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1. INTRODUCCIÓ 

Un aerogenerador és un generador elèctric que funciona convertint la          

energia cinètica del vent en energia mecànica a través d’una hèlix en            

energia elèctrica gràcies a un alternador, un generador de corrent          

elèctrica alterna. 

 

 

El nostre projecte consisteix en la construcció d’un aerogenerador d’eix          

vertical. Entra dins de les nostres capacitats a l’hora de construir-lo i pot             

acceptar el vent en qualsevol direcció. Tot i això, després de ja haver-lo             

creat un cop, creiem que podem portar el projecte a gran escala            

canviant moltes coses, com ara la turbina ja que la anterior idea va ser              

crear-la a partir d’un eix vertical i aquesta manera és una mica menys             



 

eficient que la manera més comuna de les turbines que són d’eix            

horitzontal.  

 

1.1. EN QUÈ ENS HEM INSPIRAT? 

 

Al trimestre passat ens vam veure una mica perduts a l’hora d’escollir            

quin era el nostre projecte i cap a on volíem enfocar-lo. És per això que,               

gràcies als estudiants del MIT, vam començar el projecte inspirant-nos          

en el model d’aerogenerador de Savonius. 

 

El disseny de l’areogenerador de l’enginyer finlandès S.J. Savonius         

creat el 1922 s’assemblava molt al model que nosaltres volíem crear. La            

seva idea era muntar dos semicilindres en un eix vertical i a més era              

senzill de construir i podia acceptar el vent en qualsevol direcció. Tot i             



 

això, era una mica menys eficient comparat amb el més comú de turbina             

d’eix horitzontal.  

El motiu de la diferència té a veure amb l’aerodinàmica. Les turbines            

d’eix horitzontal tenen fulles que creen un ascensor per girar el rotor,            

mentre que el disseny d'eix vertical que hem utilitzat inspirant-nos en           

l’aerogenerador de Savonius funciona a base de l’arrossegament: un         

costat crea més arrossegament en l’aire en moviment que l’altre,          

provocant el gir de l’eix. 

 

 

1.2. LA NOSTRA IDEA 

 

Bé, després d’haver creat un model d’aerogenerador que no va acabar           

de funcionar del tot, al principi d’aquest trimestre ens vam veure amb cor             

d’enfocar una mica més la nostra idea i de crear un altre aerogenerador             

portat a gran escala i treballat més a fons. Va ser en aquest moment,              

que va aparèixer el Covid-19 i tot va haver de canviar radicalment. La             

nostra idea era millorar, de forma extremada i amb tots els recursos que             

teníem a l’escola, el nostre projecte i portar-lo com ja hem dit a gran              

escala. Volíem un nou model d’aerogenerador que creés la seva          



 

electricitat amb un generador simple que produís polsos de corrent o           

corrent altern. Ho faria passant imants forts per sobre unes bobines de            

filferro fi. Cada vegada que un imant passés per sobre d’una bobina, la             

bobina s’energitzaria amb electricitat. Amb 4 bobines connectades en         

sèrie, el resultat seria un quadruplatge de la tensió, però la nostra            

intenció era posar 8 bobines en comptes de 4. 

 

Aquesta és la manera més senzilla i possiblement més eficaç de           

generar electricitat i és el mateix principi bàsic utilitzat en gairebé tots els             

aerogeneradors, fins i tot en els comercials a gran escala. L’electricitat           

d’un aerogenerador varia amb la velocitat del vent, per la qual cosa, per             

fer-ne un ús pràctic, s’ha de poder emmagatzemar-la a les bateries o            

canviar-la per una forma que dóna un voltatge estable i constant.           

Normalment, l'electricitat dels aerogeneradors es converteix de corrent        

altern a corrent continu, que es pot utilitzar per carregar bateries.  



 

El fet de no poder acabar el curs a l’escola i en condicions normals ha               

provocat que, malauradament, el projecte final no sigui el que realment           

hauria d’haver estat. És per això que durant aquests mesos de           

confinament hem hagut de fer una mica el que hem pogut. Tot el que              

havíem començat i avançat a l’inici del 3r trimestre s’ha vist perdut ja             

que no vam estar a temps d’agafar els materials i tot allò creat abans de               

la quarantena, i això va provocar que haguéssim de trobar alguna forma            

de tirar endavant l’últim i estrany projecte del curs.  

Per això i molt més el procés de treball ha estat molt diferent però hem               

intentat seguir les indicacions i els passos per fer l’areogenerador. 

 

2. MATERIALS 

Per desenvolupar el projecte es necessiten un seguit de materials que           

permeten portar a terme el muntatge de les diferents estructures que es            

volen crear.  

 
1 ampolla de plàstic     Una base de 14x15      Filferro magnètic esmaltat 

 
 
 
 
 

 



 

Imants de 2cm de diàmetre            1 pal de fusta             Bombeta LED 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartró                                   Cinta  
 

 
 
 
 
 
 
 

3. EINES 

Per desenvolupar el projecte es necessitem un seguit d’eines que 

faciliten el muntatge de les diferents estructures que es volen crear.  

