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RESUM / RESUMEN / ABSTRACT 
 

Resum 

Les energies hidràulica, eòlica o fotovoltaica, entre altres renovables, estan en contínua            

expansió i desenvolupament, però comença a sorgir una nova forma d’obtenir-la,           

relacionada amb la força de les onades. Actualment existeixen alguns dispositius, tipus            

boia, que permeten obtenir una certa quantitat d’energia, però que presenten un únic             

suport que monitora el moviment vertical de les onades. Aquest únic suport considero que              

redueix la seva eficiència. És per això que s’ha dissenyat un sistema amb tres punts               

d’ancoratge equidistants en un angle de 120º que, de manera independent, poden generar             

electricitat, gràcies al moviment vertical de cadascun d’ells. En condicions controlades,           

s’ha pogut obtenir un total de 18 V de potencial que ha permès encendre una pantalla                

LED, gràcies a la conversió de l’energia elèctrica alterna originada en els tres motors, en               

una contínua gràcies a un sistema de ponts de díodes. El següent pas és provar-lo en un                 

simulador d’onades i observar la seva viabilitat. Per això, ja s’ha contactat amb la UPC.               

Encara que és un primer prototip; per tant, millorable, és una primera modificació dels              

sistemes ja existents.  

Paraules clau: energia undimotriu, onades, medi ambient, tecnologia, innovació. 

 

Resumen 

Las energías hidráulica, eólica o fotovoltaica, entre otras renovables, están en continua            

expansión y desarrollo, pero empieza a surgir una nueva forma de obtenerla, relacionada             

con la fuerza de las olas. Actualmente existen algunos dispositivos, tipo boya, que             

permiten obtener una cierta cantidad de energía, pero que presentan un único soporte             

que monitoriza el movimiento vertical de las olas. Este único apoyo considero que reduce              

su eficiencia. Es por ello que se ha diseñado un sistema con tres puntos de anclaje                

equidistantes en un ángulo de 120º que, de manera independiente, pueden generar            

electricidad, gracias al movimiento vertical de cada uno de ellos. En condiciones            

controladas, se ha podido obtener un total de 18 V de potencial que ha permitido               

encender una pantalla LED, gracias a la conversión de la energía eléctrica alterna             
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originada en los tres motores, en una continua gracias a un sistema de puentes de diodos.                

El siguiente paso es probarlo en un simulador de olas y observar su viabilidad. Por ello, ya                 

se ha contactado con la UPC. Aunque es un primer prototipo; por tanto, mejorable, es una                

primera modificación de los sistemas ya existentes. 

Palabras clave: energía undimotriz, olas, medio ambiente, tecnología, innovación. 

 

Abstract 

The hydraulic, wind or photovoltaic energies, among other renewable energies, are in            

continuous expansion and development, but a new way to obtain it begins to emerge,              

related to the strength of the waves. Currently there are some buoy-type devices that allow               

a certain amount of energy to be obtained, but with only one support that monitors the                

vertical movement of the waves. This only support I think reduces its efficiency. That is               

why a system has been designed with three anchoring points equidistant at an angle of               

120º that, independently, can generate electricity, thanks to the vertical movement of each             

of them. Under controlled conditions, it has been possible to obtain a total of 18 V of                 

potential that has allowed to light an LED screen, thanks to the conversion of the               

alternating electrical energy originated in the three engines, in a continuous thanks to a              

system of diode bridges. The next step is to test it in a wave simulator and observe its                  

viability. To do this, you have already contacted the UPC. Although it is a first prototype;                

therefore, improvable, it is a first modification of existing systems. 

Keywords: wave energy, waves, environment, technology, innovation. 
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INTRODUCCIÓ 
 

¿Fins a quin punt les energies tradicionals tenen un límit d’existència? ¿S’aprofiten al             

màxim les energies renovables? ¿Realment es coneix l’energia produïda per les onades?            

I els sistemes existents actualment, ¿són eficients? Aquestes són algunes de les            

preguntes que m’han permès realitzar el treball present. 

Si comencem per la tercera pregunta i la volguéssim respondre, ens trobem amb la              

sorpresa que no existeix encara al diccionari de la Real Academia de la Lengua Española               

cap terme que defineix “l’energia produïda per les onades” (Fig. 1; ), sent el mot més                1

pròxim, encara que no igual, el de l’energia mareomotriu, definida com a “energia             

obtinguda a partir del moviment de les marees” ( ). Realitzant noves recerques en altres              2

espais web, trobarem una entrada de l’any 2011 que ens confirma aquesta absència (Fig.              

2; ). El terme que volem indagar es coneix com a “undimotriu”, paraula composta que               3

significa motor per onades (“undi”, onada, “motriu”, motor). En conseqüència, ens trobem            

amb un terme utilitzat en àrees molt concretes i poc familiar per al públic en general. 

 

  

Figura 1. Captura de pantalla d’alguns tipus 
d’energia, però en la que està absent aquell 
que defineix “energia obtinguda a partir del 

moviment de les onades”.  
Font: https://dle.rae.es/?id=FGD8otZ 

Figura 2. Captura de pantalla de la pàgina de 
Fundéu BBVA on s’indica la falta del terme 

“undimotriu” en el diccionari de la RAE.  
Font: https://www.fundeu.es/consulta/unde 

motriz-4342/ 
 

1 RAE. Energia: https://dle.rae.es/?id=FGD8otZ 
2 RAE. Energia maremotriz: https://dle.rae.es/?id=FGD8otZ 
3 Fundéu BBVA. Undimotriz: https://www.fundeu.es/consulta/undemotriz-4342/ 
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Com tota energia indicada com renovable, i definida per la RAE com “energia les fonts de                

les quals es presenten a la naturalesa de manera contínua i pràcticament inesgotable” ( ),              4

cada vegada està tenint més auge per substituir les anomenades energies no renovables             

(combustibles fòssils, energia nuclear, entre altres). Això és degut a un augment            

progressiu de la demanda de l’energia elèctrica a escala mundial, l’augment en la dificultat              

dels sistemes actuals en generar-les i les problemàtiques ambientals associades. És per            

això que, cada vegada, s’estan buscant alternatives per respectar el medi ambient ( ). 5

L’energia hidràulica, eòlica, tèrmica i fotovoltaica, estan en contínua expansió i           

desenvolupament, però comença a sorgir una nova forma d’obtenir-les aprofitant la força            

de les onades ( ) i les marees, denomina energia undimotriu o onamotriu ( ). Aquesta              6 7

presenta gran potencial energètic i s’estima que només Europa seria capaç de generar             

entre 120 a 190 TWh/any (dades per al 2011; ); comparant-la amb una central nuclear               8

mitjana, aquesta és capaç de generar de 8 a 10 GWh/any suficient per alimentar              

elèctricament a 2 milions de llars (dades per al 2017; ).  9

Finalment, actualment existeixen alguns dispositius, tipus boia, que permeten obtenir una           

certa quantitat d’energia, però que presenten un únic suport (Ria de Bilbao, Espanya ( );              10

Sotenäs, Suècia ( ); o Fortaleza, Brasil ( ); Fig. 3) que monitora el moviment vertical de               11 12

les onades (Fig. 4). Tots ells es caracteritzen per presentar un sol suport a la boia, encara                 

que existeixen altres sistemes, no analitzats en aquest treball, amb disseny diferent ( ). 13

Amb totes aquestes dades, la motivació per realitzar el present treball és clara i doble. Per                

una part, donar a conèixer aquest terme en el meu entorn, tant educatiu com social (i, per                 

què no, investigador), i intentar millorar els sistemes existents, centrant-me en el cas de              

les boies d’un únic punt de suport. El disseny i creació d’una proposta és la base que es                  

presenta en aquest estudi. A més, existeix un component personal i acadèmic darrere             

4 RAE. Energía renovable: https://dle.rae.es/?id=FGD8otZ  
5 UCM (2011). Hacia una ética de la biosfera para crisis ambiental (tesis): https://eprints.ucm.es/12646/1/T3 2767.pdf 
6 Etymol.com (2017). Brochure Undimotriz. http://www.etymol.com/downloads/brochure%20_undimotriz _etymol.pdf.  
7 Wikipedia (2018). Energía undimotriz. https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_undimotriz 
8 Madrid+ (2011). Producción de energía a partir de las olas del mar: http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis 
/analisis.asp?id=50609 
9 Foro nuclear (2017). Uranio, energía y piscinas de combustible: https://www.foronuclear.org/es/consultas-al-experto/ 
122837-uranio-energia-y-piscinas-de-combustible 
10 El Correo (2016). Euskadi se enchufa al Cantábrico: https://www.elcorreo.com/alava/economia/201608/04/primer-captador- 
flotante-energia-20160804122631.html  
11 Twenergy (2017). Energía Undimotriz Comercial: 
https://twenergy.com/a/energia-undimotriz-comercial-suecia-aprovecha-la-energia-de-sus-olas-2697 
12 EcoPortal.net. Central undimotriz en Brasil: https://www.ecoportal.net/paises/brasil/central-undimotriz-en-brasil/ 
13 Universidad Carlos III (2017). Cálculo y diseño de una central undimotriz (TFG): https://orff.uc3m.es/ 
bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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d’aquesta doble motivació. El tutor del treball sempre ens diu que en una investigació ha               

d’haver-hi una aportació pròpia i, juntament amb el fet que en la meva família l'interès per                

la tecnologia i les enginyeries sempre ha sigut alt, m’ha portat a buscar temes que               

compleixin amb aquest conjunt de propòsits i que, a més, fos interdisciplinari, com és              

aquest cas: tecnologia i medi ambient. 

 

  

Figura 3. Alguns dels sistemes existents. 
Font: https://energias-renovables-y- 

limpias.blogspot.com/2012/08/definicion-de-en
ergia-undimotriz-y-sistemas-de-captacion.html 

Figura 4. Física del moviment de les onades. 
Font: http://www.mecanica.frba 
.utn.edu.ar/energiaundimotriz/  

 

Antecedents 

Moltes vegades, realitzant la recerca bibliogràfica corresponent, existia una certa confusió           

entre els termes “energia mareomotriu” i “energia undimotriu”, sent aquest últim el menys             

conegut com s’ha comentat anteriorment. Suposo que la causa està en el fet d’incloure              

ambdós en les anomenades energies del mar. Una vegada definit el tema a tractar, s’ha               

cercat exemples de sistemes existents, donat que són molts menys importants que no els              

que es troben en disseny, donat l’augment progressiu de la importància d’aquest tipus             

d’energia ( , , , , ). Segons dades del 2011, només uns pocs han assolit l’etapa            14 15 16 17 18

d’assaig a escala real en el mar i només un dels desenvolupaments (Pelamis de Pelamis               

Wave Power) pot considerar-se proper a la fase d’explotació comercial ( ).  19

14 Ibañez, P. (2008). Energías de la olas: Situación y Futuro: https://www.udc.es/iuem/documentos/doc_xornadas/anaeco/ 
APROVEITAMENTODA ENERXIADASOLAS.pdf.  
15 Eco Wave Power (2018). Wave Energy: https://www.ecowavepower.com/ 
16 US EIA (2018). Energy Explained. Wave Power. https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page =hydropower_wave 
17 Darvil, A. (2018). Energy Resources: Wave Power: http://www.darvill.clara.net/altenerg/wave.htm. 
18 Wedge Global (2014). Energía de las olas: https://www.wedgeglobal.com/es/noticias/item/16-energia- de-las-olas 
19 Madrid+ (2011). Producción de energía a partir de las olas del mar: http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/              
analisis.asp?id=50609 
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Els dispositius per l’aprofitament de l’energia de les onades han de fer front a diverses               

dificultats per al seu desenvolupament: entorn corrosiu, treball en condicions          

meteorològiques extremes i variabilitat en la potència i baixa freqüència de les onades.             

Per tractar de donar resposta a aquestes dificultats, s’han proposat un gran nombre de              

dispositius per l’aprofitament d’aquest tipus d’energia, en clar contrast amb qualsevol altre            

tipus d’aprofitament d’energia renovable. Fins a l’any 2011 s’han desenvolupat més de            

100 tipus de generadors, que realitzen l’aprofitament de l’energia de les onades sobre la              

base d’algunes de les següents tecnologies ( ), que s’explicaran amb més detall al llarg              20

del treball, com són la columna oscil·lant d’aigua (consisteix en l'oscil·lació de l'aigua dins              

d'una càmera semisumergida i oberta per sota del nivell del mar.), els sistemes             

totalitzadors (atrapen l'onada incident, emmagatzemant l'aigua en una presa elevada), els           

sistemes basculants (el moviment de balanceig es converteix a través d'un sistema            

hidràulic o mecànic en moviment lineal o rotacional per al generador elèctric) i els              

sistemes de bombeig (mitjançant un flotador en una mànega elàstica). 

El present estudi s’ha centrat, per consegüent, en els sistemes basculants, concretament            

de tipus boia, per dues causes: major facilitat per construir un nou prototip amb una               

tecnologia més o menys accessible, i per presentar, en la seva majoria, un únic punt de                

suport. En concret, dels existents, s’han analitzat els següents: 

● Boia Undimotriu de OceanTec (Ria de Bilbao, ; Fig. 5): aquesta boia vertical,             21

denominada Marmok A-5, és un dispositiu en acer que conté tot l’equipament mecànic             

i elèctric capaç de generar energia mitjançant el moviment de les onades. Té unes              

dimensions de 42 metres de llarg i un diàmetre de 5 metres, amb un pes de 30 tones,                  

submergit quasi en la seva totalitat, llevat el cap flotant. Genera energia mitjançant la              

tecnologia OWC (columna d’aigua oscil·lant), que aprofita el moviment de les onades            

per turbinar aire i produir electricitat. Va ser botada l’any 2016 i es troba a la ria de                  

Bilbao, a uns 10 km de la costa. 

