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L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT NIVELL 3ºESO 
 

Activitats del Bloc de Continguts 3 i 8: 
• Energia i la seua transformació. 
• Tecnologia i societat. 

 
1.-JUSTIFICACIÓ 

En aquesta unitat es pretén que els i les alumnes dissenyen i 
fabriquen un aerogenerador capaç d’encendre un LED mitjançant la força 
del vent. 

El treball conceptual es centraria en: 
- Comprendre i aplicar correctament els mecanismes de transmissió i 

transformació de moviments adients a cada situació, així com el 
concepte de relació de transmissió. 

- Analitzar i comprendre les fonts d’energia i la seua transformació en 
energia elèctrica, ficant èmfasi en l’energia eòlica. 

- Mentalitzar al alumnat del problema de la contaminació i esgotament 
dels recursos energètics i matèries primes. 
 
El treball procedimental es centraria en triar i calcular els elements 

de transmissió de moviments més adients al projecte, així com del disseny i 
construcció dels mecanismes encarregats “d’arreplegar” l’energia mecànic 
del vent. 

El treball actitudinal es centraria en fomentar l’interès per el rigor i 
exactitud a l’hora de desenvolupar la fase tècnica del projecte, i també de 
fomentar l’interès per l’estalvi energètic i per les fonts d’energia no 
contaminant. 
 
2.-OBJECTIUS GENERALS  

En aquesta unitat desenvoluparem els següents objectius generals: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 i 12 (decret de mínims) 

 

3.-OBJECTIUS DIDÀCTICS 
a. Conèixer les fonts d’energia renovables i els elements que permeten 

la seua transformació. 
b. Conèixer l’impacte ambiental de les fonts d’energia renovables i no 

renovables. 
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c. Conèixer els sistemes de transport i distribució de l’energia. 
d. Analitzar les principals fonts d’energia del poble o la zona on està 

enclavat l’institut. 
e. Dissenyar i construir una maqueta d’un aerogenerador. 

 
4.-CONTINGUTS 

Els continguts corresponen al Bloc de Continguts 3 i 8 de 3º d’ESO: 
3. L’energia i la seua transformació. Energia elèctrica: generació, transport i 
distribució. Centrals. Energies renovables: sistemes tècnics per a 
l’aprofitament de l’energia eòlica i solar. 
8. Tecnologia i societat. Tecnologia i medi ambient: impacte ambiental del 
desenvolupament tecnològic. Contaminació. Esgotament dels recursos 
energètics i de les matèries primes. Tecnologies correctores. 
Desenvolupament sostenible. 
 

PREVIS: Corresponen al Bloc de Continguts 3 de 2ª d’ESO: 
3. Estructures i mecanismes. Mecanismes de transmissió i transformació de 
moviments. Relació de transmissió. Aplicacions. 
 
5.-TEMPORALITZACIÓ 

Aquest projecte es pot realitzar a la 1ª avaluació. 
 
6.- PROPOSTA D’ACTIVITATS 
 

1. Explicar el funcionament dels aparells que permeten la transformació 
de les energies renovables en energia elèctrica. 
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2. PROJECTE: Sou els tècnics d'una empresa dedicada a comercialitzar 
generadors elèctrics accionats per l'energia eòlica. Se vos ha 
encomanat la tasca de dissenyar i construir una maqueta d'un 
aerogenerador que ha de ser capaç d'encendre un LED gràcies a la 
força del vent. 

El disseny del conjunt de l'aerogenerador així com de les seues 
parts (estructura suport, elements de transmissió i transformació de 
moviments i lloes) és lliure, però es premiarà amb més nota a 
l'originalitat i l'ocupació de material reciclatge. Per a la realització 
de l'estructura s'utilitzarà fusta, cartó o paper. 

Els elements de transmissió i transformació de moviments es 
poden fabricar o utilitzar els de la dotació. 

