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1. Introducció
L'energia eòlica consisteix en generar  energia obtinguda 
de la força del vent, és a dir,  aprofitar el moviment del 
vent  per  tal  de,  a  partir  de  generadors  o  mecanismes 
especialitzats,  generar  energia  elèctrica  o  de  moviment. 
En el cas de l'energia elèctrica, aquesta pot ser connectada 
a la xarxa d'electricitat comuna. 

Els orígens de l'energia eòlica es remunten milers d'anys 
enrere, on ja s'utilitzaven molins per tal de generar energia 
motriu a  partir  del  vent.  També existien els vaixells de 
vela, que aprofitaven la força del vent per desplaçar-se per 
l'aigua sense rems.

L'energia  eòlica  va  experimentar  un  gran  creixement 
durant els anys vuitanta, i al segle XXI ja està molt estesa 
per tot el món desenvolupat. 

2. Els generadors i el seu funcionament
Els generadors eòlics són gegantins molins de vent, d'uns 
145 metres d'alçada, amb el rotor (o aspes) de 90 metres 
de  diàmetre,  i  el  centre  de  rotació  de  les  pales  està 
aproximadament a uns 100 metres del terra, ja que a més 
alçada hi ha més vent. 

Pel  que  fa  al  seu  funcionament,  els  molins  giren  per 
l'acció del vent i, amb les voltes de les pales, l'energia de 
moviment arriba a un generador que transforma aquesta 
energia mecànica en elèctrica.  Els generadors  tenen uns 
requisits de funcionament, segons els quals necessiten una 
velocitat mínima de vent de 5 m/s, i una màxima de 20 
m/s.

Les principals parts d'un aerogenerador són:
– PALES:   Normalment en són tres, que estan fetes 

de materials lleugers i resistents, com la fibra de 
vidre o de carboni.

– TORRE:   És el suport de la gòndola i les pales. 
A la part de sota té un suport que li permet una 
major estabilitat davant de forts vents. En el seu 
interior també conté els cables d'alta tensió que 
conduiran l'electricitat que surt del generador fins 
a la xarxa de corrent.

– GÓNDOLA:   És la part vital del aerogenerador, 
ja que conté tots els mecanismes que transformen 
el moviment en electricitat.  Dins d'aquesta part 
del molí (situada just darrere de les pales) hi ha 
una sèrie de mecanismes:
·ACOBLAMENT: És l'eix  que  uneix les  pales 
del rotor amb el multiplicador.

·MULTIPLICADOR: És  un  conjunt  de  rodes 
dentades  que  actuen  com  a  transmissió  que 
permeten augmentar les revolucions per minut de 
l'eix.
· EIX MOTRIU: Eix que uneix el multiplicador i 
el  generador.  Aquest  eix  gira  a  moltes  més 
revolucions que l'eix d'acoblament.
·GENERADOR: Dispositiu  que  permet 
transformar el moviment cinètic de les aspes en 
energia  elèctrica.  Aquesta  passa  per  un 
transformador  i  augmenta  el  voltatge  per  tal 
d'evitar una major pèrdua d'energia.
·REFRIGERACIÓ: A la  part  del  darrere  de  la 
gòndola  porta  un  sistema  de  refrigeració  que 
permet  reduir  la  temperatura  de  la  zona  del 
generador.
·FRENS: Aquests  dispositius  tenen  com  a 
objectiu intentar reduir la velocitat de gir de les 
pales en cas de que els vents superin els màxims 
de seguretat de 20 m/s i que el canvi d'angle de 
les pales (un sistema per reduir també la velocitat 
de gir) ja no sigui suficient. Els frens són similars 
als utilitzats en els cotxes, és dir, hi ha un disc 
que gira a  la mateixa velocitat  que l'eix de les 
pales i unes pinces que quan s'activen, pessiguen 
el disc i en redueixen la velocitat de gir.

