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Resum 

El present document, constitueix la part principal del Projecte Fi de Carrera en el qual es 
realitza el desenvolupament i assaig d’una maqueta, d’una màquina capaç de generar energia 
elèctrica mitjançant les ones del mar. Posteriorment als assaigs es realitza el disseny del 
sistema a escala real, i que s’instal·laria al mar. 

La part del projecte de la maqueta es desenvolupa dins una empresa de projectes 
d’investigació, que s’encarrega de la realització d’aquest projecte. El disseny del sistema a 
escala real és realitzat exclusivament per l’estudiant, i sense intervenció de l’empresa. 

Es poden diferenciar clarament dues parts dins el projecte, l’etapa de disseny i l’etapa que 
correspon als assaigs. La part d’assaigs es realitza al canal del LIM (Laboratori d’Enginyeria 
Marítima) a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l’assistència del personal del centre. 

Per a la part d’assaigs es desenvolupa i fabrica una maqueta o prototip a petita escala, de 
forma totalment artesanal i on la majoria de components son de compra. Un cop realitzat el 
muntatge del prototip i dels sistemes complementaris que permeten assajar-lo, es realitzen els 
assaigs necessaris que permetran comprovar els principis de funcionament, i optimitzar alguns 
dels paràmetres del sistema. A partir d’aquest punt es realitza el disseny de la màquina a 
escala real, partint del principi de funcionament de la maqueta, i tenint en compte que entre 
aquestes dues parts seria necessari assajar molts altres prototips i realitzar moltes altres 
proves, com és lògic en un projecte innovador d’aquestes característiques, però que 
necessàriament queden fora de l’abast d’un projecte final de carrera. 
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1. Prefaci 

1.1. Orígens del projecte 

Actualment al món s’estan desenvolupant diversos projectes amb un objectiu comú, aprofitar 
l’energia de les ones del mar per a, per exemple, generar energia elèctrica. Aquesta voluntat 
no és nova, ja que des de fa molts anys diversos ginys prometien aconseguir-ho. La primera 
patent data de finals del segle XVIII (França) [1] , però els primers projectes  no es realitzen 
fins fa uns 30 anys. 

La inquietud dels inventors de projectes de màquines d’aquest tipus, ve motivada per una 
característica important en l’energia de les ones del mar, i és que a part de ser una energia 
molt propera i accessible, i que està distribuïda per tot el planeta al llarg de mes de 336.000Km 
de costes, és una energia d’elevada densitat. Amb això volem dir, que comparada amb altres 
energies renovables, per exemple, el seu potencial energètic és més elevat. La comparació 
més típica amb l’energia de les onades és amb l’energia eòlica, on sabent que la densitat de 
l’aigua és mil vegades la de l’aire, podríem dir que l’energia de les ones és unes cinquanta 
vegades més densa que la que pot rebre un generador eòlic de dimensions mitjanes [7], tot i 
que això no sigui una definició gens exacte, degut a que la potència d’un aerogenerador creix 
quadràticament amb el seu diàmetre, i depèn d’altres factors ( efecte vall, efecte turó, alçada, 
velocitat d’arrencada i d’altres).   

 

 

 

 

 

 

 

Exis

Figura 1-1 Mapa d’energia mitjana de les onades a les costes continentals, en kW/m  [6] 
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teixen diversos sistemes que  s’ha demostrat que funcionen però que encara requereixen molt 
de desenvolupament, inclòs el que motiva aquest projecte.  De tots ells, es citen a continuació 
els més importants, els quals disposen ja de prototips funcionant al mar. Amb això es pretén 
donar una visió global de com es troben aquests projectes al món, i anomenar tan sols alguns 
dels sistemes d’aprofitament que utilitzen. 

El sistema anomenat de serps marines o 
cucs, desenvolupat per Ocean Power Delivery 
Ltd a Escòcia, format per llargs cilindres 
flotants de 3,5m de diàmetre i 120m de 
longitud. Actualment es troba encara en fase 
d’assaig de prototipus [2]. 

 

 

 

El sistema de columna d’aigua oscil·lant 
desenvolupat a Austràlia per Energetech, que 
consisteix en un sistema estàtic que aprofita el 
moviment vertical de les ones per accionar 
turbines. Actualment s’està instal·lant una central 
a Austràlia [3]. 

 

 

El sistema WavePlane, realitzat per WavePlane 
Production Ltd. Actualment amb prototipus 
funcionant a Dinamarca i al Japó. El sistema és 
flotant però ancorat al fons marí i no oscil·la, sinó 
que aprofita l’alçada de les ones per accionar 
turbines[4]. 

 

Figura 1-2 Prototipus de Ocean PD 

Figura 1-3 Prototipus de Energetech 

Figura 1-4 Prototipus de WavePlane 
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El sistema WaveDragon, és similar al anterior, i també 
es troba instal·lat a Dinamarca. Els seus creadors 
asseguren que han aconseguit molt bons resultats amb 
aquest prototipus [5] 

 

 

 

 

Per últim, el sistema PowerBuoy desenvolupat per 
Ocean Power Technologies als Estats Units. Aquest sistema 
aprofita una boia submergida totalment que oscil·la amb el 
moviment de les ones en una estructura semblant a un pistó, 
per accionar un generador. Aquesta empresa disposa de 
prototips a Hawaii i esta previst que al llarg del 2005 instal·li un 
parc de boies al mar Cantàbric. [6] 

 

 

 

 

A part d’aquests cinc projectes, existeix el projecte del qual, 
parcialment, forma part aquest projecte fi de carrera. 
Inicialment desenvolupat a la UPC (Universitat Politècnica de 
Catalunya) i que posteriorment va passar a ser gestionat per 
una empresa privada, Arlas Invest S.L., amb un plantejament 
totalment diferent, però amb la mateixa idea de fons, que serà 
descrita posteriorment.  

 

 

Figura 1-5 Prototipus de WaveDragon 

Figura 1-6 Prototipus de OPT 

Figura 1-7 Prototipus de la UPC 
(any 2002) 
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2. Introducció 

2.1. Àmbit del projecte 

La primera part del projecte es realitza en el marc d’un conveni de cooperació educativa, dins 
una empresa de R+D: Arlas Invest S.L. Aquesta empresa gestiona i desenvolupa el projecte 
d’investigació del qual forma part aquest PFC, que consisteix en realitzar un sistema, 
concretament una boia, capaç de generar energia elèctrica mitjançant les ones del mar.  

En aquesta primera part, es desenvolupa una maqueta a escala inferior a la del prototipus 
real, amb el mateix principi de funcionament, però amb solucions tècnicament senzilles, ja que 
tan sols es pretén construir una maqueta de forma artesanal, i amb el mínim cost i el més 
ràpidament possible. Aquest fet ve motivat pels objectius de l’empresa respecte aquesta 
maqueta. 

En la segona part, tal com s’esmenta al resum, el disseny és realitzat per l’estudiant, sense 
que existeixi cap vincle amb l’empresa. Cal tenir en compte que un projecte d’aquestes 
característiques hauria de passar per diverses i llargues fases de prototipatge i assaigs abans 
d’arribar a la fase de disseny del sistema definitiu, que seria hipotèticament fabricat en sèrie.  
Aquesta situació, i el fet de que el disseny no sigui una millora d’una màquina sinó un disseny 
gairebé de zero, implica que algunes de les solucions que s’adoptaran no siguin potser les 
òptimes de funcionament, ja que s’haurien de provar i assajar les diverses solucions 
constructives disponibles. Tot i això, el disseny pretén ser perfectament vàlid i funcional, i apte 
per a ser fabricat, i amb les solucions que es considerin millors per al seu rendiment i 
funcionament, i el seu cost. 

2.2. Objectius i abast del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte, és obtenir una maqueta barata i ràpida de fabricar, amb el que es 
pretén construir un prototip que tingui una funcionalitat similar al sistema a escala real,  muntar 
el prototip i els sistemes complementaris que permetin assajar-lo, per finalment realitzar els 
assaigs necessaris que permetran comprovar els principis de funcionament, i optimitzar alguns 
dels paràmetres del sistema. A partir dels resultats i el seu tractament s’extrauran les 
conclusions que es volen obtenir, que han de servir per determinar algunes de les 
característiques de la boia a escala real, i ajudar en part al seu disseny. 
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Cal remarcar, que aquest projecte no pretén inventar un nou sistema, sinó dissenyar un 
sistema mecànic partint d’una idea de funcionament, i fer-ne l’estudi dels components 
principals.  A més d’això, per a la part de la maqueta, es realitzaran diverses fases d’assaigs, 
establertes prèviament amb l’empresa, per obtenir-ne una sèrie de resultats i conclusions. Els 
equips necessaris per a realitzar els assaig, així com els sistemes d’adquisició de dades, els 
sistemes de fixació de la maqueta al canal d’assaigs, o la gestió de la fabricació del prototip, 
son competència d’altres enginyers de l’empresa i no seran estudiats en profunditat. 

El segon objectiu principal és realitzar un disseny mecànic de la màquina a mida real, amb les 
dimensions que es considerin adequades i amb el mateix principi de funcionament que la 
maqueta, però amb solucions substancialment diferents, necessàries per a la seva fabricació i 
el seu funcionament. També cal esmentar que el disseny mecànic de la màquina no és 
suficient per al seu correcte funcionament, degut a que el sistema depèn d’altres sistemes per 
a ser posat en funcionament com es veurà posteriorment. Es requeriria principalment  un 
sistema de control electrònic de cada màquina, que fos capaç de regular la màquina segons 
l’onatge, i un sistema de gestió, regulació i transformació de l’energia elèctrica produïda, per a 
poder ser distribuïda a la xarxa. Aquests sistemes no seran estudiats, ja que superen l’abast i 
els objectius d’aquest Projecte Final de Carrera. 
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3. Definició esquemàtica del sistema mecànic i les 
seves prestacions i principals components 

El principi de funcionament del sistema es basa en aprofitar la força d’empenta d’Arquímedes 
que apareix per l’enfonsament d’una boia plena d’aire en l’aigua quan sobre aquesta hi actuen 
ones. Aquesta força s’ha de convertir en un moviment de rotació i un parell, que serviran per 
produir energia elèctrica amb un generador. 

Per realitzar aquesta operació, s’utilitza un mecanisme format per dos cossos cilíndrics 
idèntics, que es col·loquen horitzontalment sobre una estructura. Els cilindres actuen com a 
tambors d’un cable que es troba ancorat al fons del mar (o del canal en el cas dels assaigs), i 
que en tot moment ha d’estar tensat per mitjà d’algun sistema que ho permeti, com pot ser un 
element elàstic, o un control electrònic del mecanisme. Els tambors giren, per tant, sobre un 
eix que és solidari a l’estructura, i mitjançant una transmissió es transmet aquest moviment a 
un generador que s’encarregarà de produir electricitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Modelització del sistema mecànic (disseny de la  maqueta)
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Línea de 
flotació 
en repòs  

El sistema és molt robust, ja que gairebé tots els components es col·loquen dins els cilindres, 
que estan tancats hermèticament, reduint així els problemes de corrosió o oxidació degut a 
que el contacte amb aigua és permanent. A més per el propi principi de funcionament, la boia 
té la capacitat de resistir ones de qualsevol mida, sempre que tingui cable suficient, o resti en 
una posició per sota la superfície de l’aigua, i per tant això el fa perfectament resistent a 
situacions de temporal. En el cas que la situació fos desmesurada, sempre es podria 
desconnectar i deixar-lo flotar lliurement. 

Les prestacions del sistema estan fortament lligades a l’emplaçament final de la màquina, tant 
pel que fa a l’energia que hi ha disponible, com per les dimensions i potència de cada mòdul. 
Pel que fa a la potència, hi ha una relació directa entre les ones de màxima alçada que es 
volen aprofitar, tenint en compte el període de pic, i la potència màxima que han de suportar 
els elements de la transmissió i el generador elèctric. En canvi per les dimensions de la 
màquina, la relació no és immediata, i definir i caracteritzar aquesta relació és un dels 
objectius principals d’aquesta primera part del projecte. 

Per part de l’empresa i assessorats pels enginyers del canal LIM de la UPC es van definir 
unes característiques i prestacions concretes per al sistema, que bàsicament afecten a la 
maqueta. La decisió no és gens senzilla, ja que son paràmetres totalment desconeguts i cal 
definir un punt de partida, per almenys dissenyar i construir una maqueta i poder arrencar el 
projecte. Posteriorment, si el sistema funciona, amb l’experiència que s’adquirirà en els 
assaigs, i sobretot els resultats, es podran ajustar molt millor els diversos paràmetres. 

Com a primera aproximació, es va decidir establir que una boia real, hauria de tenir unes 
dimensions d’aproximadament 2m de diàmetre, i una llargada de 1,5 vegades el diàmetre, és 
a dir 3m. Aquests valors corresponen a un sol mòdul. 

Aquest valor va ser fixat considerant que una 
boia ha de tenir un diàmetre aproximadament 
igual al de les ones per les que es vol 
optimitzar. Això és degut a que la ona s’aprofita 
per a dos motius, primer per a generar força 
d’empenta, i després per fer que el sistema 
s’elevi juntament amb l’onada mentre 
desenrotlla cable, i tot això tenint en compte 
que inicialment una part de la boia es trobava 
submergida degut al pes propi. Si aquest 
moviment es fa a la velocitat adequada, 

s’aprofita la ona correctament. 

   Figura 3-2 Principi de funcionament del sistema
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Per tant per una boia de 2m, inicialment enfonsada aproximadament un 40%, d’una ona de 2m 
s’hauria d’aprofitar aproximadament la meitat de la ona per aconseguir la força d’empenta i 
l’altra meitat per a elevar-se, si la velocitat de gir i per tant la d’ascens són les adequades. Per 
a ones diferents i de diferent període aquesta proporció varia, depenent de la velocitat 
d’ascens de la boia.  

La llargada dels mòduls, es va fixar de manera que la boia fos prou gran com per a flotar, però 
no massa gran per reduir-ne les inèrcies i la fricció al entrar i sortir de l’aigua. S’ha de tenir en 
compte també que per a ones amb períodes alts es podria pensar en mòduls molt llargs per a 
generar molta força d’empenta, però per a ones de períodes curts la ona no arribaria a cobrir 
tota la longitud dels mòduls, i per tant no seria eficient.  

Considerant les dimensions disponibles al canal d’assaigs, es considera que la maqueta ha de 
ser a escala 1:8, que correspon a un diàmetre de 250mm per mòdul, i una longitud de375mm. 
Aquesta maqueta ha de ser capaç d’operar en una situació de temporal moderat, amb ones de 
5m, que correspon a 625mm a escala. Habitualment però s’assajarà la maqueta en valors 
inferiors, ja que interessa veure’n el comportament en un estat de funcionament habitual, i no 
excepcional. 

Per tant podríem establir les prestacions del sistema com: 

 Capacitat per treballar amb ones d’un màxim de 625mm i amb qualsevol període. 

 2 Mòduls cilíndrics de 250mm de diàmetre i 375mm de longitud.  

 Sistema totalment hermètic 

 Pes reduït, per tenir el màxim de flotabilitat disponible. 

Els principals components que s’haurà d’incloure dins el disseny seran: 

 Grup generador o generador-reductor, capaç de generar la potència corresponent 
a ones de 625mm 

 Transmissió del tambor al generador 

 Element elàstic per al tensat del cable 

 Estructura lleugera, i si cal amb elements per augmentar la flotabilitat 

 Sensor per a la mesura de la posició angular 
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L’aplicació del factor d’escala és directe en el cas de les dimensions de la maqueta però no ho 
és en l’escala de temps. Seguint els paràmetres que estableix la mecànica de fluids, en 
tractar-se d’assaigs on el comportament superficial del fluid és el paràmetre de més 
importància, el temps es regeix per l’escala de Froude, on el factor d’escala es calcula com 
l’arrel quadrada del factor d’escala lineal. Per tant doncs, per a escalar els diferents onatges 
que s’assajarà les dimensions seran 1/8 de les  definides com a reals i el temps serà 1/2,828 
del temps a escala real. 
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4. Descripció de la maqueta. Components 

La maqueta ha de ser el més senzilla possible, ja que no és un prototipus real d’una màquina 
sinó tan sols el que es coneix com un prototipus preliminar, que tan sols té la funció de 
verificar els conceptes en que es basa el sistema, per això pràcticament tots els seus 
components són comprats, i són dels més barats del mercat. Això també afecta a com ha 
estat dissenyada, ja que les poques peces que es fabriquen s’han concebut per adaptar-se a 
aquests components. El muntatge de la maqueta és totalment manual i artesanal, i algunes de 
les unions han estat concebudes directament al moment de muntar, com per exemple la 
xaveta per muntar el pinyó al motor, o la unió dels elements de poliestirè expandit a 
l’estructura. 

La seva construcció es realitza principalment al Taller comú d’enginyeria mecànica de 
l’ETSEIB, i les parts fabricades expressament són mecanitzades a les màquines d’aquest 
taller. Com que tan sols es pretén fabricar una maqueta, els plànols de fabricació en algun 
cas, són directament els de muntatge, ja que interessa tenir la maqueta construïda 
ràpidament, i es pacta amb el taller fer-ho d’aquesta manera, és el cas per exemple de 
l’estructura, on s’indica com són les barres, de quines dimensions i a la vegada com es realitza 
el muntatge. 

4.1. Mòduls Cilíndrics 

La única funció dels mòduls cilíndrics és proporcionar flotació al conjunt de la boia, garantint 
estanquitat, per evitar la corrosió dels components del sistema, i permetre que els mòduls 
plens d’aire siguin capaços de generar força d’empenta. A més es desitja que si és possible, 
siguin transparents per a poder veure el mecanisme en funcionament, ja que l’empresa depèn 
de la publicitat per a aconseguir inversors, i el funcionament d’aquesta maqueta és vital per 
aconseguir la inversió que requerirà el projecte en el futur. 

Com que es desitja que sigui molt lleuger, descartem d’entrada l’acer o l’alumini, que a més 
tindrien una resistència molt més alta de la necessària. El fet de que es prefereixi un material 
transparent, fa pensar ràpidament en el plàstic, que és un material barat, lleuger i en molts 
casos transparent. El seu inconvenient és que pot ser molt més fràgil que el metall, o menys 
resistent i que és susceptible de trencar-se en ser mecanitzat. 