 
3. Explicar l’interpretació del mapa eòlic d’Europa Occidental (Annex 

III). 
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MOMENT 
O FASE 

METODOLOGIA TEMP RECURSOS ESPAI AVALUACIÓ 

1.- 
PLANTEJAMENT 
DEL PROBLEMA 

1-activitats llibre de 
tecnologia 
2-treball en grups de 3 o 4 
persones 
 

 4 h 
1 h 
 
 

1-llibre 
2-pissarra 
3-fotocòpies 

Aula taller 1-llibreta 
2-activitats llibre 
3-activitats 
fotocopiades 
4-introducció memòria 
 

2.-RECERCA 
D’INFORMACIÓ 

1.-Búsqueda individual 
d’informació del sistema 
d’aprofitament de l’energia 
eòlica. Exposicions orals en 
classe. 
2.- Anàlisi en grup  
3.- activitats llibre 

1 set. 
2h 
2h 

Llibres 
Observació al 
carrer 
enquestes 

Ajuntament 
Centre 
Carrer 
biblioteca 

1.- treballs escrits 
2.- exposició en classe 
3.- participació en 
debat 
4.- examen 

3.-DISSENY 1.- disseny individual 
2.- posta en comú 
3.- disseny en grup 

4 h 1.- material de 
dibuix 
 

Aula taller 1.-Activitats llibreta 
2.- disseny individual i 
en grup 

4.-
PLANIFICACIÓ 
I 
SEQÜENCIACIÓ 

1.-planificació , document 
memòria 
2.-repartiment de tasques. 

2 h 
1 h 
 
 

Llibre 
Memòria 
fotocopiada 

Aula taller 1.- planificació i 
seqüenciació de la 
memòria 
2.-observació del 
compliment de 
responsabilitats de 
cadascun 
 

5.-
CONSTRUCCIÓ 
 

Fase tècnica del projecte 6 h Eines taller 
Material reciclat i 
elèctric 

taller Observacions en la 
construcció 
Omplir estadillo 

6.-COMPROVAR    
I REDISSENY 
 

Complir condicions 1 h  taller Observar  capacitat 
de modificar 

7.- MEMÒRIA I 
PRESENTACIÓ 

1.-confeccionar memòria 
2.- presentació i exposició 

2 h Document 
fotocopiat 

Aula taller Avaluar la capacitat 
crítica 
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7.-AVALUACIÓ 

• Inicial: Passar una prova. ANNEX I 
• Formativa: Anirem treballant l’assimilació i 

comprensió dels distints continguts, així com 
l’aplicació en la pràctica. Seguirem les propostes de la 
tabla anterior. 

• Final: A nivell conceptual es pot realitzar  una prova 
escrita amb problemes similars als plantejats en 
aquest document, o amb cuestions similars a les 
plantejades a l’ANNEX II; per a avaluar la part 
procedimental mirarem les llibretes, el treball diari 
en l’aula, l’utilització del material de dibuix; a nivell 
actitudinal observarem el comportament en l’aula 
front als companys i front al professor, i el grau 
d’autonomia de l’alumne. Document 2 

 
 
8.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
NIVELL BAIX: alumnes amb ACI. Com que es difícil que puguen 
calcular i dissenyar correctament els mecanismes per a la 
transmissió i transformació de moviments, a aquests alumnes 
se’ls hi pot donar la reductora que entra en la dotació de 
tecnologia. 
NIVELL MITJÀ: alumnes sense cap dificultat en l’aprenentatge, 
seguiran l’activitat de forma normal 
NIVELL SUPERIOR: La proposta serà la mateixa però animarem 
als alumnes a fer un disseny que s’acosti més als dissenys reals, a 
utilitzar més diversitat de mecanismes, a que el disseny siga 
orientable en funció de la direcció del vent. 
S’adjunten exemples reals d’aerogeneradors en les següents 
fotogràfies: 
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ANNEX I. DOCUMENTS 
Exemple d’avaluació inicial: 

 
1. Enumera els tipus de mecanismes que coneixes per a la 

transmissió i transformació de moviments. 

2. Calcula la velocitat de gir de la roda arrastrada sabent que: 

- Velocitat de gir de la roda motriu: 3000 rpm. 

- Diàmetre de la roda motriu: 6 mm. 

- Diàmetre de la roda arrastrada: 50 mm. 

3. Calcula la velocitat de gir de la roda arrastrada sabent que: 

- Velocitat de gir de la roda motriu: 4500 rpm. 

- Nombre de dents de la roda motriu: 12. 