 
Fig 1: Esquema d'un molí eòlic

3. Tipus d'energia eòlica
Hi ha diferents tipus de parcs eòlics, que són les zones on 
s'instal·len els aerogeneradors: els terrestres i els marins 
(o off-shore):

– TERRESTRES:   Són  els  parcs  eòlics  que 
s'instal·len sobre el terra, i tenen un rendiment no 
molt  elevat  en  comparació  amb altres  tipus  de 
parcs, perquè sobre terra, el vent té una intensitat 
molt limitada.
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En  aquests  complexos,  els  aerogeneradors  es 
situen en el terreny tenint en compte la direcció 
de la qual hi ha més vent. També s'orienten en 
diferents posicions per tal d'intentar aprofitar el 
màxim  nombre  de  vent  possible.  Cada 
aerogenerador és connectat a una xarxa que porta 
a un transformador i acumulador, que adapten el 
voltatge del corrent elèctric per tal de que aquest 
pugui ser introduït a la xarxa elèctrica local.

– MARINS  O  OFF-SHORE:   Aquest  tipus  de 
parcs  es  creen  en  mig del  mar,  de  forma  que 
redueix la contaminació visual i acústica a l'estar 
allunyats  de  la  superfície  terrestre.  Però  el 
principal interès d'aquests parcs és l'aprofitament 
del vent molt més intens que hi ha a alta mar. En 
aquestes  instal·lacions,  els  aerogeneradors 
incorporen una llum de posició per tal de que els 
vaixells  els  vegin  en  la  foscor,  i  una  capa 
especial  de  material  aïllant  per  tal  d'intentar 
reduir al mínim la corrosió que provoca l'aigua.
Els  principals  inconvenients  que  presenten 
aquests tipus de parcs  eòlics  són el  fet  de que 
s'ha de crear  una base al  fons marí  per  a cada 
aerogenerador, cosa que és força costosa i que, a 
més a més, s'ha de fer una instal·lació de cables 
per sota de l'aigua per tal de portar l'electricitat 
des del parc eòlic fins a terra ferma, on pugui ser 
distribuïda a la xarxa elèctrica.

Fig 2: Parc eòlic terrestre      Fig 3: Parc eòlic off-shore

4. Energia eòlica a Europa
Arreu d'Europa, els parcs eòlics estan molt acceptats per 
la  societat,  que  vol  un  major  percentatge  d'energia 
d'origen renovable.  A Europa el nombre de parcs eòlics 
tant  terrestres  com marins  és  força  elevat,  amb el  parc 
eòlic més gran situat a Huelva, amb 383 MW de potència 
disponible. Alemanya és el país europeu amb més parcs 
eòlics i amb el major aerogenerador construït al mar. 

Diversos països disposen de centrals eòliques  off-shore. 
Actualment a Europa hi ha 954 projectes de parcs eòlics 
off-shore en  marxa,  encara  que  només  n'hi  ha  58  en 
funcionament. Actualment, el major parc eòlic  marí està 
situat al Regne Unit i s'anomena Beatrice, creat el 2007. 
Conta de dos sub-parcs i, entre els dos parcs, el complex 
té 186 turbines,  una potència instal·lada de 930 MW, i 
una energia total anual de 2325 GWh de mitjana.

El  projecte  de  parc  off-shore  més ambiciós  és  el  parc 
Hornsea,  que  encara  només  és  un  projecte,  però  que 
pretén instal·lar 686 turbines per obtenir una potència de 
2800 MW a la costa del Regne Unit.

Fig4: Parc off-shore de Beatrice

Fig5: Parc terrestre de l'Andevalo

5. Avantatges i inconvenients
A  continuació  es  presenten  de  forma  esquemàtica  els 
avantatges  i  inconvenients més significatius de  l'energia 
eòlica.

Avantatges:

– És una energia renovable.

– És una energia neta, que no genera residus.

– Produeix grans quantitats d'energia.

– És molt fàcil d’obtenir.

– Una sola persona pot controlar el parc eòlic.

Desavantatges:

– L’espai que requereix la seva instal·lació.

– La mort d’aus, encara que estudis recents 

indiquen que aquestes s’habituen aviat als 

rotors eòlics.