Per muntar-les es necessiten: 

 
Pistola de cola                         Regle                                  Tisores 

 
 
 
 
 
 



 

Cutter                              Tornavís                              Compàs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llàpis                        Serra d’arquet                      Compressor d’aire 
 

 
 
 
 

 
 

Paper de vidre                        Ulleres de protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROCEDIMENTS 

Primerament vam començar el projecte creant un seguit d'idees i 

esbossos de com volíem que aquest acabés quedant. Un cop vam tenir 

això fet vam aconseguir els materials necessaris per dur a terme el 



 

projecte i vam començar a crear-lo. Els passos per fer-ho van ser els 

següents. 

 
 

1. Marc i base 

Vam agafar un llapis, un regle i un compàs, amb aquests utensilis vam             

dibuixar una circumferència de 6 cm de radi i vam foradar el centre de la               

circumferència amb una broca, seguidament vam travessar la fusta amb          

un pal també de fusta i posteriorment el vàrem fixar amb cola calenta. 

      

 

2. Confecció de les bobines 

Seguidament vam agafar trossos de cartró i vam fer una estructura on            

poder envoltar el coure i que ens quedessin les bobines desitjades.  

 



 

 

Vam envoltar el filferro a l’estructura, tal com es mostra. Vam fer 4             

bobines, cadascuna amb 200 voltes de filferro, i ens vam assegurar que            

hi havia un ampli espai entre cada bobina. 

Després vam soldar les bobines tancant el circiut i amb el voltimetre ens             

vam ajudar a assegurar que es podia obtenir l'electricitat a través de tots             

ells. 

  

 

3. Construcció de l’Estator 

Vam situar amb fluïdesa totes les 4 bobines sobre la base, tal com es 

mostrava al diagrama.  

 



 

 

 

A més ens vam assegurar que els torns del filferro poguéssin transportar 

electrons en sentit horari a cada bobina. 

Un cop ens vam assegurar de que les bobines estaven posicionades 

correctament, les vam enganxar sobre el cercle que havíem dibuixat 

anteriorment a la base. I finalment vam connectar els extrems lliures 

dels cables de la bobina al díode emissor de llum (un LED). 

 

 

 

 

4. El Rotor 

Utilitzant el compàs vam fer a la fusta un circumferència de 12 cm de              

diàmetre, seguidament vam tallar aquesta circumferència amb una serra         

d’arquet. Mitjançant un regle, vam marcar una cara del disc del rotor            

amb línies perpendiculars. Ens vam assegurar que les dues línies són           



 

perpendiculars. Per finalitzar aquesta part del procediment vam        

enganxar els imants a la fusta seguint les línies ja assenyalades, vam            

posar 6 imants a cada línia de banda a banda de la peça de fusta 

 

 

  

 

5. La turbina 

Primer vam agafar una plantilla que ens van proporcionar els membres           

del MIT i la vam calcar a una cartolina de cartró. Seguidament i un com               

dibuixada vam tallar la part del cartró senyalada amb un cutter, i            

d’aquestes figures n’haviem de fer 2, una per cada banda de l’ampolla            

de plàstic. 

  

 

 



 

En el centre de les figures vam fer-li un forat del mateix tamany que li               

havíem fet a la base de fusta perquè pogués entrar el pal. Mentrestant             

l’altra part del grup es va dedicar a tallar una ampolla de plàstic per la               

meitat de tal manera que quedes dividida en 2 parts.  

 

 

 

Un cop teniem l’ampolla en 2 parts i les 2 figures de cartró tallada les               

vam ajuntar les plantilles i les bandes de les ampolles amb la cola             

calenta per tal de que quedessin fixes. 

 

  

 

 

 



 

6. Passos finals 

 

 

Vam empènyer amb cura l’extrem apuntat de l’eix de la turbina a través             

de la part superior del disc del rotor al seu centre exacte i vam              

comprovar que la turbina girava adeqüadament. L’aereogenerador va        

quedar de la següent forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. CORPUS CIENTÍFIC 

 
RESUM: 
 
L’areogenerador es compon d'un rotor frontal, un estator i un rotor           

posterior. Tots dos rotors estan units per un eix longitudinal. El estator            

conté bobines de filferro de coure, en les quals es indueix el voltatge             

producte del flux variable que produeix el camp magnètic dels imants           



 

permanents ubicats en els rotors frontal i posterior. El estator està           

muntat en una base fixa, immòbil. Els imants permanents se situen de            

manera que el flux magnètic passa d'un rotor a un altre, creuant a través              

de les bobines de l'estator, mentre l'eix del rotor gira; s'indueix així el             

voltatge sinusoïdal en els terminals de les bobines. 

 
El procés de conversió de l'energia cinètica de vent en energia elèctrica            

ha de passar per tres processos de transformació: aerodinàmica,         

mecànica i elèctrica. A cada pas, una part de l’energia es perd i com a               

conseqüència, l'energia elèctrica que pot desenvolupar un       

aerogenerador és menor que l'energia de vent que incideix sobre ell.           

