lustració 41: Representació de les politges multiplicadores unides al generador. (Font: Pròpia) 

A l’apartat d’annexos F es facilitarà el datasheet del generador amb informació addicional. 

6.2. Controlador eòlic 

Un cop escollit el generador pertinent es procedeix a estudiar quin serà el sistema de control utilitzat. 

L'aplicació que es desitja aconseguir amb aquest treball és l'entrega d'energia a la xarxa elèctrica. Per 

tal d'aconseguir això és necessària la utilització d'un controlador de potència, ja que la potència 

subministrada dependrà de la velocitat del vent, en ser aquesta variable, la potència també variarà. No 

obstant no es pot connectar a xarxa de forma directa un aerogenerador de velocitat variable a la xarxa, 

ja que això causaria desajustos a la xarxa en entregar energia amb característiques variables. 

En l'actualitat els dos tipus de generadors més comuns són els aerogeneradors asíncrons d'inducció i 

els aerogeneradors asíncrons d'inducció amb doble alimentació, també coneguts com a 
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"Convencionals" i DFIG respectivament. Els aerogeneradors síncrons més utilitzats són coneguts com 

a "Full converters". 

A continuació es pot observar l'esquema d'aquestes configuracions: 

 
il·lustració 42: Configuració aerogeneradors Convencionals, DFIG i Full converter (Font ABB) 

Algunes de les característiques d’aquestes configuracions són: 

Configuració Convencional 

 Funcionament amb velocitats constants 

 Alta eficiència a causa de la utilització d’un motor amb lliscament negatiu petit (Super-sincron) 

 Absorció d’energia reactiva de la xarxa 

 Requereix bateries de condensadors per a compensar 

 Una pertorbació pot comportar que la maquina sobrepassi el seu par màxim, això causaria una 

acceleració de la màquina i per tant es dispararia la protecció 

 Les variacions sobtades  en la velocitat del vent causen fluctuacions instantànies en la potència 

elèctrica entregada 

DFIG i Full converter 

 Funcionament amb velocitats variables 

 Poden absorbir o entregar energia reactiva a la xarxa 

 Les variacions sobtades en la velocitat del vent no afecta a la potència elèctrica entregada 

 Disseny elèctric i de control més complexos 

Una de les principals diferències entre aquestes configuracions és la possibilitat de funcionar a 

velocitats variables o no. Les instal·lacions que utilitzen generadors convencionals requereixen una 

velocitat de gir constant per tant de poder entregar una potència constant a la xarxa, per altra banda 

les configuracions DFIG i Full converter són capaces d'aprofitar les diferents velocitats del vent sense 
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que la velocitat de gir variable afecti la potència entregada. Això és aconseguit amb un control de 

potència més complex. A continuació es pot observar com varia la potència enfront de la variació de la 

velocitat per aquestes configuracions: 

 
il·lustració 43: Corba de potència entregada enfront de la fluctuació de la velocitat angular (Font: ABB) 

Es pot veure com amb la configuració convencional la corba potencia-velocitat dibuixa una vertical per 

a una velocitat específica, mentre que la corba de les altres configuracions només és constant en 

aquelles velocitats que marquen el rang de funcionament. (24) 

Ja que s'utilitzarà un generador síncron d'imants permanents, es tria la configuració Full converter com 

control de potència per a la instal·lació dissenyada. 

6.3. Estació transformadora 

El sistema elèctric espanyol està format per dues xarxes connectades entre si, aquestes xarxes són: la 

xarxa de transport i la xarxa de distribució. Cada una d'elles té unes un propòsit determinat. La xarxa 

de transport és aquella que comunica les estacions de generació elèctrica amb les subestacions de 

distribució els grans consumidors, com poden ser grans indústries. Aquesta xarxa transporta l'energia 

elèctrica a molt alta tensió. La xarxa de distribució és l'encarregada de distribuir l'energia elèctrica entre 

la resta de consumidors. Aquesta connecta els consumidors amb les subestacions de subministrament. 

Com més petit és el consumidor més ramificada estarà aquesta xarxa i més estacions transformadores 

utilitzarà. 
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A continuació es pot observar un esquema simplificat del sistema elèctric: 

 
il·lustració 44: Esquema simplificat del sistema de transmissió d'energia elèctrica Espanyol (Font: Wikipedia) 

A l'esquema podem observar quines són les tensions utilitzades en cada una de les xarxes. També es 

poden observar quines són les diferents estacions transformadores. 

