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1. EL VENT



El vent és la font de l’energia eòlica



Les principals causes de l’origen del vent són:

•Radiació solar

•La rotació de la terra

•Les pertorbacions atmosfèriques



• El vent és considerat com tota aquella massa d'aire que estigui en 

moviment, la qual sorgeix com a conseqüència de les diferències de 

temperatures de la superfície terrestre 

• Sota l’acció de la pressió, l’aire de l’atmosfera es desplaça d’un lloc a 

l’altre a diferents velocitats, donant lloc al vent

• El gradient de velocitats és major, quan major sigui la diferència de 

pressions i el seu moviment ve influenciat per el gir de la terra

• El 2% de l’energia continguda en la radiació solar rebuda es pot

transformar en energia eòlica



• Quan el gradient de pressió i el gradient de temperatura 

tenen diferent direcció, es produeix una circulació d'aire que 

segueix el camí més curt des del gradient de pressió al de 

temperatura 

• En general, els desplaçaments verticals de l'aire són petits en 

relació als desplaçaments horitzontals, pel que es pot

considerar que la direcció del desplaçament del vent és

sensiblement horitzontal i es determina i refereix mitjançant

l'angle que conforma respecte una direcció fixa, que és la del 

Nord geogràfic. 



• El desplaçament de les masses d’aire s’efectua des de les zones en les 

que la pressió de l’atmosfera i, per tant la del aire, és més elevada 

(anticiclons), fins les zones de pressió més baixa (depressions o 

ciclons), per l’acceleració de Coriolis. Les depressions i els anticiclons

estan representats a les cares meteorològiques pel traçat de les 

isòbares. 

• No obstant això, les condicions generals dels vents són modificades

localment per temporals i gradients de temperatura originats pels

desiguals escalfaments de superfícies de la terra i l’aigua o per

diversos accidents orogràfics



Exemple: vents alisis.

A l’escalfar-se l’aire a l’Equador ascendeix i és substituït per l’aire més
pròxim als Pols, formant- se l’anomenada circulació de Hadley, que es fa 
inestable a uns 30º de latitud i origina uns vents generals que afecte les 
illes Canàries. 





Tipus de vents: Vents generals

•Els vents generals, com els sinòptics, estan lligats a la circulació

atmosfèrica i mantenen les mateixes característiques sobre 

grans extensions de terreny.

•El vent sinòptic bufa pràcticament en l'horitzontal, el que 

permet esquematitzar el seu moviment per un vector orientat

en el sentit cap al qual bufa i l'origen del qual està situat en el 

lloc d'observació. 



Tipus de vents:  Vents regionals

•Els vents regionals estan regits també per desplaçaments a escala 

sinòptica de les masses d'aire, (que és més precisa que la circulació

general de Hadley).

•Les seves característiques vénen determinades en funció de situacions

meteorològiques donades i molt precises, com són la configuració

isobàrica i posició dels fronts, tenint en compte també per qualsevol

lloc, tant les condicions geogràfiques regionals, com les locals (relleus, 

costes...) 



Tipus de vents: Brises 

•És el moviment de l'aire terra-mar en les costes, o terra-aigua als

llacs durant el dia i la nit; al peu de les muntanyes l'aire s'escalfa

durant el dia i va cap a les altures, mentre que a la nit l'aire fred, 

més pesat, baixa cap a les valls.



Tipus de vents: Brises 



Tipus de vents: Brises 



Tipus de vents: El vent catabàtic

•El vent catabàtic, és el produït pel descens d'aire fred des de regions

elevades o regions més baixes, en forma de brises, a través de vessants i 

valls. 

•Aquest tipus de vent presenta poca relació amb les isòbares, ja que ve 

regit principalment per la direcció de les valls a través dels quals

descendeix. El vent anabàtic és el que presenta una component vertical 

ascendent, sent el terme oposat a catabàtic. 



Tipus de vents: El vent Catabàtic



Tipus de vent: Föhn

•El föhn és un vent fort, sec i càlid, que es produeix en ocasions al vessant de 

sotavent (contrària a la qual bufa el vent) dels sistemes muntanyencs,

•Un föhn fort es presenta precedit per un sistema de baixes pressions que 

avança ocasionant forts vents a la troposfera mitja i alta. Quan aquest sistema 

s'acosta a una muntanya, l'aire puja pel vessant de barlovent, refredant-se 

per sota de la temperatura de condensació, formant núvols que es mantenen

adossats als cims de les muntanyes, que provoquen precipitacions, pel que el 

contingut d'humitat de l'aire baixa i així l'aire que descendeix per sotavent és

sec



Tipus de vents: El FÖHN



La forma del relleu de la superfície de la terra també modifica 

la velocitat del vent per on passa el corrent. Superfícies de 

pendents suaus i nues d'obstacles són els millors llocs de 

potencial eòlic, ja que es van ajuntant les línies de corrent del 

fluid i fan que la seva velocitat augmenti, 



2. L’ENERGIA EÒLICA



PODRÍEM DEFINIR L’ENERGIA EÒLICA COM LA TRANSFORMACIÓ DE 

L’ENERGIA CINÈTICA DEL VENT EN ENERGIA MECÀNICA I 

POSTERIORMENT, SEGONS EL CAS, EN ENERGIA ELÈCTRICA



Una energia moderna ?