Finalment es decideix utilitzar metacrilat, que és molt fràgil, però es valora més el fet de que es 
distribueix prefabricat a la mida que es necessita, en tub de 250mm, i que a més és molt barat. 
Per tant és un component que es compra, i s’assumeix que possiblement no resisteixi tots els 
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assaigs, però la seva substitució és senzilla i amb un cost molt baix. Aquesta decisió es pren 
per tractar-se d’una maqueta, de la que s’espera que tingui una vida molt curta. 

Les tapadores dels mòduls també són de metacrilat, i s’hi mecanitzen els forats corresponents 
per a la subjecció de la molla, i per a l’allotjament dels coixinets. 

Els components de metacrilat es compren en una ferreteria industrial. 

4.2. Estructura 

La construcció de l’estructura és a partir de barra quadrada estàndard ISO. Les unions es 
realitzen per soldadura amb arc elèctric. Per abaratir-ne el cost, i tenint en compte que el 
temps d’utilització de la maqueta serà curt, es construeix en Acer comú S235, i posterior a la 
soldadura s’hi aplica una capa de pintura anti-òxid de la qual es farà un manteniment.  

Per al guiatge del cable s’utilitza barra rectangular i dues plaques amb un forat per on passa el 
cable. Aquest conjunt està unit amb cargols i se’n fabriquen tres parelles diferents, per a 
provar diferents longituds de guiatge, de longituds 150, 250 i 350mm. Com més llarg és el 
guiat, en principi més recte es manté el cable, i per tant la boia es desplaça menys 
horitzontalment, però apareix un parell major en el punt inferior de guiat. Per a verificar aquest 
aspecte es realitzarà una fase completa d’assaigs (Veure capítol 6.1).  

Per augmentar la força d’empenta de la maqueta, és necessari afegir a l’estructura flotadors 
addicionals, per compensar el pes excessiu dels mòduls. Aquests flotadors són esferes de 
poliestirè expandit de 160mm de diàmetre, que es claven directament a barra cilíndrica 
soldada a l’estructura amb un cert angle. En total es col·loquen 8 esferes de densitat 10Kg/m3 
que proporcionen una força 
d’empenta neta de 167N. Aquestes 
esferes es compren en una ferreteria 
industrial. 

 

 

 

 

 

  Figura 4-1 Estructura amb el guiat més curt 
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4.3. Eix 

L’element més complex de la maqueta és l’eix, fabricat en acer inoxidable AISI 316 per a 
obtenir una bona resistència combinada amb dimensions reduïdes i una elevada resistència a 
la corrosió. 

L’eix és l’únic element fix del mòdul, i per tant on s’ha de muntar el motor, el potenciòmetre i la 
molla. Això fa que tingui diversos forats, i una zona amb superfícies planes. A més l’eix és la 
única via per a fer sortir els cables elèctrics, i per això en un dels extrems és buit. Existeixen 
també dos forats als extrems de la peca per precaució ja que no es coneix amb seguretat si la 
fixació prevista a l’estructura serà suficient. 

La superfície de contacte dels coixinets és de tolerància i rugositats segons el fabricant, per 
garantir el correcte funcionament, l’eix és de tolerància f7 ja que és fix, i és el coixinet la part 
mòbil. S’empren coixinets de fricció de bronze sinteritzat, en tractar-se d’una aplicació de 
moviment lent i poca sol·licitació. Utilitzar rodaments es considera innecessari, degut al seu 
cost i l’espai que requereixen en comparació als coixinets de bronze. Els coixinets són AMES, 
model cilíndric amb valona, B-15-20-30/25-3 (veure annex de documentació tècnica). Se 
n’utilitzen un total de quatre. 

A cada extrem de l’eix hi ha un retenidor que garantirà l’estanquitat del mòdul, i el qual 
requereix un rectificat de les superfícies de contacte, per obtenir una rugositat com a mínim de 
N5. Els retenidors són de doble llavi, també coneguts com amb “llavi antipols”, i que 
garanteixen una estanquitat més alta a més de garantir-la en els dos sentits. Els retenidors 
s’han de muntar lubricats. 

Per assegurar que l’eix resistirà correctament, cal considerar el parell torçor que efectua el 
cilindre i la molla sobre ell, i es poden obviar els esforços de flexió, com es justifica a l’Annex 
D.2 de càlculs. Considerant aquestes sol·licitacions, mitjançant un estudi global per elements 
finits, aplicant els dos parells torçors en sentit invers i fixant únicament les superfícies de 
contacte amb l’estructura, obtenim els resultats de les figures.  

L’eix resisteix perfectament les sol·licitacions, ja que és d’acer AISI 316 amb un límit elàstic de 
205MPa, i el valor més alt de tensió és de tan sols 35,4MPa, el que fa que treballi amb un 
factor de seguretat mínim de 6. S’ha de tenir en compte que l’eix estarà sotmès a aquestes 
tensions cíclicament i per tant patirà fatiga, i per tant cal tenir un bon factor de seguretat. 
Segons Niemann [10], i [11] per una peça d’acer sotmesa a torsió alternativa, el límit de fatiga 
és: 
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MPaMPabRmtW 20295,0·710·3,0··3,0 0 ===τ  On b0 és un factor corrector de la secció i Rm 

és la resistència a la ruptura de l’acer AISI316. Així doncs per aquest material, estem molt 
lluny del límit de fatiga a torsió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2 Distribució de tensió de Von Mises en MPa a l’eix de la maqueta

Figura 4-3 Distribució del factor de seguretat (FOS) a l’eix de la maqueta
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4.4. Generador-reductor 

Per a aprofitar l’energia es decideix utilitzar un motor de corrent continu de petites dimensions 
que treballarà com a generador. Aquests generadors, a més de ser barats i lleugers són 
capaços de treballar en qualsevol règim per sota la seva velocitat i potència màximes i 
proporcionen un voltatge proporcional a la seva velocitat. Es decideix treballar en corrent 
continu per a simplificar l’adquisició i el tractament posterior de les dades. 

Per a calcular la potència del generador, podem realitzar un càlcul aproximat de la potència 
màxima aprofitable, corresponent a una ona de 625mm. Observant els càlculs realitzats a 
l’Annex D.1, veiem que la potència màxima mitjana que rebrà el generador és de 7,55W, i que 
la velocitat del tambor és d’unes 21,6rpm. Es preveu però que els valor de potència i velocitat 
variïn al voltat d’aquest valor, segons es modifiqui la càrrega elèctrica contra la que treballi el 
generador. 

Tot i que es busca un generador, s’escull un motor que funcionarà com a generador, en base 
a que és una maquina elèctrica reversible. Observant diversos catàlegs de motors de corrent 
continu, escollim el motor DUNKERMOTOREN GR42x40 de 21W de potència nominal a 12V i 
38W de potència màxima, la resta de característiques es poden consultar a l’annex de 
documentació tècnica. S’escull aquest motor que a priori sembla sobredimensionat, perquè es 
tem que el sistema pugui tenir pics de potència elevats comparats amb la potència mitjana que 
s’ha calculat, i prenem un marge de seguretat de més de 2 vegades la potència mecànica 
mitjana. A més el cost d’escollir aquest motor o un altre amb una potència inferior és gairebé el 
mateix, en tractar-se de motors de petites dimensions. 

Per a intentar que el generador treballi en la zona de més rendiment, s’integra al sistema un 
multiplicador, que s’afegirà a la multiplicació que proporciona la transmissió. Es tracta d’un 
multiplicador de 3 etapes de relació i=100,  PLG42S. Posteriorment s’ajustarà mitjançant la 
transmissió pròpia de la maqueta la relació de transmissió total. L’objectiu és que el motor 
treballi al voltant de la velocitat nominal de 3800rpm aproximadament. S’escull i=100 perquè 
es preveu que la velocitat de gir del tambor sigui molt menor a la calculada per a les 
prestacions màximes, i per tant és necessària una elevada multiplicació. El parell màxim 
d’aquest reductor és de 14Nm, valor més que suficient, ja que la sol·licitació és de 13Nm 
abans de la transmissió, i per tant aquest valor resultarà en valors inferiors, de al voltant de 
6Nm. Per tant el factor de seguretat és de més de 2. La 
utilització d’aquest reductor implica importants pèrdues de 
rendiment a la maqueta, ja que el rendiment 
teòric és del 70%. 

Figura 4-4 Generador-reductor de la maqueta 
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4.5. Potenciòmetre 

Per a poder verificar i estudiar el moviment del tambor s’instal·la a la maqueta un sensor de 
posició angular. Un dels més barats i senzills que es pot trobar al mercat és el potenciòmetre 
analògic, que dona una senyal proporcional a l’angle girat. Té l’inconvenient de tenir un topall 
mecànic, i per tant s’ha de posicionar quan es munta a la maqueta. El que s’utilitzarà té un 
màxim de 5 voltes i treballa entre ±5V. També es podria utilitzar un encoder incremental, que 
permet més resolució i no té components mecànics però el seu preu és quatre vegades 
superior. 

El potenciòmetre disposa d’una transmissió amb el tambor de relació de reducció i=3 
mitjançant un petit engranatge unit amb una xaveta de mitja lluna i adhesiu per assegurar la 
posició axial. L’engranatge és de mòdul 1,25 i 14 dents per engranar directament amb la roda 
de 42dents establint així una multiplicació de 3. 

A l’Annex C de documentació tècnica es pot veure la corba de 
resposta del potenciòmetre, obtinguda en un assaig, ja que el 
potenciòmetre s’entrega OEM és a dir, sense documentació de 
cap tipus. 

 

 

 

Figura 4-5 Potenciòmetre de la maqueta 
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4.6. Transmissió 

Per a la transmissió del moviment del tambor al generador-reductor, s’intentarà escollir un 
sistema que tingui un bon rendiment, ja que s’utilitza un reductor de diverses etapes, i això 
implica importants pèrdues de rendiment ( veure apartat 4.4).  

De tots els tipus de transmissions entre eixos paral·lels, descartarem d’entrada els que puguin 
tenir un cert lliscament. El moviment del tambor és relativament petit, i a baixa velocitat, per 
tant un petit lliscament pot suposar perdre massa energia degut a l’elevada multiplicació. Per 
tant no ens seran d’utilitat les transmissions per corretja. Es podria pensar en utilitzar una 
transmissió per corretja dentada, però també descartem aquest sistema degut a que no ens 
interessa carregar més els eixos lateralment, A més el tensat de les corretges complicaria el 
disseny innecessariament. 

Per la poca distància entre els eixos, i per tractar-se d’un moviment amb parells molt variables 
i sentit de gir alternatiu, escollirem una transmissió per engranatges rectes. Aquest sistema és 
barat i senzill de muntar, i més segur que no pas una transmissió per corretja. Utilitzarem 
dents rectes per evitar càrregues axials, per tractar-se d’una aplicació de velocitat reduïda, 
amb poca sol·licitació i també per motius econòmics. 

La relació de reducció s’escull tenint en compte que s’ha escollit un reductor de relació i=100, i 
que la velocitat nominal de funcionament és d’aproximadament 3800rpm per al motor. Per tant 
si la velocitat màxima del tambor és rpmn 6,21max =  en onatges de 625mm i 3,54s: 

8,1
6,21·100

3800
==i   

Per establir la relació de reducció interessa que el generador treballi al voltant de la velocitat 
nominal en el màxim possible de condicions de funcionament, i per tant cal centrar 
aproximadament la relació de reducció en un valor intermedi. A més s’ha de garantir que no se 
superarà la velocitat màxima permesa del generador, que en aquest cas és de 6000 rpm 
(Annex C). Per exemple per onatges de 375mm (3m) i 2,8s (8s) la relació de reducció hauria 
de ser de i=2,8. 
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Per aquests motius, i també tenint en compte que la velocitat es podrà modificar variant la 
carrega elèctrica del generador, es decideix utilitzar una relació de i = 2,1. Aquesta relació 
s’obté amb una parella d’engranatges de dimensions el més reduïdes possible. No és 
recomanable utilitzar pinyons de menys de 20 dents [9] ni rodes de més de 90dents [9], per 
tant es decideix que el pinyó sigui de 20 dents i la roda de 42 dents. 

Les dimensions dels engranatges i els càlculs de disseny i comprovació es poden trobar de 
forma detallada a l’annex D.3. 
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4.7. Cable 

En l’elecció del cable es té en compte que resisteixi la tensió màxima prevista, i que sigui poc 
deformable, ja que les deformacions afecten directament a la potència generada per la 
maqueta, i distorsionarien molt els resultats dels assaigs. 

S’escull un cable resistent a una tensió de 200N, que correspon a un coeficient de seguretat 
de 2 si observem els càlculs de força màxima per mòdul de l’Annex D.1, on la força calculada 
és de 106,8N. El cable és de material termoplàstic per alleugerir el pes global de la maqueta, i 
es preveu unir-lo al cilindre de metacrilat utilitzant directament adhesiu d’elevada resistència al 
llarg de tota una volta.  Es compra en una ferreteria industrial. 

4.8. Molla espiral 

En el moment de baixada de les ones, la boia ha de recuperar cable, i mantenir-lo tensat per a 
no perdre la posició sobre l’aigua, i sobretot per a que en el moment d’arribada de la següent 
ona es generi energia sense perdre alçada degut a tenir el cable destensat. Per això cal 
disposar d’un element elàstic que permeti tenir sempre un parell recuperador a l’eix del mòdul. 
S’ha pensat que això es podria implementar mitjançant un control automàtic del generador, 
fent-lo treballar com a motor en els moments en que no hi ha generació, però resulta un 
dispositiu massa complex per una maqueta d’aquestes característiques. L’inconvenient 
d’utilitzar un element elàstic és el rendiment en el retorn de l’energia absorbida, ja que 
absorbeix energia en la pujada per a retornar-la en la baixada de l’ona. 

Hi ha diverses opcions per implementar al sistema, principalment molles helicoïdals de torsió, 
o bé molles espirals. L’inconvenient de les molles helicoïdals és l’espai que requereixen, i que 
permeten un desplaçament petit comparat amb les molles espirals. A més el factor 
d’aprofitament de les molles espirals és lleugerament superior. 

La decisió és utilitzar una molla espiral, capaç de generar un parell proporcional a l’angle girat. 
A més es pot regular la precàrrega de forma senzilla, girant els mòduls de la maqueta l’angle 
que es cregui oportú. 



Pàg. 24  Memòria 

 

Per escollir les dimensions i constants de la molla, es tenen en compte principalment les 
dimensions disponibles per a instal·lar la molla, i la constant de rigidesa necessària. 

Per a fixar els extrems dins el mòdul, el radi interior de la molla ha de ser de 10mm, i el radi 
exterior de 90mm, a més de la meitat del gruix de làmina. A més es requereix que la molla 
generi un parell de 6,25Nm per tensar el cable amb 50N com es justifica a l’Annex D.1. amb 
un nombre de voltes ni massa alt ni massa baix, perquè es pugui ajustar posteriorment. Es 
decideix per tant que la precàrrega sigui de 1,5voltes. Això implica que la constant de rigidesa 
sigui de: 

radNm
rad
NmK /6,066,0

3
25,6

≈==
πθ  

Si partim d’un gruix de làmina de h=1mm, les dimensions que falta definir són l’amplada de les 
làmines b, i el nombre d’espires actives N. Seguint les fórmules segons [12] i tenint en compte 
que el material d’aquest tipus de molles és banda d’acer per a conformació en fred de 
resistència mecànica entre 1200 i 2200MPa amb una MpaRmadm 840·7,0 ==σ  [12]: 

mm
MPa
NmmbhbM t 45

840
6·6250·

6
· 2

==⇒= σ   

Com que el material treballa a fatiga alternativa, com a marge de seguretat es fixa b=55mm 

espires
radNmm

MPaNE
Nrire

hbK 1,5
)5,895,10·(·12·/600

210000·1·55·
)·(12

· 3

=
+

=⇒
+

=
ππθ (actives) 

Per tant s’escull una molla amb N = 5 espires, de constant de rigidesa torsional  

K = 0,6Nm/rad, i es considera com a correctes les dimensions ja definides,  

h = 1mm   re = 90mm   ri = 10mm   b = 55mm. 

La molla és fabricada als tallers de FABRIMUELLES. 
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5. Condicions de funcionament. Preparació dels 
sistemes d’assaig 

5.1. Sistema generador d’onades. Característiques 

El canal d’onades del Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) 
de la UPC situat al campus nord, és l’escenari escollit per a la 
realització dels assaig de la maqueta. Arlas Invest S.L. i el LIM 
firmen un conveni que es podria anomenar de lloguer de les 
instal·lacions, i del seu personal tècnic. El canal té unes 
característiques tècniques molt més que suficients per al 
projecte, i a més és completament operatiu. 

Les dimensions del canal són 100m de llarg, 3m d’ample i 5m 
de profunditat. Per a realitzar els assaigs, els tècnics del LIM 
estimen convenient que hi hagi un calat (profunditat d’aigua) 
de 1,8m aproximadament. Aquest valor és important per al 
correcte funcionament del generador d’onades. El fons del 
canal és pla en els seus primers 50m i inclinat en els altres 
50m (veure Figura 5-4). La part inclinada és un llit de sorra 
amb un estrat de morter superficial. Finalment, com s’observa 
a la fotografia, al tram final hi ha una platja de roca absorbent 
que evita la reflexió. La paret lateral del canal, és en alguns 
trams de vidre, permetent així una visió subaquàtica, i poder 
efectuar un control visual dels assaigs. 

El generador d’onades, és una pala construïda en alumini, 
d’accionament hidràulic per oli. La pala té forma de falca, i 
realitza un moviment de vaivé en un pla inclinat de 30º. 

El sistema de generació és controlat per ordinador, i permet un 
ampli ventall de possibilitats. Es poden generar programes per 
a onatges regulars sinusoïdals, en un ampli rang d’amplituds i 
períodes, i permet també la simulació de condicions marítimes 
reals, seguint patrons obtinguts per boies en el mar, per 
exemple patrons del mar mediterrani, del mar cantàbric o de 
l’oceà atlàntic.  

