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Resum 

Els motors elèctrics, que actualment ja tenen una amplia utilització en les més diverses 
aplicacions, poden ser de gran utilitat en el camp de la propulsió naval. El desenvolupament 
de fonts d’energia sostenibles, com la pila de combustible, que produeixen electricitat fa que 
sigui molt interessant dissenyar propulsors alimentats amb aquesta energia. 

Els propulsors elèctrics ofereixen també altres prestacions interessants com poden ser la 
facilitat d’aïllament acústic, la millor distribució de l’espai i els pesos a bord, la rapidesa de 
resposta, una elevada fiabilitat i la possibilitat de governar moviments del buc impensables 
amb els propulsors actuals. 

En aquest context, el projecte té l’objectiu de dissenyar, construir i caracteritzar un propulsor 
elèctric que inclogui motor i hèlix, del tot independent de la font d’energia elèctrica que 
s’utilitzi, de manera que suposi un punt de partida per futurs propulsors sostenibles. 

Per això, es va seleccionar un servomotor Mavilor que oferia unes bones prestacions amb 
una mida molt reduïda, es va impermeabilitzar i es va provar amb dues hèlixs comercials. 

Per la caracterització del propulsor es va necessitat dissenyar i construir un banc de proves 
adequat a les mesures que es volien realitzar. Amb aquest mètode es van mesurar 
l’empenta generada, el parell motor desenvolupat, la velocitat de gir assolida, el consum 
elèctric requerit i el temps que es podia estar treballant a un determinat règim sense que 
actuessin les proteccions tèrmiques del servomotor.  

De les proves realitzades se n’han extret les següent conclusions: 

1. És possible augmentar la corrent nominal, i per tant també el parell, del motor elèctric 
només pel fet de tenir-lo submergit en aigua al estar permanentment refrigerat per 
convecció forçada. 

2. El propulsor construït genera una empenta, en estat isotèrmic, suficient per propulsar 
un petit vaixell. A part, en cas de requerir més potència no hi ha cap problema en 
multiplicar el nombre de propulsors repartits pel buc. 

3. El rendiment del propulsor augmenta al augmentar el parell nominal del servomotor 
utilitzat. La millor velocitat pel què fa al rendiment està al voltant de les 2000 rpm. 
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1. Glossari 

Ke Constant de tensió del motor [V·s/rad] 

Kt Constant de parell del motor [Nm/A] 

L Inductància [H] 

POD  Propulsor azimutal-zenital 

Rpm  revolucions per minut 
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2. Prefaci 

2.1. Motivació 

En propulsió naval tradicionalment sempre s’ha utilitzat motors de combustió situats sobre el 
buc com a propulsió. Aquest fet origina nombrosos problemes, ja que es generen sorolls i un 
malbaratament de l’espai disponible a bord.  A més a més solen ser lents, tenir menys 
potència específica, produir més vibracions i han d’estar situats per sota del centre de 
gravetat de l’aigua desplaçada (centre de carena) tant com sigui possible. 

Per tal de pal·liar aquests dos efectes no desitjats de la propulsió tradicional, es va pensar en 
la possibilitat d’utilitzar una propulsió basada en motors elèctrics que, entre altres avantatges, 
no produeixen tant soroll i, gràcies a que es poden submergir, permeten una millor distribució 
de l’espai al vaixell. 

 

2.2. Objecte 

S’ha construït un propulsor naval elèctric submergit directament acoblat a l’hèlix, constituït 
per un servomotor controlat amb un driver electrònic.  

En el projecte s’ha decidit fer l’estudi del propulsor basant-se en la idea que estigui alimentat 
per un grup electrogen de 6,5 kVA, encara que, evidentment, en un futur el sistema es podria 
alimentar amb pila de combustible o altres fonts d’energia fàcilment transportables. El 
disseny no s’ha fet directament amb pila de combustible per qüestions econòmiques, ja que 
actualment aquesta tecnologia presenta uns costos molt elevats 

 

2.3. Objectius  

L’objectiu del projecte és la construcció i prova d’un prototip de propulsor elèctric a partir d’un 
servomotor estàndard. El propulsor cal que compleixi les següents especificacions: 

- Estanquitat total, ja que s’ha de poder submergir del tot i que no entri aigua en 
refredar-se. 
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- Elevada potència específica i capaç de subministrar la potència necessària per moure 
el buc en condicions isotèrmiques. 

- Potència de punta (règim adiabàtic) suficientment elevada per produir l’empenta 
necessària per realitzar maniobres ràpides. 

- Permet augmentar la intensitat que circula pel motor per sobre dels valors nominals 
en aire. Pel fet d’estar dins l’aigua se suposa que no s’escalfarà al ritme normal i, per 
tant, el corrent nominal augmentarà i, en conseqüència, el parell també. 

Per tal de poder conèixer les característiques del propulsor s’ha dissenyat i construït un 
suport basculant que permet mesurar tant l’empenta com el parell a l’eix. 

 

2.4. Abast 

Aquest projecte vol suposar un punt de partida per futurs projectes de propulsió elèctrica 
diferencial naval, de manera que ja es tingui un propulsor adequat per a l’aplicació. 

Es centra en la posta a punt d’un servomotor Mavilor BF-83 impermeabilitzat amb un 
rascador i un sistema de pressurització. 

L’electricitat es produeix amb un grup electrogen, que alimenta un driver que controla el 
funcionament del motor. 

S’ha preparat un sistema per mesurar l’empenta i parell produïts pel propulsor, basat en un 
suport basculant. Les dades de consum elèctric preses a través del driver serveixen per 
determinar rendiments i punts de treball òptims. Aquest suport es va utilitzar en la 
caracterització i comparació de dues hèlixs, una de plàstic i ràpida, i una de bronze més 
lenta. 