Ruïnes d’un molí accionat perl vent de més de 1.500 anys a IRAN



Avantatges energia eòlica

•Inesgotable

•Gratuïta

•Neta

Inconvenients

•Dispersa 

•Aleatòria



Principals usos i aplicacions

Gran eòlica – connexió a xarxa Minieòlica (a xarxa o aïllada)



POTÈNCIA INSTAL·LADA A NIVELL MUNDIAL



POTÈNCIA INSTAL·LADA A NIVELL MUNDIAL



L’ENERGIA EÒLICA A L’ESTAT ESPANYOL (GRAN EÒLICA)



Font CNE y AEE

L’ENERGIA EÒLICA A L’ESTAT ESPANYOL (GRAN EÒLICA)



L’ENERGIA EÒLICA 
A L’ESTAT

ESPANYOL (GRAN 
EÒLICA)





Dels 581 aerogeneradors
instal·lats el 2011, més del 
56% tenia una potència
unitària superior als 2 MW 

Es va instal·lar 1 
aerogenerador de 4,5 MW, 
56 de 2.500 kW, 21 de 
2.300 kW i 304 de 2.000 
kW ).

A finals de 2011, hi havia
19.606 aerogeneradors
instal·lats a Espanya

L’ENERGIA EÒLICA A L’ESTAT ESPANYOL (GRAN EÒLICA)



L’ENERGIA EÒLICA A L’ESTAT ESPANYOL (GRAN EÒLICA)

Evolució anual de la generació eòlica i cobertura de la demanda de energia elèctrica i eòlica



L’ENERGIA EÒLICA A L’ESTAT ESPANYOL (GRAN EÒLICA)

Evolució anual de la generació al llarg de l’any (2006 a 2011)





3. RECURS EÒLIC I UBICACIONS



L’anemòmetre

Segons sigui la velocitat es poden considerar tres tipus de definicions: 

•Vent instantani: es mesura la velocitat del vent en un instant

determinat. 

•Vent mig aeronàutic: es mesura la velocitat mitja durant 2 minuts.

•Vent mig meteorològic: es mesura la velocitat mitja durant 10 minuts. 



POTÈNCIA EÒLICA

Proporcional al cub de la velocitat

Potència útil = (densitat aire · superfície molí · V3) / 2

Quan es duplica la velocitat, la seva potència es multiplica per 8 

La potència útil depèn de la superfície exposada, la densitat de l’aire, la 

velocitat del vent i l’eficiència del equip 

La densitat de l’aire (1,225 kg/m3) pot variar (amb la humitat)



Caracterització del vent
d’un emplaçament

•Freqüències de velocitat

•Velocitat mitjana

•Oscil·lació estacional



Caracterització del vent d’un 
emplaçament

ROSA DELS VENTS

• Direcció predominant

• Velocitat mitjana en relació a la direcció
del vent











ELABORACIÓ MAPA EÒLIC – ANY 2000

El Mapa de Recursos eòlics no s’ha realitzat a partir de les dades enregistrades a estacions

de superfície, sinó mitjançant l’ús de models meteorològics que simulen l’estat de 

l’atmosfera tridimensionalment. 

1.Es fa una selecció aleatòria de situacions meteorològiques del període 1980-2000 per

definir un any tipus (amb 365 situacions, una per dia). 

2.S’executa el model meteorològic MASS (Sistema de Simulació Atmosfèrica Mesoescalar) 

per a cada “dia” triat, obtenint l’evolució horària del vector vent amb una resolució

espacial d’uns 2 km.



ELABORACIÓ MAPA EÒLIC – ANY 2000

3.S’aplica un model de microescala per obtenir el resultat amb una resolució de 200 m 

4.El model de microescala incorpora l’orografia del territori i els usos del sòl (rugositat). 

5.El resultat és el mapa preliminar de recursos eòlics, on apareix informació del vector 

vent (velocitat i direcció) amb una malla d’alta resolució a dues altures: 60 m i 80 m. 

6.El darrer pas és la validació dels resultats, que es fa per comparació amb dades reals

mesurades a torres meteorològiques que ha subministrat l’ICAEN. 