- Nombre de dents de la roda arrastrada: 36. 

4. Calcula la relació de transmissió del següent sistema sabent 

que: 

- Velocitat de gir de la roda motriu: 4000 rpm. 

- Velocitat de gir de la roda arrastrada: 75 rpm. 

5. Calcula la relació de transmissió del següent sistema sabent 

que: 

- Nombre de dents de la roda motriu: 84. 

- Nombre de dents de la roda arrastrada: 22. 

6. ¿Quin sistema coneixes per a la transmissió de moviments 

entre eixos perpendiculars? 
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7. ¿Quin sistema coneixes per a la transformació de 

moviments de rotació en alternatiu? 

8. ¿Quin sistema coneixes per a la transformació de 

moviments de rotació en rectilini?. 

9. ¿Per a què creus que s’enrotllen les corretges?. 

10. Defineix amb les teues paraules els esforços de: 

tracció, compresió, torsió, flexió i cizallament. Nombra al 

menys un exemple de cada. 

11.  ¿Per a què serveix la triangulació en les estructures?. 

12. Indica els esforços a que estan sotmeses les barres 

de les següents estructures?. 

 

 

 

 

13. Enumera els tipus d’energies no renovables que 

coneixes. 

14. Enumera els tipus d’energies renovables que coneixes. 

15. Quines són les avantatges i disavantatges de les 

energies renovables davant de les energies no renovables. 
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Per a l’avaluació formativa i final podem utilitzar amés dels 
exàmens conceptuals i la plantilla individual de notes diàries de 
classe. (document 2)  

Plantilla d’observació 
 
Alumne:__________________________________________ 
Data:  _______________ Lloc:________________________ 
 
ASPECTES A OBSERVAR 

1. És autònom en el seu treball 
2. Té iniciativa 
3. Es troba segur en el grup i en el taller 
4. Compleix les normes 
5. Col·labora en les activitats del grup 
6. Respeta les coses dels demés 
7. És sociable i comunicatiu 
8. Col·labora i participa en el seu grup 
9. Respecta l’ordre d’intervenció 
10.Té cura de les ferramentes i del taller 
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ANNEX II. 
1. Són sorollosos els aerogeneradors?  
2. Realment estalvien energia les turbines?  
3. Hi ha suficients recursos eòlics?  
4. Pot el vent contribuir de forma significativa a la producció 

d'electricitat?  
5. Hi ha algun progrés en tecnologia eòlica?  
6. És cara l'energia eòlica?  
7. És segura l'energia eòlica?  
8. Són fiables els aerogeneradors?  
9. Quant de terreny es necessita per a l'emplaçament 

d'aerogeneradors?  
10. Poden els aerogeneradors integrar-se en el paisatge?  
11. De quina forma es veu afectat el paisatge després del 

desmantellament d'un aerogenerador?  
12. Els aerogeneradors molesten a la fauna?  
13. Els aerogeneradors poden situar-se en qualsevol 

emplaçament?  
14. Els aerogeneradors poden ser utilitzats de forma 

econòmica en àrees interiors?  
15. Com pot ser utilitzada en la xàrcia elèctrica la producció 

variable dels aerogeneradors?  
16. Pot l'energia eòlica funcionar a xicoteta escala?  
17. L'energia eòlica pot ser utilitzada en països en vies de 

desenrotllament?  
18. L'energia eòlica crea llocs de treball?  
19. L'energia eòlica és popular en els països que ja disposen      

d'un gran nombre d'aerogeneradors?  
20. Com és el mercat d'energia eòlica?  

 
 