Per altra banda es va fer una aproximació a un sistema de suspensió fluidodinàmica, que es 
podria utilitzar com a coixinet perifèric en forma d’anell per suportar l’hèlix. 
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3. Introducció 

3.1. Origen del projecte 

Actualment, la gran majoria de vehicles navals porten motors de combustió interna, amb un 
grup reductor per tal d’adequar l’alta velocitat d’aquests motors a les baixes voltes que 
necessiten les hèlixs. 

Aquest tipus de motors han d’anar fora de l’aigua i, per qüestions de geometria, han d’estar 
col·locats en zones del buc que generalment no són les més òptimes, ni per economitzar 
l’espai ni per equilibrar el vaixell. Aquest fet també obliga a que s’hagin d’utilitzar eixos molt 
llargs per transmetre el moviment del motor la l’hèlix, que ha d’estar submergida a la part del 
darrera de l’embarcació. 

Un cas apart és el dels foraborda, que no necessiten llargs eixos ja que la transmissió del 
moviment es fa en sentit vertical. Tanmateix continuen sent poc flexibles ja que han d’estar a 
la part posterior de l’embarcació i, a part, no són adequats quan el vaixell requereix hèlixs de 
grans diàmetres. 

En el reduït espai d’una embarcació, la maquinària del motor tèrmic tradicional acostuma a 
estar situada en espais de difícil accés, cosa que fa molt incòmode el manteniment. 

Al haver de tenir un eix de sortida cap a la part submergida del propulsor, els motors de 
vaixell tradicionals són difícils d’aïllar de les vibracions i del so i, per tant, poden provocar 
molèsties als ocupants del vehicle. 

3.2. Actualitat en la propulsió naval 

L’avanç de la tecnologia ha permès evolucionar del tradicional motor de combustió interna 
acoblat directament a un grup reductor i a l’hèlix cap a nous sistemes de propulsió més 
eficients i versàtils. 

Aquests sistemes s’apliquen en casos específics però no són d’un ús general en l’actualitat. 
A tall d’exemple es poden destacar els vaixells metaners, que aprofiten el metà que 
s’evapora dels dipòsits de transport per propulsar el propi vaixell mitjançant una turbina de 
vapor. Encara queda camp per millorar en aquest sentit, amb la introducció de la trigeneració 
(electricitat, fred i calor) o utilització de les baixes temperatures del metà en evaporació per 
apropar-se al llindar dels superconductors. 
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Altres aplicacions actuals dels motors elèctrics es troben en vaixells que requereixen treballar 
en règims transitoris. Exemples d’això són els bucs trencaglaç, que han d’estar colpejant la 
placa de gel per obrir-se camí; els supliers de les plataformes petrolíferes, que mantenen una 
posició estàtica sense arribar a amarrar en condicions de mala mar o els vaixell tiracables 
que han de seguir un rumb molt estable siguin quines siguin les condicions marines. 

Els POD’s, propulsors elèctrics azimutals marins amb diversos graus de llibertat, són un altre 
exemple de millora actual que faciliten la navegabilitat d’un vaixell, podent arribar a prescindir 
de remolcadors a l’hora d’amarrar a port. 

Les piles de combustible, encara no plenament desenvolupades, requereixen que la 
demanda de potència elèctrica sigui constant, responent malament als transitoris. Els 
acumuladors cinètics i les bateries auxiliars poden evitar que la pila faci front als transitoris. 

En tots aquests casos l’electricitat juga un paper fonamental com a transmissor d’energia. 
Les seves propietats permeten una distribució energètica més intel·ligent, ràpida i versàtil. 

3.3.  Propulsió elèctrica 

En el camp de la propulsió naval, tradicionalment no s’han utilitzat màquines elèctriques per 
les dificultats tècniques que requereix i la dificultat d’introduir noves tecnologies al món del 
mar. El cost d’una avaria a alta mar pot ser molt elevat, per això es tendeix a utilitzar una 
tecnologia coneguda i fiable abans d’una d’innovadora.  

En el moment actual, però, és possible la construcció de motors amb un aïllament 
suficientment bo com per, amb un manteniment periòdic, aguantar submergits 
indefinidament. 

En aquest context, i extremant les mesures de seguretat, es poden dissenyar propulsors 
elèctrics molt compactes en què tot el conjunt motor-hèlix vagin submergits. Això permet 
alimentar els motors amb diferents tipus de fonts d’energia elèctrica, des de senzills grups 
electrògens fins a piles de combustible. En qualsevol cas, permeten una major flexibilitat a 
l’hora de organitzar l’espai al buc, ja que, al no estar forçades a tenir un eix de sortida cap a 
l’hèlix, es poden situar en qualsevol lloc. Aquest fet també permet un millor accés de cara al 
manteniment i un millor aïllament acústic i de vibracions. 

La possibilitat de produir electricitat en el vaixell en varis generadors petits en comptes d’un 
de global incrementa la fiabilitat del sistema, al no dependre d’una única font. Permetent l’ús 
de diferents vectors energètics alhora de produir electricitat. 
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De la mateixa manera, també es poden introduir múltiples elements consumidors d’energia, 
cosa que permet des de multiplicar el nombre de motors fins a especialitzar-ne les funcions. 
Per exemple, un vehicle amfibi en que uns motors servirien per terra i un altres per aigua, 
però la generació d’electricitat seria comuna. 

Gràcies a tots aquests avantatges, alguns creuers luxosos ja estan incorporant la tecnologia  
elèctrica a la seva maquinària per tal d’oferir un millor servei als seus passatgers. El que 
encara no s’ha explotat convenientment és l’aplicació d’aquesta maquinària a vaixells més 
petits tal com pesquers o barques de lleure. 