7.Amb aquest mètode es proporciona, a més, informació a zones on no existeixen

mesures del vent, fet que permet avaluar també el potencial offshore existent. 



• Aplicactiu interactiu

http://atlaseolico.idae.es/meteosim/



Model estadístic de la distribució de la velocitat del vent –
DISTRIBUCIÓ DE WEIBULL

Les expressions analítiques més utilitzades per disposar d’una similitud amb les 
distribucions reals mesurades són les corresponents al model de distribució de 
Weibull. Aquest dóna una bona representació de la variació horària de la velocitat
mitja del vent durant el temps escollit. 

Com que la variació de la velocitat mitja anual és difícil de predir, les variacions de la 
velocitat del vent poden ser caracteritzades en termes de distribució de probabilitat

El model de distribució de Weibull dóna una bona representació de la variació
horària de la velocitat mitja del vent durant el període desitjat



• Funció de distribució acumulada

• Funció de distribució de probabilitat



• En les dues equacions de Weibull apareixen dos paràmetres, que són:

– el factor d’escala C (m/s) 

– el factor de forma k (adimensional)

• Els quals obtindrem del atles eòlic de Catalunya, ja que aquests
paràmetres s’obtenen a partir de mesures experimentals del vent. 

DISTRIBUCIÓ DE WEIBULL



• El paràmetre d’escala C indica com de ventós és, en terme promig, 

l’emplaçament.

• El paràmetre de forma k indica com de punxeguda és la distribució de 

velocitats.

– Un valor elevat de k, com ara 2,5 ó 3, indica una zona on la variació horària de la 

mitja de la velocitat respecte a la mitja anual és petita, i la distribució serà molt

punxeguda

– Valors petits de k, per exemple 1,5 ó 1,2, indiquen una major variabilitat respecte 

a la mitja anual. Per k=2, la distribució es coneix com a distribució de Rayleigh, 

aproximació que s’usa quan no es disposen de gaires dades del vent. 

• V (velocitat mitja anual) també es treu de l’atlas eòlic

DISTRIBUCIÓ DE WEIBULL



DISTRIBUCIÓ DE WEIBULL



LLEI EXPONENCIAL DE HELLMANN

Per tal de conèixer la velocitat del vent a l’alçada del rotor 

del nostre aerogenerador cal saber que la velocitat del 

vent varia amb l'altura, per tant cal aplicar una equació

que ens aproxima al resultat esperat.

Aquesta equació és de tipus estadístic, i és coneguda com

a llei exponencial de Hellmann



LLEI EXPONENCIAL DE HELLMANN

En la qual

•vh és la velocitat del vent a l'altura h

•v10 és la velocitat del vent a 10 metres d'altura

•α és l'exponent de Hellmann que varia amb la 
rugositat



LLEI EXPONENCIAL DE HELLMANN



A la figura s'indiquen les variacions de la velocitat del vent amb l'altura segons la 
llei exponencial de Hellmann. 

LLEI EXPONENCIAL DE HELLMANN



4. ELS AEROGENERADORS



PRINCIPI DE FUNCIONAMENT

La gran majoria d’aerogeneradors, tant d’eix
vertical com d’eix horitzontal, funcionen per

sustentació

Excepte el model Savonius, que funciona per
resistència



CONCEPTES GENERALS D’AERODINÀMICA

L’aerodinàmica és la ciència que estudia les 
accions que sorgeixen sobre un cos que es troba

immers dins del corrent d’un fluid, o que el 
moviment d’aquest al voltant del cos que roman

en repòs



CONCEPTES GENERALS D’AERODINÀMICA

L’acció de la força del vent sobre una pala és l’acció de la velocitat relativa 

del vent sobre ella. Es basa en el mateix principi aerodinàmic d’un avió.

Aquesta velocitat es descomposa en la velocitat de gir i moviment de la 

pala. Per això els nous models tenen el disseny amb l’ala torsionada per

absorbir el màxim d’energia en tota la seva longitud



CONCEPTES GENERALS D’AERODINÀMICA

El 90% del aergoeneradors són tripala a barvolent
perquè són els que presenten una relació més

bona cost-manteniment







Rotor a barlovent

•El vent incideix primer sobre el rotor i posteriorment sobre la torre de 

sustentació, amb la qual cosa es minimitza l'efecte d'ombra sobre el rotor, i l 

aparacició de vibracions i esforços de fatiga sobre les pales del rotor. Aquest

tipus de disposició requereix un rotor més rígid i més allunyat de la torre per

tal d'evitar interferències entre el àleps del rotor i la torre a causa de la flexió

dels mateix per l'esforç d'empenta del vent.

•Aquest rotor, a diferència del rotor a sotavent, necessita un sistema 

d'orientació que mantingui sempre el pla de gir de rotor orientat

perpendicularment a la direcció del vent.