1. Actualment els aerogeneradors produïxen un suau xiulit  
Els grans aerogeneradors moderns s'han fet molt silenciosos. A 
distàncies superiors a 200 metres, el so sibilant de les pal·les es 
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veu completament emmascarat per en soroll que produïx el vent 
en els fulles dels arbres o dels arbustos. 
Hi ha dos fonts potencials de soroll en un aerogenerador: El 
soroll mecànic, del multiplicador o del generador, i el soroll 
aerodinàmic, de les pal·les del rotor. 
El soroll mecànic pràcticament ha desaparegut en els moderns 
aerogeneradors. Açò és a causa d'una millor enginyeria, més 
preocupada per evitar les vibracions. Altres millores tècniques 
inclouen juntes i unions elàsticament amortides en els principals 
components de la gòndola, i en certa mesura un aïllament acústic. 
Finalment, els mateixos components bàsics, incloent els 
multiplicadors, han experimenteado un desenrotllament 
considerable al llarg dels anys. Els multiplicadors dels moderns 
aerogeneradors utilitzen engranatges "suaus", és a dir, rodes 
dentades amb superfícies endurides i interiors relativament 
elàstics. Llija més en la pàgina de la visita guiada sobre disseny 
per a un baix soroll mecànic. 
El soroll aerodinàmic, és a dir, el so "sibilant" de les pal·les del 
rotor al passar per la torre, es produïx principalment en les 
puntes i en la part posterior de les pal·les. A major velocitat de 
gir, major és el so produït. El soroll aerodinàmic ha disminuït 
dràsticament en els últims deu anys, a causa d'un millor disseny 
de les pal·les (particularment en les puntes de pala i en les cares 
posteriors). 
Els tons purs poden resultar molt molestos per a l'oient, mentres 
que el "soroll blanc" quasi no es nota. Els fabricants de pal·les 
posen tota la seua atenció a assegurar una superfície suau, 
important per a evitar els tons purs. Així doncs, els fabricants 
encarregats d'instal·lar les turbines eòliques prenen precaucions 
per a assegurar que les pal·les no es voran danyades durant la 
instal·lació de la turbina.  
 
2. L'energia eòlica és neta i estalvia energia 
Pot un aerogenerador recuperar l'energia gastada en la seua 
producció, manteniment i posada en servici? 
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Els aerogeneradors utilitzen només l'energia de l'aire en 
moviment per a produir electricitat. Un modern aerogenerador 
de 1.000 kW evitarà les 2.000 tones de CO2 que produirien 
altres fonts d'energia, generalment centrals tèrmiques a carbó. 
L'energia produïda per un aerogenerador durant els seus 20 anys 
de vida (en una localització mitjana) és huitanta vegades superior 
a l'energia utilitzada per a la seua construcció, manteniment, 
explotació, desmantellament, i desballestament. 
En altres paraules, a un aerogenerador només tarda en mitjana 
dos o tres mesos a recuperar tota l'energia gastada en la seua 
construcció i explotació. 
 
3. L'energia eòlica és abundant 
Els recursos eòlics són abundants. El vent no s'esgotarà. 
Dinamarca és un dels països on està planificat que una part 
important de l'energia consumida siga proporcionada per 
l'energia eòlica. De fet, el 13 per cent del consum d'electricitat 
a Dinamarca ja ha sigut cobert, en 2000, per l'energia eòlica, una 
xifra que augmentarà almenys fins al 16 per cent en el 2003. I 
d'acord amb els plans del Govern ("Energy 21"), el 50 per cent 
del consum d'electricitat del país provindrà del vent en el 2030. 
Teòricament, els recursos eòlics sobre les aigües poc profundes 
dels mars en torn d'Europa podrien proporcionar diverses 
vegades tot el subministrament d'electricitat d'Europa. 
Només a Dinamarca, el 40 per cent del consum actual 
d'electricitat podria ser cobert pels parcs eòlics marins 
localitzats en una àrea d'uns 1.000 quilòmetres quadrats de 
territori d'aigües poc profundes.  
 
4. L'energia eòlica marca la diferència 
Els aerogeneradors han crescut de manera espectacular, tant en 
tamany com en potència produïda. 
Un aerogenerador danés típic de la collita de 1980 té un 
generador de 26 kW i un diàmetre de rotor de 10,5 m. Un 
aerogenerador modern té un diàmetre de rotor de 54 m i un 
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generador de 1.000 kW. Produirà entre 2 i 3 milions de quilovats 
hora a l'any. Açò equiva al consum anual d'electricitat de 300 o 
400 llars europees. 
L'última generació d'aerogeneradors té un generador de 1.000-
2.500 kW i un diàmetre de rotor de 50-80 m. 
A Europa, havien més de 13.000 connectats al gener del 2001, 
cobrint el consum domèstic d'electricitat mitjà de set milions de 
persones. En tot el món han sigut instal·lats 18.000 MW. Açò 
equiva a la quantitat total de potència nuclear que havia 
instal·lada en tot el món en 1970.  
 