Figura 5-1 Canal del LIM 

Figura 5-2 Pala de generació 
d’onades 
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La única limitació de la pala, a part de les dimensions que té i de l’alçada del canal, és 
l’estabilitat de l’onatge creat, ja que no totes les combinacions de període i amplitud són 
possibles. En alguns casos es produeix el que s’anomena ruptura o trencament de la ona, 
degut a que el pendent del perfil de la ona és massa elevat, i cau sobre si mateixa. Aquest fet 
però afecta relativament poc, ja que son valors molt extrems. Per exemple no es podria 
generar una ona de 500mm d’alçada i període 1,77s però sí una de 500mm i 2,47s de 
període.  Si el factor d’escala és 8, una ona de 500mm/1,77s correspon a una de 4m/5s, que 
no existeix en les dades d’onatge reals de Palamós (ni d’altres emplaçaments [8]). A la 
següent figura es mostren les limitacions del sistema, per un calat de 2m ( aproximadament el 
que hi haurà durant els assaigs), on la corba blava és el límit per ones sinusoïdals, i la negra 
per a patrons d’onatge reals irregulars.  

El Laboratori compta a més, d’un control de l’onatge creat, un complex sistema de sensors i 
adquisició de dades, que posteriorment a cada assaig tracta estadísticament. Totes aquestes 
dades, estaran disponibles per a millorar els càlculs realitzats posteriorment als assaigs, i 
efectuar així una correcta comparació entre la energia generada i la energia disponible, ja que 
disposarem dels valors reals generats, i no dels valors demanats a través del sistema de 

Figura 5-3 Límits de generació d’onades de la pala del LIM   
Font: Laboratori d’Enginyeria Marítima (UPC) 
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control. En alguns casos com es veurà són molt similars, i en d’altres la variació és 
substancial. Els equips de mesura disponibles són: 5 sensors de profunditat twin-wire 
resistance, 10 transductors de pressió, 1transductor de pressió lateral i 12 mesuradors de 
corrent ( velocitat de l’aigua). 

A la Figura 5-4 es pot veure un esquema del canal amb les seves principals cotes i les 
posicions dels sensors, numeració de 0 a 4. La part en blau, és la pala hidràulica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4 Secció del canal amb les principals dimensions 

Font: Laboratori d’Enginyeria Marítima (UPC) 
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5.2. Muntatge i instal·lació de la maqueta a l’aigua dins el canal 

Cada dia d’assaigs es realitza prèviament un manteniment de la maqueta, tant per comprovar-
ne la corrosió i frenar-ne els efectes si és el cas, com proves de funcionament dels 
components, bàsicament del motor i del potenciòmetre. Això implica que cada dia d’assaig cal 
desmuntar una part del sistema per poder comprovar l’estat dels components, afegir greix si 
cal al elements mòbils i tornar a muntar la maqueta, conservant sempre les mateixes posicions 
per no alterar-ne el funcionament, que podria provocar alguna distorsió en els resultats dels 
assaigs. Per exemple la posició angular del potenciòmetre, que sempre es situa a 1,5V en 
repòs.  

Després de muntar cada mòdul per separat, es realitza en una instal·lació adequada una 
prova d’estanquitat per evitar problemes en el moment d’utilitzar el canal, i prevenir així riscos 
de corrosió o danys al sistema, a més de la pèrdua de temps que suposa treure la maqueta 
del canal i desmuntar-la per a solucionar-ne els problemes. Després de cada sessió d’assaig, 
es desmunta la maqueta i s’asseca amb aire comprimit. 

Figura 5-5 Maqueta muntada i instal·lada al canal LIM 
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La instal·lació a l’aigua es realitza amb l’ajuda d’un cabrestant muntat en una petita estructura 
transversalment al canal, i centrat. Els cables del cabrestant (un cable per cada mòdul) passen 
per dins de dues anelles fixes a un pes mort situat al fons del canal, amb una massa de 
100Kg.  Aquests dos cables ja passats per les anelles es deixen sempre apunt per unir-los 
amb els cables de la maqueta, amb un sistema d’unió d’acer inoxidable desmuntable. Un cop 
fet això tan sols resta donar la precàrrega que correspon a les molles, i això es fa amb el 
cabrestant, fins aconseguir que els mòduls girin el nombre de voltes preestablert, que 
inicialment serà de 1,5voltes.  

A la fotografia (fig. 5-5) es pot observar el pes mort al fons, juntament amb la maqueta i els dos 
cables ja tensats. Es pot comprovar com els mòduls es col·loquen de forma longitudinal al 
canal gràcies a la tensió del cable, i que a més molt poc volum de la maqueta es troba 
submergit. 

5.3. Sistemes electrònics d’adquisició de dades i metodologia 
emprada 

Es capten per a cada mòdul dues senyals. Per una banda la tensió del generador, que és 
captada en borns de la càrrega elèctrica corresponent, i modificada per poder ser captada pel 
sistema d’adquisició. La segona senyal és el voltatge del potenciòmetre, que és una senyal 
analògica que es capta directament. 

Per a l’adquisició de dades es va utilitzar la targeta AD12-8(PM) amb port de connexió 
PCMCIA de CONTEC. Com es mostra a l’Annex C de documentació tècnica la targeta compta 
amb 8 entrades i 2 sortides analògiques, i 4 entrades i 4 sortides digitals. 

S’espera que el voltatge del generador sigui en alguns instants de valors elevats, de potser 15-
20V o més. Per aquest motiu, s’ha de reduir la magnitud del senyal a un valor inferior, i evitar 
així cremar la tarja d’adquisició de dades. La tarja admet un màxim de +/-10V, per tant s’utilitza 
un divisor de tensió que divideix la magnitud del senyal per 3. Aquest divisor de tensió és de 
resistències de 1kΩ, per no alterar la intensitat que circula per la càrrega. També s’utilitza un 
amplificador operacional, ja que el senyal del divisor de tensió no és apte per a ser llegit per la 
tarja i cal modificar-ne la impedància. 

El senyal del potenciòmetre és captat directament per la tarja, ja que no supera mai els 5V.  A 
més està connectat a una font d’alimentació de 5V. 

Per al canvi de la resistència de càrrega s’utilitzen 2 senyals digitals amb un multiplexor de 2 
entrades/4sortides que permeten agilitzar el canvi de resistències durant els assaigs. Tot i 
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aquest sistema, degut a que el nombre de resistències diferents és superior a 4, requereix que 
durant els assaigs es connectin segons calgui, de forma anticipada. 

En total hi ha 4 senyals d’entrada analògics, 2 per a cada mòdul, i 4 sortides digitals, 2 per 
mòdul. Tot el sistema de circuits i font d’alimentació s’integra en una única caixa electrònica 
fabricada al taller comú de l’ETSEIB. 

En proves realitzades amb la targeta es constata que l’adquisició s’ha d’efectuar a una 
freqüència elevada, ja que el sistema genera molt soroll, i amb una alta freqüència de mostreig 
el filtrat és més efectiu. Es determina que l’adquisició es farà a 100Hz. 

Figura 5-6 Esquemes dels 3 circuits utilitzats 
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Per a la gestió dels fitxers d’assaigs i el control de resistències i monitorització dels senyals, 
s’utilitza un software programat en visual basic per un enginyer informàtic de l’empresa, que 
serveix d’interfície entre l’usuari i les llibreries de control de la tarja. El programa genera fitxers 
de text en forma de matriu on es registren per files les dades cada interval de temps, i les 
columnes son els valors de les diferents entrades analògiques, amb una primera columna del 
valor del temps en segons. A més disposa d’una finestra per controlar el valor de les sortides 
digitals, i diverses finestres de configuració de les entrades, on es pot ajustar la freqüència de 
mostreig, el guany i l’offset. 

Per a cada assaig els fitxers generats contenen sempre informació completa sobre l’assaig en 
concret. Principalment l’amplitud i període de l’onatge, la resistència elèctrica, el tipus o fase 
d’assaig amb la característica que correspon, i finalment la data i l’hora d’inici. 

A  la Taula 5-1 es pot veure una mostra del format dels fitxers, que seran analitzats al capítol 
de càlcul de resultats. La primera columna és el temps en segons. Les columnes AI# 
corresponen a entrades analògiques (Analog Input #) i les columnes AI#G corresponen a la 
mateixa entrada però amb el guany. Les columnes DO# són les sortides digitals (Digital Ouput 
#). Les entrades 0 i 2 corresponen a voltatge del generador, que amb el guany són el triple. 
Les entrades 1 i 3 son el senyal del potenciòmetre. 

 

Temps AI0 AI0G AI1 AI1G AI2 AI2G AI3 AI3G DO0 DO1 DO2 DO3 

0,01 2,856 8,569 3,423 3,423 2,456 7,368 3,530 3,530 0 1 0 1 

0,02 2,725 8,174 3,535 3,535 1,709 5,127 3,569 3,569 0 1 0 1 

0,03 2,603 7,808 3,403 3,403 2,505 7,515 3,516 3,516 0 1 0 1 

Posteriorment a cada sessió d’assaigs, els tècnics del canal faciliten els valors adquirits per 
tots els sensors d’alçada i període distribuïts al llarg de la instal·lació, juntament amb els 
resultats estadístics de les mostres, similars als que s’extreuen de les boies de mesura que es 
troben a alta mar. Aquests valors son de molta utilitat ja que no totes les ones són generades 
amb la mateixa precisió, i com es veurà varien substancialment segons els períodes. 

 

Taula 5-1 Exemple de fitxer de dades d’un assaig
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6. Protocols d’assaig 

Una vegada definida la maqueta i tots els seus sistemes i components, així com tot l’entorn 
d’assaig, sistemes d’adquisició de dades amb ordinador portàtil, i sistemes de fixació al canal, 
podem establir quins seran aquests assaigs mitjançant cinc protocols, que seran anomenats 
com a fases. Per tant doncs tindrem 5 Fases d’assaigs, on dins de cada fase hi haurà un bon 
nombre d’assaigs, per un rang de períodes i amplituds, que podrà variar a mesura que es 
vagin obtenint conclusions de cada fase.  Els valors escollits per als onatges, són consensuats 
entre enginyers de l’empresa, inclòs l’estudiant, i els enginyers responsables del canal, tenint 
en compte quin rang d’onatges té interès estudiar, i amb les limitacions tècniques de la pala de 
generació d’ones (veure 5.1).  

Els següents valors són els considerats com a necessaris per a la fase 1, i es realitzaran totes 
les combinacions possibles dels tres paràmetres: Amplitud, període i càrrega elèctrica. A partir 
de la fase 2 i fins la 4, el nombre d’assaigs es veurà reduït als que es considerin més útils, o 
significatius, per intentar minimitzar el temps total d’assaig, ja que és considerable.  

Figura 6-1 Maqueta dins el canal llesta per als assaigs 
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Totes les combinacions possibles, fan un total de 30 assaigs, amb 11 resistències cadascun. 
Per tant el volum de dades serà molt elevat. Un total de 330 fitxers de dades només en la 
primera fase.  

Com es veurà, alguns dels assaigs no seran realitzats per qüestions de temps, d’altres es 
realitzaran però no amb totes les resistències disponibles. Aquests canvis son deguts a la falta 
de temps i l’interès d’obtenir resultats el més aviat possible i són només poc casos. També 
com s’ha esmentat hi ha algun assaig no realitzable, en que l’onada generada no és estable. 

Onatge real 

 escala 1:1 

Onatge maqueta 

escala 1:8 
Altres Paràmetres 

Amplitud 
(m) 

Període  
 (s) 

Amplitud 
(mm) 

Període (s) 

Temps d’assaig: 

10 ones, més el temps 
d’arrencada de la pala i 

d’estabilització del canal 

Carrega 
elèctrica (Ω) 

 

0,8 

1 

1,5 

2 

3 

4 

5 

7 

10 

15 

20 

100 

125 

188 

250 

375 

500 

1,77 

2,47 

3,54 

5,30 

7,07 

De 4min a 14min d’adquisició (en 
funció del període) 

2min de temps de canvi d’onatge 

20s de temps de canvi de 
resistències 

11 
resistències / 

de  4,6 Ω  a 67 
Ω  

 

  

Taula 6-1 Assaigs previstos per a la Fase 1
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6.1. Fases d’assaig. Definició dels protocols. 

Per tal d’assajar i conèixer millor el sistema, així com millorar-ne la seva configuració, es 
defineixen les següents cinc fases d’assaigs, i que es consideren imprescindibles. Si els 
resultats dels assaigs són satisfactoris i porten a les conclusions esperades, no es contempla 
la possibilitat de realitzar-ne d’altres, ja que no es considera necessari per part de la direcció  
d’Arlas Invest S.L. invertir-hi més temps. Els protocols d’assaigs es poden consultar a l’Annex 
A on es detallen les condicions tècniques i objectius de cada fase. 

Fase 1: Caracterització del sistema 

La fase 1 ha de servir per a veure el comportament del sistema, considerar si tots els sistemes 
funcionen correctament i si és el cas fer les modificacions que calgui. Tot això amb l’objectiu 
d’establir una referència en relació al funcionament de la maqueta, de cara a optimitzar el 
sistema en fases posteriors. Per això aquesta és la fase més llarga i amb el major nombre 
d’assaigs, per a poder provar el sistema en una gran quantitat de situacions. Com a 
paràmetres inicials, el sistema muntarà el guiat més curt, i la precàrrega de la molla serà de 
1,5 voltes corresponent a uns 45N de tensió del cable. També es muntarà una parella de 
plaques que faran d’aletes o timons, que es creu que ajudaran a alinear els mòduls. El 
protocol complet es pot consultar a l’Annex A. 

Fase 2: Determinació del guiat del cable òptim 

Com s’ha definit a l’apartat 4.2, existeixen tres longituds de guiat per a l’estructura. En aquesta 
fase doncs es tracta de veure el comportament de la maqueta amb cadascun dels guiats, no 
tan sols en quant a potència i rendiment, sinó també a estabilitat. Com més llarg és el guiat, en 
principi més recte es manté el cable, i per tant la boia es desplaça menys horitzontalment, però 
apareix un parell major en el punt inferior de guiat. Aquests assaigs han de permetre obtenir 
conclusions en aquest aspecte. El protocol complet es pot consultar a l’Annex A. 
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Fase 3: Optimització de la precàrrega a la molla 

Exactament igual que a la fase anterior, aquesta fase ha de servir per estudiar el 
comportament del sistema amb diferents precàrregues inicials, i veure com afecta aquest 
paràmetre al rendiment. En un principi s’assajarà el sistema en dues situacions, amb una volta 
i amb dues voltes de tambor, per a comparar-ho amb les 1,5 voltes de la fase 1. S’espera que 
per precàrregues elevades el sistema tingui millor funcionament en ones de gran amplitud i a 
la inversa. També es té en compte que una tensió excessiva pot produir que el sistema deixi 
de funcionar. El protocol complet es pot consultar a l’Annex A.  

 

Precàrrega Parell al 
tambor 

Tensió 
cable 

[voltes] [rad] [Nm] [N] 

1,00 6,28 3,7699 30,16 
1,25 7,85 4,7124 37,70 
1,50 9,42 5,6549 45,24 
1,75 11,00 6,5973 52,78 
2,00 12,57 7,5398 60,32 

 

 

Fase 4: Variació de la morfologia de l’estructura 

En aquesta fase es vol estudiar la maqueta amb els paràmetres considerats com a òptims en 
les fases anteriors, i conèixer la capacitat del sistema per a orientar-se per si mateix, 
directament relacionat amb la influència que tenen les aletes laterals en aquest aspecte. Per 
estudiar aquest fenomen, es munta dos tipus d’aletes i en els dos sentits posibles, longitudinal 
i transversal. El protocol complet es pot consultar a l’Annex A. 

 

Fase 5: Comportament amb onatge real 

Com a última fase, per a comprovar que el sistema funcionaria adequadament en cas que 
algun dia s’arribi a instal·lar al mar, es realitza una sèrie d’assaigs, on el canal simula 
condicions reals d’onatge del mediterrani. Principalment es vol veure quin comportament té el 
sistema en unes condicions tant irregulars, però a la vegada reals. S’espera que el rendiment 
sigui molt més baix que en les fases anteriors, tot i que s’hi implementaran les millores 
obtingudes a les anteriors fases. El protocol complet es pot consultar a l’Annex A. 

Taula 6-2 Tensió de la molla segons la precàrrega 
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7. Resultats i càlculs sobre les dades obtingudes 

En general els assaigs són satisfactoris ja que s’ha obtingut molta informació, que permet 
estudiar amb detall les incògnites plantejades. La maqueta ha funcionat en l’ampli rang 
d’onatges que s’ha assajat, realitzant tot el cicle de funcionament, es a dir enrotllant-
desenrotllant cable per a cada ona. Això permet assegurar que mecànicament el sistema 
funciona perfectament, i validar el principi de funcionament.  

El desgast dels diversos elements durant els assaigs ha estat elevat, tant pel que fa al propi 
funcionament, com pels efectes corrosius de l’aigua. Hi ha hagut alguns problemes que han 
requerit ajustar la maqueta, principalment ha calgut revisar en diverses ocasions les juntes 
dels mòduls de metacrilat, ja que entraven petites quantitats d’aigua. Per contra els retenidors 
labials han resultat molt efectius, i han evitat l’entrada d’aigua per l’eix sense problemes. Degut 
a aquestes filtracions ha calgut realitzar un manteniment continu dels elements d’acer no-
inoxidable, per poder arribar al final dels assaigs sense més problemes. Ha calgut substituir en 
dues ocasions les tapes de metacrilat, ja que la tensió de les unions cargolades han produït 
petites esquerdes. 

El sistema electrònic també ha patit alguna avaria sense més importància. Un dels 
potenciòmetres va ser forçat per accident més enllà del seu límit mecànic, i un amplificador 
operacional va resultar fos per sobreescalfament. Per la transparència del sistema d’adquisició 
de dades, aquestes avaries han pogut ser detectades fàcilment, contribuint a evitar assajos 
amb errors. 

7.1. Procés de càlcul del rendiment de la maqueta 

De cada fitxer interessa principalment calcular el rendiment mitjà del sistema en règim 
permanent, i la potència mitjana generada. També interessa la posició i la velocitat angular 
dels mòduls, que permeten avaluar el grau d’enfonsament de la maqueta i saber en tot 
moment en quina fase del cicle de funcionament es troba la maqueta. Gràcies a disposar de 
dades amb una bona resolució (el període de mostreig és sempre de 0,01segons), les 
gràfiques de rendiment instantani, potència instantània i velocitat i posició aporten també molta 
informació, i ajuden a evitar errors ja que es troben integrades en els fulls de càlcul utilitzats. A 
més, s’utilitzen les dades facilitades pels tècnics del canal, referents als valors reals mesurats 
dels onatges generats en les diverses sessions, i que milloren substancialment la precisió en 
els càlculs, ja que en alguns casos es poden observar diferències significatives. 