Rotor a sotavent

No requereixen cap tipus de dispositiu d'orientació. El seu desavantatge rau

en els efectes d'ombra de la gòndola i del suport respecte les pales del rotor 

amb la consegüent pèrdua de potència i augment de tensions de fatiga, a més, 

es poden produir enrotllaments del cable conductor que transporta l'energia

produïda pel generador situat a la gòndola que gira lliurament



AEROGENERADORS: TEORIA DE BETZ

• El model teòric de Betz, suposa que l’energia eòlica es pot recuperar 

i transformar mitjançant un aerogenerador.

• De tal manera que les pales de l’aerogenerador se situen dins d’un

corrent d’aire de velocitat v1 que, aigües avall, posseeix una velocitat

v2 i per tant no nul·la.

• Això ens permet assegurar que no és possible la transformació i 

recuperació de tota l'energia del vent en una altra forma d'energia, 

en el nostre cas en energia mecànica. 



Per tant, suposarem que aigües amunt de les pales, l'aire que circula pel tub de 
corrent indicat posseeix una velocitat v1 a la secció transversal fictícia A1, que 
és la velocitat del vent sense pertorbar



Mentre que la velocitat v2 es correspon amb una altra secció
transversal fictícia A2, aigües avall de la zona on es troben les 
pales. 



TEORIA DE BETZ



Any 1927. 

La teoria també va demostrar que, quan
major era la velocitat de rotació menor 

importància té el nombre de pales

Les turbines modernes podrien ser 
construïdes inclús amb un sola pala

TEORIA DE BETZ



Després d’una llarga sèrie d’iteracions matemàtiques s’arriba a l’equació de 
BETZ

On
•N: potència màxima subministrada pel rotor

•ρ: densitat mitjana de l’aire (1,225 kg/m3)

•A: Àrea

•V1: Velocitat del vent

Per tant, es dedueix que la potència màxima teòria és proporcional al D de 

l’hèlix i al cub de la velocitat del vent

TEORIA DE BETZ



Per altra banda

Llavors

TEORIA DE BETZ



A = a ·b

TEORIA DE BETZ



Llavors cal deduir que l’expressió de la potència aprofitable per

l’aerogenerador és la següent

On cal introduir un paràmetre important, aquest és el coeficient de 

potència (Cp) que és un paràmetre particular de cada aerogenerador. El 

seu màxim valor és conegut com a límit de Betz i és de 0,59.

A la realitat, el coeficient de potència del generador és menor, ja que 

aquest depèn e les característiques del disseny del mateix.. 

TEORIA DE BETZ



TSR és la relació entre la velocitat de la perifèria de la pala i la velocitat del vent

TEORIA DE BETZ



Per una màquina eòlica, es poden considerar tres velocitats del vent

característiques de la mateixa. 

•La velocitat de connexió vconex, és aquella velocitat del vent per sobre de la qual

es genera energia. Per sota d'aquesta velocitat, tota l'energia extreta del vent es 

gastaria en pèrdues i no hauria generació d'energia. 

•La velocitat nominal vnom, és aquella velocitat del vent on la màquina eòlica

arriba a la seva potència nominal. Per sobre d'aquesta velocitat la potència

extreta del vent es pot mantenir constant. 

•La velocitat de desconnexió vemb, és aquella velocitat del vent per sobre de la 

qual la màquina eòlica deixa de generar, els sistemes de seguretat comencen a 

actuar frenant la màquina, desconnectant-se de la xarxa a la qual alimenta. 

TEORIA DE BETZ



Corba de potència d’un aerogenerador
TEORIA DE BETZ



Caracterització

• Superfície d’incidència

• Velocitat de rotació

• Posició de l’eix

• Parell d’arrencada

• Rendiment mecànic de 
transmissió

TEORIA DE BETZ



Eix horitzontal/vertical



AEROGENERADORS EIX HORITZONAL



ELS AEROGENERADORS D’EIX HORITZONTAL

Una aeroturbina de petita potència pot ser d'eix horitzontal o d'eix vertical.

En el cas de les aeroturbines d'eix horitzontal, el rotor pot estar a barvolent de 

la torre, o sigui en la direcció d'incidència del vent davant de la torre 

La majoria dels aerogeneradors comercials són de rotor a barvolent de la 

torre, la qual cosa fa que requereixin d'algun sistema d'orientació. En el cas de 

rotor a sotavent el rotor és autoorientable, la qual cosa simplifica el seu

disseny.



• Les aeroturbines d'eix horitzontal són més eficients que les 

d'eix vertical, estan més provades, són més econòmiques i hi

ha molts productes on triar.