● Boies a les costes de Sotenäs (Suècia, ; Fig. 6): es considera una de les plantes                22

pioneres a escala mundial d’energia undimotriu connectada a la red comercial           

20 Madrid+ (2011). Producción de energía a partir de las olas del mar: http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/              
analisis.asp?id=50609 
21 Energías del Mar (2017). La boya undimotriz diseñada por Oceantec sobrevive un año de pruebas en el Cantábrico:                   
https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/el-prototipo-undimotriz-disenado-por-oceantec-sobrevive-20171226 
22 Greenteach (2019). Energía undimotriz comercial: https://www.greenteach.es/energia-undimotriz-comercial -suecia/ 
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elèctrica, ja que va començar a funcionar l’any 2011. El projecte, realitzat en             

col·laboració entre les companyies Seabased, Fortum i l’Agència d’Energia Sueca, va           

suposar una fita en l’ús de l’energia undimotriu de forma comercial, sent un pas ferm               

en l’esforç d’obtenció d’energia elèctrica a partir del moviment de les onades del mar i               

una gran oportunitat per donar a conèixer aquest tipus d’energia renovable. 

 

  

Figura 5. Sistemes de boies al Cantàbric. 
Font: https://www.energias-renovables.com/ 

energias_del_mar/oceantec-20171226  

Figura 6. Sistema de boies al mar del Nord 
(Suècia). 

Font: https://twenergy.com/a/energia 
-undimotriz-comercial-suecia-aprovecha-la-en

ergia-de-olas-2697 
 

● Boia a la costa de Porto do Pacem (Brasil, ; Fig. 7): ubicada en Porto do Pecém,                 23

el prototip de 50 kilowatts està conformat per dos mòduls, i cadascun d’ells té un               

flotador, una branca i la bomba. Una vegada fixats, contribueixen a un únic conjunt de               

turbines, generadors i cambra hiperbàrica. Actualment es troba fora de servei en            

espera de noves inversions i actualització dels models existents para augmentar la            

seva eficiència ( ).  24

Un sistema alternatiu a les boies és el que s’utilitza a la central undimotriu de Mutriku, a                 

Cantàbria, que treballa mitjançant un sistema de cambres d’aire (Fig. 8). La tecnologia             

consisteix en una estructura la part superior de la qual forma una cambra d’aire i, la part                 

inferior, està submergida a l’aigua. Quan l’onada ve, el nivell de l’aigua dins de la càmera                

augmenta, desplaçant l’aire i fent que una turbina es mogui. Quan l’onada se’n va, el               

23 Energía Limpia XXI (2015). Brasil y Argentina aprovechan energía de las olas del mar: 
https://energialimpiaparatodos.com/2015/01/13/brasil-aprovecha-energia-de-las-olas-del-mar/ 
24 Marine Technology News: https://www.marinetechnologynews.com/blogs/wave-energy-research-in-brazil- taking-off-700004 
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nivell de l’aigua baixa i l’aire flueix en la direcció contrària. Gràcies a una turbina reversible                

pot aprofitar-se el flux d’aire en ambdues direccions per moure la turbina, que està              

associada a un generador elèctric que al seu torn està acoblat a la xarxa elèctrica a través                 

de convertidors elèctrics de potència ( , ). 25 26

 
 

  

Figura 7. Imatge de les boies del sistema 
brasiler. 

Font: https://energialimpiaparatodos.com 
/2015/01/13/brasil-aprovecha-energia-de-las-o

las-del-mar/  

Figura 8. Visió panoràmica de l’estació de 
Mutriku. 

Font: https://www.diariorenovables.com 
/2017/12/central-undimotriz-de-mutriku-analisi

s-datos-produccion-problemas.html 
 

Amb totes aquestes dades, i tal com s’ha comentat a l’apartat d’introducció, s’ha decidit              

treballar amb el sistema de boies, ja que el considero com més factible per dissenyar un                

prototip que no amb altres que he trobat en les diferents fonts bibliogràfiques estudiades.              

De totes maneres, també he observat que molts d’aquests sistemes presenten           

discontinuïtats en el seu funcionament (i com a exemple la central brasilera) a causa dels               

alts costos que implica posar en marxa una instal·lació d’aquest tipus. 

 

 

 

 

25 DiarioRenoblables (2017). Analizamos los datos de la Central de Motriku: https://www.diariorenovables 
.com/2017/12/central-undimotriz-de-mutriku-analisis-datos-produccion-problemas.html 
26 Mutriku Turismoa (2019). Planta undimotriz de Mutriku: https://www.mutriku.eus/es/turismo/mutriku/planta-olas  
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OBJECTIUS I HIPÒTESIS 
 

3.1. Objectius 

L’objectiu inicial és analitzar alguns sistemes d’obtenció d’energia marina i, en especial la             

undimotriu, existents de cara a valorar quin o quins d’ells podria ser més adient per a la                 

realització d’un sistema de producció d’energia a partir de les onades del mar. 

Posteriorment i, a partir del format de oscil·lant indicant a l’apartat anterior, dissenyar i              

construir un sistema de boia que millori el rendiment per l’obtenció d’energia a partir del               

moviment de les onades (energia undimotriu) a partir d’un augment de punts de fixació              

que tinguin un recorregut vertical, seguint aquest moviment sinusoidal (McCormick, 2007,           

, ).  27 28

Finalment, monitorar l’obtenció d’energia del prototip muntat i funcional amb l’ajuda           

d’entorns més pròxims a la realitat ( ), com seria una piscina d’onades (sistema controlat)              29

o en el mateix mar, pròxim a la costa. Per això, es pretén contactar amb la Facultat de                  

Nàutica o amb les instal·lacions del Canal d’Investigació i Experimentació Marítima           

(CIEM), ambdós pertanyents a la UPC. 

 

3.2. Hipòtesis 

Per una part, s’ha estudiat el sistema de boia, ja que resulta més viable per a la realització                  

de prototips que no altres sistemes plantejats.  

Per altra, considero que el sistema de boia que existeix actualment a la central de Porto                

do Pacem, base del meu prototip, fixada en un punto té una menor eficiència que el                

proposat, donat que només monitora un punt de cara a l’obtenció d’energia per moviment              

vertical de les partícules d’aigua que passen per aquest punt. La resta, doncs, no aprofita               

el moviment de l’onada i, en conseqüència, la totalitat de la superfície de contacte de la                

boia amb l’aigua. 

27 Grupo de trabajo I+D+I (2019). Tipos de onda:  http://www.mecanica.frba.utn.edu.ar/energiaundimotriz/? page_id=270 
28 Sitiosolar.com (2013). La nueva central de captación de energía de las olas en Portugal y otros sistemas de obtención de energía en 
el mar: http://www.sitiosolar.com/la-nueva-central-de-captacion-de-energia-de-las-olas-en-portugal-y-otros-sistemas-de-obtencion- 
de-energia-en-el-mar/  
29 Castaño, M. (2015). Sistema de monitorización y supervisión de una boya para generación de energía undimotriz:                 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/12799 
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És possible, doncs, obtenir més energia si monitorem una major quantitat de punts que              

presentin aquest moviment vertical. Per això, es pretén provar el sistema en algun tanc de               

generació d’onades com el que existeix a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Finalment, el contacte amb entitats o empreses de l’àmbit de l’energia undimotriu pot             

ajudar a valorar una possible sortida comercial del sistema proposat o, almenys, saber             

com funciona el món professional des de que es crea un prototip fins que es fa realitat. 
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BREU HISTÒRIA DE L’ENERGIA HIDRÀULICA 
 

Els inicis de l’aprofitament de l’energia undimotriu es remunten temps enrere. Al llarg de la               

història s’han succeït un seguit de fets que han contribuït a què la energia hidràulica sigui                

una de les alternatives més eficients i ecològiques de cara al futur; en el present treball es                 

fa especial èmfasi en els següents personatges i invencions: 

● Segle XVIII: L’any 1799 es patenta a França el primer conversor d’energia            

undimotriu. 

● Segle XIX: L’espanyol Don José Barrufet patenta una máquina per a l’aprofitament            

de les onades i que va definir com a “marmotor”. 

La máquina (Fig. 9) constraba d’una sèrie de boies que pujaven i baixaven seguint              

el moviment de les onades, el qual era transmès a uns generadors elèctrics que              

eren capaços de subministrar un mínim de potència de 0,36 kWh. 

 

 

Figura 9. Màquina Marmotor    
construïda per Don José    
Barrufet 
Font: https://alpoma.net/tecob/  
?p=7659 

 

● Segle XX: Noruega i Escòcia destaquen com a països líders en aquest tipus de              

tecnologies, motiu pel qual l’any 1985 s’instal·la la primera planta undimotriu a la             

costa propera a Bergen. 

Escòcia, per la seva part, experimenta amb aquests sistemes a les illes Orkney, on              

actualment es troba el centre de testeig més gran d’Europa (European Marine            

Energy Center; EMEC; Fig. 10; ). Aquest és un centre vanguardista en el             30

30 EMEC: http://www.emec.org.uk/ 
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desenvolupament de l’energia undimotriu i mareomotriu que duu a terme prototips           

dels dispositius de captació en tancs artificials, simulant condicions d’onatge.          

Aquest centre ofereix recollir informació i estudiar el comportament dels dispositius           

per a demostrar la seva viabilitat comercial, facilitant i possibilitant així molts dels             

èxits del sector. 

Al mateix temps, el francés Bouchaux-Pacei aconsegueix subministrar a la seva llar            

electricitat mitjançant un sistema pneumàtic similar a les actuals columnes d’aigua           

oscil·lants ( ). 31

Al 1945, tenint en compte que la Segona Guerra Mundial va complicar altament la              

investigació en aquest camp, el pioner Yoshio Masuda inicia els estudis en            

l’aprofitament de l’energia de l’onatge. Aquest va aconseguir desenvolupar un          

sistema pneumàtic per a la càrrega de bateries en vies de navegació amb l’ajut              

d’una turbina d’aire de 60 W. 

Així mateix, Amèrica i Japó comencen a desenvolupar sistemes de captació           

d’energia, però no és fins a principis dels anys 70 a Regne Unit que realment               

s’inicia la investigació a gran escala. 

● Segle XXI: A dia d’avui els Estat Units, Austràlia, l'Índia, la Xina, Suècia i Japó es                

troben en fases de proves d’aquesta tecnologia. Paral·lelament, es destaca          

l’existència un parc undimotriu a Portugal que ja aboca electricitat a la xarxa ( ). 32

 

 

 

 

 

 

 

31 Convertor undimotriz de columna de agua oscilante (2013): https://patentados.com/2013/convertidor-undimotriz-de-columna.1  
32 Energia undimotriz en Peniche (Portugal; 2016): http://www.mecanica.frba.utn.edu.ar/energiaundimotriz/?p=835 
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TIPUS D’ENERGIA MARINA 
 

Des de fa uns anys, el mar ha estat aprofitat de moltes maneres, a més de la més nova,                   

l’energia undimotriu. En aquest apartat s’explicaran breument alguns d’aquests sistemes. 

 

5.1. Energia mareomotriu 

El moviment de les marees, generat per la desigual atracció de la Lluna i el Sol (aquest en                  

menor mesura) sobre la Terra, és aprofitat per a moure turbines que, a la seva vegada,                

mouen un alternador que s’encarrega de la generació elèctrica.  

Un dels majors avantatges de l’aprofitament de les marees és la seva fàcil previsió. Es               

coneix que les aigües pugen i baixen dues vegades al dia i el moment en què ho fan ( ).                   33

A més, el potencial de les mateixes és relativament constant, ja que les marees no               

pateixen grans variacions al llarg de l’any. 

El cost del MWh d’aquesta energia ha aconseguit ser similar al d’una central de generació               

elèctrica convencional, sense emissions de gasos nocius a l’atmosfera, consum de           

combustibles fòssils i riscos de les centrals nuclears ( ). Según el informe «Renewables             34

2005 Global Status Report», del Worldwatch Institute, la capacidad instalada a nivel            

mundial a finales de 2004 era de 0,3 GW. En comparación con el resto de las renovables,                 

las investigaciones para obtener energía de los mares y océanos se encuentran todavía             

en una fase preliminar, aunque su potencial es muy alto ya que cualquier país con costa                

podría utilizarla ( ).  35

Existeixen tres mètodes d’aprofitament de l’energia de les marees: 

● Generadors de corrents marines (Fig. 10): Aquesta tecnologia és similar a la            

eòlica. Es fa ús de l’energia cinètica de l’aigua en moviment per a moure els rotors                

de les turbines submergides. La instal·lació consisteix en un pilar ancorat al fons             

marí on, fora de l’aigua, es troba una cabina d’operacions. De forma simètrica, se              

situen els dos rotors bipala d’uns 20 metres de diàmetre, els quals poden hissar-se              

33 Les marees: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesblancoamorculleredo/system/files/lecturas_13.pdf 
34 Píriz, G. (2016) Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
35 Abengoa (2007). Energías incipientes para la obtenció de energia eléctrica: 
http://www.abengoa.com/htmlsites/boletines/es/diciembre2007ext/fr_renovable.htm 
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per tasques de manteniment. Aquesta tecnologia té un cost i un impacte ambiental             

reduïts. 

 

 

Figura 10. Imatge representativa d’un 
generador de corrents marines. 
Font: http://www.abengoa.com/htmlsites/ 
boletines/es/diciembre2007ext/fr_renovable.ht
m 

 

● Presa de marea (Fig. 11): Aquest sistema aprofita l’energia potencial de l’aigua.            

Consisteix en emmagatzemar aigua durant la marea alta per després, aprofitant la            

diferència d’altura amb la baixamar, expulsar-la tot fent-la passar per turbines           

generant electricitat. Les preses es col·loquen a l’ample dels estuaris. Aquest           

sistema, a més de car i complexe de portar a terme, provoca impactes ambientals              

greus a la zona, com acumulació de terres i llots i canvis en la salinitat a l’estuari. 

 

  

Figura 11. Imatges representatives d’una presa de marees i el seu funcionament. 
Font: https://cursa.ihmc.us  
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● Energia mareomotriu dinàmica (Fig. 12): Aquesta forma de generació d’energia          

no s’ha arribat a provar, però és bastant prometedora. El principi d’aprofitament,            

inventat i patentat el 1997 per enginyers holandesos ( ), es basa en una presa              36

situada a la costa, que no tanqui una àrea d’aigua. Per l’interior de la presa circula                

aigua de diferents fases de marea, el que genera una diferència d’altura d’aigua             

important que s’utilitza per a moure una sèrie de turbines bidireccionals instal·lades            

a la presa. 