Actualment la majoria de parcs eòlics subministren energia a la xarxa de transport, a causa de les grans 

potències de les quals gaudeixen aquests, si mes no, deguda a la baixa potència de la instal·lació 

dissenyada, aquesta hauria de ser connectada a la xarxa de distribució per tal de subministrar l'energia 

a la xarxa o a un grup de consumidors de forma directa. 
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7. Generació elèctrica 

7.1. Càlcul generació 

Per tal de calcular quina és la generació elèctrica dels aerogeneradors dissenyats, es calcularan les 

potències desenvolupades per aquests amb el recurs eòlic calcula. Aquest recurs consta de dos tipus 

de vents, vent normal quan no circula cap vehicle, i vent combinat, quan sí que circula un vehicle. El 

vent normal calculat és de 2,31 m/s i el vent combinat calculat és de 9,81 m/s. Utilitzant l'Eq. 9 calculem 

aquestes potències: 

𝑃.  𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑣) = 0.90 ∗ 0.95 ∗ 0.20 ∗
1

2
∗ 1.225 ∗ 2.3007 ∗ 𝑣3 

𝑃.  𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎(2.31) = 0.90 ∗ 0.95 ∗ 0.20 ∗
1

2
∗ 1.225 ∗ 2.3007 ∗ 2.313

= 2,970305992 [𝑊] 

𝑃.  𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎(9.81) = 0.90 ∗ 0.95 ∗ 0.20 ∗
1

2
∗ 1.225 ∗ 2.3007 ∗ 9.813

= 227,4952189[𝑊] 

(Eq. 9.1) 

Obtenim que quan tenim vent normal l'aerogenerador només és capaç de desenvolupar 2,97 W de 

potència, no obstant quan tenim vent combinat és capaç de generar 227,49 W de potència. 

Un cop obtingudes les potències i utilitzant la distribució del tràfic per l'A2 explicada a l'apartat del 

recurs eòlic, podem obtenir l'energia generada diària. Donat que la distribució diària dels vehicles està 

efectuada en una taula que té tots els segons del dia per files, en multiplicar els watts per segons, 

obtenim els joules generats cada segon al llarg d'un dia, posteriorment es convertiran a kWh per tenir 

una unitat més fàcil d'utilitzar. 

L'objectiu del treball és dissenyar una instal·lació que consti de 30 aerogeneradors, per tant per tal de 

calcular l'energia proporcionada per aquesta es multiplicaran els resultats individuals per 30. 
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Hores Energia vehicles + vent 
(Joules) 

Energia vehicles + 
vent (kWh) 

Energia vehicles + 
vent instal·lació 
(kWh) 

00:00-01:00 10693,10157 0,00297031 0,08910918 

01:00-02:00 10693,10157 0,00297031 0,08910918 

02:00-03:00 10693,10157 0,00297031 0,08910918 

03:00-04:00 10693,10157 0,00297031 0,08910918 

04:00-05:00 10693,10157 0,00297031 0,08910918 

05:00-06:00 10693,10157 0,00297031 0,08910918 

06:00-07:00 76927,95086 0,02136888 0,64106626 

07:00-08:00 231176,566 0,06421571 1,92647138 

08:00-09:00 562126,2876 0,15614619 4,68438573 

09:00-10:00 424267,9911 0,11785222 3,53556659 

10:00-11:00 341418,2982 0,09483842 2,84515249 

11:00-12:00 231176,566 0,06421571 1,92647138 

12:00-13:00 231401,0909 0,06427808 1,92834242 

13:00-14:00 286185,1697 0,07949588 2,38487641 

14:00-15:00 396651,4268 0,11018095 3,30542856 

15:00-16:00 286185,1697 0,07949588 2,38487641 

16:00-17:00 231176,566 0,06421571 1,92647138 

17:00-18:00 231176,566 0,06421571 1,92647138 

18:00-19:00 286185,1697 0,07949588 2,38487641 

19:00-20:00 341193,7733 0,09477605 2,84328144 

20:00-21:00 396651,4268 0,11018095 3,30542856 

21:00-22:00 231401,0909 0,06427808 1,92834242 

22:00-23:00 99380,44215 0,02760568 0,82817035 

23:00-24:00 10693,10157 0,00297031 0,08910918 

Total 4959533,263 1,37764813 41,3294439 
Taula 5: Generació elèctrica horària (Font: Pròpia) 

Podem veure com la generació diària d'un sol aerogenerador és de 4,96 MJ, això es tradueix a 1,38 

kWh diaris. La instal·lació completa és capaç de generar 41,33 kWh diaris, aquestes són dades positives 

tenint en compte el rendiment d'aquesta tecnologia i l'àrea d'escombrada que tenen els 

aerogeneradors. 

La generació màxima horària de la instal·lació és en els períodes de més tràfic, que són de les 8.00 a les 

9.00 i de les 14.00 a les 15.00, en les que es generen 4,68 kWh i 3,30 kWh respectivament. 

Com és lògic la generació d'energia adopta la mateixa forma que les gràfiques creades respecte a la 

distribució del tràfic, tal com es pot observar a la següent gràfica: 
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Gràfic 9: Generació elèctrica diària d'un aerogenerador (Font: Pròpia) 

Aquí podem observar com aquesta destrucció de la generació elèctrica a més de coincidir amb el tràfic, 

també coincideix amb els períodes de demanda, els pics amb els pics i les valls amb les valls. Això 

comporta que aquesta energia és més propicia a ser consumida de forma quasi instantània, i per tant 

seria més favorable a no necessitar cap mena d'emmagatzemament. 

Un cop calculada l'energia diària d'un aerogenerador i la instal·lació completa, podem calcular la 

generació anual total. Aquesta aproximació és molt fiable donat que tots els càlculs han sigut efectuats 

a base de dades recollides al llarg d'un any complet, tant les dades del vent com les dades del tràfic. 