5. L'energia eòlica és una tecnologia en avanç. 
Els avanços tecnològics en aerodinàmica, dinàmica estructural i 
micrometeorologia han contribuït a un increment del 5 per cent 
anual en el camp energètic per metre quadrat d'àrea de rotor 
(registrat a Dinamarca entre 1980 i 1995). La introducció nova 
tecnologia en els nous aerogeneradors és contínua. 
En cinc anys el pes dels aerogeneradors danesos s'ha reduït a la 
mitat, el nivell de so s'ha reduït a la mitat en tres anys, i la 
producció d'energia anual ha augmentat 100 vegades en 15 anys. 
 
6. L'energia eòlica resulta barata 
L'energia eòlica ha arribat a ser la menys cara de les energies 
renovables existents. 
Atés que els continguts energètics del vent varien amb el cub (és 
a dir, la tercera potència) de la velocitat del vent, l'economia de 
l'energia eòlica depén molt de quant de vent hi ha en 
l'emplaçament. Existixen a més economies d'escala en la 
construcció de parcs eòlics de moltes turbines. 
Hui en dia, d'acord amb les companyies elèctriques daneses, el 
cost energètic per quilovat hora d'electricitat provinent del vent 
és el mateix que per a les noves centrals tèrmiques a carbó 
equipades amb dispositiu de llavat de fums, açò és, al voltant de 
0,04 dòlars americans per kWh per a un emplaçament europeu 
mitjà. 
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Estudis I+D a Europa i en els Estats Units apunten cap a una 
major caiguda en els costos de l'energia, d'al voltant d'un 10 a un 
20 per cent entre ara i l'any 2005.  
 
7. L'energia eòlica és segura 
L'energia eòlica no deixa cap tipus de residus ni d'emissions 
danyoses per al medi ambient. 
L'energia eòlica posseïx un rècord de seguretat comprovat. 
Els accidents fatals en la indústria eòlica només estan 
relacionats amb els treballs de construcció i de manteniment.  
 
8. Els aerogeneradors són fiables 
Els aerogeneradors només produïxen energia quan el vent està 
bufant, i la producció d'energia varia amb cada ràfega de vent. 
És d'esperar que les forces variables que actuen sobre un 
aerogenerador al llarg de la seua vida útil de 120.000 hores de 
funcionament exercisquen en la màquina una ruptura i un desgast 
significatius. 
Els aerogeneradors moderns d'alta qualitat tenen un factor de 
disponibilitat d'al voltant del 98 per cent, és a dir, els 
aerogeneradors estan operacionals i preparats per a funcionar 
durant una mitjana superior al 98 per cent de les hores de l'any. 
 
Els moderns aerogeneradors només necessiten una revisió de 
manteniment cada sis mesos.  
 
9. L'energia eòlica utilitza poc recursos de terreny 
Els aerogeneradors i les carreteres d'accés ocupen menys de 
l'un per cent de l'àrea d'un parc eòlic típic. El 99 per cent 
restant pot ser utilitzat per a agricultura i past, com sol fer-se. 
 
 
Atés que els aerogeneradors extrauen l'energia del vent, hi ha 
menys energia a l'abric del vent d'una turbina (i més turbulència) 
que davant d'ella. 
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En parcs eòlics, els aerogeneradors solen tindre que espaiar-se 
entre 3 i 9 diàmetres de rotor per a no interferir massa entre 
ells. (De 5 a 7 diàmetres de rotor és el separació que més se sol 
utilitzar). 
Si hi hi ha una direcció de vent dominant particular, p.ex. l'oest, 
les turbines poden situar-se més pròximes en la direcció que 
forma un angle recte amb la primera (és a dir, la nord-sud). 
Mentres que un aerogenerador utilitza 36 metres quadrats, o 
0,0036 hectàrees, per a produir entre 1,2 i 1,8 milions de 
quilovats-hora anuals, una planta de biocombustible necessitaria 
154 hectàrees de bosc de salzes per a produir 1,3 milions de 
quilovats-hora a l'any. Els panells solars (cèl·lules fotovoltaicas) 
necessitarien una àrea d'1,4 hectàrees per a produir la mateixa 
quantitat anual d'energia.  
 