 

 

Figura 12. Imatge esquemàtica 
del procés de generació d’energia 
mareomotriu dinàmica. 

Font: https://bgreenproject. 
files.wordpress.com/2013/02/imag
e11.jpg 

 

5.2.  Energia dels gradients tèrmics oceànics (OTEC) 

Aquesta tecnologia aprofita l’energia solar absorbida pels oceans per a generar energia            

elèctrica. El Sol escalfa la superfície de l’aigua més que les aigües profundes, el que crea                

gradients tèrmics. 

Les zones amb major potencial són les aigües tropicals, on mitjançant un intercanviador             

de calor s’utilitza l’aigua superficial (25ºC) per vaporitzar el fluid de treball (normalment             

amoníac) que mou una turbina. Posteriorment el vapor es refreda en un condensador amb              

les aigües profundes (l’aigua disminueix la seva temperatura en 5ºC als 1000 metres) per              

reiniciar el cicle ( ). L’eficiència d’aquest cicle es veu determinat per la diferència de              37

temperatures; a major diferència major eficiència. Tot i ser una energia neta, abundant i              

36  Píriz, G. (2016). Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
37 Caballero, C. (2011). Estudio de plantas de obtención de energías renovables con aprovechamiento de la energía del mar:                   
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12153/PFC_Carlos_%20Caballero_Santos.pdf?sequence=1 
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inesgotable, els costos de construcció d’aquest tipus de plantes són molt elevats per a              

obtenir rendiments. Encara hi ha varis projectes oberts de centrals mareotèrmiques amb            

potències de fins 100 MW, a l’actualitat únicament hi ha una central activa a Okinawa               

(Japó) amb 100 kW instal·lats ( ). 38

 

5.3. Energia dels gradients salins o osmòtica 

També coneguda com energia blava, és l’energia obtinguda per la diferència de salinitat             

entre aigua dolça i aigua marina (Fig. 13). El principi de funcionament consisteix a omplir               

dues cambres, separades per una membrana, una d’aigua dolça i l’altre de mar. La sal fa                

que l’aigua dolça travessi la membrana i, per tant, augmenti la pressió a la cambra de                

l’aigua de mar, la qual pot usar-se a una turbina per generar electricitat. Encara que               

actualment compta amb un escàs desenvolupament, principalment els noruecs i els           

holandesos ( ) són els que es dediquen a desenvolupar aquesta tecnologia per a que un               39

futur es pugui fer viable. 

 

 

Figura 13. Esquema representatiu del procés 
d’obtenció de l’energia blava. 
Font: https://aulacor.es/data/ 
galeria/images/2017/02/12/1486922643159c
82ca67a8e9b5b7c66a770ff3249e.jpg  

 

5.4. Energia de les corrents marines 

Les corrents marines estan causades per les pujades i baixades de les marees, per la               

diferència de temperatura i salinitat de les aigües i per la rotació de la Terra. L’energia                

38 OTEC (2019): http://otecokinawa.com/en/OTEC/index.html 
39 Delgado, S. (2017). Energía osmótica: una renovable prometedora en desarrollo: http://www.academiadelanzarote.es/Discursos/ 
Discurso-72.pdf 
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cinètica de les corrents marines es pot aprofitar al fer passar el flux d’aigua per turbines,                

de forma similar que un molí eòlic extreu energia del vent. Com a dada, s’ha de destacar                 

que s’obté la mateixa energia d’una corrent marina que d’una corrent de vent 10 vegades               

major. Entre les avantatges d’aquest sistema destaca la fàcil previsió de les corrents,             

l’escàs impacte ambiental i els elevats rendiments en comparació amb altres energies            

renovables. Els emplaçaments amb major potencial per l’extracció d’aquesta energia són           

aquells amb profunditats d’entre 20 i 30 metres. 

 

5.5. Energia eòlica marina 

Aquesta forma de producció d’energia no deixa de ser igual a la eòlica tradicional, només               

que aquesta instal·lada les turbines eòliques al mar (Fig. 14). Això fa que el major               

inconvenient siguin els costos de cimentació en fons marí i el manteniment en aquestes              

condicions. Però, les avantatges són majors ja que el vent, al ser per norma més fort en el                  

mar, permet generar més energia amb el mateix número de turbines, les quals, a més               

poden ser de major envergadura. Aquesta tecnologia té sentit en regions amb altes             

densitats de població i a més tenen un escàs impacte ambiental. A l’actualitat, les centrals               

eòliques offshore més importants es troben al nord d’Europa, en els mars Bàltics i a               

Irlanda, encara que governs d’altres continents estan apostant fort per aquest tipus            

d’energia verda ( ). 40

 

 

Figura 14. Representació de les 
instal·lacions de les turbines eòliques a 
les aigües del mar. 
Font: http://www.nuestromar.org/ 
imagenes/noticias/2015/JUL/160715_
EMEOLICAMARINA3.jpg  

40 El Periódico de la Energía (2018). Los 10 mayores parques eólicos marinos del mundo: https://elperiodicodelaenergia.com/los-10- 
mayores-parques-eolicos-marinos-del-mundo/ 
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5.6. Energia de les onades 

També coneguda com energia undimotriu o onamotriu. És el tipus d’energia marina sobre             

la que tracta aquest projecte. Les onades, creades per la interacció del vent amb la               

superfície del mar, conté energia cinètica i energia potencial, la qual es pot transformar              

amb l’ajuda de diferents sistemes de captació en electricitat.  

Aquesta energia transferida pel vent depèn de la velocitat del mateix, la distància sobre la               

que actua i de la seva duració.  

La major concentració d’energia undimotriu es troba entre les latituds 40º i 60º en ambdós               

hemisferis, ja que és on el vent bufa més fort ( ). Les forts corrents de vent que recorren                  41

grans distàncies en els oceans Atlàntic i Pacífic poden arribar a generar onades de              

desenes de metres d’altitud. Per tant, això fa que les costes oest d’Europa i Amèrica               

siguin algunes de les zones més apropiades per a l’extracció d’aquest tipus d’energia ( ). 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Suárez, E. (2017). Dependencia energética y energía undimotriz en España. El gran potencial del mar: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12872/SuarezQuijanoEduardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
42   Píriz, G. (2016). Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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PRINCIPIS FÍSICS DE L’ENERGIA UNDIMOTRIU 
 
Les onades es generen per l’acció del vent en passar per trams llargs d’aigua coneguts               

com “fetch” (Fig. 15). Els mecanismes exactes involucrats en la interacció entre el vent i la                

superfície del mar són complexes i encara no s’entenen per complet, però aparentment             

estan lligats a tres processos principals ( ): 43

a) Inicialment, l’aire que flueix sobre la superfície del mar exerceix un esforç            

tangencial sobre la superfície de l’aigua originant com a resultat la formació i el              

creixement de les onades. 

b) El flux d’aire turbulent proper a la superfície del mar genera ràpidament tensions de              

cisalla variables i fluctuacions de pressió. Aquestes oscil·lacions en fase          

combinades amb les ones existents generen uns altres successos d’onades. 

c) Finalment, un cop les ones han adquirit un cert tamany, el vent pot exercir una               

força major provocant un creixement adicional de les mateixes. 

 

Figura 15. Elements que defineixen 
la formació d’una onada. 
Font: https://sailandtrip.com/ 
mar-de-fondo-el-fetch-y-las-olas/ 

 

Degut a què el vent està originalment derivat de l’energia solar, es pot considerar que               

l’energia undimotriu és una forma de moderadament alta densitat d’energia solar. No            

obstant això, tenint en compte que la naturalesa de les ones fa impossible referir-se a la                

potència por unitat d’àrea, no es pot comparar directament densitats de potència solar i              

43 Fernández, A. (2019). Estudio de las condiciones para la formació de una ola óptima para la práctica de surf:                    
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/115187/121131_TFG%20Alvaro.pdf 
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d’onada; per contra, cal indicar que la seqüència d’energia solar - vent - onada concentra               

gradualment la densitat de potència ( ). 44

Per tant, és d’esperar que les ones de major alçada continguin més energia per metre de                

longitud de cresta respecte les onades petites. 

 

6.1. Característiques de l’energia de les onades 

La forma d’una ona típica es descriu com sinusoidal i aquesta pot ser caracteritzada a               

partir dels següents paràmetres físics (Fig. 15; ): 45

● Alçada (H): La diferència d’altura entre pics i valls. 

● Longitud d’ona (λ): La distància entre pics o valls successives. 

● Velocitat (v): Desplaçament del pics i les valls de les onades a través de la               

superfície del mar per unitat de temps. 

Si una onada viatja a una velocitat, v, més enllà d’un punt fix determinat, recorrerà               

una distància igual a la seva longitud d’ona en un temps igual al període de la ona.                 

Per tant, la velocitat serà igual a la longitud d’ona entre el període: 

v =  λ
T  

● Període (T): Temps en segons que triguen els pics successius (o valls) en passar              

un punt fix determinat. 

● Freqüència (f): Nombre d’oscil·lacions per segons; es correspon amb la inversa del            

període: 

 f =  1
T  

● Potencia (P): és l’energia d’una ona per metre d’alçada. El seu valor ideal és,              

aproximadament, igual al quadrat de l’alçada multiplicada pel període de la ona 

P =  32 · π
ρ · g  · v · T2

 

on 𝜌 és la densitat i g l’acceleració deguda a la gravetat. 

44 Pire, Pelayo (2018). Aprovechamiento de la energía undimotriz en la costa asturiana: 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/48378/3/TFM_PelayoPireCortes.pdf 
45 Masmar.net (2013). Características de las olas: http://www.masmar.net/index.php/esl/Apuntes-N%C3%A1uticos/Oceanogra        
f%C3%ADa/Caracter%C3%ADsticas-de-las-olas.-Longitud-de-onda,-altura,-amplitud,-direcci%C3%B3n 
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Figura 16. Paràmetres que 
defineixen una onada. 
Font: http://www.masmar.net/ 
index.php/esl/Apuntes-N%C3%A
1uticos/Oceanograf%C3%ADa/
Caracter%C3%ADsticas-de-las-
olas.-Longitud-de-onda,-altura,-
amplitud,-direcci%C3%B3n 

 

6.2. Ones d’aigües profundes 

En termes de propagació d’ones, l’aigua es considera profunda ( ) quan la            46

profunditat de l’aigua és major que, aproximadament, la meitat de la longitud d’ona             

(λ). Es pot demostrar que la velocitat d’una ona oceànica en aigües profundes és              

proporcional al període de la següent manera ( ): 47

 v =  2 · π
g · T  

Això porta a l’aproximació que la velocitat en metres per segons és aproximadament 1,5              

vegades el període de ona en segons. 

Una conseqüència interessant d’aquest fet és que, a les profunditats de l’oceà, les onades              

de longitud d’ona elevada viatgen més ràpid que les que en presenten una més baixa.               

Això es coneix com dispersió ( ) i és una característica única de les ones d’aigües               48

profundes que pot conduir a combinacions de crestes d’ones preilloses i difícils de predir,              

ja què les onades llargues poden arribar a les onades més curtes anterior tot creant grans                

ones. 

 

6.3. Ones de profunditat intermitja 

A mesura que l’aigua es torna menys profunda, les propietat de les ones es tornen cada                

cop més dominades per la profunditat a la què es troben. Quan una ona arriba a aigües                 

46 Tipos de olas y sus características: https://www.meted.ucar.edu/glossaries/wavegloss_es.htm 
47 Oleaje de viento: ftp://ceres.udc.es/Grado_IOP/Tercer_Curso/Obras%20maritimas%20y%20portuarias/Presentaciones/Tema%202.3     
.%20Oleaje.pdf  
48 Tipos de olas y sus características: https://www.meted.ucar.edu/glossaries/wavegloss_es.htm 
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poc profundes, les seves propietats estan totalment regulades per aquesta, però en            

profunditats intermitges depenen tant de la profunditat com del període de la ona ( ). 49

 

6.4. Ones d’aigües poc profundes 

Conforme les ones s’aproximen a la costa, el llit marí comença a exercir un efecte sobre la                 

velocitat d’aquestes, de manera que ja no depèn del període de les mateixes ( ). 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Atlas de oleaje. Glosario: https://oleaje.uv.cl/seccion/03%20glosario.pdf 
50 ídem 
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CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES  DE CAPTACIÓ D’ENERGIA UNDIMOTRIU 
 

La classificació dels dispositius de captació d’energia undimotriu es pot realitzar tenint en             

compte, entre altres, els següents factors ( ): 51

● La posició respecte la costa. 

● La posició relativa respectes al front de l’onada. 

● La posició de l’aigua. 

● El principi de funcionament o captació. 

 

7.1. Classificació de l’ubicació respecte de la costa 

Aquesta depèn del lloc on es situin els sistemes de captació. D’aquesta forma sorgeixen              

tres tipus d’emplaçaments (Fig. 17; ): 52

● Instal·lacions a la costa (onshore): Situades a terra. La seva instal·lació i            

manteniment són els més senzills degut a la seva relativament fàcil accessibilitat.            

Aquestes instal·lacions es veuen limitades per dos factors: la dificultat per trobar            

emplaçaments adequats i el reduït potencial de les onades a la costa. Això provoca              

que aquest emplaçament no sigui propici per a generar grans potències.  

Les tecnologies TAPCHAN (canal cònic) i OWC (columna d’aigua oscil·lant) es           

porten a terme en aquest emplaçament. El primer consisteix a introduir les onades             

mitjançant un canal cònic, natural o construït per l’ésser humà, en un dipòsit per              

després fer-la passar per una turbina hidroelèctrica tradicional. En canvi, el segon            

consisteix en un cilindre buit, la columna d’aire de la qual es mogui quan per sota                

s’introdueixi l’onada per així accionar una turbina. 