El càlcul del rendiment es basa en els següents principis: l’energia d’una ona es pot dividir 
bàsicament en dues parts, energia cinètica i energia potencial. La proporció de cadascuna 
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depèn del període i l’amplitud, i el seu càlcul resulta complex i poc útil per a comparar assaigs 
entre si. Per això, per avaluar el rendiment del sistema, s’ha tingut en compte quina és 
l’energia màxima aprofitable d’una ona tenint en compte com treballa el sistema, i no l’energia 
total que transporta. També cal dir que no és un càlcul exacte, ja que el funcionament del 
sistema és complex, i el principal objectiu és poder comparar els diferents assaigs i no tenir un 
valor precís de rendiment. Tot i així en els càlculs dels annexos, s’ha calculat quin és el 
rendiment respecte l’energia total (Veure Annex B), denominat com a rendiment teòric.  

Aquest càlcul es basa en considerar que una part del sistema s’enfonsa per a generar força 
d’empenta, i la resta de la ona és altura efectiva per efectuar treball. Si es té en compte que 
aquesta energia és aportada per la ona en mig període, es pot saber la potència teòrica 
aprofitable d’una ona. Per als càlculs s’estima, vist el funcionament al canal, que els mòduls es 
troben inicialment enfonsats al voltant d’un 40%, i la meitat de la ona s’aprofita per a generar 
força i la resta per a elevar els mòduls. El procediment de càlcul detallat del rendiment, tant el 
corresponent a l’energia màxima real aprofitable com el corresponent a l’energia teòrica d’una 
ona, es troben a l’Annex D.4 

Els càlculs segueixen tots el mateix procediment en tots els assaigs i dins de totes les fases 
del projecte, de forma que es puguin comparar entre si. A més les gràfiques temporals ajuden 
a comprovar i extreure conclusions del comportament del sistema en termes de velocitat de 
gir, problemes de tensió del cable, defectes en la transmissió, o qualsevol altre òrgan mecànic 
implicat en la transmissió. 
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7.2 Resultats 

7.2.1 FASE 1 

L’objectiu d’aquesta fase és caracteritzar el sistema i veure’n la resposta sota diferents 
condicions. Amb la variació dels tipus d’onatge s’ha pogut observar la influència dels diversos 
paràmetres que el caracteritzen, que són principalment l’efecte de la molla, el funcionament 
del generador i la cinemàtica del sistema com a conjunt. En la majoria dels casos però és 
complex distingir els efectes de cadascun dels paràmetres, ja que actuen simultàniament, 
condicionats a més per l’amplitud i període de les onades. 

Efecte de la molla 

La molla ha introduït un efecte sobre els resultats que varia respecte al període de les ones. 
En els períodes menors (1,77s 2,47s) el parell que efectua la molla disminueix la capacitat 
d’acceleració dels mòduls en la pujada de l’ona. Això fa que girin a una velocitat insuficient, ja 
que la ona és més ràpida que el sistema i no tenen prou temps per a accelerar. Amb períodes 
majors es produeix el mateix efecte, però no és de tanta importància, ja que l’acceleració dels 
mòduls no és tant crítica en aquests casos. A aquest efecte cal sumar-li l’absorció d’energia de 
la molla, que augmenta la diferència entre la pujada i la baixada, a més del parell resistent del 
generador com es veurà més endavant. 

Les figures següents mostren l’efecte de la molla en la pujada de l’ona. La funció del 
rendiment instantani, en negre, varia entre la pujada i la baixada, i la diferència és major o 
menor segons la càrrega elèctrica que alimenta el generador, ja que el parell resistent del 
generador és major com menors son les resistències de càrrega. A més es pot observar com 
la corba de posició de la boia, en vermell, té un pendent lleugerament major en la fase de 
baixada que en la de pujada. La corba en blau és el voltatge d’un dels generadors, en 
Volts·10. La figura 7-1 mostra com en un assaig de poca amplitud l’efecte d’absorció d’energia 
de la molla és destacable . D’altra banda, la figura 7-2 és un assaig amb amplitud equivalent a 
un temporal, on la gran energia aportada per l’onada no deixa veure els efectes de la molla o 
del generador. 
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En les onades amb períodes baixos (1,77s-2,47s) es produeix un altre efecte poc desitjable. 
La molla no té un parell suficient per accelerar els mòduls a una velocitat que permeti arribar al 
punt d’alçada mínima. Això provoca tenir el cable sense tensió uns instants quan arriba la 
següent ona i per tant una pèrdua d’energia en el moment de la pujada, a més de l’efecte 
sobre la transmissió d’un canvi brusc de sentit de gir.  

Figura 7-2 Amplitud real:527mm, Període:3,54s, Rendiment mitjà:42%

Figura 7-1 Amplitud real:208mm, Període:5,30s, Rendiment mitjà:52% 
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A les figures següents es pot veure l’efecte de la molla tant en la pujada com en la baixada, i 
com se’n veu afectat el rendiment que tan sols arriba al 17% utilitzant la resistència de càrrega 
òptima . La corba de voltatge és negativa a la pujada i positiva a la baixada de l’onada. 

Figura 7-4 Amplitud real:330mm, Període:1,77s, Rendiment mitjà:17%

Les corbes “v” i “x” són la velocitat i posició teòriques sinusoïdals de l’onada, i per tant les 
que hauria de seguir la maqueta. La corba en negre mostra la velocitat real obtinguda a 
l’assaig, i la corba en verd la posició real. 

Figura 7-3 Amplitud real:330mm, Període:1,77s, Rendiment mitjà:17%
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Cinemàtica del sistema i influència del punt de treball del generador 

En els primers assaigs s’ha confirmat que el rendiment baixa molt per als períodes menors. 
Tot i això, en els assaigs s’observa que els dos mòduls treballen correctament, i que generen 
energia. Aquest fet és degut a que les onades són massa ràpides com per aprofitar-les 
correctament, i una de les causes pot ser el fet de que els tambors necessiten una parell 
elevat per arrencar, a més del parell resistent que impedeix accelerar prou ràpidament. Cada 
vegada que el tambor ha de començar un gir des de zero, necessita un temps fins que la força 
d’empenta es prou gran per vèncer el parell d’arrencada.  Probablement es produeix aquest 
problema per la fricció elevada entre els òrgans mecànics de la transmissió, i per les 
característiques del generador-reductor, que són dels més senzills i barats del mercat, i tenen 
un rendiment molt baix.  

La situació descrita es confirma en assaigs d’amplituds menors (100-125mm), ja que en 
alguns casos s’ha suspès l’assaig perquè la maqueta no arribava a funcionar. El cas pitjor es 
dona en amplituds petites i períodes alts, ja que la poca pendent de les ones amplifica el 
problema. 

Un dels punts més importants de la fase 1 és comprovar com hauria de seguir la maqueta a la 
onada per optimitzar el rendiment. Observant les gràfiques de rendiment i de posició i velocitat, 
es pot deduir que el rendiment és màxim en aquells assaigs on la maqueta segueix amb més 
exactitud el perfil de les onades, tant pel que fa a la posició, com també per les velocitats 
màximes assolides. 

En aquells casos que el parell resistent imposat pel generador és massa elevat, la maqueta no 
té capacitat d’acceleració i el rendiment baixa. Si per contra, el parell resistent és massa baix, 
el generador segueix perfectament l’onada però s’està desaprofitant l’energia que podria 
aportar. 

Ajustant la precàrrega de la molla i variant la càrrega elèctrica del generador, la maqueta és 
capaç d’ajustar-se més o menys al perfil de les onades, i per tant optimitzar l’energia produïda. 
Les dues gràfiques següents mostren per una mateixa situació d’onatge, com es comporta el 
sistema al variar la càrrega elèctrica del generador. En la primera gràfica la velocitat màxima 
és un 93% de la de la onada, i a la segona tan sols un 56%. Amb la resistència òptima de 
15ohm, el rendiment és del 45% i es generen 3,65W de mitjana. En substituir la càrrega per 
una de 4,6ohm, el rendiment baixa al 30% i es genera un 30% menys de potència de mitjana, 
2,6W.  
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Figura 7-6 Amplitud:357mm, Període:3,53s, Rendiment mitjà:45% Potència mitjana: 3,65W

Figura 7-5 Amplitud:357mm, Període:3,53s, Rendiment mitjà:30% Potència mitjana: 2,6W
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L’estratègia a seguir és regular el punt de funcionament del generador perquè pugui adaptar-
se a l’onatge en cada moment. En els assaigs el control és únicament sobre la resistència de 
càrrega i ha de ser aquella que faci treballar el generador el més pròxim possible al punt en el 
qual la maqueta té un parell accelerador suficient per arribar a una velocitat i posició pròximes 
a les que descriu la onada. 

El fet de posar una resistència elevada,  serveix per limitar la intensitat del generador, 
proporcional al parell resistent, i augmentar-ne la velocitat. Així doncs, el sistema per períodes 
de 1,77s-2,47s, té un rendiment elevat amb resistències altes. Per als períodes majors, es 
requereix menor velocitat i el parell resistent pot ser major, per tant l’òptim es troba amb les 
resistències menors, que fixen la intensitat a valors més alts. Si s’observen les taules de 
resultats òptims de la Fase 1 a l’Annex B, es pot comprovar com a major període, menor és la 
resistència òptima. 

De forma complementaria, s’observa en els períodes elevats (5,30s-7,07s) com els mòduls 
giren durant uns instants a velocitat constant, probablement a causa de la durada de les fases 
d’ascens i descens de la maqueta, que permeten que s’estabilitzi la velocitat, i es compensi el 
parell efectuat per la força d’empenta amb els parells resistents. Aquesta situació s’amplifica 
com major és el període. 

 

Figura 7-7 Amplitud: 308mm, Període: 5,3s, Rendiment mitjà: 48% 
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Com a resum de la Fase 1, establint una base de referència per a les fases posteriors, les 
següents gràfiques mostren els valors de rendiment i potència mitjana de tots els valors òptims 
dels assaigs de la fase. Els valors en ordenades són la mitja entre els dos mòduls, ja que els 
dos generadors no tenen exactament les mateixes prestacions (Veure resultats Annex B). El 
rendiment màxim assolit ha estat del 52,3% corresponent a un assaig amb amplitud 250mm. 
La potència màxima mitjana ha estat de 6,15W, tot i que s’ha arribat a pics instantanis de 
potència de 13-15W.  Destacar que els rendiments màxims s’assoleixen al voltant de la 
mateixa amplitud, 250mm precisament el diàmetre dels mòduls cilíndrics. 
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Figura 7-8 Resum de rendiments FASE 1
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Figura 7-9 Resum de potències mitjanes FASE 1 
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7.2.2 FASE 2 

En aquesta fase s’han realitzat canvis en el sistema de guiatge del cable. Amb els tipus 
d’onades seleccionats juntament amb el LIM, s’han realitzat dues sèries d’assaigs, una amb el 
guiatge de dimensió mitjà i una altra amb el guiatge més llarg. Els assaigs amb el guiat curt no 
són necessaris ja que són els mateixos que es van fer a la fase1, i s’utilitzen com a referència. 
En total són 10 series d’assaigs, on en cada sèrie s’han utilitzat 5 resistències de càrrega al 
voltant de la resistència òptima de cada sèrie seguint els resultats de la fase 1. 

En aquesta fase s’han adquirit les mesures de 
moviment lineal de la maqueta. Aquestes mesures 
son aproximades i es realitzen observant directament 
el moviment en relació a marques horitzontals i 
verticals realitzades a les parets del canal. Aquestes 
mesures serviran com a orientació per comparar el 
comportament en superfície de la maqueta, amb el 
que té en sèries d’assaigs de dins aquesta mateixa 
fase i de les altres fases. 

Per aquesta fase, es van obtenir els mateixos valors de moviment per al guiatge mitjà i el 
guiatge llarg, però el comportament no era el mateix, ja que s’observaven comportaments 
diferents, relacionats amb l’orientació, l’enfonsament, o la inclinació de la maqueta.  

 

A (mm) T (s) Amplitud longitudinal (mm) Amplitud transversal (mm) 

375 3.54 600 No apreciable 

250 3.54 400 No apreciable 

500 3.54 800 No apreciable 

375 2.47 400 No apreciable 

375 5.30 1100 No apreciable 

Taula 7-1 Amplitud de moviment superficial de la maqueta en la FASE 2  

Comportament amb guiatge mitjà i llarg 

En línies generals el que es va observar va ser un empitjorament del comportament com més 
llarg era el guiatge. Un guiatge més llarg, fa que la inclinació del cable des del punt extrem del 
guiatge fins al fons del canal sigui major, i per tant introdueix forces que fan inclinar la maqueta 

Figura 7-10 Guiatge de la maqueta  
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en els moments en que és desplaçada en horitzontal del seu punt d’equilibri. El que s’observa 
superficialment és que s’enfonsa molt més d’un extrem que de l’altre en els moments 
d’arribada i sortida de l’ona, i per tant, té un moviment oscil·lant.  

A més, el guiatge llarg introdueix un efecte de gir respecte el seu propi eix, que no es pot 
controlar. Aquest gir es va observar molt clarament a l’assaig amb període de 5,30s, on hi 
havia un moviment oscil·lant de gir respecte el seu eix, de ±20º aproximadament. 

També es va poder comprovar que el guiatge llarg introdueix més fregament al cable, que es 
tradueix amb que el cable perd tensió amb més facilitat, degut a la força de fregament amb el 
punt de guiat. 

Conclusions 

Tenint en compte el que s’observa en els assaigs i les taules de rendiments de la fase 2, es 
pot dir que el millor guiat és el curt, ja que el comportament és millor, introdueix menys 
fregaments al sistema, i en pràcticament tots els casos s’obté més rendiment i energia. A partir 
d’aquesta fase s’utilitzarà el guiatge curt.  

Figura 7-11 Resum de rendiments FASE 2 
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7.2.3 FASE 3 

Aquesta fase consisteix en trobar el nivell òptim de tensió de la molla, variant la tensió inicial 
segons el nombre de voltes. Inicialment es va preveure que la fase tingués 4 sèries d’assaigs 
diferents, però en vista de que el temps necessari seria excessiu i que es podia arribar a 
conclusions similars tan sols amb 2. Això va fer decidir a fer únicament les sèries amb 1 i 2 
voltes de molla (amb 1,5 voltes ja es coneixien de la fase 1). Les sèries d’assaigs són les 
mateixes que les de la fase 2, seleccionades segons la fase 1.  

Igual que en la fase 2, també es va observar el moviment lineal de la maqueta i en aquest cas 
el comportament era diferent per cada sèrie d’assaigs obtenint: 

 

1 volta molla 

A (mm) T (s) Amplitud longitudinal (mm) Amplitud transversal (mm) 

375 3.54 600 600 

250 3.54 500 600 

500 3.54 900 700 

375 2.47 400 0 

375 5.30 800 0 

2 voltes molla 

A (mm) T (s) Amplitud longitudinal (mm) Amplitud transversal (mm) 

375 3.54 600 0 

250 3.54 400 0 

500 3.54 800 0 

375 2.47 400 0 

375 5.30 1000 0 

Taula 7-2 Amplitud de moviment superficial de la maqueta en la FASE 3  

Els fets més importants a destacar en aquesta fase són el moviment en direcció transversal 
que apareix per una tensió de la molla insuficient i les variacions en la tensió del cable en els 
moments en que recupera cable. El moviment en direcció transversal és considerable per a 
una tensió de molla de 1 volta, però s’elimina ràpidament en augmentar la tensió. També 
s’observa que aquesta tensió és insuficient ja que el cable perd la tensió en tots els assaigs de 
la sèrie, fins i tot en el de període més llarg. 
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En els assaigs amb 2 voltes de molla, el comportament millora molt, tant en el moviment, com 
en la tensió del cable. Tan sols s’observa que arriba a perdre tensió en les ones de 500mm, 
només per un instant. El fet que el cable tingui tensió o no, no només esta relacionat amb la 
tensió de la molla, sinó també amb el període de les ones, ja que el sistema triga un cert 
temps a recuperar cable durant les fases de baixada, degut a que el parell resistent del 
generador és elevat. 

La figura següent mostra un dels assaigs amb més rendiment de la fase 3, on destaca la 
particular forma de la corba de velocitat, en negre. Aquesta forma és típica de tots els assaigs 
de període igual o major de 5,30s, però és més exagerat en aquesta fase. A la pujada de 
l’onada hi ha un instant que es manté a velocitat constant per després accelerar fins a la 
velocitat màxima. En canvi, a la baixada accelera fins més enllà de la velocitat de descens de 
la ona, degut al gran parell de la molla que existeix amb la precàrrega de 2 voltes. La corba de 
posició segueix gairebé completament la teòrica, però es pot observar com a la pujada té una 
variació en el pendent, atès al canvi de velocitat que es produeix. Aquest canvi de velocitat a la 
pujada es pot atribuir a l’efecte que s’ha comentat a la fase 1 sobre la força que requereixen 
els mòduls per arrencar, que produeix un retràs en la velocitat. 

Figura 7-12 Amplitud: 375, Període: 5,30s, 2 voltes de molla 
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Conclusions 

En aquesta fase ha estat clau l’anàlisi dels rendiments, ja que en els assaigs amb 2 voltes de 
molla s’ha obtingut els màxims fins al moment, i per tant s’ha millorat els de 1,5 voltes. La 
millora és realment significativa, ja que es produeix en totes les amplituds i en els diversos 
períodes (veure taules Fase 3 Annex B), tot i que no hi ha una gran diferència amb 1,5voltes. 
És per aquests motius i per el comportament que s’ha comentat, que s’ha seleccionat com a 
situació millor la de 2 voltes de molla, i a partir d’ara serà la tensió inicial que s’utilitzarà. Cal 
destacar també que la generació de potència ha augmentat, i que s’arriben a pics de 14W per 
mòdul, i intensitats de més de 0,7A. El sobreescalfament ha obligat a substituir algunes de les 
resistències de càrrega. 