En el moment actual en què els combustibles fòssils s’estan exhaurint i el seu preu s’està 
duplicant, els propulsors elèctrics, que poden estar alimentats per diferents combustibles no 
fòssils, poden tenir un lloc en el mercat. 

A banda de qüestions purament econòmiques, un propulsor del tot submergit permet tenir 
domini sobre certs moviments de l’embarcació com la guinyada i el balanceig que poden ser 
útils a l’hora d’estabilitzar el buc o en cas d’accident. Per tal de controlar aquests moviments, 
l’únic que cal és dotar el propulsor de més graus de llibertat controlats amb un sistema 
electrònic. 

Un altre avantatge que presenta la propulsió elèctrica és que permet situar els propulsors a 
més profunditat, de manera que estabilitzin el vaixell, o distribuir-los en posicions que fins ara 
eren impossibles a causa de la necessitat de portar un arbre de transmissió. 

Fig. 3-1: Propulsor tipus POD (Siemens) 
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Finalment, la desaparició del l’eix que uneix el generador amb el propulsor, permet 
l’eliminació d’elements com la bocina (junta de l’eix cap a l’exterior del casc) o els arcbotants 
(suports de l’eix) que quan s’avarien són crítics per la integritat del vaixell. 
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4. Planteig experimental i realització 

Originalment es pretenia desenvolupar un propulsor tipus POD,  adaptar-ne dues unitats a un 
buc de vela lleugera de 5m d’eslora que es tenia disponible per tal de dotar-lo d’un sistema 
de propulsió diferencial. 

Es va començar decidint el motor que s’utilitzaria i posteriorment s’hi va buscar una hèlix 
comercial adient. Posteriorment a la presa d’aquestes decisions, Hélices y Suministros 
Navales va proporcionar una hèlix de bronze per poder fer una comparació.  

Les peces dissenyades per poder submergir el propulsor no van estar preparades fins 
després de l’estiu, a causa del període de vacances del taller mecànic de la universitat i de 
vàries temptatives desestimades a posteriori. 

En aquest moment es va decidir modificar l’abast del projecte. S’optà pel disseny i 
construcció d’un banc de proves, que posteriorment s’utilitzaria per la caracterització del 
propulsor i les dues hèlix, en lloc de realitzar les proves en vaixell. Aquesta decisió va ser 
condicionada a que ni la meteorologia ni la disponibilitat del buc permetien sortir a la mar fora 
dels mesos d’estiu. 

El temps que les peces van estar en construcció es va aprofitar per construir un prototipus de 
coixinet sostingut per aire. Amb aquest prototip es pretenia fer els primers passos vers el 
disseny d’un nou concepte de motors elèctrics per propulsió naval, en què l’hèlix estigués 
emplaçada al rotor i sostinguda amb aquesta tecnologia. 

El disseny del suport basculant per a les proves es va fer pensant en una banyera disponible 
al laboratori d’electricitat de la ETSEIB, però preveient que s’hagués d’utilitzar el canal 
disponible al laboratori de mecànica de fluids, també a la ETSEIB, per perill de vessament de 
l’aigua quan es treballés a altes potències. 

Durant la fase d’experimentació es van mesurar parells del motor, règims de gir, empenta 
proporcionada i consums elèctrics, utilitzant les característiques del banc de proves i el 
software del driver.  
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5. Necessitats propulsores 

Abans de plantejar l’execució del projecte, calia conèixer un ordre de magnitud de l’empenta 
produïda per propulsors comparables al que es volia dissenyar. 

Es va presentar la possibilitat de experimentar amb el iot APY de l’Associació de Patrons de 
Iot. Aquest és un buc tipus Sirocco MK-II, de 9m d’eslora, dotat d’un motor Solé diesel de 
11CV. 

 
Fig. 5-1: Veler tipus Siroco MK-II 

La següent taula presenta els valors de força de tir sobre norai obtinguts amb el veler APY. 

 
Posició Accelerador Règim [rpm] Empenta [N] 

1/4 700 85 
2/4 1000 125 
3/4 2000 340 
1/1 2700 630 

Taula 5-1:  Empenta del veler APY sobre norai 
Prova estàtica al moll, marxa enrere 
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També s’ha utilitzat el programa NavCad de simulació de bucs i propulsors, i s’ha mirat quin 
és el valor de propulsió necessari per un iot similar al veler de 4,5m d’eslora, on originalment 
es volia provar el propulsor. Els resultats de la simulació mostrats a continuació corroboren 
que l’ordre de magnituds de les empentes és el mateix.  

Aquesta simulació s’ha realitzat amb els valors mínims que ofereix el programa en relació a 
diàmetres i passos d’hèlixs 330mm de diàmetre i 360mm de pas.  

 

Fig. 5-2: Dades d'empenta d'un propulsor obtinguts amb NavCad 

 

Simulació empenta hèlix (Ø330mm / pas 360mm)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

3 4 5 6 7 8
Velocitat [nusos]

[N] i [rpm]

0

5

10

15

20

25

[Nm]

Resistència a l'avanç (N) Velocitat gir hèlix i motor (RPM)
Parell per motor (Nm)



Sistema de propulsió elèctrica de 6,5kVA per embarcacions  Pág. 17 

 

6. Fonaments del sistema 

El sistema propulsor elèctric proposat es pot desglossar en cinc parts diferenciades, el motor 
elèctric, l’hèlix, els components que asseguren que el conjunt sigui estanc, el driver electrònic 
de control i el grup electrogen que ho alimenta tot. 