• No obstant això té dificultat per suportar les contínues

orientacions i la seva eficiència es redueix operant en règim

turbulent.



• Tots els aerogeneradors d'eix horitzontal tenen el seu eix de 

rotació principal a la part superior de la torre, que ha d'orientar

cap al vent d'alguna manera.

• Els aerogeneradors petits s'orienten mitjançant una veleta, 

mentre que els més grans utilitzen un sensor de direcció i 

s'orienten per servomotors



Les parts principals d'un aerogenerador d'eix horitzontal són

1.El rotor, que pot estar format per diverses pales, sent la configuració

mes típica de 3 pales

2.El “buje”

3.La gòndola que serveix d'allotjament als elements mecànics i elèctrics

4.La caixa multiplicadora per augmentar la velocitat de rotació en l'eix

5.El generador

6.Els sistemes de control

7.La torre





AEROGENERADORS EIX VERTICAL





• Les màquines d'eix vertical, també anomenades d'arrossegament

diferencial, presenten l'avantatge d'evitar tot tipus de dispositius

d'orientació a causa de la seva configuració simètrica i de la seva

construcció, que és molt simple.

• Per les seves característiques, aquest tipus de generadors no són aptes

per a la producció d'energia elèctrica en grans quantitats, quedant

reservat el seu ús a l'abastament aïllat de petits i mitjans consums. 



AVANTATATGES DELS MOLINS D’EIX VERTICAL

•Absència d’un sistema d’orientació: permet utilitzar la força directe del vent

sense deixar de funcionar quan hi ha canvis sobtats de direcció

•Major coeficient de potència, molt proper al límit teòric de Betz: Aconsegueix

aprofitar directament la força del vent gràcies a la mínima resistència de tornada 

de les pales. D’aquesta manera s’obté una conversió de l’energia cinètica en 

energia mecànica més eficient. 



AVANTATATGES DELS MOLINS D’EIX VERTICAL

•La totalitat de la superfície de les pales suporta més uniformement la 

força del impacte del vent.

•Això provoca que la flexió sigui menor, fent-les més resistents i 

prolongant d'aquesta manera el temps de servei.

•Pel mateix motiu, no es necessiten materials d'aliatges especials per a 

construir-les, ja que les pales no pateixen grans esforços de torsió, 

disminuint d'aquesta manera el cost de fabricació i producció

considerablement



AVANTATGES DELS MOLINS D’EIX VERTICAL

•Els dissenys verticals són més senzills.

•Amb el disseny d'aerogeneradors s'ha de tenir en compte que a 

major altura, major velocitat del vent i major potencial eòlic, per

tant, hauríem de determinar una disposició òptima de les pales. 



AVANTATGES DELS MOLINS D’EIX

VERTICAL

•La corba de potència de l’aerogenerador

d'eix vertical, que s'inicia amb velocitats del 

vent inferiors i augmenta exponencialment, 

aprofitant velocitats superiors i més

energètiques. 



AVANTATGES DELS MOLINS D’EIX VERTICAL

•El sistema de captació d’eix vertical permet que el vent origini el moviment de gir que es 

produeix mitjançant únicament una sola força anomenada d'arrossegament

•En canvi en els d'eix horitzontal actuen dues forces: arrossegament i ascensional. En 

aquest cas, el disseny ha d'aconseguir que la força ascensional sigui màxima, i reduir al 

màxim la força d'arrossegament, ja que, si no és així, l'aerogenerador es desestabilitza

•Al no existir aquest efecte desestabilitzador al sistema d'eix vertical,de sustentació amb

necessitats especials de càrrega, cosa que permet que els elements amb necessitat de 

manteniment puguin ser col·locats a nivell de terra, reduint d'aquesta manera el cost de 

la torre i del seu manteniment. 



AVATATGES DELS MOLINS D’EIX VERTICAL

•L'aerogenerador vertical pot beneficiar-se de les irregularitats del terreny que 

incrementen la velocitat del vent i que poden generar turbulències (per exemple els

efectes que es produeixen a les vessants de les muntanyes). 

•Seria impensable situar un aerogenerador d'eix horitzontal en un marc turbulent, per la 

seva configuració i les condicions que necessita per un òptim funcionament. 

•Gràcies a aquesta diferència, petits prototips d'aerogeneradors d'eix horitzontal poden 

arribar a ser viables situats als terrats dels edificis, cobertes de vaixells, valls abruptes o 

autopistes (on el pas dels vehicles ocasiona variacions en la velocitat del vent que podrien

ser aprofitades pels generadors). 



Aerogenerador Darrieus

•El generador Darrieus està constituït per diverses fulles perfilades que giren al 

voltant d'un eix vertical.

•La seva característica principal és que l'eix de rotació es troba en posició

perpendicular a terra.