L'energia anual queda així doncs com: 

 

1 aerogenerador  30 aerogeneradors  

Energia diària 1,37764813 kWh Energia diària 41,3294439 kWh 

Energia anual 502,841567 kWh Energia anual 15085,247 kWh 
Taula 6: Generació anual d'un aerogenerador i de la instal·lació (Font: Pròpia) 

Així doncs, l'energia anual proporcionada per un aerogenerador és de 502,84 kWh i la generada per la 

instal·lació és de 15085,247 kWh. Es coneix que l'energia diària mitja consumida per una casa a Espanya 

és de 3,487 kWh, per tant anualment són 1272,755 kWh, això vol dir que la instal·lació podria 

subministrar energia fins a 11,85 habitatges anualment. Això equivaldria a 2,5 aerogeneradors per 

habitatge. Aquesta energia en un cas real no seria generada de forma homogènia al llarg d'un any, ja 

que el vent no és constant al llarg d'un any. Durant els mesos d'hivern el vent és molt superior que 

l'existent durant els mesos calorosos. No obstant el càlcul d'energia total anual sí que és fiable, ja que 

està generat a partir de mitges anuals. 
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7.2. Comparativa generació 

A continuació es realitzen una sèrie de comparatives per tal de comprendre la importància que té 

l'aprofitament del recurs eòlic generat pels vehicles. Es compararan les generacions aconseguides a 

partir de cada recurs eòlic i de la seva combinació. També és comparar la generació dels 

aerogeneradors dissenyats amb un aerogenerador existent per tal de comparar els beneficis que 

comporta aquest aprofitament. 

7.2.1. Comparatiu dels diferents recursos eòlics 

Primerament es compararan les generacions aconseguides mitjançant el recurs produït pels vehicles i 

la generació del recurs combinat, resultat de sumar el vent generat pels vehicles i el vent normal 

existent.  

 
Gràfic 10: Comparativa de la generació diària (Font: Pròpia) 

La gràfica mostra la diferencia de la generació eòlica horària en utilitzar només el recurs eòlic creat pels 

vehicles (en blau) i la generació en utilitzar el recurs combinat (en taronja). A la gràfica, és possible 

apreciar una clara diferència entre aquestes dos durant les hores diürnes, on es pot aprecia la 

importància de la velocitat del vent, ja que aquesta té l'impacte més gran en calcular la potència que 

es desenvolupa, com que la velocitat està elevada a la tres, una petita diferència de 2,31 m/s (vent 

normal a 2 m d'alçada), causa que la diferència entre la potència generada sigui del doble. També es 

pot apreciar com la generació nocturna només existeix en el cas d'utilitzar el recurs eòlic combinat, ja 

que els cotxes no impulsen l'aerogenerador en aquests períodes pel fet que no circulen. També es pot 

apreciar com de no ser pel vent generat pels vehicles la generació utilitzant només el vent normal 
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existent seria pràcticament nul·la. Això és clarament visible en els períodes nocturns on la generació 

únicament utilitza el vent normal i aquesta és pràcticament imperceptible. 

Aquesta diferència en la generació és més visible al parlar de l'energia total generada al llarg d'un dia. 

A continuació es mostra la diferència entre la generació diària utilitzant només el vent normal, només 

el vent generat pels vehicles i utilitzant el vent combinat. 

 

En aquesta gràfica observem com la diferencia en la generació és abismal. La generació obtinguda 

mitjançant l'aprofitament dels dos recursos és 2,32 vegades més gran que només tenint en compte el 

vent generat pels vehicles, encara que la diferència entre aquestes dues situacions sigui de només 2,31 

m/s. Per altra banda la generació sense aprofitar l'energia creada pels vehicles és pràcticament 

negligible en comparació amb la generació combinada, aquesta és 19,32 vegades més petita que 

l'energia obtinguda tenint en compte tots dos recursos. 

D'aquí també s'extreu que gràcies a l'aprofitament d'aquest recurs eòlic no convencional que són els 

cotxes circulant per una autovia, el vent existent que no era viable per a la generació elèctrica, passa a 

ser un recurs perfectament viable. 

7.2.2. Comparatiu respecte un model HAWT existent 

A continuació es compara la instal·lació dissenyada amb un aerogenerador tipus HAWT ja existent al 

mercat. Aquest aerogenerador és el model Enair E200, de l'empresa ENAIR, i és l'aerogenerador que 

es va utilitzar a l'aplicació d'aquesta companyia per tal d'obtenir el recurs eòlic natural a l'apartat del 

càlcul de vent del qual es disposa. 
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Casualment aquest model utilitzat per a l'obtenció de dades resulta tenir una generació anual molt 

semblant a l'aconseguida amb la instal·lació dissenyada, per tant serà utilitzat per comparar els dos 

sistemes i així saber quina és la viabilitat de l'aerogenerador dissenyat. 