6.1. Font d’energia 

Donat que un propulsor està pensat per anar muntat en un vehicle en moviment, cal una font 
d’energia que es pugui transportar fàcilment.  

En principi es pensa en utilitzar com a alimentació una pila de combustible, però es 
desestima per qüestions econòmiques i de disponibilitat, encara que és la font d’energia més 
adequada pel què fa a contaminació i rendiments. En el seu lloc es decideix utilitzar un grup 
electrogen per generar l’electricitat que consumeix el motor, ja que també es fàcil de 
transportar i se n’ha pogut aconseguir un del laboratori.  

En qualsevol cas, es recomana en un futur la substitució del grup electrogen per una font 
amb més rendiment i menys contaminant. 

S’escull el grup electrogen Honda ECMT 6500 que és disponible al departament i que 
presenta unes prestacions, fiabilitat i rendiment superior a la mitjana. Per les característiques 
del propulsor i la potència màxima 
que s’estima que consumirà, es 
considera que els 6,5KVA 
proporcionats per el grup electrogen 
seran suficients.  

Calia comprovar com es comporta 
davant les puntes d’intensitat que 
requereix el motor. Un cop realitzat 
l’assaig de curtcircuit s’ha determinat 
que el corrent de curtcircuit 
permanent es de 9.5A.  

Resulta suficient per un us normal del 
motor, quedant curt només en els 
pics de màxima demanda. 

Fig. 6-1: Grup electrogen Honda ECMT 6500 utilitzat 
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6.2. Motor 

6.2.1. Selecció del motor 

En un principi es tenien diferents possibilitats pel què fa a la selecció del motor, ja que els 
requeriments inicials de l’aplicació són força comuns en motors comercials, i existeix una 
àmplia varietat de motors elèctrics de tot tipus al mercat. 

Els requeriments en què es va pensar inicialment eren que tingués una mida relativament 
petita perquè fos versàtil i àgil, que disposés d’un bon control de velocitat ja que es pretén 
eliminar el grup reductor, un parell elevat per tal d’oferir una potència elevada a baixes voltes, 
ja que una hèlix comuna està dissenyada per anar de les 200 rpm fins a les 2000 rpm. 

Una altra restricció a tenir en compte era el reduït pressupost de què es disposava, que feia 
aconsellable mirar de treballar amb motors ja adquirits pel departament i que fossin utilitzats 
per alguna altra aplicació. 

Aquest conjunt de condicions provoca que la llista de possibles motors es redueixi a tres: 

6.2.2. Motors Crouzet 

Motors brushless de corrent contínua amb un bon control 
de velocitat, possibilitat de funcionament a la velocitat 
requerida però que donen molt poc parell. No són 
impermeables i poden donar problemes alhora de segellar-
los. Per tal de que la seva utilització fos possible es 
necessitaven uns 6 motors d’aquest tipus, 3 per banda. Es 
van desestimar per raons econòmiques.  

6.2.3. Motors Ecobike 

Motors de corrent continu amb control de velocitat a partir 
d’un potenciòmetre. Pel fet que estan dissenyats per bicicletes funcionen pràcticament a la 
velocitat requerida per l’aplicació, unes 2500 rpm. Al tenir 8 parells de pols, donen un parell 
molt elevat cosa que també s’adapta a les especificacions. Com que funcionen al centre de 
la roda del darrera de les bicicletes, són relativament fàcils d’impermeabilitzar. Són motors 
molt barats amb l’estator al centre i el rotor al voltant cosa que faria que l’hèlix tingués un 
diàmetre considerable i fos incompatible amb la mida de buc que es vol utilitzar. Aquests 
motors es poden alimentar mitjançant bateries. 

Fig. 6-2: Motor crouzet 80 180 
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6.2.4. Motors Mavilor 

Servomotors de corrent altern amb un bon control per velocitat. Estan pensats per ser 
utilitzats en indústria alimentària, en condicions en què sovint es poden veure mullats d’aigua 
o altres substàncies més corrosives i, per tant, ja estan força impermeabilitzats. La 
certificació IP67 que posseeixen assegura que poden resistir submergits sense cap altre 
tipus d’aïllament durant 30 minuts fins a un metre de profunditat, cosa que augmenta la 
seguretat en cas d’accident. Són motors de velocitat de gir molt elevades, màxima potència a 
unes 8000 rpm. Això fa que s’hagi de perdre potència reduint la velocitat fins a unes 3000 
rpm però, ja a aquest règim, ofereixen unes característiques mecàniques i de funcionalitat 
superiors a les altres opcions. Per tant, i tenint en compte la seva mida reduïda, es considera 
aquest tipus de motors els més adequats per l’aplicació. 

 

6.2.5. Motor i driver escollits: Mavilor BF-83 i CD1a/14 

Es decideix utilitzar un servomotor brushless Mavilor BF-83 ja que, a part de ser un dels que 
s’ajusta millor a l’aplicació, se n’estan utilitzant al laboratori per a un altre projecte de motos 
elèctriques i ja s’ha adquirit el driver corresponent. 

Les característiques del Mavilor BF-83 són les següents: 

• Ke = 0,4 V·s/rad 

• Kt = 0,69 Nm/A 

• R: 7,6 Ω 

• L: 6,4 mH 

• p: 4 pols 

• Parell màxim: 10.8Nm 

• Intensitat nominal: 2,9 A 

El driver escollit es el CD1a/14, capaç 
de proporcionar al motor 400V i 7A 
permanenent i pics de 14A durant 1 
segon. Permet un control per parell o 
velocitat, segons es requereixi. Fig. 6-3: Mavilor BF-83 
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Com s’observa en el següent gràfic el comportament del parell proporcionat pel motor és 
molt lineal independentment de la intensitat que hi estigui circulant. La velocitat màxima a la 
que pot arribar a treballar el motor depèn de la tensió que pot proporcionar-li el driver. S’ha 
utilitzat el driver de 400V perquè el departament en tenia una unitat disponible. 