•La màquina inclou dues o tres pales en forma de 'C' que giren al voltant de l'eix i 

té els avantatges que els equips de conversió i control estan a la base del grup, i 

l'aerogenerador no ha d'orientar la seva posició segons la direcció del vent.

•En contrapartida, com la velocitat de vent és menor al nivell del sòl, el 

rendiment és baix.



Aerogenerador Darrieus

•El generador Darrieus aconsegueix el seu màxim rendiment si la 
velocitat del vent és constant, però a la pràctica això difícilment passa a 
causa de les tensions físiques, les limitacions imposades pel disseny i la 
variació de la velocitat del vent. 

•També hi ha grans dificultats en la protecció del generador Darrieus
contra les condicions de vent extrem i en el moment d'arrencar



Aerogenerador Darrieus



AEROGENERADOR SAVONIUS 

•El generador Savonius es compon de dos semicilindres d'igual diàmetre, d'eixos

paral·lels acoblats a l'eix de gir i separats una certa distància.

•Les forces que fa el vent a la part còncava i convexa són diferents, i això fa que el 

conjunt giri al voltant d'un eix.

•A causa de la curvatura, les pales experimenten menys resistència quan es mouen en 

contra del vent que a favor d'ell.

•Com que és una màquina d'arrossegament, extreu molta menys força del vent que les 

turbines de sustentació amb similar grandària, ja que ha de vèncer la força del vent, i es 

produeixen més pèrdues per fregament

•Té una velocitat de gir petita. Senzill i de baix cost. Els anemòmetres, mesuradors de 

velocitat del vent situats en molts teulades, funcionen com les turbines Savonius



AEROGENERADOR SAVONIUS 





Els avantatges que presenta un generador de tipus Savonius són:

– El seu rotor és d'eix vertical i per això no necessita disposar d'un

mecanisme d'orientació.

– Accepta molt millor els vents turbulents que les turbines que funcionen 

per sustentació.

– Es frenen automàticament en arribar a certa velocitat límit.

– Cost baix en comparació amb aerogeneradors d'eix horitzontal. -

Requereixen baix manteniment.

D'altra banda, presenta els següents inconvenients

– Baix rendiment (proper al 15%).



AEROGENERADOR SAVONIUS 



DARRIEUS + SAVONIUS

Combinen sobre un mateix eix un rotor Savonius per a l'arrencada i un rotor 
Darrieux per generar l'energia, ja que el Darrieus té millor rendiment que el 
Savonius però arrenca malament, i el Savonius es pot posar en funcionament
amb una petita brisa



COMPONENTS AEROGENERADORS



LES PALES

• El rotor d'un aerogenerador de petita potència pot dissenyar-se amb una pala 

(monopala), dues pales (bipala), tres pales (tripala), quatre pales, cinc pales o més si 

és d'eix horitzontal. En el cas de rotors d'eix vertical l'ús mínim és dues pales.

• L'únic avantatge d'utilitzar un nombre menor de pales és que és més barat, però les 

aeroturbines d'una o dues pales requereixen d'una velocitat de rotació major, el que 

fa que siguin més sorolloses

• Una aeroturbina tripala es més equilibrada en tot el seu radi de gir que una bipala, 

girarà més suauement, la seva vida útil serà major i és posarà en marxa per

velocitats de vent inferiors

• La potència generada no dependrà del nombre de pales, sinò de l'adequació del su 

disseny, i de l’àrea d'escombrat



• El material de les pales sol ser de resina d’epoxi reforçada amb fusta, 

poliamides (nylon i fibres de vidre) o fibra de carboni

• Fabricació manual per emmotllament i posterior tractament

superficial

• Acoblament de les pales amb un eix d’acer amb cargols

• L’eix de gir està acoblat directament al generador elèctric, un 

generador síncron d’imants



EL MOTOR (MINI EÒLICA)

MOTOR SÍNCRON D’IMANS PERMANENTS

•Per a aquest tipus de màquines generadors més emprats són els de corrent

altern amb rotor d'imants permanents.

•El camp magnètic que es necessita per generar el corrent elèctric és produït

pels imants que giren muntats sobre el rotor.

•Això és un avantatge ja que no hem de consumir cap tipus d'energia per

produir els camps magnètics necessaris, a més d'evitar l'ús de bobines 

giratòries, col·lectors i escombretes que pateixen desgast i necessiten

manteniment.



MOTOR SÍNCRON D’IMANS PERMANENTS

•El generador síncron normalment disposa d'excitació pròpia mitjançant electroimants o 

imants permanents, el que fa que pugui opera aïllat de la xarxa fàcilment, variant la seva

velocitat de rotació, normalment augmentant amb la velocitat del vent.