Les característiques tècniques del E200 són les següents: 

Model ENAIR E200 

Diàmetre turbina 9.8 m 

Àrea escombrada 75.4 m2 

Alçada boixa 20m 

Pes 1000 kg 

Distancia lateral 2.3 m 

Tipus Regulació activa 

Potencia nom. 15kW 

Potencia max. 20kW 

Rang de producció 1.85 m/s -> 30 m/s 

Protecció IP65 

Taula 7: Característiques tècniques ENAIR E200 (Font: ENAIR) 

Aquest aerogenerador de ser col·locat en la mateixa localització exacta que la instal·lació dissenyada 

generaria 38,9 kWh diaris, el que equival a una generació anual de 14217 kWh. Aquesta generació és 

molt semblant als 15085,25 kWh generats pels 30 aerogeneradors instal·lats. 

A continuació es mostra quina ha sigut la generació elèctrica d'aquest aerogenerador al llarg dels 

diferents mesos de l'any. Es pot apreciar com tal com s'ha comentat anteriorment en apartats anteriors 

aquesta és superior en mesos d'hivern, ja que la velocitat en els mesos més freds acostuma a ser 

superior que la dels mesos càlids. 
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Gràfic 11: Generació mitja diària mensual del ENAIR E200 (Font: Pròpia) 

No obstant en ser aerogeneradors de tipologies diferents és necessari utilitzar altres dades per tal de 

comparar-los, també s'ha de tenir en compte que el Cp del E200 és de 0,48, el qual és més del doble 

que el Cp del aerogenerador dissenyat, això és degut a la diferència entre els molins HAWT i els VAWT. 

També cal tenir en compte que el model E200 no seria capaç d'aprofitar el recurs eòlic artificial que 

s'ha calculat en aquest treball a causa de la seva tecnologia i a què la turbina és situada a 20 m d'alçada, 

i per tant és impossible que el vent generat pels vehicles és inabastable. No obstant el vent del qual 

disposa a 20 m d'alçada és superior al vent que pot aprofitar el nostre disseny a 2 m. 

A continuació es mostra una taula comparativa on es calcula la densitat d'energia produïble per unitat 

d'àrea, ja que aquests és un valor més significatiu i acil de comparar entre les dues instal·lacions. 

 
 

ENAIR Instal·lació dissenyada 

Generació (kWh) 14217 15085,247 

Àrea escombrada (m2) 75,4 69 

Generació/àrea (kWh/m2) 188,554377 218,626768 
Taula 8: Comparativa ENAIR E200 i instal·lació dissenyada (Font: Pròpia) 

Obtenim que a pesar de tenir un Cp molt inferior, la generació per m2 dels aerogeneradors dissenyats 

és superior a la del model existent. Això és a causa de la gran contribució energètica que suposa el 

recurs eòlic generat pels vehicles. La densitat d’energia del E200 és de 188,55 kWh/m2 i la densitat dels 

molins Savonius és de 218 kWh/m2. 
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Si mes no la densitat és superior en els molins Savonius dissenyats és superior, cal tenir en compte que 

és una instal·lació de 30 molins, i per tant la superfície ocupada seria superior a la del molí d'ENAIR. 

Així doncs per aquesta aplicació concreta, la utilització dels aerogeneradors dissenyats, seria més 

rentable que la utilització del molí comparat. En aplicacions amb vents més forts el model E200 seria 

superior, ja que està dissenyat per aprofitar corrent superiors. 

L'estudi energètic proporcionat per l'aplicació d'ENAIR estarà adjuntat en l'apartat d'Annexos G. 

 

 

 

 

 

 

 



Disseny d'un mini generador eòlic d'eix vertical i la seva aplicació en vies interurbanes. 

  65 

8. Comparatiu amb un sistema fotovoltaic 

Un cop s'ha obtingut quina serà la generació elèctrica aproximada que aquesta instal·lació és capaç de 

produir i que aquest és capaç de competir contra a altres instal·lacions eòliques, cal dur a terme una 

comparació entre aquesta instal·lació i la següent font d'energia elèctrica renovable més utilitzada, és 

a dir, l'energia fotovoltaica. 

Per tant es durà a terme una comparativa entre la instal·lació dissenyada i una instal·lació solar la qual 

tingui una generació similar per tal que el comparatiu sigui el més vàlid possible. D'aquesta forma es 

podrà calcular quina és la viabilitat real de la instal·lació dissenyada. 

8.1. Disseny de la instal·lació fotovoltaica 

Per tal de poder comparar aquests dos tipus d'instal·lacions caldrà dissenyar una instal·lació solar que 

tingui unes característiques tècniques semblants a la instal·lació del projecte, és a dir, aquesta tindrà 

que està localitzada a la mateixa àrea que l'estudi ha sigut realitzat, i haurà de tenir una generació o 

potencia semblants. 

Per tal de dur a terme aquest disseny s'utilitzarà el programa PV SYST, ja que aquest permet dissenyar 

una instal·lació solar i simular el comportament d'aquesta d'una forma molt aproximada a la que seria 

la real i aquest té un disseny simple però precís i per tant és molt fàcil d'utilitzar, a més a més és un 

programa conegut i per tant no requeriria temps extra entre el seu funcionament. 