 

6.2.6. Els motors brushless 

S’ha triat un motor brushless síncron de corrent altern i imants permanents Mavilor BF83 
sinusoïdal. El funcionament genèric d’aquest tipus de motors es caracteritza per funcionar 
com una màquina síncrona tradicional però substituint el bobinat del rotor per imants 
permanents. D’aquesta manera s’estalvia la necessitat de portar electricitat al rotor, per tant, 
es prescindeix de les escombretes (en anglès brush). D’altra banda, el parell màxim queda 
limitat per la força dels imants, ja que aquests generaran un camp determinat i no es podrà 
incrementar o reduir. 

Característiques BF83 segons driver
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Fig. 6-4:  Rang de treball del BF-83 en funció de la intensitat i velocitat màxima limitada pel driver 
Observi’s l’influència de la tensió d’alimentació en el règim de gir màxim. 
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En aquests motors, els imants emprats 
són de terres rares Neodimi, Ferro, Bor 
(NdFeB), és a dir, no ferromagnètics, amb 
una elevada magnetització remanent (Br) i 
camp coercitiu (Hc) així com el seu 
producte. Això permet fer front a grans 
corrents de reacció d’induït durant els 
transitoris sense desmagnetitzar-se. 

Entre la xarxa elèctrica i el motor s’hi situa 
un controlador (driver) que és un 
rectificador-ondulador. Pren el corrent 
altern de la xarxa i el rectifica per ondular-
lo posteriorment a una tensió, freqüència i 
intensitat determinada. D’aquesta manera 
el driver permet regular el parell o la 
velocitat del motor segons les demandes 
de l’usuari. 

La intensitat regula el parell proporcionat del motor segons una constat Kt (Nm/A) pròpia del 
circuit magnètic del motor. El parell proporcionat per el motor serà la intensitat efectiva 
multiplicada per aquesta constant. 

La freqüència regula la velocitat de gir i dependrà del nombre de pols del motor, tal i com 
passa en una màquina elèctrica convencional. 

Finalment es necessita una tensió determinada per poder fer-lo funcionar. En aquest 
moment entra en joc una altra constant Ke (V·s/rad) que posa de manifest la velocitat angular 
màxima del conjunt driver-motor. El driver no és capaç de pujar la tensió d’entrada al motor a 
un valor superior a la d’entrada a la xarxa, per tant, limita la velocitat màxima de gir a la que 
podrà anar el motor en buit i es calcularà per la tensió de xarxa dividida per aquesta 
constant. 

Totes aquestes constants entren en joc per determinar la tensió a la que s’ha d’alimentar el 
motor per respondre a les demandes a les que està sotmès a través d’una simple fórmula 
que permet és el càlcul del triangle elèctric corresponent: 

B 

H0

Br 

Hc 

Fig. 6-5: Cicle d'histèresi d'un material magnètic 
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Fig. 6-6: Equació per determinar la tensió fase-fase i el seu diagrama 

On: 

• Ke (V·s/rad): constant elèctrica 

• R (Ω): Resistència fase-fase del 
motor 

• L (H): Impedància del motor 

• ω (rad/s): Velocitat angular del 
motor 

• p: Nombre de pols 

• U: Tensió fase-fase necessària 

• I: Intensitat 

El driver s’encarrega d’ajustar les tres variables segons l’equació anterior i la informació 
sobre la posició en temps real de l’eix que rep del motor a traves del resolver que aquest te 
acoblat. 

22 )()( IpLIRKU e ⋅⋅⋅+⋅+⋅= ωω   IpL ⋅⋅⋅ω  
U
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6.3. Hèlix 

A partir dels paràmetres del motor, es selecciona l’hèlix més adient fent una sèrie de 
simulacions amb el programa Navcad. Aquest software permet fer un estudi comparant 
diverses hèlix i motors donant com a resultat rendiments, velocitats i consums si s’utilitzés un 
motor de combustió. Aquestes simulacions van donar una primera idea del diàmetre i pas 
d’hèlix que s’havia de buscar. 

A part també es va parlar amb diferents fabricants i venedors d’hèlix sobre quin disseny 
interessava més. D’aquestes reunions es va determinar que, per la elevada velocitat que 
proporcionava el motor, l’hèlix seleccionada hauria de tenir un pas i un diàmetre els més 
petits possibles. D’altra banda, per utilitzar el propulsor en embarcacions petites aquestes 
condicions ja anaven bé.  

Finalment es va decidir comparar dues hèlixs. Una bipala dextrogira de fora borda de plàstic 
de pas 96,5 mm  i 222,3 mm de diàmetre. Una altra tripala levogira de bronze de 270 mm de 
pas i 200 mm de diàmetre cedida per l’empresa “Hélices y Suministros Navales”. Ambdues 
tenen un diàmetre molt reduït com interessava. 

Fig. 6-7: Hèlix Evinrude bipala de plàstic (Ø 222,3mm, pas 96,5mm) 
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6.4. Estanquitat del conjunt 

Com ja s’ha comentat, el motor seleccionat és un IP67 (aguanta 30 minuts submergit). Per 
l’aplicació cal una protecció IP68 (immersió indefinida) però minimitzant els fregaments que 
implica. El punt dèbil del motor és la junta de l’eix, per tant, es va dissenyar un conjunt de 
peces que protegeixin aquest sector tot mantenint  els fregaments al mínim.  