 
 
10. L'energia eòlica pot i ha de respectar els principis 
mediambientals 
Òbviament, les turbines eòliques han de ser altament visibles, 
atés que han de situar-se en terreny obert amb molt de vent per 
a resultar rendibles. 
Un millor disseny, una acurada elecció dels colors de la pintura -i 
uns acurats estudis de visualització abans de decidir 
l'emplaçament- poden millorar de forma espectacular l'impacte 
visual dels parcs eòlics. 
Hi ha qui preferix les torres de zelosia a les torres tubulars 
d'acer perquè fan que la torre en si mateixa siga menys visible. 
No obstant, no hi ha pautes objectives respecte a açò. Depén 
molt del paisatge i de l'harmonització amb les tradicions 
arquitecturales de la zona. 
Atés que, en qualsevol cas, les turbines són visibles, sol ser una 
bona idea utilitzar-les per a ressaltar les característiques del 
paisatge naturals o artificials. 
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Igual que altres estructures realitzades per l'home, les turbines 
i els parcs eòlics ben dissenyats poden oferir interessants 
perspectives i proveir al paisatge de nous valors arquitecturales. 
Les turbines eòliques han sigut un traç distintiu del paisatge 
cultural d'Europa durant més de 800 anys.  
 
11. Els projectes eòlics minimitzen l'impacte ecològic 
Els fabricants d'aerogeneradors i els projectistes de parcs 
eòlics ja disposen d'una important experiència a minimitzar 
l'impacte ecològic dels treballs de construcció en àrees 
sensibles, com a erms, o muntanyes o en la construcció de parcs 
eòlics en emplaçaments marins. 
La restauració del paisatge circumdant fins al seu estat original 
després de la construcció s'ha convertit en una tasca rutinària 
per als projectistes. 
Quan la vida útil d'un parc eòlic ja hi ha trancurrido, les 
fonamentacions poden tornar a ser utilitzades o eliminades 
completament. 
Normalment el valor de la ferralla d'una turbina eòlica pot cobrir 
els costos de restauració de l'emplaçament fins al seu estat 
inicial.  
 
 
12. Els aerogeneradors coexistixen amb la fauna de forma 
pacífica 
Els cérvols i el bestiar pasturen normalment davall els 
aerogeneradors, i les ovelles busquen resguard al voltant d'ells. 
Mentres que les aus tendixen a col·lidir amb les estructures 
artificials tals com línies d'alta tensió, pals o edificis, molt rares 
vegades es vine directament afectades per les turbines eòliques. 
Un recent estudi realitzat a Dinamarca suggerix que l'impacte de 
les línies aèries d'alta tensió que porten el corrent produït en els 
parcs eòlics tenen un impacte molt major en la mortalitat de les 
aus que els parcs eòlics en si mateixos. 
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De fet els falcons estan niant i reproduint-se en gàbies 
enganxades a dos aerogeneradors danesos! 
Estudis realitzats en els Països Baixos, Dinamarca i els EE.UU. 
mostren que l'impacte total dels parcs eòlics sobre les aus és 
despreciable comparat amb l'impacte que té el trànsit rodat. 
 
13. Els aerogeneradors requerixen una acurada localització 
El contingut energètic del vent varia amb el cub (és a dir, la 
tercera potència) de la velocitat del vent. Amb vents dos 
vegades majors obtenim huit vegades més energia. Així doncs, 
els fabricants i projectistes de parcs eòlics posen molt de cura a 
situar els aerogeneradors en àrees amb tant de vent com els siga 
possible. 
La rugositat del terreny, és a dir, la superfície del sòl, els seus 
contorns, i inclús la presència d'edificis, arbres, plantes i 
arbustos, afecta a la velocitat del vent local. Un terreny molt 
desigual o pròxim a grans obstacles pot crear turbulència que pot 
fer que la producció d'energia disminuïsca i que augmente el 
desgast i la ruptura en les turbines. 
El càlcul de la producció anual d'energia és una tasca prou 
complexa: es necessiten mapes detallats de l'àrea (fins a tres 
quilòmetres en la direcció del vent dominant), i mesuraments 
meteorològics de vent molt precises durant un període d'un any 
com a mínim. Pot llegir més en la secció de la visita guiada sobre 
recursos eòlics.  
Així doncs, l'assessorament qualificat dels fabricants 
experimentats o de les empreses consultores serà essencial per 
a l'èxit econòmic d'un projecte eòlic.  
 