No s’ha aplicat una tensió inicial major degut a diverses limitacions que presenta el sistema. La 
més important és que ens acostaríem excessivament al límit elàstic de la molla, i això podria 
provocar-ne un deteriorament, a més d’un mal comportament. Tampoc interessa augmentar 
més la tensió inicial ja que per onades de poca amplitud, seria major la força de la molla que la 
d’empenta produïda per l’ona i el sistema restaria parat. 
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Figura 7-13 Resum de rendiments FASE 3
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Trajectòria de la maqueta  

7.2.4 FASE 4 

En aquesta fase es vol determinar quina és la capacitat del sistema d’auto orientar-se en la 
direcció de les ones, ja que el sistema real situat a mar obert hauria d’adaptar-se a les 
variacions dels corrents generats per les ones. Si el sistema no és capaç, caldrà buscar 
alguna modificació en la forma externa del sistema, perquè si la orientació no és correcte els 
mòduls no treballen simultàniament i el sistema es torna inestable, a més d’una important 
disminució del rendiment.  

A més de la capacitat d’orientar-se de la maqueta, es vol comprovar si el moviment de la 
maqueta sobre la superfície de les ones, és a dir, el desplaçament transversal i longitudinal és 
beneficiós pel rendiment. A priori sembla que no, ja que el moviment és una pèrdua directa 
d’alçada efectiva. El desplaçament implica un augment de cable que s’haurà de desenrotllar 
per arribar a una posició més llunyana del punt d’ancoratge, tot i que la tensió del cable 
provoca una inclinació de tota l’estructura. A la figura següent es mostra aproximadament com 
és el moviment que descriu la maqueta, pel que fa a moviment en vertical i en sentit 
longitudinal a les onades. 

 

 

 

 

 

Els assaigs seleccionats són els mateixos que a les fases 2 i 3, en el mateix rang de 
resistències. S’ha modificat l’estructura en 4 configuracions diferents, per a veure la influència 
de la forma de la maqueta en els assaigs. També s’ha modificat l’ancoratge de la maqueta al 
canal, per permetre’n el gir lliure. Això s’ha fet utilitzant una barra amb dues anelles als seus 
extrems, unida al pes mort del fons amb tan sols un cable que pot girar encara que el cable 
estigui tensat. Els dos cables dels mòduls de la maqueta passen doncs per les anelles de la 
barra i no directament pel pes mort com feien fins ara. 

Figura 7-14 Trajectòria el·líptica aproximada que descriu la maqueta cíclicament durant els 
assaigs 
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Fins al final de la fase 3, la maqueta disposava de dues petites plaques laterals rectangulars, o 
aletes, per garantir-ne la orientació. En la fase 4 s’ha provat de col·locar aquestes plaques en 
direcció longitudinal, també s’ha provat d’utilitzar-ne dues amb el doble de superfície, i 
finalment s’ha assajat la maqueta sense cap placa. 

 

 

 

  

Comportament del nou sistema d’ancoratge i de les diferents configuracions 

El nou sistema d’ancoratge ha permès a la maqueta orientar-se correctament a les onades, 
sense introduir cap efecte negatiu al comportament del sistema. Després de realitzar diverses 
proves, s’ha observat com el gir de la maqueta es totalment lliure i no tendeix a cap posició 
d’equilibri en repòs. A més el gir es produeix a partir d’un parell molt petit i per tant el sistema 
d’ancoratge no introdueix pèrdues al sistema per aquest motiu. 

Una vegada assegurat el lliure gir de la maqueta, s’han realitzat les series d’assaigs  
proposades, a excepció de la sèrie sense aletes, que va ser interrompuda per una avaria al 
sistema generador d’ones, i de la qual només es van poder assajar tres onatges. 

 

  Petites longitudinals Grosses 
longitudinals Grosses transversals

A (mm) T (s) 
Amplitud  

longitudinal (mm) 
Amplitud longitudinal 

(mm) 
Amplitud longitudinal 

(mm) 

375 3.54 600 600 1000 

250 3.54 400 400 400 

500 3.54 1000 1000 1400 

375 2.47 400 200 1000 

375 5.30 1000 1000 1000 

Taula 7-3 Amplitud de moviment superficial de la maqueta en la FASE 4  

Figura 7-15 Diferents configuracions de l’estructura de la maqueta
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De les taules anteriors cal destacar l’augment important de desplaçament que produeixen les 
aletes grans, que en tenir més superfície oposen major resistència en la direcció de les 
onades. Com es pot veure a les taules de resultats  (Annex B) o al gràfic resum, aquest 
moviment no és aprofitat per generar energia, i per tant no aporta cap millora al sistema. El 
moviment en direcció longitudinal és però molt similar al de les fases anteriors quan les aletes 
es situen en paral·lel a la direcció de les ones, i per tant tan sols ajuden a orientar els mòduls, 
amb un efecte similar a un timó de vaixell. 

Conclusions 

El factor més important observat durant aquesta fase ha estat que la maqueta, fins i tot sense 
cap tipus d’aleta o timó, s’orienta per si sola, ja que la tensió del cable no té una influència 
directa, gràcies als canvis en el sistema d’ancoratge. Si la posició inicial és desfavorable, les 
onades incidents tendeixen a girar la maqueta cap la seva posició adequada. Es necessita un 
cert temps per a que s’orienti, però en qüestió d’uns segons acaba corregint la orientació. Això 
és possible perquè quan el sistema treballa en una posició incorrecta, els dos mòduls no 
treballen simultàniament, i per tant hi ha tensions diferents als dos cables. Aquesta diferència 
de tensió fa que el sistema giri sobre si mateix fins a la posició on els mòduls treballen 
simultàniament. 

Per tant, davant el dubte que existia de si el sistema també aprofita l’energia cinètica de 
l’onada. Els resultats obtinguts (veure Figura 7-15) mostren que no, i aquest moviment sembla 
provocar petites pèrdues de rendiment. A més s’ha verificat que el sistema s’orienta per si sol 
sense l’ajuda de cap tipus d’aleta o timó, i per tant la configuració òptima és un sistema sense 
aletes, que aprofiti el màxim possible l’energia potencial  de cada onada, i que es desplaci el 
mínim possible. 

Els resultat d’aquesta fase són també molt útils de cara a la construcció d’una boia que 
funciones al mar, ja que les ones reals modifiquen la seva direcció constantment, i per tant el 
sistema ha d’adaptar-se a aquestes variacions. 
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Figura 7-16 Resum de rendiments FASE 4
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7.2.5 FASE 5 

Aquesta fase consisteix en observar el comportament del sistema en condicions d’onatge real, 
i verificar que el sistema és prou ràpid per a treballar en un onatge irregular. Fins ara tan sols 
s’ha assajat amb onatge regular, que s’aproxima molt a perfils sinusoïdals, i per tant la 
maqueta sempre realitzava cicles sencers d’ascens/descens. Els assaigs són realitzats durant 
períodes de temps llargs, de 10-12minuts, per poder aconseguir uns valors mitjos de potencia, 
de rendiment i de caracterització de la sèrie d’onades, que siguin el més realistes possibles 
mitjançant tractaments estadístics. Els perfils d’onatge utilitzats són idèntics als registres 
capturats per una boia situada al mediterrani a alta mar i són proporcionats pel personal tècnic 
del canal LIM. El perfil assajat és equivalent a un perfil d’onades regular de 175mm i 2,8s de 
període (1,4m d’amplitud reals i uns 8s de període). 

En els assaigs realitzats tant amb aletes petites com sense aletes, el rendiment és molt similar, 
i s’obté un bon comportament. Com s’ha vist a la fase 1, el sistema necessita d’una important 
variació d’altura per començar a funcionar, i en condicions d’onatge real, es produeixen 
variacions d’altura de petita amplitud i en períodes variables. Es per això que la resistència 
òptima en aquesta fase ha estat de les més elevades, 22ohm, que genera un parell resistent al 
generador relativament petit.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-17 Velocitat (en verd) i posició (en vermell) dels mòduls en assaigs amb onatge real
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El rendiment mitjà obtingut és d’aproximadament un 37% i la generació de potència de 1W. 
Aquest valor de rendiment però, no és del tot comparable als obtinguts anteriorment ja que la 
potència de la ona és calculada com si l’onatge fos regular i sinusoïdal (veure Annex D.4). És 
destacable el valor de potència generada, força elevat si es compara amb les altres fases. 

 

 

Figura 7-18 Resum de rendiments de la FASE 5 comparats amb la FASE 1
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7.3 Conclusions generals sobre la maqueta 

L’anàlisi dels resultats dels assaigs de la maqueta són en general força complexes, per la gran 
quantitat de dades que s’ha adquirit. Tot i això els objectius fixats eren molt concrets, i en 
general s’ha aconseguit determinar els paràmetres que interessava conèixer. Els resultats 
obtinguts son interessants no tan sols per l’empresa responsable del projecte, per a efectuar el 
disseny d’un futur prototipus, sinó també per al disseny del sistema a escala real que s’efectua 
a la segona part d’aquest projecte fi de carrera per part de l’estudiant.  

 Un dels principals factors que afecten al funcionament, és el control del generador, que regula 
directament la posició, velocitat i acceleració dels mòduls. Aquest factor s’ha comprovat que 
és totalment determinant, per sobre dels altres paràmetres que tan sols ajuden a millorar el 
funcionament. Tan sols la precàrrega de la molla pot afectar de forma directa al rendiment 
obtingut. Tot i això la utilització d’una molla per al tensat del cable està lligat a raons 
econòmiques i pràctiques i caldria utilitzar algun altre mètode per a regular la tensió del cable 
en funció de la posició dels mòduls i no a partir d’una precàrrega inicial.  

Si s’observen les taules de resultats, es pot comprovar com el rendiment dels dos mòduls no 
és igual, i el mòdul 2 sempre té rendiments superiors al mòdul 1. Tot i això els dos mòduls són 
idèntics en dimensions i en els seus components, i per tant la diferència en el seu 
funcionament tan sols pot ser degut a les diferències de fabricació entre els dos generadors. 
Aquesta possibilitat va ser comprovada en assaigs en sec, on es va poder veure que les 
corbes característiques dels generadors no són idèntiques. 

Un dels problemes més importants trobats com s’ha explicat anteriorment, és la corrosió 
apareguda a causa de petites filtracions per esquerdes aparegudes als mòduls de metacrilat, i 
que en pocs dies ha arribat a malmetre molt els components de la maqueta. Aquest problema 
sense més importància a la maqueta, podria ser molt greu en una màquina instal·lada al mar, 
on a més estaria en contacte amb aigua salada. Per tant cal garantir totalment l’estanquitat, ja 
que no és acceptable ni tan sols l’entrada d’una petita quantitat d’aigua dins d’un mòdul. 
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8 Disseny del sistema  a escala real 

8.1 Modificacions i característiques del sistema. 

Amb l’experiència adquirida en els assaigs de la maqueta, i havent observat les mancances i 
problemes que ha presentat, es pretén realitzar un disseny nou i més eficient basat en els 
mateixos principis de funcionament, però orientats a la fabricació en sèrie de la boia. Tot i això 
en un projecte innovador d’aquestes característiques caldria realitzar proves i diversos 
prototipus, abans de fer un disseny definitiu per a ser fabricat en sèrie. 

El nivell de qualitat del generador és un factor molt important en el rendiment del sistema, ja 
que en la maqueta s’utilitzava un generador de rendiment màxim molt baix, de al voltant del 
70%, que influïa molt negativament en el rendiment global. És habitual en les màquines 
elèctriques trobar rendiments superiors al 90%, si són de potència elevada, i per tant el fet de 
que tingui unes dimensions molt més grans, i de molta més potència, permetrà utilitzar motors 
que millorin molt aquest aspecte. També cal ajustar el disseny per a evitar tenir un reductor 
amb una relació de reducció tant gran com a la maqueta, ja que el rendiment disminueix molt 
degut a aquest motiu. Principalment es pot millorar molt la transmissió variant el diàmetre del 
tambor on enrotlla el cable, ja que a menor diàmetre, major velocitat angular, i per tant la 
transmissió pot ser de menys etapes. 

Interessa també que el nou disseny sigui molt més eficient pel que fa a les 
arrencades/aturades, ja que en la maqueta s’ha vist com influïa molt el parell necessari per 
arrencar, així com les inèrcies dels elements de la transmissió, les pèrdues per fregament als 
coixinets, i en menor mesura la resistència de l’aigua en girar. No és necessari que en la boia 
girin els mòduls sencers com passa a la maqueta, sinó que el disseny s’orienta a fer que tan 
sols giri la zona directament en contacte amb el cable, i això pot millorar molt el comportament 
global del sistema.  

També es tenen en compte els resultats obtinguts amb el guiat del cable i la orientació de la 
maqueta, que indiquen com ha de ser el disseny de la boia. No cal per tant que l’estructura 
tingui cap element que ajudi a la orientació del sistema, ja que s’ha comprovat que amb la 
pròpia geometria és suficient, sempre que el guiat del cable sigui el més curt possible, i 
l’ancoratge al fons del mar permeti el gir lliure, tal i com es va provar amb la maqueta. 



Pàg. 60  Memòria 

 

La qualitat dels components de la boia és molt major que els de la maqueta, i per tant alguns 
dels problemes trobats es solucionen millorant-ne els materials. És el cas del metacrilat, que 
ha generat problemes en la maqueta per la seva poca resistència mecànica, i que en la boia 
és substituït per alumini.  

El material utilitzat preferentment en la boia és l’alumini, molt adequat per a les condicions 
d’elevada corrosió i a més interessant per la seva lleugeresa comparat amb l’acer. És 
necessari minimitzar el pes total de la boia. ja que si la força d’empenta no és elevada, la 
potència del sistema es veu reduïda. En alguns elements de compromís s’utilitza també acer 
inoxidable, principalment els AISI 304 i AISI 316 típicament utilitzats en ambients marins. La 
resta de materials es seleccionen també tenint en compte el contacte permanent amb aigua 
de mar. 

 

 

 

 

A part del disseny del sistema mecànic, la boia requereix d’un sistema de control electrònic 
que substitueixi l’efecte que té la molla a la maqueta. Aquest sistema de control hauria d’actuar 
sobre el generador de la boia, per a fer-lo treballar com a motor, i adaptar-se a l’onatge que 
existeixi en cada moment i recollir el cable adequadament. Per tant deixa d’existir un parell 
resistent permanent causat per la molla, i el sistema genera tota l’energia tan sols durant la 
meitat del cicle, en l’ascens de l’onada, ja que a la baixada es recull el cable alliberat. Els 
moviments d’ascens i descens cal que estiguin correctament coordinats, ja que interessa 
aprofitar al màxim les onades, i la pèrdua de tensió del cable, o excessiu parell resistent per 
part del generador tenen efectes molt negatius de cara a l’energia produïda. Aquest sistema 
de control justifica el tipus de motor escollit com es veurà en l’elecció del motor.  

Cal destacar que paral·lelament a aquest projecte, s’ha realitzat un projecte sobre el control 
automàtic descrit, encarregat al CITCEA  (Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors 
Estàtics i Accionaments) de la UPC per part de l’empresa Arlas Invest S.L., responsable del 
projecte de la maqueta i també en fase de desenvolupament i assaig d’un prototipus de boia.  

Figura 8-1 Mòdul cilíndric de la boia 
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8.2 Prestacions 

El disseny del sistema i les seves prestacions i dimensions principals estan lligades a 
l’emplaçament de la màquina, tal i com s’ha explicat al capítol 3. El paràmetre principal a 
definir és el diàmetre dels mòduls, ja que el rendiment i la potència produïda en depenen 
directament. En la maqueta es va realitzar una estimació de les dimensions, suposant un 
determinat comportament i aprofitament de les ones (veure capítol 3). Per a la boia es pot 
estudiar de forma més acurada, gracies a les dades obtingudes en els assaigs de la maqueta.  

La gran quantitat de dades de que es disposa de la fase 1, permeten veure per a quin tipus 
d’onatge és òptim el funcionament de la maqueta, i traslladar les dades obtingudes per a la 
elecció de les dimensions de la boia, tenint en compte que es compleixen els principis de 
semblança de la mecànica de fluids, i tal i com es va definir per la maqueta. Per tant, a partir 
de les dades de la fase 1, considerant la resistència de càrrega òptima, i presentat els resultats 
respecte la relació entre l’alçada de la onada i el diàmetre de la boia, es pot determinar quina 
és la relació òptima entre aquests dos paràmetres, de cara a maximitzar el rendiment, 
suposant que el funcionament de la boia serà similar al de la maqueta. 

Figura 8-2 Rendiment de la maqueta respecte la relació entre Hones/Dboia
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Com es pot observar a la figura 8-1, el punt de millor rendiment per tots els períodes és entre 
1,0 i 1,1. S’escull que la relació sigui de 1,1, ja que el sistema té un rendiment acceptable per 
sobre d’aquests valors, però disminueix molt en punts inferiors a 1,0. Per tant escollim el valor 
a l’alça. 

Definida per tant la relació entre les onades i les dimensions de la boia, resta tan sols escollir 
l’emplaçament de la boia o boies, i amb les dades d’onatges anuals, definir-ne les dimensions 
principals. 

Per a aquest disseny s’ha escollit com a emplaçament Palamós, ja que és una de les zones 
de la costa catalana amb més onatge, i un dels punts de la costa on hi ha adquisició d’aquest 
tipus de dades de forma continuada. L’elecció d’aquest emplaçament és totalment arbitrari, i 
es podria haver escollit qualsevol punt al llarg de la costa de tot el món, del qual es disposi de 
dades. 

Observant les dades d’onatge de Palamós, s’observa que aproximadament el 85% de l’onatge 
es troba entre 6s i 10s, i que al voltant del 61% correspon a onades entre 1m i 2m. Per tant, 
per a que el sistema tingui un bon funcionament en un ampli rang de situacions, s’escull com a 
onatge òptim Hs=1,5m/Tp=8s.  