•En variar la velocitat d'rotacions, variarà la freqüència de sortida del senyal i es disposarà

d'un rectificador d'altern a contínua a sortida del generador elèctric i posteriorment un 

regulador de càrrega o un inversor CC / CA

•Aquest generador tindrà una velocitat de sincronisme menor que el generador asíncron, 

per la seva major nombre de pols, pel que no cal cap dispositiu que s'adapti la relació

parell-velocitat del rotor i del generador, simplificant el seu disseny al no requerir de 

transmissió o caixa multiplicadora.



MOTOR SÍNCRON D’IMANS PERMANENTS

•Un paràmetre important del generador elèctric és que presenti el menor parell

d'arrencada per facilitar la seva posada en marxa amb baixes velocitats de vent, 

aprofitant així al màxim el recurs eòlic.

•Els alternadors de flux axial d'imants permanents són compactes, tenen un bon

rendiment i no necessiten excitació externa

•Això fa que puguin ser usats com a generadors d'alta i baixa velocitat.

•Tenen els avantatges de tenir una densitat de potència alta, i al fabricar de manera 

modular és molt fàcil ampliar i integrar amb altres components mecànics, com turbines.

•La tensió a la sortida normalment ha de ser rectificada i invertida amb un convertidor 

estàtic.



MOTOR SÍNCRON D’IMANS PERMANENTS

•Els alternadors de baixa velocitat solen ser usats en turbines eòliques.

•Amb l'energia eòlica presentant-se com una de les alternatives més

fiables com a font d'energia alternativa, els alternadors de flux axial 

ofereixen una solució eficient i de baix cost

•A més, en funcionar a baixes velocitats s'evita l'ús de mecanismes de 

multiplicació de velocitat, de manera que es redueix el cost i s'augmenta

el rendiment al disminuir les pèrdues mecàniques.





INVERSOR

Normalment són convertidors monofàsics que admeten un ample rang de tensions

contínues d'entrada, operen a alta freqüència (disposen de IGBT) i la seva eficiència és

alta fins i tot a càrrega parcial (per sobre del 96%).

El model de més èxit disposa de transformador d'alta freqüència que garanteix

l'aïllament galvànic sense requerir de transformador convencional, que és molt pesat i 

voluminós. Normalment són configurables i es poden adaptar a la majoria dels codis de 

xarxa existents.

La majoria dels inversors permeten programar la corba de potència de la aeroturbina 

amb alta precisió de manera que permet obtenir una productivitat alta. Normalment

l'inversor disposa d'un programa de seguiment de la corba de potència.



L’INVERSOR



EL FRE

• Tot aerogenerador de petita potència ha de de tenir un sistema de protecció

contra sobrevelocitat en cas de velocitats de vent extremes. 

• Aquest dispositiu és essencial per la seguretat de l'aerogenerador i per

allargar el màxim possible la vida útil a evitar importants càrregues

mecàniques sobre les pales que són els components de major risc.

• Tots els aerogeneradors, excepte el mes petits (<100 kW) en disposen d'un

sistema aerodinàmic col que actuï com a limitador de la potència convertida 

pel rotor, en cas d'emergència.

• En el cas de aerogeneradors més petits, se sol disposar d’un fre per

electromimants acoplat a l’eix del rotor.



EL FRE

Resistència dissipació DonQi





EL FRE



EL FRE



EL MÀSTIL





MINIEÒLICA – ENTORNS URBANS



Característiques

• Seguretat

• Silenciosos

• Adaptable a cobertes i estructures existents

• Estèticament agradables (escultures en moviment)

• Connectables a la xarxa elèctrica

•AdaptableS a règims de vents irregulars i turbulents

• Eix vertical / Eix horitzontal

• Arrencada a vents fluixos (3,5 m/s)

• Potència nominal a vents moderats (2 kW a 12 m/s)

Neoga. Ecofys



� Es considera la que té una potència inferior a 100 kW o una àrea d’incidència
que no superi el 200 m2

� No té ni ha tingut prima específica

� Els tràmits administratius són complexos (equiparables a grans instal·lacions)

� No rendible en termes d’inversió

� Condicions d’entorn menys favorables (menys vent)

� Tecnologia menys evolucionada  (mercat molt reduït)



NORMATIVA

•L'estudi de connexió que serveix per esbrinar la viabilitat de la connexió li correspon

a l'empresa distribuïdora i ha de ser respost en el termini màxim d'1 mes.

•El productor pot utilitzar per autoconsum l'energia generada i cedir els excedents a 

un tercer o lliurar l'energia a l'empresa distribuïdora.

•Les instal · lacions de menys de 10 kW amb subministrament ja contractat es podran

tramitar per mitjà d'un procediment abreujat i no s'exigirà dipòsit d'aval.