En el moment en què es pensa en afegir una peça al motor per segellar-lo, es fa evident que 
cal allargar l’eix tant per poder-hi situar els elements d’estanquitat com per subjectar l’hèlix. 
L’afegit a l’eix es va dissenyar per envoltar l’eix en el seu inici i per acabar roscat amb l’hèlix 
al final.  

Les diferents possibilitats que es van estudiar per segellar l’eix són les següents: 

- Collarins de simple i doble efecte: Són peces senzilles i de baix cost que aguanten 
molt bé la pressió, cosa no necessària a l’aplicació, i ocupen molt poc espai, uns 5 
mm d’amplada. Aquestes característiques són interessants però presenten el 
problema de que la seva velocitat màxima està al voltant de les 1000 rpm fet que el fa 
no apte. 

- Rascadors: Són també peces senzilles i de baix cost pensades per funcionar amb 
pressió atmosfèrica que ocupen molt poc espai, uns 8 mm d’amplada, i amb una 
velocitat màxima de 3820 rpm. Les seves característiques el fan apte pel propulsor 
amb excepció de la pressió ja que, encara que no s’ha de suportar cap gran pressió, 
un cop submergit es troben pressions al voltant dels 0.1 bars. 

- Segells mecànics: Són elements força més complicats i costosos però que ofereixen 
unes excel·lents prestacions, ja que aguanten pressions de fins a 20 bars, permeten 
una velocitat màxima superior a 10000 
rpm i són força més duradors que les 
altres alternatives. Per contra, ocupen 
molt espai, uns 33 mm d’amplada, fet 
que obligaria a allargar molt l’eix amb 
perill de flexió i vibracions, i tenen un preu 
força més elevat. 

 

Per realitzar les proves es decideix utilitzar un rascador tipus 38 de la marca Lidering per 
motius d’espai i econòmics. Per utilitzar aquest segell cal pressuritzar la cavitat que queda 

Fig. 6-8: Segell mecànic Lidering (mod. 101) 
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entre la junta de l’eix del motor i el rascador degut a que requereix treballar en equilibri de 
pressions. 

Cal destacar que en cas de que, en un futur, es pensés en construir el propulsor per ser 
muntat en una embarcació, seria recomanable utilitzar un segell mecànic ja que els 
rascadors es deterioren força ràpidament i no aïllen tant bé, com s’ha vist al llarg del projecte. 

Per tal de subjectar el rascador al 
seu lloc es dissenya una peça plana 
per collar-lo al davant del motor i 
que també servirà de subjecció del 
motor al suport del banc de proves. 
A part, aquesta peça també porta 
les conduccions per entrar aire i 
pressuritzar l’espai entre el motor i el 
rascador. 

 La pressió es aportada mitjançant 
una manxa manual externa que més 
endavant es podria substituir per un 
compressor automàtic o el tub 
d’escapament del grup electrogen. 

A continuació es presenten els 
plànols de les peces d’estanquitat 
dissenyades.  

Fig. 6-9: Rascador escollit (Lidering mod. 38) i peça de suport 

Fig. 6-10: Suport, eix i rascador muntats 
A destacar a la part superior de la imatge el tub 
d’entrada d’aire del pressuritzador. 
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Fig.  6-11: Plànol de la peça de suport del rascador. (En detall a l'annex) 

Fig.  6-12: Plànol de la prolongació de l'eix per subjectar l'hèlix. (En detall a l'annex)
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6.5. Driver i tauler de control 

Pel control del motor Mavilor, es disposa d’un driver InfranorCD1a/14A subministrat per la 
mateixa companyia. És capaç de subministrar al motor una intensitat constant de 7A i puntes 
d’un segon de fins a 14A a una tensió màxima de 400V. 

El driver permet controlar el servomotor per parell o per velocitat. Les variacions d’intensitat i 
freqüència es tradueixen en variacions de parell i velocitat respectivament. 

Per tal de donar les senyals de control al driver, cal un panell amb les senyals d’activació, de 
selecció de sentit de gir, de selecció del tipus de control i la consigna de velocitat o parell. 

En control per parell, s’introdueix una consigna de parell desitjat i el driver manté aquest 

parell subministrant la tensió i freqüència necessària per adaptar-s’hi. En redur-se la càrrega 
resistent, el motor s’accelera per trobar un punt d’equilibri. 

Per contra, en control per velocitat, s’introdueix una consigna de velocitat desitjada i el driver 
manté constant la freqüència del corrent, variant la intensitat i la tensió per adaptar-se als 

Fig. 6-13: Driver i tauler de control 
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canvis del parell resistent. En reduir-se la càrrega, el motor manté la velocitat i redueix la 
intensitat subministrada. 

En tot moment el driver ha de coneixer les condicions del motor, per aquest fi, el servomotor 
disposa d’un resolver, que informa de l’estat del motor per tal de mantenir la realimentació.  
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7. Caracterització experimental 

7.1. Banc de proves 

Per tal de poder caracteritzar correctament el propulsor, cal l’ús d’un banc de proves 
apropiat. Degut a que no existeix un producte similar al mercat, se n’ha hagut de 
desenvolupar un d’específic. 

Els requeriments que ha de complir són els següents: 

7.1.1. Mesura de la força d’empenta 

L’empenta es pot mesurar gràcies al disseny en forma de paral·lelogram articulat del suport. 
Quan el propulsor realitza una empenta, per l’altra banda del paral·lelogram aquesta és 
contrarestada amb un dinamòmetre. 

Fig. 7-1: Paral·lelogram articulat acoblat a l'estructura del banc de proves 
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La lectura de l’empenta es fa a través d’un dinamòmetre, que uneix l’estructura del banc de 
proves amb el paral·lelogram articulat. Es mesura la força necessària per mantenir en 
equilibri el propulsor. 