 
Tp [s] Palamós 

Onatge en% ≤ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Total 

≤ 0,5 --- 11,07 13,30 6,170 0,640 0,040 --- --- --- --- 31,21 
1,0 --- 4,339 19,90 7,086 0,840 0,119 --- --- --- --- 32,29 
1,5 --- 0,199 8,400 11,11 0,760 --- --- --- --- --- 20,46 
2,0 --- --- 0,756 7,484 1,120 --- --- --- --- --- 9,355 
2,5 --- --- 0,080 1,990 1,080 --- --- --- --- --- 3,145 
3,0 --- --- --- 0,637 0,840 0,040 --- --- --- --- 1,513 
3,5 --- --- --- 0,040 0,760 0,040 --- --- --- --- 0,836 
4,0 --- --- --- 0,119 0,320 --- --- --- --- --- 0,438 
4,5 --- --- --- --- 0,040 0,119 --- --- --- --- 0,159 
5,0 --- --- --- --- 0,120 0,159 --- --- --- --- 0,279 

Hs [m]   

>5,0 --- --- --- --- 0,160 0,159 --- --- --- --- 0,318 

Total --- 15,61 42,44 34,63 6,65 0,677 --- --- --- --- 100 

Taula 8-1 Dades reals de freqüència d’onatge en % a Palamós 
Font: Ministeri de Foment. Puertos del Estado  (any 2003)
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L’elecció d’aquest punt de treball  permet que el sistema sigui d’unes dimensions prou grans 
per a poder aprofitar onatges d’elevada amplitud, dels que es pot extreure gran quantitat 
d’energia, i que treballi en condicions properes a les òptimes durant bona part del temps, i per 
tant que tingui unes prestacions que en puguin fer interessant la seva utilització. Una boia 
excessivament grossa no tindria un funcionament acceptable, ja que una gran part del temps 
generaria molt poca energia. Inversament, una boia excessivament petita no podria aprofitar 
les ones a partir d’una certa amplitud, i per tant la generació d’energia elèctrica tot i que 
continuada seria insuficient. És per aquests motius que es remarca que l’elecció de les 
dimensions de la boia va molt lligat a l’emplaçament on es vulgui instal·lar. 

Per tant, per una amplitud de 1,5m d’onada: 

H ones/D boia = 1,1    D boia = 1,36m 

Mantenint la relació entre el diàmetre i la longitud, tal i com es va definir per la maqueta: 

L boia = 1,36m·1,5 ≈ 2m 

L’escala entre la maqueta i la boia queda per tant en: f.e = 1,36m/0,25m = 5,4 

Figura 8-3 Histograma d’onatge de 6s, 8s i 10s de Palamós l’any 2003
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I en l’escala temporal f.e.t.= 3,24,5 =  

Per tant, el període escollit de 8s és equivalent aproximadament al de 3,54s de la maqueta, 
lleugerament inferior a l’òptim establert en 5,3s.  

Una vegada definides les dimensions, es poden calcular quines són les característiques i 
prestacions de la màquina, tant en la producció d’energia elèctrica com per al dimensionament 
dels òrgans de la transmissió, l’estructura o del generador. Per a avaluar la potència elèctrica 
disponible, i la força d’empenta, s’ha realitzat una estimació. 

 Capacitat per treballar amb ones d’un màxim de 5m i amb qualsevol període. 
Segons les dades de l’emplaçament, el període més ràpid per aquesta amplitud és 
de 10s. 

 Força d’empenta bruta aproximada de 29000N per mòdul. 

 Potència elèctrica instal·lada per boia aproximada:  30 kW 

 2 Mòduls cilíndrics de 1360mm de diàmetre per boia,  i 2000mm de longitud.  

 Sistema totalment hermètic, i amb alta resistència a la corrosió per aigua de mar 

Els principals components que s’haurà d’incloure dins el disseny seran: 

 Grup motor-reductor/generador-reductor, capaç de generar la potència 
corresponent a ones de 5m i període 10s. 

 Transmissió del tambor al generador 

 Estructura lleugera, amb sistema de guiat per al cable 

 Sistema d’ancoratge al fons del mar, que permeti la orientació de la boia a l’onatge, 
i amb un elevat factor de seguretat. 

El sistema de tensat del cable, es considera com un subsistema extern al projecte i per tant no 
s’inclou dins de les prestacions de la boia, tal i com s’explica al capítol 8.1. 

Per a la realització del disseny s’ha considerat que el nombre de boies a fabricar és de 1000, 
en 5 anys a ritme constant, es a dir 200 boies anuals. La fabricació d’aquestes 1000 boies, 
estaria destinada a la construcció d’un parc pilot. Aquestes consideracions, s’utilitzen també 
en l’estudi econòmic del projecte. 
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8.3 Disseny dels elements principals 

En el disseny de la boia, s’ha introduït diverses millores en relació als problemes detectats en 
la maqueta, tal i com s’explica a l’apartat 8.1. Les principals millores, estan destinades a 
augmentar el rendiment de la transmissió i a fer el sistema més robust i més eficient.  

Un dels canvis més importants respecte la maqueta, és que no giren els mòduls sencers de la 
boia, sinó tan sols els tambors on s’enrotlla el cable. Aquesta modificació, redueix enormement 
les inèrcies i friccions dels components de la transmissió, i redueix per tant els punts de 
contacte d’elements fixes i elements giratoris, simplificant el disseny global, i augmentant la 
rigidesa i estabilitat de tot el conjunt, permetent fixar els mòduls respecte l’estructura de forma 
més senzilla i segura que amb la maqueta, ja que en aquell cas l’eix era l’únic element fix dels 
mòduls. Aquesta millora però comporta algunes complicacions per a garantir l’estanquitat, com 
es veurà a l’estudi corresponent. 

 

8.3.1 Estudi de la transmissió 

La transmissió s’ha dissenyat tenint en compte principalment l’augment del rendiment, ja que 
en la maqueta la transmissió provocava una gran disminució de l’energia generada. Per a 
reduir la relació de transmissió total, la part central de la boia on s’enrotlla el cable és de 
diàmetre més petit que els mòduls, i per tant la velocitat del tambor és més alta per una 
mateixa velocitat vertical de la boia. Les dimensions s’han ajustat de manera que la relació de 
reducció del reductor que es seleccioni pugui ser de dues etapes i no de tres com a la 
maqueta.  

La posició de la transmissió, i també la del generador dins dels mòduls també s’ha optimitzat 
per a la boia, situant els components en la part  central i no a l’extrem. Aquesta variació 
s’espera que aporti major estabilitat al sistema, gracies a tenir els parells al centre dels 
mòduls, i a més eviten que les parets del propi mòdul transmetin el parell (com passava amb 
la maqueta). 

Per a transmetre el moviment de l’eix del tambor a l’eix del generador, el més adequat és una 
transmissió per una etapa d’engranatges rectes. Els engranatges garanteixen una seguretat 
superior a altres sistemes, com poden ser les corretges, i a més no requereixen gairebé 
manteniment, difícil de realitzar per tractar-se d’una boia situada al mar. A més, els constants 
canvis de sentit de gir, complicarien la utilització de corretges degut als sistemes de tensat.  
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En ser un moviment de baixa velocitat, s’escull utilitzar engranatges rectes. L’utilització 
d’engranatges helicoïdals a més de tenir un major cost, introdueixen forces axials als eixos, 
que implicarien un disseny i muntatge més complexes, innecessariament.  

 

Per a ajustar la relació de transmissió del sistema, cal tenir en compte a la vegada la relació de 
la transmissió per engranatges, les característiques del reductor i les del generador. Per el 
tipus de motor que es vol instal·lar, la velocitat mitjana màxima és d’unes 2800rpm. La velocitat 
mitjana del tambor de 39,65rpm. Per tant cal que entre la transmissió per engranatges i el 
reductor, la relació total sigui de i=70,6. Per a equilibrar les diverses fases de la transmissió, es 
considera repartir entre el reductor i els engranatges la relació de reducció.  

Així doncs: 12,4703 = , i per tant el reductor cal que tingui una i=17 aproximadament, i els 

engranatges i=4. 

Per a arribar a una relació de 4: 

Relació de reducció: i = 4   
dents
dentsi

22
88

=    

(es recomana que el nombre de dents estigui entre 20 i 90) 

Figura 8-4 Secció completa de la transmissió d’un dels mòduls de la boia 
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En els càlculs realitzats a l’annex D.6, es comprova que els engranatges i les dimensions 
seleccionats resisteixen perfectament les sol·licitacions màximes. El marge de seguretat és 
elevat, ja que per a l’esforç de flexió al peu de la dent el factor de seguretat és de 4,2 i per a la 
resistència al picat de 2,3. Aquests amplis factors de seguretat ens permeten garantir que la 
transmissió resisteix les sol·licitacions, fins i tot tenint en compte que existeix fatiga i petites 
sobrecàrregues a la transmissió. 

Les dimensions dels engranatges i els càlculs de disseny i comprovació es poden trobar de 
forma detallada a l’annex D.6. 

L’engranatge “pinyó” està unit al reductor amb xaveta seguint les especificacions del catàleg. 
L’eix i el pinyó s’ajusten amb muntatge a mà, amb xaveta de 18h9. L’allotjament al pinyó 
d’acord amb aquesta xaveta és Js9. 

La unió del conjunt reductor-generador amb la boia,és mitjançant una brida, unida a l’eix de la 
boia mitjançant anells cònics d’unió. Per a garantir la distància entre els eixos del tambor del 
cable i el generador, el reductor es munta recolzat en un centratge a la brida, mecanitzat 
posteriorment a les operacions de soldadura. 

De forma equivalent, el muntatge del tambor del cable cal que sigui mecanitzat posteriorment 
a la soldadura, per assegurar una correcta alineació dels eixos de la transmissió. 

Tant per la fixació de l’engranatge de majors dimensions, com per a la brida de fixació del 
motor s’utilitzen anells cònics d’unió (es poden consultar les característiques a l’Annex de 
documentació tècnica).  Aquest sistema de fixació tot i que de més cost que solucions més 
tradicionals, com unions per xaveta, simplifica el muntatge dels conjunts, i no debilita els 
elements de la transmissió, permet reduir les dimensions de l’eix per distribuir l’esforç 
uniformement sobre la seva superfície, i a més és molt adequat en aplicacions amb inversions 
freqüents del sentit de gir, ja que no existeix joc en els elements de la unió 

La sèrie TES és especialment indicada en aplicacions amb politges i engranatges, és 
autocentrant i és capaç de transmetre parells molt elevats. El model escollit és el TES de 
diàmetre 180, amb un parell transmissible de 37,9kN·m. (l’engranatge té un parell màxim de 
4,7kN·m ). 

La sèrie TA és per a unions en general, i combina reduïdes dimensions i elevada resistència. 
El model escollit és el TA de diàmetre 70, amb un parell transmissible de 5,8kN·m (la 
sol·licitació màxima és de 1,17kN·m). 
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8.3.2 Estudi i elecció del grup generador-reductor 

En l’elecció del generador-motor ha estat clau considerar el control electrònic que caldria 
implementar al sistema. El generador ha de ser capaç d’aprofitar correctament les onades, 
adaptant-se a les situacions variables del mar, i a la vegada recollir cable a la velocitat 
necessària per a no perdre energia. Aquest cicle de funcionament, requereix d’un tipus de 
motor totalment controlable, que sigui molt flexible, amb baixa inèrcia, i elevat rendiment. 

Amb l’assessorament de membres del CITCEA de la UPC, i d’Arlas Invest S.L., es considera 
que el tipus de motor a instal·lar ha de ser un servomotor BRUSHLESS de corrent altern 
d’elevada potència. Aquest tipus de motors, permeten un control total sobre el seu parell i 
velocitat, dins dels límits marcats per el fabricant, i el seu funcionament està sempre lligat a un 
control electrònic. Aquest tipus de motor permet disposar d’un encoder i de fre. 

Un dels principals fabricants de motors BRUSHLESS d’aquestes característiques i d’elevada 
potència és Mavilor-Infranor. Els motors aptes per a l’aplicació en la boia, són els 
corresponents a la sèrie MA i MSA, de tipus “pancake”, molt compactes, amb prestacions 
elevades, i dimensions i pes reduïts. S’escull utilitzar un motor-generador Mavilor MSA-45. 
L’elecció del generador es detalla a l’annex D.5. 

L’elecció del reductor d’engranatges, no és tant específica com amb el motor, ja que és vàlid 
qualsevol reductor capaç de resistir les sol·licitacions i amb un rendiment elevat. S’escull un 
reductor Bonfiglioli AS_60, que a més de complir amb les especificacions, té un pes 
acceptable, i amb unes dimensions que es mantenen dins els límits dels mòduls (no tots els 
tipus de reductors compleixen aquesta característica). 

La unió del generador i el reductor és mitjançant una brida, per a la unió de les carcasses, i els 
eixos s’uneixen mitjançant xaveta de dimensions normalitzades, subministrat directament per 
el fabricant del motor. 

 

Figura 8-5 Explosió dels components associats al generador i al reductor
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8.3.3 Estudi de l’eix 

El material escollit per a l’eix és acer inoxidable martensític, AISI 420. Aquest acer és típic en 
aplicacions que requereixen resistència o duresa en medis corrosius, i presenta una tenacitat 
moderada. L’eix no té un contacte directe amb l’aigua de mar, excepte en petites zones, i per 
tant es considera suficient la resistència a la corrosió dels acers inoxidables martensítics, més 
moderada que la dels ferrítics o austenítics. La utilització d’aquest acer és habitual en la 
construcció d’eixos que treballen en ambients corrosius. 

En el dimensionament de l’eix s’ha realitzat un estudi per elements finits, variant el diàmetre 
principal de l’eix fins aconseguir el mínim diàmetre que permeti resistir els esforços a que està 
sotmès, principalment de torsió, amb una elevada fatiga polsant. Aquesta optimització és 
necessària per reduir-ne el pes, ja que és una de les poques peces d’acer de la boia, i la 
influència en el pes total és elevada. 

Les toleràncies considerades a la part central de l’eix són d’acord amb el muntatge dels 
rodaments, com s’argumenta a l’estudi corresponent. Les rugositats definides són per a les 
superfícies de contacte amb els retenidors labials, N3 per ser de doble llavi. A més cal també 
una rugositat mínima de N6 per a les superfícies en contacte amb les juntes tòriques. Els 
retenidors s’han de muntar lubricats. 

La unió de l’eix amb l’estructura s’efectua amb passadors elàstics, que garanteixen una fixació 
econòmica i simple. Els forats per als passadors han de ser mecanitzats en el muntatge final 
dels mòduls, per a garantir les posicions relatives entre el tambor del cable i els cilindres dels 
mòduls, necessari per a l’estanquitat del conjunt. Abans de mecanitzar els forats, els mòduls 
poden ser ajustats mitjançant les brides de l’estructura. S’ha escollit passadors elàstics perquè 
no requereixen d’un forat amb bones toleràncies, i és per tant més senzill de mecanitzar tenint 
en compte que s’ha de fer una vegada està muntat tot el conjunt superior de la boia. 
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8.3.4 Estudi del cable i les fixacions 

La fixació de la boia al fons marí consta de dos trams. Un primer tram amb un cable per 
mòdul, que fixa independentment els dos mòduls amb l’estructura intermitja. El segon tram fixa 
l’estructura intermitja amb el fons marí, on hi ha un pes mort de formigó, que segons el tipus 
de sòl podria ser substituït per una fixació suficientment resistent. 

El sistema de fixació amb dos trams és similar al utilitzat amb la maqueta en la Fase 4 dels 
assaigs (capítol 7.2.4 de la memòria), i assegura una correcta orientació dels mòduls amb les 
onades, ja que l’estructura intermitja pot girar lliurement respecte l’eix vertical (direcció 
d’ascens i descens de la boia). La unió amb el pes mort és fixa, i per tant el gir està limitat a 
aproximadament una volta per cada sentit, a causa de la tensió del cable que fa tendir el 
sistema a una posició de repòs. 

 

Figura 8-6 Vista de conjunt de la boia amb tots els elements de fixació 
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El cable utilitzat és d’acer trefilat inoxidable AISI 316, molt utilitzat en sistemes d’ancoratge en 
ports i vaixells, i també en l’activitat pesquera. El diàmetre escollit és molt superior al 
necessari, per ser un element de seguretat de la boia, que a més està sotmès a fatiga. El 
cable és l’únic element que, en cas d’accident o avaria, podria evitar que els mòduls quedessin 
a la deriva, i per això està molt sobredimensionat. El tipus escollit és 7x19+0, composat per 7 
cables d’acer trefilats de 19 fils d’acer cadascun. Aquest cable amb un diàmetre nominal de 
12mm, té una resistència a la ruptura efectiva de 75.000N, que respecte la càrrega màxima de 
la boia, el coeficient de seguretat és de:  75.000/21.300= 3,5 

Per al pes mort també s’ha considerat un sobredimensionament, tant per la seguretat de la 
boia, com per poder resistir les acceleracions dels mòduls sense moure’s. El formigó és del 
tipus “pesant” amb una densitat de 3.700 kg/m3, i submergit en aigua de uns 2.700 kg/m3. El 
pes total submergit per tant és de 120.600N, que proporciona un factor de seguretat de 
120.600/(21.300·2) = 2,8. 

La unió del cable als mòduls és molt simple i s’efectua per una petita fixació, ja que el cable 
enrotllat als tambors és més llarg del que és necessari per al funcionament normal, i per tant la 
força es transmet del tambor al cable en les primeres voltes de cable. 
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8.3.5 Estudi dels rodaments 

Rodaments de corrons cònics 

Els rodaments escollits són de vital importància, ja que suporten l’eix de la transmissió, i per 
ells passa tota la força de reacció del cable, causada per la força d’empenta. Com ja s’ha vist, i 
es pot observar en els càlculs de sol·licitació de la boia (Annex D.5), es tracta d’un moviment a 
baixa velocitat, amb important fatiga, grans càrregues que poden actuar tant estàticament com 
dinàmicament, i que a més són molt variables segons l’estat del mar, i per tant subjectes a 
arribar a nivells molt alts, segons la situació meteorològica, marítima o d’altres.  

Un altre aspecte a tenir en compte, és que els rodaments han de suportat càrregues axials 
relativament importants en els dos sentits, a causa del moviment de vaivé que té el sistema 
mentre funciona, i que provoca que la tensió del cable no sigui perpendicular a l’eix de rotació, 
que gairebé mai no ho és. 

Les característiques exposades, porten a escollir un tipus de rodament concret per a la 
subjecció de la transmissió. Tant per raons de simplificació del disseny com de pes, cal escollir 
un tipus de rodament que suporti càrregues radials i axials al mateix temps, i que permeti tenir 
una vida molt elevada, i si és possible “infinita”, es a dir, que els rodaments no hagin de ser 
substituïts al llarg de la vida de la màquina. 