– El cost de manteniment dels aerogeneradors.

– La falta de continuïtat en el subministrament 

elèctric, ja que no sempre hi ha aire.
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6. Tipus d’aerogeneradors
Hi ha diversos tipus d’aerogeneradors que poden aportar 
energia,  però  no  tots  tenen  la  mateixa  capacitat  de 
producció:

Aerogenerador amb rotor Savonius:  És el model més 
simple de rotor.  Consisteix en cilindres buits desplaçats 
respecte  el  seu  eix,  de  manera  que  ofereixen  la  part 
còncava a l'empenta del vent, mentre que la part convexa 
presenta una menor resistència al gir. 
No són els més eficaços per a la generació d'electricitat, 
però són barats i fàcils de construir.

Fig.8  Aerogenerador Tipus Savonius

Aerogenerador amb rotor  Darrieus:  Consisteix en un 
eix vertical encaixat sobre el rotor, amb dos o mes fines 
pales en corba unides a l'eix pels dos extrems, Evita la 
necessitat  de  dissenys  complexos  a  les  pales,  com  els 
necessaris  en  els  generadors  d'eix  horitzontal,  i  permet 
majors velocitats que les del rotor Savonius.

Fig.9  Aerogenerador Tipus Darrieus

Aerogenerador  amb  rotor  Giromill:  Consisteixen  en 
pales verticals unides a l'eix per uns braços horitzontals, 
que poden sortir pels extrems de l'aspa i fins i tot des de la 
part central. Les pales verticals canvien la seva orientació 
a mesura que es produeix el gir del rotor per a un major 
aprofitament de la força del vent.

Fig.10  Aerogenerador Tipus Giromill

Aerogenerador amb rotor Windside: Sistema semblant 
al rotor Savonius, que en comptes de l'estructura cilíndrica 
per  aprofitament  del  vent,  consisteix  en  un  perfil  amb 
torsió  que  puja  per  l'eix  vertical.  Aprofita  la  seva 
estructura aerodinàmica, que l'apropa a les eficiències dels 
aerogeneradors d'eix horitzontal.

Fig.11  Aerogenerador Tipus Windside.

Tripala:  És  el  més  emprat  en  l'actualitat,  consta  de  3 
pales col·locades formant 120º entre sí. Un major nombre 
de pales augmenta el pes i cost de l'aerogenerador, pel que 
no s’utilitzen dissenys de major nombre de pales.

Fig.12 Aerogenerador Tipus Tripala.

Bipala: Estalvia el pes i cost d'una de les pales respecte 
als  aerogeneradors  tripala,  però  necessiten  majors 
velocitats de gir per  produir la mateixa energia  que els 
anteriors. Per a evitar l'efecte desestabilitzador necessiten 
d'un disseny molt més complex, amb un rotor basculant i 
amortidors que evitin el xoc de les pales contra la torre.
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Fig.13  Aerogenerador Tipus bipala.

Monopala:  Tenen,  en  major  mesura,  els  mateixos 
inconvenients  que  els  bipala,  ja  que  necessiten  un 
contrapès  al  costat  oposat  de  la  pala,  per  la  qual  cosa 
l'estalvi en pes no és tan significatiu.

Fig.14  Aerogenerador Tipus monopala.

7. Conclusions
En resum, l'energia eòlica és una energia renovable neta 
que  té  molt de  futur  gràcies  a  la  seva alta  producció  i 
rendibilitat. Ja actualment, en molts països, s'estan creant 
projectes  per  construir  parcs  eòlics,  tant  terrestres  com 
marins. 
Segons les  últimes dades,  està  començant  a  suposar  un 
percentatge significatiu de l'energia elèctrica total que els 
països consumeixen, i en alguns països com Espanya se 
situa per sobre del 20%.
En un futur, s'espera un increment encara major d'aquest 
percentatge,  a  causa  de  les  majors  potències  dels 
generadors  terrestres  i,  especialment,  de  la  construcció 
generalitzada de parcs off-shore.
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