•Hi haurà un comptador independent per a la instal · lació d'autoconsum. En cas de 

lliurar l'energia excedentària, es podrà instal · lar un comptador bidireccional que 

permeti mesurar tant l'energia generada com la consumida.



Avantatges respecte la gran eòlica

•Generació pròxima als punts de consum

•Versatibilitat d’aplicacions i ubicacions

•Accessible a l’usuari final

•Funcionament a vents moderats

•Aprofitament a petits emplaçaments

•Aprofitament instal·lacions elèctriques de distribució existents

•Baix cost de manteniment i alta fiabilitat

•Reduit impacte ambiental



• Així com el sector de la gran eòlica ha demostrat la seva viabilitat, el segment

de la minieòlica no s’ha desenvolupat suficientment fins al dia d’avui

• S’hauria de… :

– Facilitar la seva autorització administrativa

– Facilitar la seva connexió a la xarxa de distribució

• Comença a despertar un gran interés a la societat actual

• Eines de divulgació: 

– IDAE, Greenpeace, WWF, Ciemat , Cener

– Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autocon- sumo 

Energético



Situació internacional

D'entre tots els països que estan apostant per la tecnologia mi-

nieòlica, destaquen:

•La Xina (amb 450.000 unitats i 166 MW) 

•Estats Units (amb 144.000 unitats i 179 MW).

•A certa distància, els segueixen països com el Regne Unit, 

Canadà, Alemanya, Espanya, Polònia, Japó i Itàlia, considerats

com mercats de mida mitjana amb potència entre 5 i 50 MW 

instal·lats i entre 2.000 i 22.000 unitats instal·lada





• Cal destacar que la majoria dels fabricants són a dia d'avui petites i 

mitjanes empreses i que el potencial de creixement del sector i de 

crear ocupació distribuït i d'alta qualitat és enorme.

• No obstant això, la tendència és d'augment de capacitat (màquines

d'entre 10 kW i 100 kW). El 2009, aproximadament 34,4 MW van ser 

connectats a xarxa, el que representa el 82% del mercat total, deixant

7,6 MW per a sistemes aïllats.



• Tot i la gran demanda observada en els països desenvolupats, en l'actualitat

el mercat segueix sent fràgil.

• Les vendes i la producció segueixen depenent de la magnitud dels incentius

governamentals en forma de polítiques de suport o programes d'ajuda

financera

• En canvi, els països en vies de desenvolupament, presenten mercats

plenament competitius a causa que prevalen les instal·lacions aïllades i les 

micro-xarxes. 

• Curiosament, aquest tipus d'instal · lacions resulten sovint econòmicament

viables sense el suport polític addicional i representen una veritable

alternativa a la generació d'electricitat mitjançant generadors dièsel

(costosos i contaminants).



Oportunitats i perspectives : PER 2020



• La velocitat augmenta amb l’altura

• Els edificis i la rugositat del terreny provoca 
turbulències, zones d’ombra i reducció de la 
velocitat

• Els edificis alts són favorables: estalvien
torres i no els afecta la resta d’edificis

• Els edificis accentuen la velocitat del vent a la 
part alta 

L’energia eòlica en medi urbà



L’energia eòlica en medi urbà



L’energia eòlica en medi urbà



Petits Aerogeneradors: Cost inversió inicial



Avantatges dels aerogeneradors urbans

•Estalvi de torres i estructures

•Estalvi en línies d’evacuació, accessos, etc.

•Producció elèctrica distribuïda

•Producció i consum in situ



AEROGENERADOR D’EIX

VERTICAL

EDDY GT (UGE IBERIA)



AEROGENERADOR D’EIX

VERTICAL

TECHNOWIND



AEROGENERADOR D’EIX

VERTICAL

ROPATEC



AEROGENERADOR D’EIX

VERTICAL

TURBY



Turbina DAF-Indal Darrieus situada 
sobre una escola a l’est del Canada a 
principis de 1980. Es va haver de 
desmuntar per danys sobre l’edifici



AEROGENERADOR D’EIX

VERTICAL

WINDSIDE



AEROGENERADOR D’EIX HORITZONTAL

DONQI



AEROGENERADOR D’EIX HORITZONTAL

NHEOLIS





World Trade Center (Bahrain)

GRAN EÒLICA – ENTORN URBÀ



MANTENIMENT



• El manteniment d’un aerogenerador dependrà molt del seu tamany i 

potència

• Els aerogeneradors de minieòlica no precisen quasi cap tipus de 

manteniment. Solament repassar la instal·lació elèctrica associada

• Aerogeneradors de mitjana i gran potència precisen d’un

manteniment més dedicat i precís



Despeses d’explotació d’un parc eòlic





Protocol de manteniment per un aerogenerador de 200 kW











DIMENSIONAT