S’han seleccionat rodaments de corrons cònics, que resulten adequats per al tipus d’utilització. 
S’ha seleccionat concretament rodaments SKF sèrie 33216, de diàmetre interior 80mm. 
Aquests rodaments poden ser subministrats amb un recobriment de cromat de zinc, disponible 
per part del fabricant, molt adequat per ambients corrosius, tot i que el rodament no arriba a 
estar en contacte amb aigua de mar. Com a alternativa es podria també utilitzar rodaments 
d’acer inoxidable, també disponibles en el proveïdor. 

Pel que fa a les femelles de muntatge amb volandera de seguretat són de fosa de grafit 
esferoïdal o d’acer per a les femelles i d’acer estriat per a les volanderes. Tots els elements de 
fixació subministrats per aquest proveïdor (SKF) estan protegides per un antioxidant sense 
dissolvents, que n’eviten la corrosió en ambients agressius. 

L’alternativa a aquests és utilitzar rodaments de boles de contacte angular, però no s’ha 
escollit principalment per les garanties de vida dels anteriors, i per ser més indicats en 
mecanismes de precisió i per a règims de gir alts. Els rodaments de corrons cònics són la 
solució correcta per a mecanismes de grans dimensions, amb fortes sol·licitacions. Són 
adequats per a baixos règims de gir, amb una bona resistència als xocs, i permeten ajustar el 
joc de funcionament, que és una característica molt valuosa donada la complexitat del 
muntatge. Per tant, utilitzant rodaments de dimensions relativament més reduïdes del que 
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caldria amb rodaments de boles, es garanteix una llarga vida de funcionament, amb amplis 
marges de seguretat, que permetin superar sense dificultat les fortes sol·licitacions que pot 
patir el mecanisme, per exemple en situacions de temporal imprevisibles. 

El muntatge dels rodaments s’efectua en “O”, muntatge característic quan l’allotjament dels 
rodaments és giratori i l’eix fix. Aquest tipus de muntatge requereix l’ajust del joc de 
funcionament, que s’efectua amb una femella per a rodaments amb volandera de seguretat 
roscada sobre l’eix, del tipus KM-MB. 

L’ajust dels rodaments té en compte els esforços sobre les pistes de rodadura, i per tant cal 
muntar l’anell interior lliscant, amb tolerància h6, per ser l’anell fix en relació a la direcció de la 
càrrega, essent aquesta de mòdul variable. L’anell exterior és giratori respecte la direcció de la 
càrrega, essent la càrrega variable i de valor normal - alt. Això fa que el muntatge de l’anell 
exterior sigui amb interferència, tolerància N7. 

A l’annex D.7 es troben els càlculs de comprovació dels rodaments de corrons cònics, tenint 
en compte la sol·licitació radial i axial, previstes en les prestacions de la boia.  

 

 

Figura 8-7 Model 3D seccionat parcialment de la transmissió de la boia. En color verd els rodaments. 
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Rodaments d’agulles 

A banda del guiatge de la transmissió que ofereixen els rodaments de corrons cònics, els 
quals pateixen elevades sol·licitacions, cal utilitzar també un sistema de guiatge per als mòduls 
cilíndrics, les tapes dels quals garanteixen l’estanquitat conjuntament amb la unió de l’eix de la 
transmissió, anomenada com a “Allotjament coixinets-transmissió”.  

El que cal garantir en tot moment és la posició relativa de les tapes dels mòduls amb els 
elements giratoris, sotmesos a importants esforços. Si aquesta posició relativa no es pot 
assegurar, podria produir-se la pèrdua de contacte dels llavis dels retenidors, causant l’entrada 
d’aigua als mòduls, amb conseqüències molt negatives per a la boia, no tan sols per la pèrdua 
de flotabilitat, sinó també per la corrosió que pot suposar, i les avaries al generador. Per tant la 
necessitat de que les tapes siguin guiades per la transmissió està relacionat amb la seguretat 
d’operació dels mòduls, i no directament amb el seu funcionament ni amb les càrregues que 
suportaran aquests rodaments, que són molt baixes. 

La utilització de rodaments d’agulles es justifica pel fet de les grans dimensions de la tapa, de 
la qual es té l’objectiu de reduir-ne el pes, i per tant s’utilitza aquests rodaments, per les petites 
dimensions en quant a diàmetre exterior, comparant-ho amb altres variants de rodaments. A 
més és un tipus de rodament que permet absorbir un important joc axial de l’eix respecte 
l’allotjament i resisteix molt bé els xocs, a més de elevades càrregues radials. 

S’han seleccionat rodaments d’agulles SKF sèrie NA 4836, de diàmetre interior 180mm. 
Aquests rodaments poden ser subministrats amb un recobriment de cromat de zinc, disponible 
per part del fabricant, molt adequat per ambients corrosius, tot i que el rodament no arriba a 
estar en contacte amb aigua de mar. Com a alternativa es podria també utilitzar rodaments 
d’acer inoxidable, també disponibles en el proveïdor. 

L’ajust dels rodaments té en compte els esforços sobre les pistes de rodadura, que en aquest 
rodament es considera que són càrregues molt baixes. Per tant cal muntar l’anell interior amb 
lleugera interferència, amb tolerància h5, per ser l’anell giratori en relació a la direcció de la 
càrrega, essent aquesta de mòdul variable i dèbil. L’anell exterior 
és fix respecte la direcció de la càrrega, essent la càrrega 
variable y dèbil, muntat lliscant amb un ajust H8. Tot i l’ajust amb 
interferència, cal assegurar la posició axial dels rodaments. En 
aquest cas s’ha escollit una fixació mitjançant anells elàstics, 
suficients ja que els rodaments d’agulles no treballen mai sota 
càrregues axials. 

 

Figura 8-8 Fixació axial dels rodaments d’agulles
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Totes les toleràncies per als ajustos dels rodaments de la transmissió, són mecanitzades 
posteriorment a la soldadura si es dona el cas en el muntatge dels subconjunts, per a garantir 
la precisió en el muntatge de rodaments. Per aquest motiu, els plànols de les peces afectades 
per operacions de soldadura, són de dimensions superiors per a eixos o inferiors per a forats, 
per a poder garantir el mecanitzat després de soldadura, tal i com s’indica en els respectius 
plànols. Aquest raonament és vàlid també per a dimensions lineals. 
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8.3.6 Estudi de l’estanquitat 

El conjunt de la boia ha de ser un sistema totalment estanc, ja que està constantment en 
contacte amb aigua i parcial o totalment submergit. A més és necessari que els elements en 
contacte amb l’aigua siguin resistents a la corrosió per aigua de mar. La pèrdua d’estanquitat 
causaria problemes de corrosió a l’interior dels mòduls, i en cas d’una entrada d’aigua 
abundant, una pèrdua de flotabilitat directa o fins i tot l’enfonsament de la boia, que la deixaria 
totalment inservible. 

Per a garantir l’estanquitat s’utilitzen juntes tòriques normalitzades en les unions d’elements 
sense moviment relatiu entre si. Per als òrgans mòbils s’utilitzen retenidors labials de doble 
llavi, ja utilitzats en els assaigs amb la maqueta on van resultar molt efectius. Tot i que en 
principi aquesta protecció ja és suficient, per a una major seguretat del conjunt, s’ha utilitzat 
també juntes d’anells V, que proporcionen estanquitat entre el tambor del cable i les tapes dels 
mòduls en direcció radial.  

L’avantatge d’utilitzar aquest 
tipus de juntes és que tenen 
una gran flexibilitat, i permeten 
un joc de funcionament 
relativament alt en comparació 
a altres tipus de juntes. Les 
juntes estan instal·lades per 
parelles, ja que la més exterior 
té la funció de rebutjar la 
brutícia que pot  trobar-se a 
l’aigua, i l’altra assegura 
l’estanquitat. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-9 Detall del retenidor de doble llavi i els anells V 
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El muntatge dels retenidors de doble llavi requereix una coaxialitat molt alta entre l’allotjament i 
l’eix, i permet tan sols 0,05mm de desviació. A més les superfícies de contacte han de ser de 
rugositat molt baixa. El funcionament de les juntes d’anells V requereix assegurar un joc de 
muntatge, que garanteixi el contacte de les juntes amb la superfície de les tapes dels mòduls. 
Aquesta condició fa que la unió de l’eix i els mòduls cilíndrics es realitzi en el muntatge final, 
com s’especifica als plànols. Per a l’anell de menor diàmetre, el màxim joc de muntatge és de 
4,2 mm. Les superfícies de contacte dels llavis dels anells no requereixen una rugositat 
especial, tot i que la vida de les juntes és major si el contacte és amb una baixa rugositat. Per 
al cas de les tapes, s’ha acotat una rugositat N6, inferior a la màxima permesa de N8. 

 

 

 

 

A més de l’estanquitat dels sistemes mecànics, s’ha previst per als cables dels generadors, 
utilitzar passacables hermètics, també anomenats premsaestopes, que asseguren estanquitat 
en la categoria IP 68 (immersió a poca profunditat). Aquests elements disposen de juntes per 
al muntatge, per a roscar el cos del passacables al forat de sortida del cable.. 

 

Diàmetre nominal  
d1 mm 

Joc de muntatge   
 t2 mm 

Anells en V de  dissenys VR1 i VR2 
9,5       0,6 
19,5 0,8 
38 1 
68 1,2 
105 1,5 
155 1,8 
210 4 
235 4,2 

Taula 8-2 Valors del joc de muntatge dels anells V
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8.3.7 Estudi de l’estructura 

La funció de l’estructura és unir els dos mòduls entre si, i fixar-ne els eixos per a que no girin. 
El fet de tenir els dos mòduls muntats en oposició sobre l’estructura fa que els parells 
individuals de cada mòdul sobre els eixos s’equilibrin, gracies a que els dos mòduls són iguals 
i funcionen de forma sincronitzada. 

El disseny de l’estructura s’ha realitzat amb l’objectiu d’aconseguir el mínim pes possible i una 
resistència mecànica moderada. Per aquesta raó el material utilitzat és alumini, AA5754. El 
perfil utilitzat és 100x50x5 i 100x100x5 en el guiatge del cable. Les dimensions dels perfils són 
reduïdes, comparant-les amb les dimensions generals dels mòduls, a causa de que les 
sol·licitacions sobre l’estructura són principalment en les barres d’unió entre els mòduls.  

 

La fixació dels mòduls es realitza per brides ajustables i 
passadors elàstics. S’escull utilitzar aquest tipus de fixacions 
per la simplicitat del seu muntatge, i la necessitat d’ajustar 
algunes de les cotes de muntatge dels mòduls en el muntatge 
final. Per aquest motiu cal mecanitzar els forats dels passadors 
en el muntatge del mòdul amb l’estructura. La unió per 
passadors elàstics és d’elevada resistència però poca precisió i 
no requereix de forats amb bones toleràncies, ja que el 
passador s’adapta als forats que es realitzen 
directament amb broca del diàmetre nominal del 
passador.  

El guiatge del cable s’efectua amb un mecanisme amb quatre corrons de material plàstic, que 
giren lliurement. El guiatge del cable és necessari per a garantir el correcte alineament sobre 
el tambor, i evitar que els cables dels dos mòduls puguin entrar en contacte fàcilment. 

Figura 8-10 Estructura principal amb els sistemes de fixació i el guiatge del cable 

Figura 8-11 Detall del sistema de fixació 
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9 Càlculs dels components més significatius 

9.1 Comprovació dels rodaments 

En els càlculs dels rodaments realitzats a l’Annex de Càlculs, es consideren les sol·licitacions 
sobre els rodaments de corrons cònics, tenint en compte els càlculs de força d’empenta de 
cada mòdul. Tenint en compte les forces axials, i les condicions d’us, la càrrega dinàmica i 
estàtica equivalent de cada rodament és: 

P=28807,5N=28,8kN   Capacitat de càrrega dinàmica C=251kN 

P0=13691N =13,7kN    Capacitat de càrrega estàtica  C0=375kN 

Aquests valors de sol·licitació són molt inferiors a la capacitat dels rodaments, i per tant 
s’assoleix un valor de vida dels rodaments superior a les 100.000 hores, que es considera vida 
infinita.  

Si la velocitat angular és de 40min-1: 

fn=0,947 fL=fn·C/P=0,947·251000/28807,5N=8,25  Lh= 567000 hores =64,7anys 

Degut a que els dos rodaments actuen com a “A” i “B” alternativament durant un cicle, la vida 
considerada correspon a la calculada tenint en compte la càrrega axial. Per tant, els 
rodaments resisteixen les sol·licitacions, tan estàtiques com dinàmiques, i es garanteix que 
tindran una vida igual o superior a la de la màquina.  El detall dels càlculs i les consideracions 
fetes es poden consultar a l’annex D.7. 

9.2 Comprovació dels elements de la transmissió 

Per al càlcul de la transmissió es considera necessari comprovar a més dels engranatges, dos 
dels elements més crítics. La brida de subjecció del motor, i l’allotjament dels coixinets. En 
ambdós casos s’ha realitzat un estudi per elements finits, amb les sol·licitacions màximes de 
funcionament i les condicions de contorn reals. Els resultats obtinguts es consideren vàlids 
sempre que s’obtingui un factor de seguretat relativament elevat, ja que tots els components 
de la transmissió estan sotmesos a una important fatiga polsant. 
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9.2.1 Comprovació dels engranatges 

Partint de les característiques definides en la transmissió per engranatges rectes, els materials 
escollits  i els càlculs de les sol·licitacions, es calcula la sol·licitació de flexió al peu de la dent i 
de picat dels engranatges. 
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Comparant aquests valors amb els valors màxims admissibles, es verifica per tant que les 
dimensions i els materials dels engranatges resisteixen les sol·licitacions màximes de 
funcionament. En ambdós casos el marge de seguretat és elevat, d’acord amb el criteri definit 
per als components de la transmissió. Els càlculs detallats de disseny i comprovació de la 
transmissió es poden trobar a l’annex D.6. 

9.2.2 Comprovació per elements finits 

La sol·licitació de càlcul per a la brida del generador s’obté a partir del parell màxim introduït 
pel cable, i suposant que l’eix del generador es troba bloquejat. En aquest cas, la força que 
actua sobre la brida és de: 

N
m
Nm

a
M

F 10600
44,0

4664max
max ===  

La única condició de contorn per a la brida és en la superfície cilíndrica de contacte en la unió 
amb l’eix. Es fixa per tant aquesta superfície en tots els graus de llibertat.  

El material de la brida és alumini AlMg 3 AA5754, amb una resistència a la tracció de 275MPa, 
i un límit elàstic que pot variar de 100 a 180MPa segons el tractament tèrmic. Per a aquesta 
peça s’ha escollit el tractament que proporciona 180MPa. 
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Els resultats del càlcul mostren que el punt de major tensió és de 51,3MPa.  La tensió màxima 
es troba molt per sota del límit elàstic del material, però cal tenir en compte la important fatiga 
de la peça. Per ser una sol·licitació a fatiga polsant, el valor mitjà i l’amplitud de tensions és:  

MPaam 7,25
2
max ===
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·* =
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σ  

El límit de fatiga de la peça es pot calcular com [11]: 

MPa
k

kkkRS
f

sdlmf 54,54
2,1

1·8,0·85,0·7,0·275·5,01·····5,0 ===    on  

7,0=lk  per tractar-se de flexió             85,0=dk per ser de dimensió superior a 50mm 

8,0=sk en tractar-se d’una superfície mecanitzada    2,1=fk en considerar l’efecte d’entalla 

Figura 9-1 Distribució de tensió de Von Mises en Pa i del factor de seguretat (FOS) a la brida  
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Si es dibuixa la recta de Goodman a vida infinita (figura 9-2), s’observa com la sol·licitació es 
troba molt per sota del límit de fatiga del material, i per tant és un cas de vida infinita amb un 
coeficient de seguretat moderat de: 
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Per a l’estudi de tensions de “l’allotjament-coixinets”, es suposa que la zona de contacte amb 
l’engranatge resta fixa, i el parell del cable és aplicat a la zona central de la peça. S’aplica per 
tant un esforç de torsió al llarg de la superfície central, i es fixa l’extrem de més longitud, 
mentre que l’altre extrem queda lliure. El parell torçor aplicat és el calculat en les prestacions 
de la boia, 4664Nm. 

El material de la peça és alumini AlMg 3 AA5754, el mateix que per a la brida, amb una 
resistència a la tracció de 275MPa, i un límit elàstic de 180MPa. 

Figura 9-2 Representació gràfica dels càlculs de fatiga per a la brida i l’allotjament 
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Figura 9-3 Distribució de tensió de Von Mises en Pa de “allotjament coixinets-transmissió” 

Figura 9-4 Distribució del factor de seguretat (FOS) de “allotjament coixinets-transmissió” 
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Els resultats mostren que la tensió màxima de Von Mises és de 25,4MPa. L’efecte d’entalla 
produït per la ranura de l’anell elàstic eleva la tensió màxima a aquest valor, però els valors 
màxims en les zones properes són d’aproximadament 13MPa.  De tota manera la tensió 
màxima és molt inferior als valors admissibles. En aquest cas també cal avaluar la resistència 
de la secció més crítica a la sol·licitació a fatiga polsant, que és: 
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El límit de fatiga de la peça es pot calcular com [11]: 
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f
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1·8,0·75,0·58,01··· ' ===    on  

58,0=lk per tractar-se de torsió  75,0=dk per ser de diàmetre superior a 50mm 

8,0=sk en tractar-se d’una superfície mecanitzada     8,1=fk en considerar l’efecte d’entalla 

A més, la resistència a cisallament per a l’alumini,   MPaRSR mftm 5,1927,0' ===  

Si es dibuixa la recta de Goodman a vida infinita (figura 9-2), s’observa com la sol·licitació es 
troba molt per sota del límit de fatiga del material, i per tant és un cas de vida infinita amb un 
coeficient de seguretat elevat de: 
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9.3 Comprovació de l’eix 

Com s’esmenta a l’estudi de l’eix, el càlcul per elements finits és una part del seu disseny, ja 
que per evitar dissenyar un eix excessivament pesat, s’escullen les dimensions de l’eix 
mínimes que resisteixen les sol·licitacions. Mitjançant eines del programa d’anàlisi s’optimitza 
el diàmetre principal de l’eix fins obtenir un disseny amb suficient resistència mecànica. 