El primer pas per dissenyar aquesta instal·lació és escollir quina serà l'aplicació desitjada de la 

instal·lació, el programa s'ofereix entre instal·lacions fotovoltaiques per a habitatges aïllats, 

instal·lacions per l'entrega a xarxa i instal·lacions dissenyades pel bombeig solar. 

Un cop escollim l'opció d'entrega a xarxa, s'ha d'escollir quina serà la base de dades d'irradiació solar 

que s'escollirà. Aquesta és una altra de les raons per les quals s'ha escollit aquesta programa, i és que 

aquest disposa d'una gran base de dades amb multitud de fons i multitud de localitzacions. Per al cas 

d'estudi es tria la base de dades generada per Meteonorm 7.1, la qual conté dades dins del període 

compres entre 1996 i 2010 de la irradiació a Barcelona, més concretament, 41.42° nord i 2.13° est. 

Aquesta localització no és l'exacta de l'àrea on s'ha dut a terme l'estudi de les instal·lacions eòliques, 

no obstant és molt pròxima i les dades d'irradiació pràcticament no varien entre aquestes dues zones, 

d'igual forma que no varien en gran mesura amb el pas de 9 anys. 
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A continuació es mostra la finestra de les característiques de l’emplaçament selecciona: 

 
il·lustració 45: Característiques de l'emplaçament i les dades solars (Font: PV SYST) 

Un cop es tenen les dades solars de l'emplaçament i la localització d'aquest cal dimensionar la 

instal·lació solar. Per a altres aplicacions PV SYST dimensiona la instal·lació d'acord al consum elèctric 

de l'habitatge, a les necessitats d'aigua existents o a l'àrea de la qual es disposa. No obstant això, per a 

aplicacions destinades a l'entrega d'energia elèctrica el dimensionat es té compte quina és la potència 

que es desitja que tingui aquesta instal·lació, quina és la quantitat d'energia que es vol aconseguir o 

quina és la superfície de la qual es disposa. Per tal que la comparació entre les dues instal·lacions sigui 

la més justa possible, es tria l'opció de l'energia produïda, ja que per exemple, si es dimensionés una 

instal·lació d'igual potència, aquesta generaria molta menys energia que els aerogeneradors, a causa 

del fet que el temps de producció és molt inferior, ja que una instal·lació solar està limitada per les 

poques hores que hi ha llum suficient per a generar. 

Després d'escollir quina serà la producció desitjada es procedeix a escollir quins seran els components 

d'aquesta instal·lació solar, és a dir, quins panells fotovoltaics s'instal·laran i quin serà l'inversor escollit. 

Després de provar amb diferents components s'aconsegueix una selecció que compleix els paràmetres 

especificats i es combinen entre si. L'elecció final serà per tant: 

 
il·lustració 46: Característiques tècniques dels components de d’instal·lació i d'aquesta (Font: Pròpia) 

La instal·lació estarà formada per 36 panells solars model AS-P603-250 del fabricant AEG, els quals 

tenen una potència nominal de 250 Wp i estaran disposats en 4 files en paral·lel de 9 panells en sèrie 
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cada una, subministrant una tensió de 244 V i un corrent de 33 A, aquest camp solar te una potència 

total de 9 kWp i una àrea de captació de 58,6 m². 

Pel que respecta al grup inversor s'han escollit quatre inversors model UNO-DM-2.0-TL-PLUS del 

fabricant ABB, els quals operen en tensions entre els 90 V i els 950 V i desenvolupen una potència 

nominal de 8 kWac  

8.2. Obtenció dels resultats 

Després d’haver concretat tots els detalls de la instal·lació ja es pot dur a terme la simulació de la 

generació al llarg d’un any. Un cop realitzada la simulació obtenim les següents dades: 

 
il·lustració 47: Dades de la producció de la instal·lació solar (Font: PV SYST) 

La producció anual de la instal·lació dissenyada amb PV SYST és de 14,57 MWh anuals i la producció 

especifica és de 1619 kWh/kWp/any. El rendiment mitjà de la instal·lació és de 83,49% i tindria un cost 

aproximat de 12647 $. 

A continuació es mostra quina és la producció detallada de cada mes de l'any, juntament amb les 

pèrdues dels col·lectors i les pèrdues del sistema: 

 
il·lustració 48: Generació elèctrica mensual de la instal·lació dissenyada (Font: PV SYST) 
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A l’apartat d’annexos H es disposa l’informe complet elaborat per PV SYST respecte a la instal·lació. 