● Instal·lacions properes a la costa (nearshore): Portades a terme a una distància            

màxima de la costa de 500 metres, on les profunditats estan entre els 10 i els 40                 

metres. En aquestes zones hi ha major exposició a l'onatge, per el que s’aprofita              

51    Píriz, G. (2016). Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
52 Energía undimotriz. Requisitos: https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_undimotriz#Requisitos 
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més el potencial de l’onada. En aquests emplaçaments es col·loquen dispositius           

flotants o d’estructures fixes ancorades al fons marí. 

● Instal·lacions a alta mar (offshore): La majoria d’instal·lacions d’energia         

undimotriu es realitzen en aquests emplaçaments, distanciats més de 500 metres           

de la costa. Són les que disposen d’un major potencial energètic. En canvi, les              

tasques de construcció i de manteniment, juntament amb el cablejat submarí fan            

que la seva operació sigui més complicada. En aquests llocs s’instal·len dispositius            

de tipus flotants, submergits o que no estiguin dins l’aigua. 

 

 

Figura 17. Disposició de les 
instal·lacions. 
Font: https://estudiantes. 
elpais.com/EPE2015/period
ico-digital/ver/equipo/776/a
rticulo/la-energia-offshore-
una-solucion-para-la-crisis 

 

7.2. Classificació respecte a l’orientació i/o la posició relativa al front de l’onada 

L’orientació dels dispositius de captació respecte de les onades es pot expressar de dues              

maneres; la primera atenent a la direcció de propagació de les onades i la segona atenent                

al front de l’onada ( ). És a dir, la propagació de les onades sol ser perpendicular a la                  53

costa, mentre que el front de l’onada sol ser paral·lel a la costa.  

Els dispositius de captació, gràcies al seu principi de funcionament, poden aprofitar            

l’energia de les onades d’una forma o altra. Segons la seva orientació amb respecte              

l’onatge rebut, el seu disseny serà d’una forma o altra. Per tant, atenent a la posició                

relativa dels captadors respecte el front de l’onada, aquests es poden classificar en ( ): 54

● Terminadors: Són els dispositius l’orientació de la qual és paral·lela al front de             

l’onada, per tant, tenen forma allargada. Aquesta configuració és capaç          

53 Cavia, B. (nd). Explotación de energía del oleaje en función del rango de prototipos captadores: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8720/00.pdf 
54 Ariza, N. i Salas C. (2016). Análisis técnico para la implementación de un sistema undimotriz para generación de energía eléctrica en                      
Colombia: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18467/42101011_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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d’interceptar la major energia disponible de l’onada. Experimenten forces         

considerables, per el que necessiten d’amarratges forts al fons marí. 

● Atenuadors: També amb forma allargada, aquests dispositius es col·loquen, al          

contrari que els terminadors, perpendicularment al front de l’onada i la capten de             

manera progressiva. Al soportar menors esforços, el sistema d’amarratge pot ser           

menys resistents.  

● Absorbidors puntuals: Són estructures més petites que les anteriors, generalment          

amb forma cilíndrica. Encara que són capaços de capturar energia igualment de            

totes direccions, són incapaços de capturar energia de les onades molt llargues            

degut a la seva mida reduïda. Generalment es col·loquen varis dispositius en sèrie. 

 

 

Figura 18. Representació dels 
captadors. 
Font: http://repository.lasalle. 
edu.co/bitstream/handle/10185/18
467/42101011_2016.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 

 

 

7.3. Classificació respecte a la posició relativa dels convertidors a l’aigua 

Els convertidors poden estar fixos o flotants a la superfície del mar, o poden estar               

completament o parcialment submergits ( ).  55

Els convertidors fixos es troben ancorats al fons marí o a terra; a la vora del mar.                 

L’estructura d’aquests convertidors no experimenta cap moviment degut a l’onatge. En           

canvi, els convertidors flotants, encara amarrats al fons marí, oscil·len amb el moviment             

de les onades. 

Els dispositius semisubmergits aprofiten tant la variació de pressió com el moviment de             

l’onatge, mentres que els submergits únicament aprofiten la variació de pressió. 

55 Píriz, G. (2016). Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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7.4. Classificació respecte el principi de captació 

En avaluar l'energia de les onades com un tipus de tecnologia, és important distingir entre               

els enfocaments més comuns. Són els següents ( ; Taula 1): 56

 
Columna d’aigua oscil·lant (OWC): Aquest principi consisteix       
en una estructura buida i semisubmergida per la qual         
s’introdueixen les onades que comprimeixen i expandeixen l’aire        
del seu inteior. Aquest aire mou una turbina de doble efecte, la            
qual permet la generació de potència quan l’aire circula per ella           
en ambdós sentits. Aquest tipus de dispositius solen tenir un          
rendiment del 30% al 50%.   

Efecte Arquímedes: Basat en el moviment relatiu entre dos         
cossos degut a l’empenta vertical causada pel volum de fluid          
desallotjat. 

 

Element de boia: Les boies floten lliurement. El moviment que          
experimenten degut a l’onatge és transformat mitjançant       
sistemes hidràulics o mecànics en moviment lineal o rotatiu, el          
qual pot ser aprofitat de diverses maneres per a obtenir energia.           
Dins d’aquests dispositius es pot fer una divisió en dos:          
dispositius flotants (absorbidors puntuals o amb articulacions) i        
dispositius instal·lats al fons marí (aprofiten el moviment lineal). 

 

 

Sobreeiximent: Aquest principi aprofita l’energia potencial de       
l’aigua. Els dispositius poden ser flotants o poden estar amarrats          
al fons marí. Atrapen les onades incidents en uns dipòsits          
gràcies a rampes o gràcies a barreres o dics naturals i les fan             
passar per turbines hidràuliques de salt reduït.  

Aparells d’impacte: Aprofiten l’energia cinètica de l’onatge per        
moure un dispositiu pendular. Aquests dispositius disposen de        
pistons els quals transporten un fluid a pressió. 

 

Taula 1. Dispositius segons el principi de catació. 
Font de les imatges: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ 

images?q=tbn:ANd9GcSTsoJ6J96FidkCMn5snkdC9tskg0FnTcdeA6S5TZCkUCq4vd2Q  
 

56 Legaz, R. (2013). Situación y perspectiva de las energías marinas en España: https://www.fenercom.com/pages/pdf/formacion/              
13-01-16_Jornada%20Energia%20Marina/01-Situacion-del-Sector-de-la-Energia-Marina-en-Espa%C3%B1a-APPA-fenercom-2013 
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DISPOSITIUS DE CONVERSIÓ D’ENERGIA UNDIMOTRIU 
 

Tal com s’ha mencionat anteriorment, l’energia undimotriu fa referència al moviment           

sinusoidal que genera l’onada. Aquesta presenta els següents avantatges i inconvenients: 

Avantatges 

● Abundant i disponible donada la superficie que ocupa la hidrosfera i, en particular,             

els mars i els oceans al nostre planeta. 

● Gràcies a les boies que actuen com a sensors, les zones d’onatge són relativament              

predictibles juntament amb l’anàlisis del temps meteorològic. 

● La gran presència de població en zones costeres que representa el 70% del total. 

● Tot i ser una energia relativament nova ja existeixen diverses formes per            

aprofitar-la. 

● L’energia de les onades és gratuïta i no és necessari cap tipus de combustible, per               

tant, no produeix residus. 

● Pot arribar a produir una gran quantitat d’energia. 

Inconvenients 

● L’impacte que té sobre el medi ambient tant visual com natural, ja que solen ser               

sistemes ancorats al fons marí i poden arribar a interactuar amb la flora i la fauna                

de manera negativa. Tot i així, aquest és un desavantatge que no ha estat              

comprovat.  

● Aquests sistemes han de soportar condicions que poden ser molt adverses en            

funció de l’estat de la mar.  

● Els costos de construcció i de manteniment solen ser molt elevats, sobretot en els              

seus inicis. 

● La quantitat d’energia obtinguda dependrà dels paràmetres de l’onada. 

En referència als suports existents basats en la conversió d’aquest tipus d’energia, es             

destaquen aquells més rellevants a continuació. 
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8.1. Dispositius fixes 

Són els instal·lats al llarg de la línia costera (en el trencament de l’onada) o fixats al fons                  

marí en aigües poc profundes. Alguns dels seus avantatges sobre els dispositius flotants             

es troben bàsicament en el manteniment. Un desavantatge és la limitada quantitat de llocs              

per a la seva instal·lació. Normalment són estructures grans i pesades. Alguns exemples             

són els que es mostren a continuació ( ): 57

● Columna oscil·lant d’aigua (OWC; Fig. 19): Quan l’onada entra a la columna            

obliga a l’aire a passar per una turbina i incrementa la pressió dins de la mateixa.                

Quan l’onada surt, l’aire passa novament per la turbina i degut a la disminució de la                

pressió de l’aire al costat del mar de la turbina, es pot arribar a la conclusió que                 

sense importar la direcció de la columna d’aire, la turbina gira en el mateix sentit. 

 

  

Figura 19. Imatge representativa d’una columna oscil·lant d’aigua (OWC). 
Font: http://blogs.lainformacion.com/futuretech/files/2011/07/esquema.jpg  

 

● TAPCHAN (Tapered Channel Wave Power Device; Fig. 20): Consisteix en un           

embassament construït sobre un penya-segat que és alimentat a través d’un canal            

estret. Aquest estrenyiment genera un augment de l’amplitud de l’onada al           

apropar-se a la paret del penya-segat. Les onades eventualment es desborden           

sobre les parets del canal dins l’embassament. L’energia cinètica de l’onada que es             

mou es converteix en energia potencial quan s’emmagatzema a l’embassament.          

57 TextosCientificos.com (2009). Dispositivos de generación de energía a través de las olas: 
https://www.textoscientificos.com/energia/dispositivos-generacion-energia-olas  
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Quan l’aigua es descarrega a través d’una turbina, es produeix la generació            

d’electricitat. 

 

 

Figura 20. Imatge representativa 
d’un TAPCHAN. 
Font: http://oceantidalenergy84. 
weebly.com/uploads/1/8/3/5/1835
0927/4368785_orig.gif  

 

● Wave Roller (Fig. 21): Consisteix en una placa lligada al fons marí que oscil·la cap               

endavant i enrere a través d’una frontissa amb el moviment de les onades baixes.              

L’energia cinètica produïda es col·lecta amb una bomba de pistó i pot ser             

convertida en electricitat mitjançant un generador unit al dispositiu o per un sistema             

hidràulic tancant en combinació amb un sistema de generador/turbina ( ). És un            58

sistema modular, això vol dir que la capacitat de la planta depèn de la connexió               

d’una quantitat determinada de dispositius o mòduls, per tant, la seva capacitat pot             

ser augmentada gradualment. 

 

 

Figura 21. Imatge representativa d’una Wave Roller. 
Font: https://www.textoscientificos.com/imagenes/energia/olas-5.gif  

 

58 Monografías.com (nd). Energía undimotriz: https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/energia-undimotriz-i.shtml 
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● Sistema SDE (Fig. 22): Creat per la companyia israeliana SDE Energy Ltd. Utilitza             

el moviment de les onades per a la producció de pressió hidràulica per, amb una               

turbina, generar electricitat. El sistema és optimitzat segons la velocitat          

d’envergadura, profunditat, altura i caiguda de l’onada, a més del flux de retorn             

produït quan l’onada es trenca. A l’actualitat funciona un sistema a Israel amb un              

promig de potència de 40kW ( ). 59

 

 

Figura 22. Imatge representativa del 
sistema SDE. 
Font: https://cdn.offshorewind.biz 
/wp-content/uploads/sites/2/2012/02/0
3163118/Israel-SDE-Energy-Ltd-Selec
ted-as-World-No.1-in-Sea-Wave-Ener
gy-Technologies1.jpg  

  
● Sistema CETO (Fig. 23): Consisteix en un conjunt de boies ancorades al fons marí              

i submergides. El moviment axial de la boia es converteix en un bombeig que              

succiona aigua de mar, impulsant-la cap a la costa i degut a l’alta pressió amb la                

que arriba, es mou una turbina per a la generació d’electricitat. Actualment s’està             

perfeccionant el desenvolupament del sistema, contemplant-se la possibilitat de         

construir la instal·lació d’una granja submarina de boies CETO ( ). Una altra opció             60

que presenta el sistema CETO és la d’emmagatzemar aigua marina a terra per així              

poder-la dessalinitzar per el consum humà. 

 

 

Figura 23. Imatge 
representativa del 
sistema CETO. 
Font: http://hrudnick. 
sitios.ing.uc.cl/alumno07/
generacion%20mareomot
riz/ceto.JPG  

59 SDE Sea Wave: https://en.wikipedia.org/wiki/SDE_Sea_Wave 
60 Licitacivil.com (2017). CETO 6: energía con boyas ancladas al mar: http://www.licitacivil.com/ceto-6-energia-con-boyas-ancladas-al-            
mar.htm 
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● Sistema SSG (Seawave SlotCone Generador) Wave Energy (Fig. 24): És un           

convertidor de l’energia de les onades basat en l’ompliment de tres tancs, col·locats             

un sobre l’altre i que s’omplen quan l’altura de les onades sobrepassa les parets              

dels tancs. L’energia potencial d’aquesta aigua emmagatzemada és convertida en          

energia cinètica al passar per una turbina, per generar d’aquesta manera energia            

elèctrica. L’ús de varis tancs millora notablement el rendiment, quan es compara,            

per exemple, amb el TAPCHAN. S’ha de dir que aquest sistema està encara en              

etapa de disseny i, per tant, no hi ha valors concrets ( ). 61

 

 

Figura 24. Imatge 
representativa del sistema 
SSG Wave Energy. 
Font: https://www.mono 
grafias.com/trabajos93/ene
rgia-undimotriz-i/image007
.gif  

 

● ORECON (columna d’aigua oscil·lant amb cambra de multiresonància; Fig.         

25): El generador es troba solidari a un flotador, el qual està ancorat al fons marí.                