Es va calibrar la relació entre la mesura de força i l’empenta produïda amb l’ajuda de dos 
dinamòmetres. Es realitzava una força com la que faria el propulsor i es compensava amb el 
segon dinamòmetre. Posteriorment es va realitzar una regressió per determinar l’equació que 
relaciona les dues forces. És interessant notar la pèrdua per friccions i la relació lineal entre 
les dues forces, proporcional a la llargada dels braços. Aquest offset no afecta a les 
mesures, ja que es comprova la fidelitat i repetibilitat del sistema 

Fig. 7-2: Dinamòmetre per mesurar l’empenta 

Fig. 7-3: Recta de regressió per determinar l'empenta a partir de la lectura del dinamòmetre 
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7.1.2. Mesura del parell en eix del motor 

Com que s’ha deixat lliure el grau de llibertat corresponent al moviment de rotació del motor 
sobre el seu eix en l’acoblament entre el motor i el suport, es pot mesurar el parell que el 
motor està proporcionant en un determinat moment, mesurant la força necessària per 
bloquejar aquest grau de llibertat. 

El sistema de mesura es va fer aplicant el mateix concepte que per l’empenta, però en 
aquest cas simplement mesurant la força necessària per contrarestar la rotació del motor 
produïda per la reacció de l’hèlix en moviment.  

La lectura del dinamòmetre s’ha de multiplicar pel radi del motor i per la constant de la 
gravetat per obtenir el parell en aquell instant. 

7.1.3. Robustesa 

El suport no només ha de fer front al pes propi del motor, sinó també a les vibracions 
derivades del seu funcionament.  

Per solucionar aquest problema de rigidesa, es decideix utilitzar una estructura en gelosia. El 
resultat ha estat una estructura molt robusta, que flecta molt poc per l’efecte del pes del 
motor i aguanta bé les vibracions. 

El material utilitzat són perfils galvanitzats en forma de “L” emprats en prestatgeria metàl·lica. 
La seva facilitat de muntatge permet un muntatge ràpid de l’estructura sense perdre 
robustesa. Aquests perfils faciliten la subjecció dels diferents dinamòmetres en diverses 
posicions segons la mesura que es realitzi. 

Articulació que permet el 
gir del motor. 

Fig. 7-4: Articulació per la lectura del parell del motor 
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7.1.4. Versatilitat 

Com que el sistema va submergit durant els llargs períodes de temps de les proves, cal que 
el propulsor es pugui treure de l’aigua quan no s’estiguin realitzant proves. Per això es va 
realitzar una estructura relativament estreta que permetés el gir sobre si mateixa. D’aquesta 
manera, durant les nits el propulsor s’eixuga i es redueix el risc d’oxidació.   

La rigidesa que es necessitava feia perillar la flexibilitat funcional del banc, ja que es 
pretenien provar dos tipus d’hèlix i es volia que el banc es pogués utilitzar per futures 
aplicacions i projectes. Per altra banda, es feia evident que l’espai de proves inicial, que era 
un recipient tancat, no suportaria totes les proves i només serviria per les de menys potència. 
Per tant, calia preveure un possible canvi d’emplaçament per el muntatge i, aquest havia de 
ser prou polivalent com perquè les adaptacions fossin fàcils i ràpides.  

Per això la majoria d’elements que formen el sistema van roscats de forma que, si cal 
modificar la forma o llargada d’alguna de les parts, només cal treure i posar cargols. Aquesta 

Fig. 7-5: Estructura en gelosia de suport del basculant 
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característica ha estat molt útil a l’hora de canviar l’emplaçament de les proves d’un recipient 
tancat a un canal, on s’ha pogut demanar una potència molt més elevada al propulsor sense 
provocar destrosses. 

De l’estructura en gelosia en penja el doble paral·lelogram articulat, format per 4 frontisses a 
la seva part superior i una articulació específica per l’aplicació a la part inferior. De la part 
inferior en penja una planxa plana d’acer en forma de “L”, que per sota té una altra articulació 
que permet que el motor giri sobre si mateix. 

 

7.2. Proves 

Un cop muntat el propulsor al banc de proves, es va procedir a realitzar una sèrie de proves 
per tal de caracteritzar-lo. Aquestes proves es van realitzar amb les dues hèlixs i limitant la 
potència que el driver subministrava al motor mitjançant la intensitat.  

En primer lloc es van realitzar proves en sec per acabar d’ajustar el control del driver. 

Fig. 7-6: Banc de proves amb el propulsor fora de l'aigua durant un periode entre proves 
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Seguidament es van realitzar testos submergits amb control per parell i per velocitat, variant 
la intensitat del motor entre 3 A i 7 A,  i es van mesurar els següents conceptes: 

• Velocitat màxima sota l’aigua 

• Parell subministrat 

• Empenta produïda 

• Consum del driver 

• Temps de resistència del motor abans de l’actuació de les proteccions tèrmiques. 

Finalment es van observar els transitoris d’engegada-parada i es va provar si el grup 
electrogen donava prou puntes de corrent per alimentar correctament el motor sense limitar-
ne la intensitat. 

 

7.2.1. Proves en sec 

Per tal d’ajustar el driver al motor utilitzat i determinar com es podia limitar la potència que 
subministrava el driver es va provar tot el conjunt driver, motor, hèlix i altres elements de 
protecció fora de l’aigua per veure si tot funcionava correctament. Aquestes accions es van 
fer en sec per seguretat, ja que, si un cop submergit es produïa una via d’aigua cap a 
l’interior del motor, podria ser perillós.  