8.3. Comparativa 

Per tal de comparar les dues instal·lacions, és necessari obtenir el cost final de la instal·lació solar, PV 

SYST proporciona el cost material de les components de la instal·lació, als quals s'afegiran costos extres 

que no té en compte el programa i finalment se sumaran els altres costos que s'han tingut en compte 

a l'hora de realitzar el pressupost del parc eòlic, com poden ser els costos d'estudi i els costos 

d'instal·lació. Per tant els costos finals són: 

 

Cost instal·lació solar 
Concepte Cost 

Cost material 12.901,12 € 

Hores d'enginyeria 3.750,00 € 

Hores d'oficina 160,00 € 

Instal·lació i muntatge 1.792,00 € 

TOTAL 18.603,12 € 

Taula 9: Costos de la instal·lació solar (Font: Pròpia) 

Finalment, un cop obtinguts els costos totals es du a terme la comparativa, les característiques més 

significatives que s'utilitzaran per a poder comparar aquestes dues instal·lacions són: 

- Generació elèctrica anual 

- Àrea de captació 

- Àrea ocupada 

- Cost 

A part d'aquestes característiques, també es dissenya un paràmetre resultat de la combinació 

d'aquests últims. Aquest paràmetre té en compte tots els paràmetres mencionats anteriorment, de 

forma que és el resultat de multiplicar el cost de la instal·lació per l'àrea i dividit de la generació. Aquest 

paràmetre mostra quina és el cost i àrea necessaris per a una generació donada, de tal forma que com 

menor sigui aquest paràmetre, millor serà la instal·lació. 
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Els resultats obtinguts són els següents: 

 
 

Instal·lació 
eòlica 

Instal·lació 
solar 

Generació energètica anual (kWh) 15085,24701 14573 

Àrea captació (sol elements) (m^2) 69 68,8 

Àrea ocupada (elements + espaiat) (m^2) 300 76,45 

Cost (€) 21.809,66 18603,1168 

En. Generada/Àrea captació (kWh/m^2) 218,63 211.82 

En. Generada/Àrea ocupada (kWh/m^2) 50,28 190.62 

Cost/energia generada (€/kWh) 1,445761027 1,276546819 

(Cost x àrea)/En. generada (elements) 
(€*m^2/kWh) 

99,76 87,82642118 

(Cost x àrea)/En. generada (elements + espaiat) 
(€*m^2/kWh) 

433,73 97,59200435 

Taula 10: Comparatiu entre les dues instal·lacions dissenyades (Font: Pròpia) 

Els resultats obtinguts mostren que la densitat de generació elèctrica per unitat d'àrea és favorable a 

la instal·lació eòlica quan es tracta de l'àrea de captació, no obstant això, ja que es decideix distanciar 

els aerogeneradors 6 m els uns dels altres, quan es tracta de l'àrea ocupada per la instal·lació el camp 

solar surt clarament favorable. 

Quan es compara el cost de l'energia generada, la instal·lació solar surt altra vegada guanyadora, ja 

que el cost de la instal·lació és molt inferior al de l'eòlica. Aquí cal tenir en compte que la instal·lació 

solar utilitza panells proporcionats per un fabricant, mentre que els aerogeneradors de projecte 

d'estudi com construïts des de 0, probablement si es tractés de models ja existents, el seu preu seria 

més reduït. 

Finalment el paràmetre que determina quina de les dues instal·lacions té millors característiques, és a 

dir, la combinació dels anteriors, també determina que la instal·lació solar té una viabilitat superior. No 

obstant això, la decisió d'escollir un tipus d'instal·lació o un altre sempre residirà en el tipus d'aplicació 

desitjada i en les característiques de l'entorn. Per exemple la instal·lació d'un camp solar a la localització 

escollida comportaria molts més problemes que no pas els aerogeneradors escollits. 
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9. Impacte mediambiental 

A continuació s'expliquen quins són els factors més importants a tenir en compte a l'hora de reduir 

l'impacte mediambiental d'una instal·lació eòlica. Aquest impacte mediambiental no és només 

influenciat per la contaminació que es pot produir o es deixa de produir, sinó que també es basa en 

com afecta l'entorn, la fauna de la zona i fins i tot la vegetació. Així doncs a l'hora de dissenyar una 

instal·lació de qualsevol mena s'han de tenir en compte quines seran les conseqüències més notables 

per a l'ecosistema. 

En aquest treball s'han cregut més importants l'impacte visual que tindran els aerogeneradors, els 

nivells de soroll emesos i les emissions de CO2 equivalents que es deixen d'emetre en utilitzar una 

energia neta. 

9.1. Impacte visual 

L'impacte visual és la pertorbació visual de l'entorn causada per un objecte o estructura que afecta la 

línia visual que té el paisatge. 

Per tal de mantenir aquesta pertorbació mínima es poden tenir en compte els següents factors: 

Disposició geomètrica 

Els grans parcs eòlics acostumen a ser distribuïts utilitzant disposicions geomètriques simples, per tal 

d'afectar en menor manera als espectadors. Normalment adopten unes geometries lineals simples o 

paral·leles. Si és simple, la distribució acostuma a seguir algun factor geològic del terreny, ja sigui la 

cúspide dels turons a les praderes o la línia de la costa. La disposició en paral·lel és la mateixa, però 

aquest cop les línies posteriors són col·locades de forma que no es creïn apantallaments entre elles. 

En el cas d'estudi és més fàcil, ja que aquests només poden adoptar una disposició. Els molins estan 

alineats entre les dues seccions de l'autovia. 

La distancia entre uns i els altres també és molt important a l'hora d'afectar l'impacte visual, ja que si 

aquests estan molt aglomerats, destaquen més. 