Posseeix una cambra on l’aigua puja i baixa en conseqüència del moviment de les              

onades. Degut a un sistema de vàlvules, s’obliga a l’aire a passar a través d’una               

turbina sempre en el mateix sentit, obtenint-se energia elèctrica d’ella ( ). Com el             62

dispositiu no té parts mòbils, és summament robust enfront dels embats marins. A             

l’actualitat aquest sistema també es troba en etapa de desenvolupament,          

esperant-se que tan sols una unitat sigui capaç de produir al voltant d’1MW. 

 

61 Amundarain, m. (2012). La energía renovable procedente de las olas: http://www.ehu.eus/ikastorratza /8_alea/energia/energia.pdf 
62 Tecnologías de conversión de energía undimotriz (nd): http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4991/fichero/3+Tecnolog%C3%         
ADas+de+conversi%C3%B3n+de+energ%C3%ADa+undimotriz.pdf 

 
35 

https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/image007.gif
https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/image007.gif
https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/image007.gif
https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/image007.gif
http://www.ehu.eus/ikastorratza/8_alea/energia/energia.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4991/fichero/3+Tecnolog%C3%ADas+de+conversi%C3%B3n+de+energ%C3%ADa+undimotriz.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4991/fichero/3+Tecnolog%C3%ADas+de+conversi%C3%B3n+de+energ%C3%ADa+undimotriz.pdf


Treball de Recerca Sea Energy Project 
 

 

 

Figura 25. Imatge representativa del dispositiu 
ORECON. 
Font: https://www.monografias.com/trabajos93 
/energia-undimotriz-i/image008.gif  

 

8.2. Dispositius flotants 

Els dispositius de generació d’energia elèctrica undimotriu de tipus flotant són sistemes            

que floten a l’oceà prop de la costa (offshore), sobre la superfície o submergits. Els               

dispositius més comuns són: 

● Pelamis (Serp Marina; Fig. 26; ): És potser, un dels dispositius més àmpliament             63

exitosos i amb un futur brillant. És una màquina semisubmergida i modular de             

forma que els mòduls estan units amb frontisses, el moviment del qual és resistit              

per ariets que bomben oli a alta pressió a través de motors hidràulics, acoplats a               

generadors elèctrics. El prototip té una llargada de 120 metres de llarg i 3,5 metres               

de diàmetre, és capaç de generar una potència de 750 kW amb tres mòduls              

generadors de 250 kW cadascun. L’estructura es manté en posició per un sistema             

d’ancoratge al fons marí. 

 

 

Figura 26. Imatge representa del 
sistema Pelamis. 
Font: http://ecomedioambiente. 
com/wp-content/uploads/2011/10/
diagrama-pelamis.jpg  

63 MorisArroes.com (2011). Pelamis: la serpiente energética: http://www.morisarroes.es/pelamis-la-serpiente-energetica/ 
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● Salter Duck (Ànec de Salter) (Fig. 27): És un sistema que rota amb un moviment               

de capcineig a mesura que passa l’onada, bombejant fluid hidràulic per activar un             

motor hidràulic acoblat a un generador elèctric ( ). És un dispositiu molt eficient. 64

Es munten alineats amb la cresta de l’onada. El dispositiu té la capacitat de              

convertir l’energia cinètica i potencial de l’onada en energia mecànica, amb el que             

el nivell d’absorció d’energia és alt (teòricament sobre el 90%). 

 

 

Figura 27. Esquema 
representatiu del dispositiu 
Ànec de Salter. 
Font: https://energiademar 
.files.wordpress.com/2016/07/ol
as-salter-duck.jpg  

 

● Wave Dragon (Drac de les onades; Fig. 28): És un dispositiu flotant gran la              

construcció de la qual té un pes d’unes 150 tonelades (més unes 87 tonelades              

d’aigua en els reservoris), de 250 metres de llarg, amb un parell de pales d’uns 126                

metres de llarg ( ) que permet concentrar l’aigua de les onades incidents sobre             65

l’estructura cap a una rampa, per ser emmagatzemada per així fer girar una sèrie              

de turbines acoblades a generadors d’energia elèctrica. 

L’aigua es conserva a un nivell per sobre de la superfície del mar, el que permet                

utilitzar l’energia potencial per a fer girar les turbines. 

 

 

Figura 28. Imatge representativa del sistema Drac 
de les onades. 
Font: https://www.bentos.cl/esp/archivos/ 
Energia_Oceanica.pdf 

64 Gómez, T. (nd). Energía undimotriz: http://www2.elo.utfsm.cl/~elo383/apuntes/InformeUndimotriz.pdf 
65 Monografías.com (nd). Energía undimotriz: https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/energia-undimotriz-i.shtml 
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● Archimedes Wave Swing (Oscil·lador d’onades d’Arquímedes, AWS; Fig. 29):         

El principi de funcionament del dispositiu es basa en el principi d’Aquímedes per a              

la generació d’energia elèctrica, s’estima uns 250kW per unitat. 

L’aparell està format per dos cilindres; l’interior fixat al fons del mar i el superior es                

mou verticalment segons la incidència de les onades ( ). A les parets del cilindre              66

superior estan fixats uns imants, que es desplacen amb el seu moviment, al llarg              

d’una bobina, per produir electricitat. L’interior de l’AWS està ple d’aire i quan es              

mou cap a baix el pressuritza, generant una reacció que fa que el mateix pugi quan                

la pressió de l’onada disminueix. L’AWS està totalment submergit a l’aigua (de 40 a              

100 metres) per el que no utilitza l’onada superficial per a la generació d’energia. A               

l’actualitat es pensa en el muntatge d’un conjunt d’unitats per generar 50-100 MW (             

). 67

 

  

Figura 29. Esquema representatiu del dispositiu AWS. 
Font: http://ecomedioambiente.com/wp-content/uploads/2011/10/RENEWABLES_AWS.jpg 

66  Amundarain, m. (2012). La energía renovable procedente de las olas: http://www.ehu.eus/ikastorratza /8_alea/energia/energia.pdf 
67 Ramos, R. (2011). Energía undimotriz: http://ecomedioambiente.com/energias-renovables/energia-undimotriz/ 

 
38 

http://ecomedioambiente.com/wp-content/uploads/2011/10/RENEWABLES_AWS.jpg
http://www.ehu.eus/ikastorratza/8_alea/energia/energia.pdf
http://ecomedioambiente.com/energias-renovables/energia-undimotriz/


Treball de Recerca Sea Energy Project 
 

 

8.3. Dispositius d’onades 

Són potser dels més comuns i fàcils d’implementar. Bàsicament consisteix en una boia             

que puja i baixa amb l’onada mentre una de les seves parts es troba ancorada,               

normalment, al fons marí. Aquest moviment vertical fa que es produeixi la generació             

d’energia elèctrica. Alguns d’aquests dispositius es mostren en les figures següents: 

● Power Buoy (Boia d’Energia; Fig. 30): L’energia alterna (AC) generada es           

converteix en contínua (DC) d’alta tensió i s’envia a la costa a través de cables               

submarins. La figura mostra el dispositiu denominat Power Buoy de Ocean Power            

Technologies (OTP) de l’any 2005. 

Un flotador en forma de disc reacciona contra un cos cilíndric submergit i està              

finalitzat en la seva vora inferior per una placa horitzontal amortidora gran la funció              

de la qual és augmentar la inèrcia a través de la massa agregada d’aigua              

circumdant ( ). El moviment relatiu entre ambdós cossos és convertit en energia            68

elèctrica per mitjà d’un PTO (Power Take-Off Mechanism; mecanisme de presa de            

potència). 

 

 

Figura 30. Imatge representativa del dispositiu 
boia d’energia. 
Font: https://www.monografias.com/trabajos93 
/energia-undimotriz-i/image013.jpg  

  
 

● Searaser (Fig. 31): El dispositiu aprofita l’energia de les onades a la costa per              

bombejar aigua terra endins, el qual pot ser aprofitat per a petites centrals             

hidràuliques per a la generació d’electricitat. El dispositiu no requereix cap tipus            

68 MorisArroes.com (2012). PowerBuoy, el piston marino: http://www.morisarroes.es/powerbuoy-el-piston-marino/ 
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d’aportació d’energia elèctrica exterior i utilitza energia potencial, tornant al mar           

l’aigua ( ). Els costos de manteniment són molt baixos. Les proves realitzades han             69

obtingut elevacions de l’aigua de fins 50 metres. Actualment es treballa per a             

aconseguir altures de 200 metres ( ). Una altra utilitat és la d’utilitzar l’aigua per a               70

la seva dessalinització per el consum humà com el Sistema CETO. 

 

 

Figura 31. Imatge representativa del sistema Searaser. 
Font: https://media.treehugger.com/assets/images/2012/02/searaser-wave-power- 

ecotricity.png  
 

Cal fer èmfasi en el fet que aquests no són els únics dispositius capaços d’obtenir energia                

de les onades, sino que existeix una gran diversitat de models però, a grans trets, poden                

ser classificats en alguna de les dues categories anteriors. 

 

 

 

 

 

69 Energía undimotriz (nd): https://energiademar.wordpress.com/energia-undimotriz/ 
70 Hernández, Cl. i García, A. (2015). Energía oceánica. https://www.academia.edu/19710840/ENERGIA_OCEANICA  
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L’ENERGIA UNDIMOTRIU A ESPANYA 
 

El potencial d’aquest tipus d’energia a les costes oceàniques espanyoles és considerat un             

dels més rics del món. La situació geogràfica del país fa que a Europa únicament la                

superin en recursos Portugal i el Regne Unit. Al llarg de la geografia costera espanyola es                

poden localitzar zones amb major recursos marins que altres (Fig. 32). 

 

 

Figura 32. Imatge representativa de 
la potència d’onada mitjana anual, 
mesurada en kW per metre de front, 
disponible al llarg de les costes 
espanyoles. 
Font: https://www.idae.es/uploads/ 
documentos/documentos_11227_e13_
olas_b31fcafb.pdf 

 

A partir de les dades obtingudes, es pot realitzar el següent anàlisis ( , ): 71 72

● S’han descartat tant les costes banyades pel Mar Mediterrani com el Golf de Cadis              

per a la instal·lació d’una central. La potència d’onada mitjana en ambdues zones             

se situa entre els 2 kW/m i els 10 kW/m. 

● A continuació es troben les costes de Canàries, les quals poden dividir-se en dues.              

Les costes del nord de les illes compten amb potencial suficient, d’entre 15 kW/m i               

20 kW/m, per a portar a terme una instal·lació de manera satisfactòria. Mentrestant,             

les costes al sud compten amb recursos pobres, similars als de les costes             

mediterrànies. Això és degut al predomini d’onatge provinent del nord i del nord-est. 

71 IDAE (2011). Evaluación del potencial de la energía de las olas: 
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e13_olas_b31fcafb.pdf 
72 Píriz, G. (2016). Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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● El mar Cantàbric és la segona zona espanyola en quant a recursos undimotrius. La              

potència mitjana és del voltant de 30 kW/m, disminuint d’oest a est. 

● Galícia presenta els valors de potencial energètic més elevats, amb potències           

mitjanes d’entre 35-45 kW/m. 

En definitiva, per a l’òptima elecció de l’ubicació de la central d’energia undimotriu s’han              

considerat els següents factors ( ): 73

● Zones mediambientalment protegides. 

● Orografia del terreny. 

● Potencial energètic de la zona. 

● Proximitat a vies de comunicació. 

● Proximitat a nuclis urbans. 

● Proximitat a línies elèctriques. 

Un estudi elaborat per els Ministres de la Indústria, Turisme i Comerç i Medi Ambient               

regula les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a la construcció           

d’instal·lacions de generació elèctrica ubicades en zones marines ( ; Fig. 33). Les            74

diferents zones es classifiquen de la següent manera: 

● Zones aptes (verdes): Àrees adequades per a l’establiment de centrals de           

generació elèctrica (energies renovables) ja que, en principi, els seus efectes           

ambientals són mínims en front als avantatges que proporciona.   

● Zones amb condicionants mediambientals (grogues): Els efectes de la         

instal·lació han de ser analitzats després del disseny del projecte. 

● Zones d’exclusió (vermelles): Àrees excloses, ja que s’han identificat potencials          

efectes negatius al portar a terme instal·lacions elèctriques. 

73 Píriz, G. (2016). Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
74 Epeconomia.es (2007). El Gobierno permite por primera vez en España las instalaciones de generación eléctrica en el mar:                   
https://www.europapress.es/economia/noticia-economia-energia-gobierno-permite-primera-vez-espana-instalaciones-generacion-electri
ca-mar-20070720150725.html  
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Figura 33. Mapa representatiu de la 
distribució de les zones marines a la 
península ibèrica. 

Font: https://www.researchgate. 
net/profile/Manuel_Borobio_Sanchi
z/publication/281557248/figure/dow
nload/fig4/AS:669475003195402@
1536626687419/Figura-76-Atlas-eo
lico-del-IDAE-y-resultado-del-Estu
dio-Estrategico-Ambiental-del.png  

 

A més, s’han de tenir en compte aquelles zones o activitats que poguessin veure’s              

afectades per la instal·lació d’una central d’energia undimotriu. Entre d’altres, són ( ): 75

● Zones que comprenguin una conca visual on l’impacte de les instal·lacions pugui            

perjudicar el valor paisatgístic de la mateixa. 

● Zones de gran afluència pública. 

● Zones d’interès turístic. 

● Zones de marisqueig. 

● Zones on es practiquin esports nàutics i/o pesca esportiva. 

● Elements d’interès culturals tals com castells o fortaleses costaneres. 

Paral·lelament, tenint en consideració tots els tipus d’energies comentats anteriorment, es           

fa especial èmfasi en el fet que aquestes es troben distribuïdes a nivell mundial en zones                

concretes i molt diversificades (Fig. 34). Cal destacar que l’energia undimotriu es troba             

força localitzada per les costes on existeix un major consum d’energia, concentrant-se            

principalment a les regions de l’oceà Atlàntic i el Pacífic. 