14. Els aerogeneradors poden ser prou econòmics en àrees 
interiors 
Encara que les condicions eòliques a la vora del mar solen ser 
ideals per als projectes eòlics, és possible trobar zones interiors 
altament econòmiques per als aerogeneradors. 
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Quan del vent passa sobre un tossal o a través d'un pas de 
muntanya, es comprimix i accelera de forma significativa. Les 
cimes arredonides dels tossals amb una àmplia vista en la 
direcció de vent dominant són ideals com a emplaçament 
d'aerogeneradors.  
Les torres altes de les turbines eòliques són una forma 
d'incrementar la producció d'energia d'un aerogenerador, atés 
que la velocitat de vent augmenta normalment de forma 
significativa amb l'alçada sobre el nivell del sòl. 
En àrees de vent suau, els fabricants poden subministrar 
versions especials d'aerogeneradors, amb grans rotors comparat 
amb el tamany del generador elèctric. 
Tals màquines aconseguiran el pic de producció a velocitats de 
vent relativament baixes, encara que desperdiciaran part de la 
potencial energia dels vents forts. Els fabricants estan optimant 
les seues màquines cada vegada més per a les condicions eòliques 
locals de tot el món.  
 
15. L'energia eòlica s'integra bé en la xàrcia elèctrica 
El major inconvenient de l'energia eòlica és la seua variabilitat. 
No obstant, en les grans xàrcies elèctriques la demanda dels 
consumidors també varia i les companyies d'electricitat han de 
mantindre capacitat de més funcionant en buit per si una unitat 
de generació principal s'avaria. 
Si una companyia elèctrica pot manejar la demanda variable del 
consumidor, també pot tècnicament manejar el "consum negatiu 
d'electricitat" dels aerogeneradors. 
Quants més aerogeneradodres hi haja en la xàrcia, més es 
cancel·laran mútuament les fluctuacions a curt termini. 
En la part occidental de Dinamarca, més del 25 per cent del 
subministrament elèctric procedix actualment del vent durant 
les nits d'hivern ventoses. 
 
 
16. L'energia eòlica és una tecnologia dimensionable 
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L'energia eòlica pot ser utilitzada en tota classe d'aplicacions -
des de xicotets carregadors de bateria en fars o vivendes 
remotes, fins a turbines a escala industrial d'1,5 MW capaços de 
subministrar el consum d'energia equivalent a mil famílies. 
Altres aplicacions interessants i altament econòmiques inclouen 
la utilització de l'energia eòlica en combinació amb generadors 
d'emergència alimentats amb fueloil en diverses xicotetes 
xàrcies elèctriques aïllades de tot el món. 
Les plantes desalinizadoras en comunitats illenques de l'Atlàntic 
i del Mediterrani constituïxen una altra recent aplicació.  
 
17. L'energia eòlica constituïx una tecnologia idònia en els països 
en vies de desenrotllament 
Encara que el disseny d'aerogeneradors ha arribat a ser una 
indústria d'alta tecnolgía, els aerogeneradors poden ser 
fàcilment instal·lats en els països en vies de desenrotllament. Els 
fabricants de turbines donen cursos de formació de personal.  
La instal·lació dels aerogeneradors proporciona llocs de treball 
en la comunitat local, i sovint els fabricants construïxen 
localment les parts pesades de la turbines, p.ex. les torres, una 
vegada que el ritme d'instal·lació aconseguix un determinat nivell. 
Els aerogeneradors no requerixen un car subministrament de 
combustible posterior, la qual cosa constituïx el principal 
obstacle per a diverses de les altres tecnologies de generació 
d'electricitat en àrees en vies de desenrotllament. 
L'Índia ha arribat a ser una de les nacions amb major quantitat 
d'energia eòlica en el món, amb una fabricació local considerable. 
La RP de Xina està actualment prenent la davantera a Àsia de 
l'Est.  
 