Pintura  

Per tal d'afectar el mínim possible al paisatge els aerogeneradors acostumen a ser pintats utilitzant una 

esca de grisos. El color gris i el color blanc són aquells que menys afecten el paisatge, ja que es camufla 

amb el color del cel i dels núvols. 
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En el cas dissenyat, els molins Savonius seran pintats també de gris i de blanc. Gris per a l'estructura i 

el suport i color blanc per a la turbina, ja que els colors predominants en una autovia pertanyen a 

l'escala de grisos, el negre de l'asfalt, el gris de les barreres i el ciment, i el blanc de les línies. Per tant 

aquests colors es camuflaran amb els de l'entorn i la part més visibles que és la turbina, tindrà un color 

més net i agradable visualment. 

Mida 

Pel que respecta a la mida dels aerogeneradors es poden prendre dos camins diferents, es pot escollir 

per dissenyar parcs formats d'aerogeneradors més petits que no destaquin molt en el paisatge, però 

que per tal de generar una quantitat fixa necessitaran més molins o els poden dissenyar 

aerogeneradors més grans i per tant reduir el nombre de molins necessaris. La velocitat de moviment 

d'aquest també és important, ja que objectes que es mouen a majors velocitats afecten en major 

manera que els més lents. 

En el cas d'estudi els aerogeneradors són de mides molt inferiors als molins convencionals, per tant 

afecten molt menys a la vista. Aquest a més a més en tenir un eix de gir vertical no afecten d'igual 

manera. 

 
il·lustració 49:Recrecio de la vista dels aerogeneradors en l'escenari d'estudi (Font: Pròpia) 

9.2. Soroll 

El nivell de soroll és un factor que s'ha de tenir en compte depenent de la localització de les turbines. 

Quan es tracta de grans molins situats en extenses planícies el soroll d'aquests no afecta de la mateixa 

manera a la gent a la fauna existent. Quan aquests estan situats en aquest tipus de localitzacions els 

nivells acceptables de soroll permesos son superior que en zones urbanes o zones amb major densitat 

de fauna. També cal tenir en compte la distància de les pales i de la turbina a terra, ja que aquests són 
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els dos principals emissors de soroll, les pales al tallar el vent a gran velocitat, sobretot a les puntes, i 

la turbina a causa dels eixos girant a gran velocitat, la caixa multiplicadora i el generador 

En el cas d'estudi els aerogeneradors són de mides molt inferiors als molins convencionals, per tant 

afecten molt menys a la vista. Aquest a més a més en tenir un eix de gir vertical no afecten d'igual 

manera. (25) 

A continuació es mostra un mapa del soroll registrat al voltant d'unt aerogenerador, aquest mapa 

mostra els decibels enregistrats mitjançant un mapa de calor. Podem comprovar com el màxim 

registrat és de 55 dB a 0 m de l'aerogenerador. Aquest nivell pot ser comparat amb el soroll produït 

per una pluja moderada o la conversa entre dues persones. 

 
il·lustració 50: Nivells de soroll emesos per una turbina segons la distancia (Font; Danish Wind Industry Association) 

En zones urbanes el soroll ha de ser reduït en mesura del possible per tal de molestar el menys possible 

als habitants. No obstant per aquestes aplicacions acostumen a ser utilitzats molins de menor mida, i 

aquest produeixen un soroll molt inferior als més grans. 

No obstant a causa de l'emplaçament de la instal·lació de disseny aquest és un factor que té menys 

importància. A causa del fet que no hi ha residències properes i a què el soroll generat pel tràfic d'una 

carretera és molt superior a 55 dB, el soroll generat pels aerogeneradors seria imperceptible. 

Tot i això, el model de generador escollit ha sigut dissenyat de forma que generi el menor soroll 

possible. 
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9.3. Emissions CO2 eq. 

Les instal·lacions eòliques com la majoria d'energies renovables no genera CO2 durant la producció 

d'energia elèctrica, no obstant es poden calcular l'equivalent en emissions de CO2 si s'utilitzen una altra 

tecnologia per tal de produir la mateixa energia elèctrica que aquesta. 

Sabem que l'energia generada anual per la instal·lació és de 15085,25 kWh, a continuació es calcula 

quina és l'emissió equivalent de CO2 utilitzant els principals combustibles utilitzats per gener energia. 

A continuació es mostra una taula resum amb les emissions equivalents: 

 

Combustible kWh Factor de emissions 
(Kg de CO2 eq/kWh) 

Kg de CO2 eq 

Gas natural 15085,247 0,2016 3041,185795 

Gasoil 15085,247 0,2628 3964,402912 

Fuel 15085,247 0,2736 4127,323579 

GLP Genèric 15085,247 0,234 3529,947798 

Carbó nacional 15085,247 0,4032 6082,37159 

Carbó de 
importació 

15085,247 0,3564 5376,382031 

Gas butà 15085,247 0,2383 3594,81436 

Taula 11: Emissions de CO2 dels principals combustibles (Fon: Departament d'agricultura, ramaderia i medi ambient. Govern 
d’Aragó) 

Podem observar com les emissions equivalents serien d'entre 3041,18 i 6082,37 kg de CO2 anuals. Les 

emissions més baixes serien generades utilitzant gas natural, ja que aquest té un poder calorífic 

superior a la resta de combustibles i la contaminació és inferior, per altra banda la contaminació més 

gran seria produïda utilitzant carbó d'origen nacional, ja que aquest té una qualitat inferior a la resta 

de carbons. 