75  Píriz, G. (2016). Cálculo y diseño de una central undimotriz: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
43 

https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-del-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-del-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-del-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-del-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-del-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-del-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-del-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Treball de Recerca Sea Energy Project 
 

 

 

Figura 34. Distribució mundial 
de les energies del mar.  
Font: https://docplayer.es/docs- 
images/43/15203191/images/pag
e_15.jpg  

 

A nivell europeu, aquells països que presenten un comerç més actiu en l’àmbit de              

l’energia mareomotriu són el Regne Unit i Noruega (Fig. 35). No obstant això, cal tenir en                

compte que la publicació d’aquest estudi va ser al 2006 ( ), moment en què la               76

investigació espanyola en aquest sector no es trobava en un punt àlgid, sinó que més bé                

estaba en fases inicials. 

Cal mencionar que al 2011 a Espanya va haver un augment en l’interès per aquestes               

energies i des d’aleshores s’ha anat promovent l’estudi de les mateixes per al             

desenvolupament de dispositius biosostenibles que permetin obtenir una gran quantitat          

d’energia per, en un futur, poder arribar a substituir els combustibles fòssils.  

 

 

Figura 35. Gràfic representatiu de la 
distribució de les tecnologies de 
conversió d’energia undimotriu entre 
diferents països europeus. 
Font: https://www.insead.edu/sites/ 
default/files/assets/dept/centres/gpei/d
ocs/insead-student-investing-in-wave-t
idal-energy-may-2011.pdf 

76 Policy Report, IEA-OES, 2006: https://es.calameo.com/read/0006743146b2fbdec34bb 
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IMPACTE MEDIAMBIENTAL 
 

Els conversors d’energia undimotriu poden estar entre les tecnologies energètiques més           

benignes des del punt de vista mediambiental per les següents raons ( ): 77

● Tenen poc potencial per a la contaminació química. Com a molt, poden contenir             

una mínima part d’oli lubricant o hidràulic, el qual es troba cuidadosament segellat             

de l’ambient. 

● Tenen un mínim impacte visual, exceptuant els casos en què es troben disposats a              

les costes. En relació amb aquest fet, les estructures, a més, atrauen la vida              

marina; això es coneix com efecte “agregació”. Els peixos petits, per exemple,            

utilitzen l'estructura per protegir-se dels depredadors i s'alimenten d'organismes         

contaminants com les algues, les anemones i els musclos que hi viuen. Un             

dispositiu d’aquest tipus podria afectar el medi natural i és per això que els              

científics encara investiguen per entendre millor els efectes. Es veuria una           

estructura amb el dispositiu d'ancoratge al fons marí, creant un hàbitat nou o un              

escull artificial ( ; Fig. 36). 78

 

 

Figura 36. Efecte “agregació” i “escull artificial” 
generat per la presència d’estructures físiques. 
Font: https://studylib.net/doc/18173299/wave- 
energy-devices-might-affect-the-natural 

 

● És probable que la generació de soroll sigui baixa, generalment inferior que el             

soroll de les pròpies onades. De totes maneres, aquest fet no està demostrat, tal              

77 Corral, M. et al. (2013). El impacto ambiental de la energía undimotriz en España: 
https://www.aeipro.com/files/congresos/2013logronio/CIDIP2013_0710_0719.4000.pdf 
78 Oregon State University (2014). Wave-Energy Devices Might Affect the Natural Environment:Scientists plan research to better                
understand effects: https://studylib.net/doc/18173299/wave-energy-devices-might-affect-the-natural 
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com es pot veure a la imatge adjunta, i és una de les situacions a estudiar (Fig.                 

37). 

 

Figura 37. Efectes de la 
contaminació acústica sobre 
el medi marí. 
Font: https://studylib.net/doc 
/18173299/wave-energy-devic
es-might-affect-the-natural  

 

● Poden presentar cert risc per a la navegació. 

● No haurien de presentar dificultats respecte la migració de peixos. 

● Els sistemes flotants, donat que són incapaços d’extreure més que una petita            

fracció de l’energia produïda amb les tempestes, no influirien significativament en el            

medi ambient coster. 

● Els sistemes d’energia undimotriu a la costa alliberarien aproximadament 11 g de            

CO2; 0,03 g de SO2 i 0,05 g de NO per cada kWh d’electricitat generada, el que els                  

fa molt atractius en comparació amb la barreja de generació elèctrica convencional            

de carbó, gas i plantes nuclears. Per tant, l’energia undimotriu pot fer una             

contribució significativa per complir els objectius de canvi climàtic i pluja àcida. 

De totes maneres, per evitar que aquests sistemes puguin tenir un impacte ambiental             

s’hauria de fer un estudi previ del medi que permeti diagnosticar la composició exacta de               

l’ecosistema i els possibles efectes que pot tenir sobre la seva ecologia la construcció de               

dics. Un efecte indirecte i no menyspreable és la minva econòmica provocada en les              

poblacions que tenen ens els recursos naturals del mar una font important d’ingresos ( ). 79

Per a l’establiment dels dics és precís el·laborar estudis biològics exhaustius per evitar             

perjudicis irreversibles derivats de la presència d’endemismes, espècies protegides o          

espècies que poden resultar vitals als assentaments humans costers. 

79 ALLPE (nd). energía matermotriz y medio ambiente: 
http://www.allpe.com/documentos/energias-renovables-medio-ambiente/energia-mareomotriz-y-medio-ambiente/ 
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PROCÉS METODOLÒGIC 
 

11.1. Materials utilitzats (Figs. 38 a 43) 

Per al que respecte al procés metodològic, i amb el fi d’obtenir una mínima precisió en el                 

muntatge del prototip, per a la seva construcció s’ha recorregut a diferents programes de              

C.A.D , solidworks i sketchup per al disseny de peces, així com a màquines controlades               

per ordinador, fresadora CNC, tall de fil calent CNC, talladora làser, impressora 3D, i              

d’altres manuals com el torn, columna de foradar i diverses eines com són: les claus Allen,                

hexagonals, tornavisos, entre altres.  

 

  

Figura 38. Pantalla principal de SolidWorks. Figura 39. Pantalla principal de Sketchup. 

 

 

  

Figura 40. Guies pels eixos. Figura 41. Motor de pas. 
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Figura 42. Torn. Figura 43. Fresadora CNC. 

 

 

11.2. Metodologia seguida 

Una vegada realitzada la recerca bibliogràfica corresponent, es va fer un disseny del             

prototip i es va començar la seva fabricació (Fig. 44). S’han realitzat diversos dissenys de               

boia fins a trobar un sistema que considero potencialment viable, basant-se en l’existent             

de la central undimotriu de Porto do Pacem (Brasil; veure 2. Antecedents). Aquesta             

presenta una triple subjecció amb un angle de 120º, que llisquen per una estructura tipus               

Delta ( ), igual a la que s’utilitza en els sistemes d’impressora 3D (Fig. 45). Per complir                80

amb l’objectiu final, es proposen dos d’específics: 

 

  

Figura 44. Treballant amb Solidworks. Figura 45. Sistema  de subjecció de la boia. 

80 Imagen de una estructura tipo Delta: http://dp4.yolasite.com/  
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● Realitzar una construcció la més didàctica possible per ser una tecnologia no molt             

coneguda. 

● Comprovar la viabilitat del sistema proposat, inicialment en una situació controlada i            

simulada i, posteriorment, en una situació el més real possible. 

Entrant més en el detall metodològic, en la seva construcció partim de la base que               

coneixem el sistema per aprofitar les onades (tipus boia) i el tipus d’estructura (Delta). Per               

això s’ha analitzat la bibliografia consultada. De totes maneres, com que no tenia             

suficients coneixements en simulació per ordinador, el disseny es realitza mitjançant el            

model d’assaig i error, solucionant els problemes segons ens anem trobant (Fig. 46). 

De tot el sistema plantejat, l’element principal és la boia, ja que s’ha de tenir en compte                 

que aquesta ha de generar la suficient força per moure i suportar el pes de tot el conjunt                  

que genera energia. Al llarg de tot el procés, es van dissenyar diverses boies, fins a trobar                 

l’òptima. Els principals problemes van ser: 

● Primer disseny: massa petit, considerant-se que no tindria suficient força per a            

produir energia. Va ser dissenyada a manera de flotador (formada per dues            

estructures de suro), amb una zona central on es va situar un tub de PVC (Fig. 47). A                  

la part superior, es va col·locar una tapa per fixar el sistema de suport. El problema és                 

que pesava molt i es va considerar que no seria un sistema vàlid i es va descartar                 

definitivament. 

 

  

Figura 46. Modificant peces per millorar el 
sistema. 

Figura 47. Primer model de boia. 
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● Segon disseny: es va pensar, posteriorment, en fer una boia més lleugera formada             

per poliuretà (suro blanc). La mesura que es va prendre, de 30 cm de diàmetre, era                

massa petita per al sistema però van ser les mesures trobades en el mercat. Es va                

prendre una mitja esfera (Fig. 48) i es va posar una tapa on es va fixar el sistema de                   

suport a la resta del mecanisme (Fig. 49). Es va arribar a provar sobre aigua, però a                 

causa de la forma de mitja esfera i al fet que la distància entre punts era molt gran,                  

provocava que en simulació i sense onades, no es mantenia quieta i estable i en               

generar onades, es desplaçava fora de l’estructura i el sistema quedava clavat i no              

funcionava (Fig. 50). Per això es va tornar a descartar. 

● Tercer disseny: és el que es presenta en el projecte i que es descriu a continuació.  

 

   

Figura 48. Segon model de 
boia. 

Figura 49. Segon model amb 
el sistema de fixació. 

Figura 50. El mecanisme pot 
sortir-se del cos de 

l’estructura i clavar-se. 

 

Una vegada descartats els dos primers dissenys per la seva mesura i poca estabilitat, a               

més de no permetre la producció d’energia segons el sistema mecànic pensat            

(cremalleres i pinyons), es va pensar en el sistema que finalment ha format part del               

prototip definitiu.  

El sistema de boia està format per tres capes de poliuretà (suro blanc), de base plana (així                 

es considera que s’evitaria el problema de la boia semiesfèrica), de forma cilíndrica i 50               

cm de diàmetre, amb tres osques on es fixaria el sistema de suport a la resta de                 

l’estructura (Fig. 51). Per validar la seva estabilitat i capacitat de flotabilitat, es va posar               

sobre el conjunt un pes de 5 kg (una ampolla d’aigua) i es va observar dues coses                 

interessants que van animar-me a seguir: en primer lloc es va determinar que era molt               

estable, ja que l’ampolla plena es mantenia dreta sobre el poliuretà quan va posar-se en               
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un recipient amb aigua (Fig. 52) i, en segon lloc, que s’enfonsava molt poc, de manera                

que permitia aprofitar molt més el moviment de l’onada per a la producció d’energia. 

 

  

Figura 51. Tercer model de boia. Figura 52. Prova de l’estabilitat del tercer 
model. 

 

Una vegada definida la boia, es va passar a la construcció del sistema mecànic basat en                

tres eixos equidistants en sectors de 120º, fixats entre dues peces circulars que formarien              

l’esquelet del prototip. La boia se subjecta per l’interior (osques) a l’estructura. L’exterior             

és més gran, encaixat en el diàmetre de les bases circulars de 50 cm de diàmetre (igual                 

que la boia). Aquest sistema presenta tres característiques que afavoririen a la seva             

funcionalitat (Fig. 53): sistema compacte més resistent a les condicions extremes del mar,             

facilitar la flotabilitat i mantenir la boia dins l’estructura.  

 

  

Figura 53. Model compacte 
de boia incorporada al cos 
del prototip. 

 

Figura 54.  Sistema 
pinyó-cremallera utilitzat per 
al moviment vertical del 
simulador. 
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Amb el fi de complir el propòsit, s’ha optat per un sistema pinyó-cremallera per la seva                

facilitat d’execució (Fig. 54). Les bieles que formen part de l’estructura suporten tota la              

força del moviment de la boia (Fig. 55). Per augmentar la seva eficiència, s’ha afegit un                

sistema de ròtula perquè tingui una mica de mobilitat (Fig. 56) en lloc de varetes fixes com                 

s’havia pensat per als dos primers sistemes. El conjunt s’acompanya amb tres motors de              

pas (Fig. 57) situats a cada un dels eixos i que permeten el moviment vertical del sistema                 

de pinyó-cremallera. 

 

   

Figura 55. Sistema de bieles que 
subjecten la boia. 

Figura 56. Detall de 
les ròtules. 

Figura 57. Motors de pas a 
cadascun dels eixos. 

 

 

   

Figures 58 a 61. Seqüència d’imatges del procés del disseny i fabricació del segon 
prototip de boia. 

 

En estudis consultats, s’està investigant amb altres mecanismes, alguns dels quals           

utilitzen aquest moviment rectilini per a bombejar un líquid, sigui aigua o oli (vegeu pàg. 8;               
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), augmentant la seva pressió per a moure una turbina, o també amb imants i l’efecte                81

Faraday ( ). 82

Un resum d’imatges de la construcció de la part mecànica es pot veure en l'annex               

fotogràfic (Figs. 58 a 61). 

Una vegada dissenyada aquesta, es va començar amb la part electrònica, connectada al             

sistema mecànic. Consta de tres elements: 

● Base superior del sistema (Fig. 62): és una base d’alucobond (barreja d’alumini i             

metacrilat) que aprofita la subjecció superior dels eixos verticals. En ella se situen,             

entre altres, els motors generadors d’energia i el sistema de transmissió format pels             

pinyons que mouen les cremalleres. 

● Sistema de simulació d’onades (Fig. 63): conté, entre altres, la placa Arduino Mega,             

els drivers de potència i l’alimentació dels motors de pas. 

● Sistema d’aprofitament de l’energia (Fig. 64): se situen tots els components           

electrònics que permeten l’aprofitament de l’energia, entre els quals podem destacar           

la placa prototip on estan soldats els components i el convertidor dc-dc. 

 

   

Figura 62. Base superior on 
es col·loca part del mecanisme 

elèctric. 

Figura 63. Circuit electrònic 
per a simular el funcionament 

mecànic de les onades. 

Figura 64. Placa electrònica 
per l’aprofitament de 

l’energia. 