Això no és específic de l'energia eòlica, ja que tots els procediments            

d'obtenció d'energia presenten pèrdues. 

 

EFICIÈNCIA AERODINÀMICA: 

Mitjançant un càlcul de física elemental, es pot demostrar que una           

determinada massa d'aire, amb una densitat "r", movent-se a una          

velocitat "v", transfereix en un temps "t" una quantitat d'energia          

mecànica a les aspes d'un rotor que escombren una àrea "A", ve            

donada per la següent expressió: 



 

 

 

EFICIÈNCIA MECÀNICA:  

L'eix de la turbina impulsa una caixa de canvis que canvia la velocitat de              

rotació provocada pel vent a una velocitat que s'adapti millor a el            

generador d'energia elèctrica a què està connectat. 

 

EFICIÈNCIA ELÈCTRICA:  

A la sortida de la caixa de canvis, l'eix d'alta velocitat s'acobla a el rotor               

d'un alternador, que converteix l'energia mecànica de rotació en energia          

elèctrica, que pot ser contínua o alterna, depenent de si és un generador             

de corrent continu o un alternador. En aquest últim cas, ocorre que per             

la variabilitat inherent a el vent, la velocitat de gir, lògicament, no és             

estable, de manera que la freqüència del corrent generat no coincideix           

amb els 50 Hz exactes de la xarxa elèctrica. Per tant, cal acoblar             

complexos circuits electrònics de potència per convertir la freqüència de          

l'energia produïda a la valor exacte de 50 Hz, necessària per poder            

bolcar-la en la xarxa elèctrica. 

 



 

 

6. PROBLEMES 

 

El nostre objectiu principal quan vam decidir tornar a dur a terme aquest             

projecte i fer-lo de nou, era poder resoldre tots aquells problemes que            

en el primer intent ens van impedir el funcionament de l’aerogenerador. 

 

El primer dels problemes que vam tenir va ser que els imants que vam              

comprar principalment eren massa poc potents per la potència que          

requereix el nostre treball, però vam solucionar-ho amb rapidesa i          

eficacia. Vam haver de comprar un tipus d’imant anomenats imants          

neodimi que són bastant més potents que els que havíem comprat en            

un inici. 

 

El segon problema que vam tenir va ser la falta de coure bo que la vam                

resoldre el mateix dia pelant un cable de una làmpada que havíem            

utilitzat per un treball ja acabat, vam aconseguir uns metres més de            

coure que finalment vam enroscar i poder utilitzar per el nostre projecte. 

 



 

El tercer va ser la bombeta que preteníem utilitzar per la funció final del              

nostre treball que era engegar una bombeta a través de l’energia que es             

produïa a través del vent. La bombeta que volíem utilitzar era un            

bombeta de làmpada normal però els membres del MIT ens van dir que             

era impossible que la poguéssim engegar i que necessitàvem una          

bombeta led molt petita. Dit això vam agafar una bombeta verda LED            

però tampoc vam aconseguir encendre-la i uns dies després ens van dir            

que aquesta bombeta LED verda també era massa potent i que era            

millor que provéssim amb una bombeta LED vermella que necessita          

menys energia per poder-se encendre. 

 

I per acabar, l’últim problema que vam tenir va ser que ens vam adonar              

que potser un dels motius pel qual no va funcionar el nostre treball, va              

ser que el imants els havíem col·locat alternant Nord-Sud-Nord-Sud i en           

realitat havíen d’anar col·locats tots Nord-Nord-Nord-Nord. 

 

No obstant els problemes que ens hem hagut d’enfrontar aquest          

confinament superen sens dubte els del trimestre passat. Ha sigut molt           

més complicat intentar superar-los ja que al principi ens pensàvem que           

només havíem de superar els explicats anteriorment i que fan referència           



 

als del primer intent d’areogenerador. Però a aquests es van afegir els            

problemes del confinament que el Covid-19 ha portat. Hem intentat          

acabar el projecte resolent aquells problemes que van fer que el           

trimestre passat l’areogenerador no funcionés però ens hem quedat curs          

de temps i de recursos.  

 

  

7. CONCLUSIONS 
 
 

Les conclusions a les que hem arribat un cop acabat el trimestre i el              

curs, no són les que hauríem desitjat en un inici. Impotència és la             

paraula que millor podria definir el nostre sentiment envers aquest últim           

trimestre, ja que aquest últim el vam agafar amb unes ganes immenses            

perquè volíem demostrar que sí que realment érem capaços de treure           

un bon aerogenerador que pogués funcionar i pogués crear energia.          

Però la sort no ens va acompanyar i ens vam veure atrapats en un              

confinament i en no poder tornar a l’escola per treballar i tenir tots els              

materials i eines necessàries per poder complir el nostre objectiu inicial. 

Ens hagués encantat poder acabar l’aerogenerador de una forma més          



 

bona i que complís tots els nostres requisits, però bé, hem après que les              

persones ens hem d’enfrontar a tot allò que la vida ens posa al davant i               

trobar sempre una solució a aquells problemes o malestars que hem de            

solucionar. 

 