El combustible més interessant per tal de comparar les emissions és el gas natural, ja que tal com s'ha 

explicat en apartats anteriors la generació d'energia elèctrica a Catalunya té una gran dependència de 

tecnologies que utilitzen el gas natural, com poden ser els cicles combinats o la cogeneració. 

Per tant cada any que la instal·lació està en funcionament s'impediria l'emissió de 3041,15 kg de CO2. 

L'esperança de vida mitjana d'aquest tipus d'instal·lació és de 25 anys, per tant, al final de la seva vida 

útil s'hauria evitat l'emissió de 76,03 tones de CO2. 
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Per tal de poder comprendre aquests números d'una forma més fàcil es decideix comparar aquestes 

emissions equivalents amb el que suposaria la plantació d'un arbre, ja que aquests també redueixen el 

CO2 durant el dia amb el procés de la fotosíntesi. 

A través de la pàgina web de Bosquia obtenim que la plantació de 4 arbres redueix les emissions 

equivalents a circular 10000 km amb un vehicle que emet 120 g de CO2 cada km. Per tant la plantació 

d'un arbre equival a reduir l'emissió de 300 kg de CO2. (26) 

Per tant la nostra instal·lació seria l'equivalen a plantar 10,14 arbres anuals, que al final de la vida útil 

de la instal·lació equivaldria a 253,43 arbres. Si en comptes de comparar-ho amb gas natural escollíssim 

el carbó nacional, equivaldria a la plantació de 506,86 arbres. 
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Conclusions 

En aquest apartat es recopilen les diferents conclusions a les quals s'ha arribat durant la realització dels 

diferents apartats del treball. 

Pel que fa a la simulació recreada es conclou que aquesta ha servit per a obtenir unes dades les quals 

es consideren correctes, no obstant això, es desitjaria haver pogut dur a terme una situació més 

aproximada a la realitat per tal d'obtenir unes dades 100% acord amb el qual s'esperaria en un escenari 

real. Per tal de poder dur a terme aquesta simulació hauria sigut necessari tenir coneixements previs 

en el camp de la simulació de fluids en programes informàtics. 

L'elecció del disseny que finalment s'ha adoptat és la més indicada per tal de poder aprofitar al màxim 

el recurs eòlic que s'ha calculat. La construcció d'aquest, per altra banda, no s'ha tingut en compte cap 

estudi a l'hora d'elegir els materials ni secció d'aquest, el qual ha derivat en un sobredimensionament 

de l'aerogenerador, causant així una pujada en els costos de fabricació. En cas de realitzar aquest 

treball novament o de disposar de més temps, es podria haver dut a terme dit estudi i possiblement 

els costos de fabricació serien menors. 

Les dades de la generació elèctrica anual obtingudes són molt positives pel fet que aquestes són molt 

superiors a les generacions atribuïdes a aquest tipus de tecnologia. Aproximadament s'aconsegueixen 

generar 15000 kWh anuals, que són equivalents al consum d'aproximadament 12 habitatges. En 

comparar aquestes dades amb mètodes més convencionals de generació elèctrica com poden ser els 

molins HAWT o les plaques fotovoltaiques es pot concloure que els aerogeneradors dissenyats tenen 

unes característiques que els permetrien competir en el mercat energètic. 

Pel que fa a l'aplicació a la qual serien destinats els aerogeneradors, sent aquesta escollida entre 

l'entrega a xarxa o el subministrament d'energia als habitatges, a partir de la memòria econòmica 

realitzada és determinar que la instal·lació dissenyada té unes característiques que la fan preferible en 

aplicacions domèstiques o petites aplicacions, com podrien ser l'enllumenat dels trams de via on són 

localitzades, ja que la generació és molt petita i per tal que fos viable per a l'entrega a xarxa en 

necessitaria disposar d'un gran nombre d'aerogeneradors. 

Per tant en termes generals es conclou que l'aprofitament d'un recurs marginat com pot ser el cas 

d'estudi seria una pràctica molt útil, ja que tal com s'ha observat l'aprofitament d'aquest recurs causa 

que la generació eòlica en una zona on abans no seria rentable, esdevé una font molt profitosa. A més 

a més en comparar els aerogeneradors dissenyats amb el model HAWT existent es pot observar com 

l'energia elèctrica obtinguda per unitat d'àrea, a pesar de tenir aquest un Cp aproximadament de la 

meitat al del molí convencional, és superior a la del HAWT. 
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L'aprofitament d'aquest tipus d'energies permet utilitzar recursos prèviament inexistents o ajudar a 

millorar les característiques energètiques d'un recurs que no permetia la generació d'energia elèctrica 

de forma viable. 
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