 

81 Univ. d’Alacant. Mecánica de fluidos: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10/20299/4/tema2impulsion.pdf 
82 Gómez, D. (2010) Análisis de los generadores de accionamiento directo en tecnología undimotriz: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4994/fichero/5.An%C3%A1lisis+de+los+Generadores+de+Accionamiento+Directo.pdf 
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Un resum d’imatges de la construcció de la part electrònica es pot veure en la seqüència                

següent (Figs. 65 a 68). 

 

    

Figures 65 a 68. Seqüència d’imatges del procés de desenvolupament de la part electrònica. 
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RESULTATS 
 

Els resultats que s’explicaran a continuació se centraran en dos grans punts: l’explicació             

del prototip final i el seu funcionament, tant des del punt de vista mecànic com electrònic.                

El prototip consta de tres parts: 

● La boia i estructura delta, amb una part mecànica i una electrònica, com s’ha              

comentat en la metodologia. 

● Simulador d’onades (“caixa verda”), amb tota la part electrònica que simula l’efecte            

sinusoidal d’una onada. 

● Sistema de generació d’energia (“caixa vermella”), amb els components electrònics          

necessaris per a produir energia suficient per a posar en marxa un display LED. 

Un vídeo del funcionament del sistema es pot veure en el següent enllaç:             

https://youtu.be/B6j21nwGuys  

 

12.1. Boia i estructura delta 

En primer lloc, el prototip dissenyat (Fig. 69) està format per una boia de 50 cm, centrada                 

en el conjunt i subjectada per tres punts (estructura tipus delta) mitjançant unes varetes en               

els extrems del qual hi ha uns caps articulats (Fig. 70). Aquestes estan unides als patins                

que llisquen per l’estructura d’alumini (Fig. 71).  

 

    

Figura 69. Visió 
general del prototip. 

Figura 70. Detall del 
sistema mòbil (boia). 

Figura 71. Detall del 
sistema mòbil de 

patins. 

Figura 72. Detall d’un 
dels motors de pas. 
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En aquests, al seu torn, se subjecten les cremalleres que ataquen als pinyons en l’eix del                

qual es troba la politja que mou cada motor de pas (Fig. 72) utilitzat per a generar energia,                  

la relació de la qual és d’1:10. Aquesta boia, segons estimacions i anàlisis de dades dels                

sistemes existents (veure Antecedents), hauria de tenir en situació real, almenys, entre 5             

i 10 m de diàmetre per a aconseguir la força necessària per a poder moure tot el sistema                  

de generació d’energia.  

 

12.2. Sistema simulador d’onades 

Amb el fi de fer el prototip més funcional i no haver de dependre d‘un canal d’aigua per a                   

explicar el seu funcionament, es va dissenyar un simulador d’onades (“caixa verda”, Fig.             

73). El seu objectiu és apropar-se al moviment real movent la boia en els diferents eixos,                

cap a dalt i cap a baix. Això també farà que tot el sistema de generació d’energia entri en                   

funcionament. Els seus elements principals són la font d’alimentació, drivers TB6600,           

motors de passos i Arduino Mega,  tot instal·lat en una caixa feta a mida.  

Per a generar aquest moviment s’utilitzen uns motors de pas subjectats a cadascuna de              

les potes de l’estructura mitjançant una peça d’unió (Fig. 74). Els motors de pas són               

dispositius electromecànics que converteixen una sèrie d’impulsos elèctrics en         

desplaçaments angulars discrets, el que significa que és capaç de girar una quantitat de              

graus depenent de les seves entrades de control ( ). Els utilitzats per a simular les               83

onades té un consum que oscil·la entre dos i tres ampers; per això es recorre a uns                 

Drivers de Potència (TB6600), ja que les sortides de l’Arduino Mega només poden             

gestionar càrregues de fins a 40 mil·liampers, aquest model d’Arduino és capaç de             

generar els suficients impulsos per a poder moure els tres motors a la vegada. En               

conseqüència, aquests han de tenir el parell suficient per a empènyer tot el conjunt, ja que                

s’ha de tenir en compte la resistència que els motors generadors exerceixen en ser              

moguts pel sistema pinyó-cremallera. Per a transmetre aquest moviment utilitzem un           

cargol i una rosca especials (de pas de 50 mm), amb una rotació completa del motor                

desplacem el patí 50 mm. La rosca va unida al patí mitjançant una peça que transmet el                 

moviment del caragol (Fig. 75). 

 

83 Stepper Motor: http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/lsed/2002/motorespaso/motorespasoapaso.pdf  
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Figura 73. Estructura del 
simulador d’onades (“caixa 

verda”). 

Figura 74. Mecanisme 
simulador d’onades. 

Figura 75. Detall de la rosca 
unida a la peça que mou el 

patí. 

 

Les connexions entre els diversos components es realitzen segons especificacions del           

fabricant, els TB6600 es connecten directament a cada motor de pas i font d’alimentació,              

per a controlar-los l’Arduino només necessita tres sortides, el positiu d’Arduino connectats            

a DIR+, PUL+, EN+, sentit de gir (dreta o esquerra) DIR- a sortides 9, 7, 5, freqüència de                  

pols (a major freqüència, més velocitat però menys parell i a la inversa), PUL- a sortides 8,                 

6, 4, segons l’esquema (Fig. 76). El seu funcionament és molt simple: només controlem el               

sentit de gir (dreta o esquerra) i quan volem desplaçar cada eix. Mitjançant un              

temporitzador fem que cadascun arrenqui amb un desfàs d’un segon, aconseguint un            

efecte de vaivé. El programa utilitza la llibreria AccelStepper (Fig. 77; ), molt fàcil              84

d’utilitzar, només hem d’introduir la velocitat, l’acceleració i el desplaçament, la llibreria            

genera tots els càlculs necessaris, la part repetitiva del programa s’encarrega d’invertir el             

sentit de gir dels motors una vegada arriben al desplaçament introduït així com de la               

seqüència de posada en marxa dels motors amb un desfàs d’un segon mitjançant un              

temporitzador per a simular l’efecte de l’onada. 

La caixa electrònica del simulador es completa amb una font d’alimentació (12V; 8A), que              

alimenta a tot el circuit. 

 

84 AccelStepper: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/index.html 
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Figura 76. Programa Arduino per a 
controlar el moviment del motor. 

Figura 77. Captura de pantalla de la llibreria.  
Font: http://www.airspayce.com/ 

mikem/arduino/AccelStepper/index.html 
 

 

 

12.3. Sistema de generació d’energia 

El sistema es reparteix en tres zones del prototip: en els eixos (motors de pas), en la base                  

superior (motors generadors d’energia) i en el sistema convertidor d’energia (“caixa           

vermella”). Donat que les revolucions aconseguides no van ser molt elevades, es va haver              

de buscar un generador que a baixes r.p.m. generés un voltatge aprofitable. Aquest pas              

va donar diversos problemes. Finalment, es van localitzar uns generadors (motor de            

passos utilitzat com generador) les especificacions de la qual (Fig. 78; 200 rpm; 84 V)               

s’adaptaven als objectius marcats. 

Els motors generadors d’energia (Fig. 79) produeixen una tensió de tipus alterna.            

Cadascun compta amb quatre bobines, es connecten en sèrie dos a dos (Fig. 80) segons               

especificacions del fabricant per aconseguir el voltatge més gran possible ( ). El parell de              85

bobines es connecta a un circuit rectificador, format per dos ponts de díodes modelo DC               

W02M. La seva sortida es filtra mitjançant condensadors electrolítics 35V i 2200            

85 Size 23 Stepper Motor Data: https://www.elmeq.es/ftp/productsFiles/14/MOTOR-PAP-HY2226-ES.pdf 
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microfarads, convertint aquesta tensió a contínua, aquest circuit es repeteix per cada            

generador, tots els components electrònics se solden a una placa de prototips (Fig. 81).  

 

  

Figura 78. Característiques dels motors 
generadors.  

Font:https://www.elmeq.es/ftp/ 
productsFiles/1402/MOTOR-PAP-HY2226-ES.

pdf 

Figura 79. Motors generadors d’energia. 

 

Aquests, a la seva sortida, estan connectats en sèrie, aconseguint-se uns 15V - 18V              

continus que convertirem a 5V mitjançant un convertidor dc-dc (Fig. 82), permetent            

alimentar un display de leds (Fig. 83). 

 

  

Figura 80. Esquema de la connexió. Figura 81. Ponts de díodes. 
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Figura 82. Convertidor dc-dc. Figura 83. Display de LED. 
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CONCLUSIONS 
 

En primer lloc, s’ha pogut realitzar un primer prototip viable seguint el model de sistema               

de boia i estructura tipus delta (Fig. 84). Si es compara amb cap de semblant, el presentat                 

és més compacte i, possiblement, suportaria les dures condicions del mar, ja que el              

mateix sistema delta (en tres eixos) facilitaria aquesta resistència, més que el sistema             

d’un únic punt de suport. Donats que aquests sistemes són relativament nous, la             

tecnologia té com a objectiu assolir un grau de funcionalitat més que solucionar alguns              

aspectes com la discontinuïtat de l’energia i les irregularitats en amplitud, fase i direcció              

de les onades ( ).  86

 

   

Figura 84. Visió general del prototip finalitzat, amb la boia i  l’estructura delta (esquerra), el 
simulador d’onades i el generador d’energia (centre), i el display funcionant (dreta). 

 

Des del punt de vista ambiental, l’absorció i modificació de l’onatge pot variar la morfologia               

de la costa i de la vida marina associada, com passa en el sistema de boies de Porto do                   

Pacem (Brasil). Altres impactes, de tipus visual i sonor, s’han de tenir en compte,              

especialment en zones poblades (en l’exemple de la central undimotriu de Motriku, s’ha             

minimitzat aquest efecte mitjançant la col·locació de la central en un espigó del port).              

L’aprofitament en alta mar, lluny de la costa, no implica cap problema estètic, però              

s’hauria de determinar com afecta l’onatge en la vida marina. També els sistemes             

d’ancoratge dels generadors en alta mar poden afectar els hàbitats d’espècies animals i             

86 Madrid+ (2011). Producción de energía a partir de las olas del mar: http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis              
/analisis.asp?id=50609 
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vegetals dels fons marins, com passa en el conjunt de boies de Sotenäs (Suècia). En               

aquest sentit, el sistema proposat tindria un impacte que variaria en funció del nombre de               

boies que es col·loquin a la zona d’explotació, ja que aquesta s’hi hauria també d’ancorar               

en el fons, i no afectaria la zona litoral. De totes maneres, resulta evident que els                

dispositius per a l’aprofitament de l’energia de les onades en el litoral o a prop d’ell poden                 

tenir impactes considerables sobre el medi ambient que és necessari estudiar i avaluar de              

cara a la comercialització d’aquest tipus de tecnologies ( ).  87

Actualment, el sistema presentat ha intentat analitzar alguns models ja existents i            

minimitzar alguns impactes que aquests poden ocasionar, però s’ha centrat en la idea que              

podria ser més efectiu energèticament per al sistema de tres punts de monitoratge que              

presenta la boia, en relació a un únic dels estudiats a la bibliografia, ja que seguiria millor                 

el moviment sinusoidal que presenta una onada. Aquest aspecte està clarament           

condicionat a, almenys, dos aspectes a tenir en compte. Por una part, la possibilitat de ser                

comparat amb una maqueta de la mateixa relació que la presentada aquí. Per altre,              

provar el sistema en una situació més pròxima a la realitat. 

Donat que aquest és un primer pas i, per tant, que el projecte no està tancat, l’objectiu que                  

vindria a continuació seria contactar amb algun centre d’investigació que treballés aquesta            

energia per a avaluar el producte aconseguit fins ara, i com es podria continuar, en cas                

que es considerés mínimament viable. Actualment, s’ha contactat ja amb la Facultat de             

Nàutica de la Universitat Politècnica de Barcelona. Altres possibles contactes que s’estan            

treballant són, per una part, l’Institut de Ciències del Mar (ICM), centre del CSIC i, per una                 

altra, l’Escola Tècnica d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC-Tech, dos dels              

espais on hi ha canals que produeixen onades i on es podria assajar el sistema. 

En definitiva, perquè el sistema fóra viable, s’hauria d’aconseguir moure el conjunt amb el              

mínim onatge possible, solucionant la potencial problemàtica de l’onatge irregular que es            

presenta en moltes zones costaneres i marines. Per això, la simulació en un canal              

d’onatge podria respondre, de manera important, aquest dubte. Considero, en aquest           

sentit, que mantenint el sistema proposat i utilitzant una boia de dimensions generoses es              

podria aconseguir. 