El càlcul de comprovació de l’eix té en compte el parell torçor que s’aplica en la superfície 
d’unió amb la brida del generador. L’eix té com a punts fixes els extrems, que es troben units a 
l’estructura. La unió no permet desplaçament ni tampoc el gir sobre el seu propi eix. La 
sol·licitació es produeix per l’esforç de la brida sobre l’eix en el tram de superfície en contacte. 
El valor del parell torçor màxim és de 4664Nm, i sotmet a l’eix a una important fatiga polsant. 
El contacte amb la resta de components no introdueix cap esforç, ja que el contacte és 
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mitjançant rodaments. El material de l’eix és acer inoxidable martensític, AISI 420, amb un límit 
elàstic de 430MPa i una resistència mecànica de 740MPa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-5 Distribució de tensió de Von Mises en Pa de l’eix

Figura 9-6 Distribució del factor de seguretat (FOS) de l’eix 
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La tensió màxima de Von Mises en l’eix és de 101MPa, en la zona pròxima a la superfície de 
contacte amb la brida del generador, i també es troba un valor molt similar en l’extrem de l’eix 
per l’efecte d’entalla. Aquesta sol·licitació és molt inferior al límit elàstic, però cal tenir en 
compte l’efecte de la fatiga del material. Tenint en compte que es tracta d’una fatiga polsant, 
els valors de sol·licitació són: 
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El límit de fatiga de la peça es pot calcular com [11]: 
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58,0=lk per tractar-se d’acer a torsió 75,0=dk per ser de diàmetre superior a 50mm  

8,0=sk en tractar-se d’una superfície mecanitzada 8,1=fk en considerar l’efecte d’entalla 

A més, la resistència a cisallament, MPaRSR mftm 5928,0' ===  

Si es dibuixa la recta de Goodman a vida infinita (figura 9-7), s’observa com la sol·licitació es 
troba molt per sota del límit de fatiga del material, i per tant és un cas de vida infinita amb un 
coeficient de seguretat elevat de [11]: 
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Figura 9-7 Representació gràfica dels càlculs de fatiga per a l’eix  
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10  Pressupost i estudi energètic i econòmic 
d’operació  

El projecte consta de dues parts clarament diferenciades, una primera part d’assaigs i 
construcció d’una maqueta de baix cost, i una segona part de disseny d’una boia per a ser 
fabricada en sèrie i instal·lada al mar. Per elaborar el pressupost s’ha tingut en compte 
aquesta divisió, i per tant hi ha dos estudis econòmics. En els càlculs del preu de venda de la 
màquina, s’han considerat els dos pressupostos conjuntament, ja que es considera que les 
despeses de desenvolupament associades a la maqueta serien d’un mateix projecte global. 

A partir del pressupost de la boia, s’elaboren dos estudis econòmics. El primer és un estudi 
orientat a la fabricació de les boies, a un ritme de 200 boies anuals distribuït en 5 anys, i es 
suposa que en aquests 5 anys es venen directament a l’empresa explotadora. El segon estudi 
fa referència a l’amortització del parc de boies, en l’etapa de funcionament, i es fixa un període 
de 15 anys. 

L’amortització de la inversió per part d’una empresa explotadora del parc, s’ha comptat com si 
aquesta no fos l’empresa que s’encarrega de la fabricació de les boies, i per tant paga el preu 
de venda calculat en els pressupostos. Com ja s’ha dit en aquest projecte no s’estudien els 
sistemes de control automàtic, ni la gestió i transformació de l’energia elèctrica, però són 
sistemes que caldria posar a punt per a fer funcionar el parc de boies. En els càlculs 
econòmics no s’ha tingut en compte aquestes instal·lacions, que requeririen, a més del 
material, una fase de I+D. Per tant l’amortització de la inversió és respecte els costos de 
desenvolupament, assaig i fabricació del sistema, i sí que s’han inclòs altres despeses com un 
prototipus, l’assaig d’aquest prototipus juntament amb els seus costos associats, les despeses 
de muntatge, instal·lació i transport, i un darrer apartat de costos fixes. 

10.1 Pressupost de la maqueta 

El pressupost per a la maqueta, que inclou principalment la seva fabricació, i tot el relacionat 
amb els assaigs és: 

 

Total Pressupost Assaigs       24.942,00 €

Total Pressupost Disseny i Fabricació       10.282,00 €

Total per a la maqueta       35.224,00 €

Els detalls del pressupost es poden consultar a l’annex E. 
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10.2 Pressupost i estudi econòmic de la boia. 

El pressupost per a la boia, inclou l’etapa de disseny, la construcció d’un prototipus i el seu 
disseny, la seva fabricació, muntatge i instal·lació i una part relacionada amb els costos fixes 
anuals. El cost per una boia de 2 mòduls, inclou el capítol de costos variables, on hi ha la 
fabricació, el muntatge, etc, i els costos fixes, considerant si corresponen a un període anual, o 
a els 5 anys de fabricació de 1000boies. En els costos fixes s’hi tenen en compte els costos 
associats a la maqueta, en ser una fase inicial de desenvolupament de la màquina. 

A partir del cost per una boia, es calcula el preu de venda de la màquina, considerant un 10% 
de benefici, i l’IVA. 

Total Pressupost Disseny, prototipatge i assaig 140.436,00 €
Total Pressupost Fabricació i Muntatge
Total costos fixes (anuals) 470.000,00 €

Cost per una boia de 2 mòduls
Valor total unitats Valor unitari

Costos Fabricació i Muntatge - - 11.397,00 €
Costos Fixes 470.000,00 € 200 2.350,00 €
Costos de Disseny i Desenvolupament 140.436,00 € 1000 140,44 €
Costos Associats a la maqueta 35.224,00 € 1000 35,22 €
Total unitari 13.922,66 €

Preu Venda (10% benefici) 15.314,93 €
IVA (16%) 2.450,39 €
Preu venda amb IVA 17.765,31 €
Preu venda parc de boies (200 unitats) 3.553.062,83 €

11.397,00 €

 

Per a la industrialització de la màquina s’estima que la inversió a efectuar, per a poder iniciar la 
producció de 1000 unitats és de 808.660€. Aquesta inversió inicial inclou els costos fixes l’any 
anterior a l’inici de la producció, i totes les despeses de desenvolupament de la boia i de la 
maqueta. 

Inversió [€]
Inversió inicial en desenvolupament
Inversió inicial en costos fixes
Inversió total

175.660,00 €
633.000,00 €
808.660,00 €  
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A partir de la inversió inicial, i tenint en compte els costos directes i indirectes de la fabricació 
de boies, i suposant els ingressos de la venda de 200 boies anuals en 5 anys, tenint en 
compte l’increment de preus, també per als costos, s’obté el següent VAN i TIR. 

Cálcul del VAN del fabricant

Període 0 1 2 3 4 5
CF -808.660 365.585 380.209 395.417 411.234 427.683
CF acumulat -808.660 -443.075 -62.866 332.551 743.784 1.171.467
Taxa de descompte 4%

VAN 912.463 €  
TIR 38%

Fluxes de caixa [€]

 

La inversió és rentable gracies a que la venda de les boies es segura, i no hi ha fluctuacions ni 
en la demanda ni en els preus. Tot i això, en finalitzar el tercer any de producció, els beneficis 
són ja considerables. Caldria però tenir en compte els costos associats al lloguer o compra de 
maquinaria, en funció de si l’empresa disposa de les instal·lacions adequades o no. 

A l’annex E.3 es pot consultar el compte de resultats previsional per a la inversió. 
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10.3 Estudi de viabilitat del projecte 

A més de la viabilitat de la fabricació de la boia, o de diversos parcs, és també un punt de gran 
interès la viabilitat del projecte des del punt de vista del funcionament com a sistema de 
generació d’energia elèctrica. Per a avaluar tant els costos com els ingressos, cal primer 
determinar quanta energia és capaç de produïr una boia durant un any en un emplaçament 
determinat.  

En aquest estudi s’avalua la producció durant un any a Palamós, que és la ubicació per a la 
qual s’ha optimitzat el disseny. La previsió d’energia generada és la que s’hauria produït l’any 
2003, tenint en compte el mètode de càlcul de la potència segons es detalla a l’annex D.5 i 
tenint en compte un rendiment del generador i de l’etapa de transformació del 80%. Segons 
aquests criteris, l’energia elèctrica produïda seria de 26.395,61kWh anuals. Aquesta producció 
és força baixa si es compara per exemple amb una central tèrmica de carbó, que requeriria tan 
sols una potència de 4kW amb un factor d’operació del 75%, en front dels 31kW d’una boia de 
2 mòduls. 

El preu de venda de l’energia es calcula segons especifica el reial decret 1802//2003 
corresponent a tarifes del sector elèctric, per instal·lacions d’energies renovables, i de 
generació d’electricitat a partir del moviment de les ones, marees o corrents del mar. Aquest 
preu es composa de dues parts, una prima per ser de fonts renovables, i el preu de venda 
fixat. 

 

Primes i preus fixes per al 2003 segons real decret Prima Preu Total
any 2003 instal·lacions tipus b.3 0,0393 0,0673

1,6% augment establert per a 2004 0,0399 0,0684

instalacions tipus b.3 0,0399 0,0684 0,1083 €  

 

La inversió prevista per a la construcció del parc de boies, suposant que aquest disposa de 
1000 boies, que s’incorporen al parc gradualment, d’acord amb el ritme de fabricació de 200 
anuals és de 20.206.761,09€ al llarg de 5 anys amb una inflació del 4%. Aquesta inversió no 
inclou els sistemes de control automàtic, ni la gestió i transformació de l’energia elèctrica. 
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Inversió en actius 19.244.534,37
Imprevistos (5%) 962.226,72
Subtotal 20.206.761,09
Subvenció 0%: 0,00
Inversió total: 20.206.761,09 en 5 anys 4%inflació

Pressupost inversió [€]

 

Suposant la inversió inicial descrita, els ingressos per vendes d’energia elèctrica, i les 
despeses associades tant a la producció d’electricitat com les indirectes, considerant un 
període mínim per a l’amortització de la inversió de 15 anys, amb una inflació del 4%, s’obté: 

 

1 2 3

 + Ingressos per vendes energia elèctrica 670.092  1.393.792  2.174.316  
+ Ingressos per primes producció de fonts renovables 337.316  701.616  1.094.522  
 - Costos de producció 100.741 209.541 326.884 
 = Utilitat marginal 906.667 1.885.868 2.941.954
 - Costos indirectes 442.068  749.735  1.209.051  
 = Utilitat bruta 464.600 1.136.133 1.732.903
 - Impost de societats 35% 162.610 397.646 606.516
 = Utilitat neta 301.990 738.486 1.126.387
 + Amortització 202.068 404.135 606.203
 Flux net efectiu 504.057 1.142.621 1.732.590

Compte de resultats previsional [€]

 

 

Cálcul del VAN

Període 0 1 2 .... 15
CF -4.041.352 -3.537.295 -2.898.731 4.612.102
CF acumulat -4.041.352 -7.578.647 -10.477.378 24.289.411
Taxa de descompte 4%

VAN 11.363.809 €  
TIR 12%

Payback 9,3 anys

Fluxes de caixa [€]

 

 

Les dimensions de les taules s’han reduït per facilitar-ne la lectura. A l’annex E.4 es pot trobar 
informació més detallada de cadascun dels punts. 
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Degut a la elevada inversió inicial en boies, el projecte resulta rentable després de gairebé 10 
anys. El període de retorn és relativament baix comparant-lo amb altres instal·lacions de 
generació d’energia elèctrica com poden ser els parcs eòlics o les centrals nuclears, tot i que 
la generació d’energia en relació a la potència instal·lada és molt baixa, com s’ha esmentat en 
el càlcul de la producció anual. Augmentant el termini per a la inversió s’aconseguiria un VAN 
molt més elevat, gràcies a que les despeses d’operació i manteniment són baixes en 
comparació als beneficis per vendes d’energia. 

A més en la inversió inicial no s’ha tingut en compte cap tipus de subvenció, però en l’actualitat 
el Ministeri de Medi Ambient ofereix subvencions per projectes d’aquestes característiques 
que poden arribar fins al 30%. En cas de tenir en compte aquesta subvenció, els càlculs es 
modifiquen en: 

VAN 16.774.034 €
TIR 19%

Payback 7,5 anys  
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11  Estudi mediambiental 

L’impacte ambiental del present projecte, es redueix únicament a la boia de generació 
d’energia a escala real, ja que pel que fa a la primera part del projecte d’assaigs i construcció 
d’una maqueta, l’impacte és pràcticament nul. Pel que fa als assaigs, l’únic recurs que es 
consumeix és l’electricitat, ja que l’aigua del canal no es renova ni tan sols per reparacions, ja 
que hi ha uns dipòsits de transvasament i uns filtres per recollir la possible brutícia, que a la 
pràctica és nul·la. En quant a la maqueta la majoria de components són comprats i de 
materials reciclables, i els pocs que es fabriquen són d’acer, que també és recuperable. A més 
en ser una maqueta tant petita i només fabricar-ne una sola unitat, l’impacte no és significatiu. 

11.1 Fabricació de la màquina 

En la construcció de la boia s’utilitzen principalment tres famílies de materials, Alumini, Acer 
Inoxidable i Cautxú. A més hi ha components de compra que poden ser més nocius per al 
medi ambient, tant en la fabricació com per als materials de que es composen. Bàsicament 
són, el reductor i el generador, els retenidors el pes mort de formigó i el cablejat elèctric 
necessari. 

11.2 Servei de la màquina 

El temps de servei de la màquina, a diferència del que és habitual, és beneficiós per al medi 
ambient. En el seu funcionament no es genera cap residu, i no consumeix recursos energètics 
sinó tot el contrari, genera energia elèctrica i a més a partir d’una font d’energia renovable. El 
fet de col·locar una màquina al mar no té efectes nocius sobre l’aigua, ja que no desprèn 
residus ni lubricants, i és justament al revés, ja que l’elevada contaminació de l’aigua de mar, 
sobretot prop de la costa, accelera els processos de corrosió i degradació del metall, i per tant 
és perjudicial per a la màquina.  

Si la localització i disposició al mar és adequada, pot ser beneficiós per a la conservació de 
determinades platges i costes, lògicament zones petites, ja que el sistema és capaç d’atenuar 
en un petit grau la força de les ones i els corrents pròxims a la costa. Aquest fet tan sols és 
possible si el parc de boies és de grans dimensions i d’una amplada suficient. 

Com s’ha vist en l’estudi energètic d’operació, un parc de 1000 boies genera 26.395.600kW 
d’energia elèctrica per any. Aquesta producció, si la comparem amb altres centrals de 
producció d’energia elèctrica, estalvia al medi ambient un impacte que es pot valorar tant en 
disminució de consum de combustibles fòssils, com en la reducció de les emissions de gasos 
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contaminants i CO2. A l’annex F es descriu amb detall la magnitud d’aquestes reduccions 
d’impacte ambiental. 

11.3 Fi de la vida de la màquina 

El fi de la vida de la màquina no requereix un tractament especial, tan sols garantir el 
reciclatge de tots els seus components d’alumini o acer, que poden ser reutilitzats. La part 
elèctrica de la boia cal que sigui reciclada de forma adequada, per contenir elements de 
diversos materials, com plaques electròniques, acer, coure, plàstic, etc.  

A més del reciclatge dels components de la boia, és necessari fer-se càrrec de deixar en 
perfectes condicions la zona on estava ubicada, ja que per al seu funcionament ha calgut 
instal·lar un o diversos cables elèctrics submarins, i un pes mort de formigó. El formigó no 
representa una agressió directa al medi ambient, ja que és equivalent a una roca, i no 
produeix cap tipus de contaminació i per tant no es necessari retirar-lo.  
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Conclusions 

El principal argument que es pot extreure d’aquest projecte és que aprofitar l’energia de les 
ones del mar és viable amb el sistema mecànic estudiat. En els assaigs s’ha pogut veure com 
el sistema correctament ajustat pot generar energia elèctrica de forma continuada, en funció 
del tipus d’onatge en cada moment. L’energia generada ha estat d’una magnitud molt baixa a 
causa de les petites dimensions de la maqueta, però com s’ha vist en el disseny de la boia, 
amb sistemes de grans dimensions es pot arribar a valors relativament elevats. 

El disseny de la boia realitzat en el projecte ha resultat molt complex, en tractar-se d’una 
màquina innovadora, i no d’una millora o modificació d’una màquina que ja es trobi en el 
mercat. A més, la necessitat d’introduir importants millores en el sistema per fer-lo més lleuger, 
eficient i segur ha resultat en realitzar diversos dissenys substancialment diferents, fins arribar 
al que es considera òptim. La possibilitat de construir un prototipus i assajar-lo al mar, hauria 
ajudat a millorar aquest disseny i ajustar-ne el funcionament. Per aquest motiu, el següent pas 
en el projecte seria l’assaig d’un prototipus a escala real al mar. 

A banda del sistema purament mecànic, és de gran rellevància els beneficies que aporta un 
sistema d’aquestes característiques al medi ambient i a la societat. Principalment per ser una 
energia renovable, amb un impacte ambiental mínim, i capaç de generar grans quantitats 
d’energia anualment. A més, l’energia de les ones és molt elevada en amplies zones del 
planeta, sobretot en les costes oceàniques.  Per tots aquests factors, l’energia de les ones del 
mar podria en el futur substituir parcialment part dels combustibles fòssils que s’utilitzen 
actualment, similar a la situació que experimenten altres energies renovables com l’ eòlica o la 
solar. 
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Agraïments 

Voldria agrair la seva ajuda a Adolfo Escobar i Joaquim Massana, Enginyers Industrials d’Arlas 
Invest S.L., que m’han ajudat al llarg del projecte. També al Jesús Meneses, i al Jose Manuel 
Guerrero, que son els qui m’han ajudat amb l’adquisició de dades i m’han proporcionat la seva 
ajuda sobre aquests temes. També agrair l’ajuda al Ricard i l’Oscar del Canal d’Enginyeria 
Marítima, que van prestar la seva ajuda i esforç en tots els dies de muntatges i assaigs. 

També volia agrair el seu ajut a la meva xicota i la meva família, que han demostrat molta 
paciència ajudant-me a revisar i corregir tot el projecte. Així com als companys de carrera que 
en algun moment han tingut la paciència per ajudar-me en determinades parts del projecte. 
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