18. L'energia eòlica proporciona ocupació 
La indústria eòlica proporciona actualment (2001) més de 50.000 
llocs de treball en tot el món. 
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Només a Dinamarca, més de 15.000 persones viuen de la 
indústria eòlica, dissenyant i fabricant aerogeneradors, 
components, o oferint servicis d'ingenieria i de consultoría . 
Hui en dia l'ocupació en la indústria eòlica danesa és superior, 
p.ex., al de la indústria pesquera. 
La producció d'aerogeneradors danesa requerix altres 5.000 
ocupacions en altres països que construïxen aerogeneradors o 
que fabriquen components de turbines, tals com generadors i 
caixes multiplicadores. 
 
 
19. L'energia eòlica és popular 
Sondejos d'opinió en diversos països europeus (Dinamarca, 
Alemanya, Holanda i Regne Unit) mostren que més del 70 per 
cent de la població està a favor d'utilitzar més energia eòlica en 
el subministrament d'electricitat. 
La gent que viu prop d'aerogeneradors es mostren inclús més 
favorables cap a l'energia eòlica, amb un percentatge de més del 
80 a favor. 
A Dinamarca, més de 100.000 posseïxen participacions en algun 
dels 6.000 aerogeneradors dispersos per tot el país. 
 
Més del 80 per cent de la capacitat d'energia eòlica a Dinamarca 
pertany a particulars o a cooperatives eòliques. 
 
 
20. L'energia eòlica constituïx un mercat de ràpid creixement 
Des de 1993, les taxes de creixement del mercat 
d'aerogeneradors han estat al voltant del 40 per cent anual, i 
s'esperen taxes de creixement del 20 per als pròxims deu anys. 
Actualment hi ha uns 40 fabricants d'aerogeneradors en tot el 
món. Al voltant de la mitat de les turbines mundials provenen de 
fabricants danesos. 
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L'energia eòlica està guanyant terreny tant en els països 
desenrotllats com en aquells que estan en vies de 
desenrotllament. 
En els països desenrotllats l'energia eòlica està sobretot 
demandada per les seues qualitats no contaminants. 
En els països en vies de desenrotllament la seua popularitat està 
relacionada amb el fet que les turbines poden ser instal·lades 
ràpidament, i que no requerixen un subministrament posterior de 
combustible. 
La indústria eòlica és ara una indústria de 3.500 milions de dòlars 
americans, amb un futur extremadament brillant, particularment 
quan les polítiques energètiques de protecció al medi ambient 
estan guanyant terreny internacionalment. 
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ANNEX III. 

 

 
 
 
color      Terreno Plano  Costa  Mar abierto Colinas 
   Accidentado Abierto 
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Com llegir el mapa eòlic d'Europa Occidental 
Este mapa eòlic d'Europa Occidental va ser originàriament 
publicat com una part de l'Atles Eòlic Europeu. Els detalls de 
com interpretar els colors s'indiquen en la llegenda de dalt.  
Les zona púrpures són les àrees amb els vents més forts mentres 
que les zones blaves corresponen als vents més dèbils. Les línies 
que dividixen les diferents zones no estan tan definides com 
apareixen en el mapa. En realitat, les àrees tendixen a 
transformar-se suaument unes en altres. 
No obstant, observe que els colors del mapa assumixen que el 
globus és redó i sense cap obstacle al vent, efectes acceleradors 
o variabilitat en la rugositat del terreny. Així doncs, pot trobar 
fàcilment emplaçaments de molt de vent per a aerogeneradors en 
tossals i contraforts en àrees del mapa, diguem, grogues o verds, 
mentres que té poc de vent en zones resguardades de les àrees 
púrpura. 
 
La potència del vent 
La potència del vent mitjana calculada en la taula és 
aproximadament el doble de la potència del vent a la velocitat 
mitjana del vent donada. 
 
La realitat és més complicada 
Les diferències locals que hi ha en realitat en el terreny 
correspondran a un dibuix molt més complicat, si prenem una 
vista més de prop. 
 

 