87 Madrid+ (2011). Producción de energía a partir de las olas del mar: http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/              
analisis.asp?id=50609 
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https://sailandtrip.com/mar-de-fondo-el-fetch-y-las-olas/ 

● Fig. 16. Pàg. 25. Características de las Olas. Masmar: 

http://www.masmar.net/index.php/esl/Apuntes-N%C3%A1uticos/Oceanograf%C3%AD

a/Caracter%C3%ADsticas-de-las-olas.-Longitud-de-onda,-altura,-amplitud,-direcci%C

3%B3n 

● Fig. 17. Pàg. 28. La energía offshore una solución para la crisis: 

https://estudiantes.elpais.com/EPE2015/periodico-digital/ver/equipo/776/articulo/la-ene

rgia-offshore-una-solucion-para-la-crisis 
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http://oceantidalenergy84.weebly.com/uploads/1/8/3/5/18350927/4368785_orig.gif 

● Fig. 21. Pàg. 33. Textos científicos: 

https://www.textoscientificos.com/imagenes/energia/olas-5.gif 

● Fig. 22. Pàg. 34. Israel-SDE: 

https://cdn.offshorewind.biz/wp-content/uploads/sites/2/2012/02/03163118/Israel-SDE-

Energy-Ltd-Selected-as-World-No.1-in-Sea-Wave-Energy-Technologies1.jpg 

● Fig. 23. Pàg. 34. CETO: 

http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno07/generacion%20mareomotriz/ceto.JPG 

● Fig. 24. Monografias.com: 

https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/image007.gif 
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● Fig. 25. Pàg. 36. Monografias.com: 

https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/image008.gif 

● Fig. 26. Pàg. 36. Diagrama Pelamis: 

http://ecomedioambiente.com/wp-content/uploads/2011/10/diagrama-pelamis.jpg 

● Fig. 27. Pàg. 37. Olas-salter-duck: 

https://energiademar.files.wordpress.com/2016/07/olas-salter-duck.jpg 

● Fig. 28. Pàg. 37. Bentos. Energía oceánica: 

https://www.bentos.cl/esp/archivos/Energia_Oceanica.pdf 

● Fig. 29. Pàg. 38. Renowables_Aws: 

http://ecomedioambiente.com/wp-content/uploads/2011/10/RENEWABLES_AWS.jpg 

● Fig. 30. Pàg. 39. Monogafias.com: 

https://www.monografias.com/trabajos93/energia-undimotriz-i/image013.jpg 

● Fig. 31. Pàg. 40. Searaser Wave Power Ecotricity: 

https://media.treehugger.com/assets/images/2012/02/searaser-wave-power-ecotricity.

png 

● Fig. 32. Pàg. 41. Evaluación potencial de la energía de las olas: 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e13_olas_b31fcafb.pdf 

● Fig. 33. Pàg. 43. Atlas eólico del IDAE: 

https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Borobio_Sanchiz/publication/281557248/

figure/download/fig4/AS:669475003195402@1536626687419/Figura-76-Atlas-eolico-d

el-IDAE-y-resultado-del-Estudio-Estrategico-Ambiental-del.png 

● Fig. 34. Pàg. 44. Tecnalia: 

https://docplayer.es/docs-images/43/15203191/images/page_15.jpg 

● Fig. 35. Pàg. 44. INSEAD. Wave & Tidal Energy: 

https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/centres/gpei/docs/insead-student

-investing-in-wave-tidal-energy-may-2011.pdf 

● Fig. 36. Pàg. 45. Wave-Energy Devices Might Affect the Natural: 

https://studylib.net/doc/18173299/wave-energy-devices-might-affect-the-natural 
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● Fig. 37. Pàg. 46. Wave-Energy Devices Might Affect the Natural: 

https://studylib.net/doc/18173299/wave-energy-devices-might-affect-the-natural  

● Fig. 77. Pàg. 60. Llibreria  AccelStepper: 

http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/index.html 

● Fig. 78. Pàg. 61. Size 23 Stepper Motor Data: 

https://www.elmeq.es/ftp/productsFiles/1402/MOTOR-PAP- HY2226-ES.pdf 

● Taula 1. Dispositius segons el principi de catació: 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTsoJ6J96FidkCMn5snkdC

9tskg0FnTcdeA6S5TZCkUCq4vd2Q  
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http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/index.html
https://www.elmeq.es/ftp/productsFiles/1402/MOTOR-PAP-HY2226-ES.pdf
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTsoJ6J96FidkCMn5snkdC9tskg0FnTcdeA6S5TZCkUCq4vd2Q
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTsoJ6J96FidkCMn5snkdC9tskg0FnTcdeA6S5TZCkUCq4vd2Q
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● Dades numèriques de potència del prototip segons nombre d’eixos 
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● Principals fonts bibilogràfiques d'interès 

● Imatges del desenvolupament mecànic del sistema. La boia i 
     l'estructura delta 

● Imatges del desenvolupament del sistema electrònic. El simulador
     d'onades i el conversor d'energia

● Programació Arduino i circuits electrònics 

● Altres imatges del projecte SEP finalitzat 

● El projecte  més enllà de l’institut 





PRINCIPALS FONTS BIBLIOGRÀFIQUES 
D’INTERÈS



http://www.etymol.com/downloads/brochure%20_undimotriz
_etymol.pdf

http://www.etymol.com/downloads/brochure%20_undimotriz_etymol.pdf
http://www.etymol.com/downloads/brochure%20_undimotriz_etymol.pdf


https://www.udc.es/iuem/documentos/doc_xornadas/anaeco
/APROVEITAMENTODAENERXIADASOLAS.pdf

https://www.udc.es/iuem/documentos/doc_xornadas/anaeco/APROVEITAMENTODAENERXIADASOLAS.pdf
https://www.udc.es/iuem/documentos/doc_xornadas/anaeco/APROVEITAMENTODAENERXIADASOLAS.pdf


https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TF
G_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27621/TFG_Gonzalo_Piriz_Hurtado.pdf?sequence=1&isAllowed=y


https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/12799 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/12799


https://www.ecoportal.net/paises/brasil/central-undimotriz-en
-brasil/ 

https://www.ecoportal.net/paises/brasil/central-undimotriz-en-brasil/
https://www.ecoportal.net/paises/brasil/central-undimotriz-en-brasil/


https://www.ecowavepower.com/

https://www.ecowavepower.com/


https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/el-
prototipo-undimotriz-disenado-por-oceantec-sobrevive-2017

1226

https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/el-prototipo-undimotriz-disenado-por-oceantec-sobrevive-20171226
https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/el-prototipo-undimotriz-disenado-por-oceantec-sobrevive-20171226
https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/el-prototipo-undimotriz-disenado-por-oceantec-sobrevive-20171226


https://www.diariorenovables.com/2017/12/central-undimotri
z-de-mutriku-analisis-datos-produccion-problemas.html

https://www.diariorenovables.com/2017/12/central-undimotriz-de-mutriku-analisis-datos-produccion-problemas.html
https://www.diariorenovables.com/2017/12/central-undimotriz-de-mutriku-analisis-datos-produccion-problemas.html


https://www.greenteach.es/energia-undimotriz-comercial-su
ecia/

https://www.greenteach.es/energia-undimotriz-comercial-suecia/
https://www.greenteach.es/energia-undimotriz-comercial-suecia/


http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/an
alisis.asp?id=50609

http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=50609
http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=50609


http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/an
alisis.asp?id=50609

http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=50609
http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=50609


http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/an
alisis.asp?id=50609

http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=50609
http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=50609


https://www.wedgeglobal.com/es/noticias/item/16-energia-d
e-las-olas

https://www.wedgeglobal.com/es/noticias/item/16-energia-de-las-olas
https://www.wedgeglobal.com/es/noticias/item/16-energia-de-las-olas


https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/e
nergia-undimotriz-comercial-suecia-aprovecha-la-energia-de

-sus-olas-2697/

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/energia-undimotriz-comercial-suecia-aprovecha-la-energia-de-sus-olas-2697/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/energia-undimotriz-comercial-suecia-aprovecha-la-energia-de-sus-olas-2697/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/energia-undimotriz-comercial-suecia-aprovecha-la-energia-de-sus-olas-2697/


IMATGES DEL DESENVOLUPAMENT MECÀNIC 
DEL SISTEMA. LA BOIA I L’ESTRUCTURA DELTA









IMATGES DEL DESENVOLUPAMENT DEL 
SISTEMA ELECTRÒNIC. EL SIMULADOR 

D’ONADES I EL CONVERSOR D’ENERGIA













PROGRAMACIÓ ARDUINO I CIRCUITS 
ELECTRÒNICS







#include <AccelStepper.h>

unsigned long interval = 500;       //Temporiza motor2
unsigned long interval2 = 750;      //Temporiza motor3
unsigned long previousMillis;

int velocidad = 220;
int acceleracion = 3000;
int desplazamiento = 275;

// Direccion Digital 9 (CW), pulso Digital 8 (CLK)
AccelStepper motor1(1, 8, 9);

// Direccion Digital 7 (CW), pulso Digital 6 (CLK)
AccelStepper motor2(1, 6, 7);

// Direccion Digital 5 (CW), pulso Digital 4 (CLK)
AccelStepper motor3(1, 4, 5);

void setup()
{
  delay(1500);
  previousMillis = millis();
  motor1.setMaxSpeed(velocidad);      //Velocidad.
  motor1.setAcceleration(acceleracion);  //Aceleracion.
  motor1.moveTo(-desplazamiento);           //Mover 135 pasos.

  motor2.setMaxSpeed(velocidad);
  motor2.setAcceleration(acceleracion);
  motor2.moveTo(desplazamiento);

  motor3.setMaxSpeed(velocidad);
  motor3.setAcceleration(acceleracion);
  

}
  
void loop()
{



 motor3.moveTo(desplazamiento);

}
  
void loop()
{

//Invertir dirección al llegar al límite.
  if (motor1.distanceToGo() == 0)
    motor1.moveTo(-motor1.currentPosition());

  if (motor2.distanceToGo() == 0)
    motor2.moveTo(-motor2.currentPosition());

  if (motor3.distanceToGo() == 0)
    motor3.moveTo(-motor3.currentPosition());

  // Arranca motor 1
  motor1.run();

    // Esperamos 0.7 segundos arranca motor2
  unsigned long currentMillis = millis();
  if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillis) >= interval)
  {
    motor2.run();
  }

  // Esperamos 1.4 segundos arranca motor3
  if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillis) >= interval2)
  {
    motor3.run();
  }

}



DADES NUMÈRIQUES DE POTÈNCIA DEL 
PROTOTIP EN FUNCIÓ DEL NOMBRE D’EIXOS





ALTRES IMATGES DEL PROJECTE SEP 
FINALITZAT





EL PROJECTE MÉS ENLLÀ DE L’INSTITUT



CRONOLOGIA DE LES PRESENTACIONS DEL PROJECTE I DELS 

RECONEIXEMENTS

26 - 28 Febrer:

❖ Invitació Ciencia en Acción: Exposició del treball.

❖ YOMO: Fira que es realitza anualment relacionada amb les noves tecnologies. Enfocat a professors i 
alumnes.

28 Febrer - 2 Març:

❖ XX Exporecerca Jove: L’Exporecerca Jove és una fira de recerca internacional oberta al públic celebrada 
des de l’any 2000, on joves de secundària i batxillerat d’arreu del món poden presentar els seus projectes 
d’investigació durant tres dies. Els participants presenten els seus treballs en stands personalitzats per ells 
mateixos, on tenen l’oportunitat de difondre i donar a conèixer la seva recerca al públic visitant. Són 
benvinguts treballs de recerca de tots els àmbits, no només aquells de caire científic. Durant els tres dies de 
la mostra, els treballs són avaluats per un jurat qualificat independent i aliè a MAGMA. Arribat l'acte de 
cloenda, s'atorguen premis d'acord amb aquestes valoracions, gràcies a la inestimable col·laboració de les 
nostres entitats patrocinadores. Tot i que la majoria de participants són catalans, també hi participen 
estudiants d’altres comunitats autònomes i d’altres països del món, fet que converteix l’Exporecerca Jove 
en una oportunitat enormement enriquidora tant a nivell acadèmic com cultural. 

22 Març:

❖ Saló de l’Ensenyament: Al recinte firal de Montjuïc, el Saló de l’Ensenyament t’ajuda a orientar els teus 
estudis. Coneix totes les possibilitats participant en les diferents activitats i tallers: batxillerat, graus 
universitaris, estudis superiors, complementaris, de formació professional, art i idiomes.

22 Maig:

❖ Final Nacional a Madrid (SJWP) atorgat per la Fundació Aquae.

❖ Fundació Aquae: Aposta per un model sostenible de desenvolupament social, econòmic i mediambiental a 
través del suport al talent emprenedor, la investigació i la innovació.

24 - 30 Agost:

❖ Final Internacional a Suècia (SJWP).

4 - 6 Octubre:

❖ Certamen Ciencia en Acción (Alcoy): Ciencia en Acción és un concurs internacional dirigit a estudiants, 
professors, investigadors i divulgadors de la comunitat científica, en qualsevol de les seves disciplines. El 
seu principal objectiu és presentar la ciència d’una manera atractiva i motivadora, de manera que els joves i 
el gran públic s’interessin per ella i al llarg del concurs gaudeixin atenent a les conferències, observant i 
participant a la fira, i els més animats pujant a la gran experiència.



YOMO - CIENCIA EN ACCIÓN
BARCELONA - FEBRER 2019



EXPORECERCA JOVE
BARCELONA - FEBRER 2019

Premi Societat Catalana de Tecnologia
Premi Ciencia en Acción

Premi Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)



SALÓ DE L’ENSENYAMENT - ESPAICIÈNCIA
BARCELONA - MARÇ 2019



JUNIOR WATER PRIZE - ESPANYA
MADRID - MAIG 2019

Primer premi i representant espanyol a l’edició mundial del SJWP

https://youtu.be/tu9Yny1MA6U 

https://youtu.be/tu9Yny1MA6U


CERTAMEN DE JÓVENES INVESTIGADORES
MOLLINA (MÀLAGA) - JUNY 2019

Primer premi de la categoria de treballs de Tecnologia



CERTAMEN INTERNACIONAL
STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

ESTOCOLM - AGOST 2019



CERTAMEN INTERNACIONAL
STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

ESTOCOLM - AGOST 2019



CERTAMEN INTERNACIONAL
STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

ESTOCOLM - AGOST 2019

https://www.xylem.com/en-gy/making-waves/water-utilities-news/5-ways-high-school-stu
dents-are-solving-global-water-challenges/

https://www.xylem.com/en-gy/making-waves/water-utilities-news/5-ways-high-school-students-are-solving-global-water-challenges/
https://www.xylem.com/en-gy/making-waves/water-utilities-news/5-ways-high-school-students-are-solving-global-water-challenges/


CERTAMEN INTERNACIONAL
STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

ESTOCOLM - AGOST 2019

http://www.totmataro.cat/ciutat/empenta/item/45215-l-argentonina-ariadna-gonzalez-gua
nya-la-final-nacional-del-nobel-de-l-aigua-juvenil

DOSSIER DE PREMSA

http://www.totmataro.cat/ciutat/empenta/item/45215-l-argentonina-ariadna-gonzalez-guanya-la-final-nacional-del-nobel-de-l-aigua-juvenil
http://www.totmataro.cat/ciutat/empenta/item/45215-l-argentonina-ariadna-gonzalez-guanya-la-final-nacional-del-nobel-de-l-aigua-juvenil
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