 

7.2.2. Proves en banyera 

Un cop es va haver comprovat que tot funcionava correctament en sec, es procedeix a 
submergir el motor en aigua. Per aconseguir realitzar aquestes proves, es va començar 
utilitzant un recipient gran semblant a una banyera (0,8x0,8x1m) en què s’hi produïen unes 
recirculacions que augmentaven la velocitat de l’aigua que era impulsada pel motor. 

Aquest recipient també era útil perquè permetia tenir un emplaçament controlat per fer les 
primeres proves amb el motor submergit. D’aquesta manera, en cas d’accidents i 
d’imprevistos es feia molt fàcil tant treure el propulsor de l’aigua com tallar la corrent al driver.  

En aquest recipient es va provar l’hèlix de bronze fins a la màxima potència disponible i l’hèlix 
de plàstic a baixes potències, ja que, al augmentar la potència, el propulsor feia que l’aigua 
sobresortís en excés de la banyera. Per aquest motiu es va decidir buscar un emplaçament 
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més ampli i més adequat per continuar amb potències més elevades. En aquest sentit es va 
traslladar tot el muntatge al laboratori del departament de fluids de la ETSEIB on es va poder 
utilitzar un canal força més ampli. 

7.2.3. Proves al canal de fluids 

Per utilitzar aquest canal de fluids es va necessitar realitzar una sèrie de modificacions al 
banc de proves per adequar-lo a la nova localització. Aquestes modificacions van ser 
relativament fàcils perquè ja s’havia previst un possible trasllat al dissenyar el banc.  

Un cop adaptat el sistema al canal, es va procedir a fer les proves a altes potències amb 
l’hèlix de foraborda i, per tal de observar possibles diferències degudes a la velocitat de 
circulació del fluid, es va aprofitar per repetir les mesures amb hèlix de bronze. 

Un cop finalitzades aquestes mesures es va comprovar que el grup electrogen podia 
realment subministrar la intensitat necessària per alimentar el motor quan requereix puntes 
de corrent de fins a 14 A. 

Fig. 7-7: Sistema muntat al canal de fluids de l'ETSEIB 
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7.3. Presa de dades 

A continuació a es mostra una taula a tall d’exemple amb les dades obtingudes durant una 
prova tipus. La resta de taules de dades es poden consultar a l’annex. 

 

Taula 7-1: Mesures de l'hèlix de bronze en banyera en sentit de gir normal (levogira) 

 

Intensitat 
motor 

(A) 

Velocitat 
gir (rpm) 

Empenta 
(N) 

Parell 
eix 

(Nm) 

Tensió 
motor (V)

Potència 
elèc. (W)

Potència 
mec. (W)

Rendiment 

7 840 89,6 4,8 89,8 1088,5 424,9 39% 
6,5 815 85,6 4,5 84,7 954,0 382,8 40% 
6 735 81,5 4,1 77,3 803,3 318,7 40% 

5,5 690 81,5 3,8 71,4 680,5 274,2 40% 
5 650 69,3 3,5 65,8 569,9 234,8 41% 

4,5 600 61,2 3,1 59,8 465,9 195,1 42% 
4 570 53,1 2,8 54,6 378,4 164,7 44% 

3,5 540 45,0 2,4 49,5 300,0 136,6 46% 
3 477 41,0 2,1 43,0 223,2 103,4 46% 

2,9 470 41,0 2,0 41,9 210,4 98,5 47% 

Hèlix Plàstic: Comportamenta a 4A
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Fig. 7-8: Presa de dades d'intensitat consumida i règim de voltes 
A destacar l’acceleració del motor quan l’hèlix agafa aire 
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8. Anàlisi dels resultats 

8.1. Empenta produïda 

A continuació es presenten gràficament els resultats obtinguts de les proves. Les taules amb 
els valors es troben detallades en els annexos. 

El següent gràfic mostra la relació obtinguda entre l’empenta produïda per el propulsor i la 
intensitat aportada al motor. Es pot veure que és una relació lineal i que és independent del 
medi on s’està provant. Els valors queden molt ben ajustats a regressions lineals. 
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Fig. 8-1: Relació empenta produïda i intensitat consumida pel motor 
A destacar l’offset produït per els fregaments i pèrdues mecàniques 
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Cal destacar que hi ha un valor d’intensitat mínima (entre 0,25 i 0,4) que és necessari per 
començar a produir una certa empenta i que es pot atribuir a les pèrdues i resistències. 

Com l’empenta és produïda mitjançant la velocitat relativa entre el fluid i l’hèlix, el medi on es 
fan les proves afecta directament al règim de gir. La banyera, genera una recirculació de 
l’aigua molt superior al canal, de manera que l’hèlix pot girar més ràpid per a una mateixa 
empenta.  

En els gràfics a continuació es pot observar aquest fenomen fent atenció a l’evolució de les 
dues corbes que representen la relació entre l’empenta i el règim de gir. Si s’extrapola la 
corba de comportament de l’hèlix a la banyera, aquesta convergeix cap a la corba del 
comportament al canal. És lògic que a baixes voltes l’efecte de la recirculació sigui negligible, 
ja que aquest és causat directament per el cabal desplaçat per l’hèlix. 

 
Relació Empenta - Règim (Hèlix Plàstic)
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Fig. 8-2:  Relació entre l'empenta i el ràgim de gir amb l'hèlix de plàstic 
A destacar que l’influència del medi desapareix a baixes voltes per l’absència de recirculació 
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Així com en la relació entre la intensitat i l’empenta es veu que és clarament lineal en el cas 
del règim de gir no es veu un patró concret. S’observa un inici quadràtic que sembla 
comportar-se linealment a partir del punt on les corbes es divideixen. Segons el medi on 
l’hèlix està treballant. 

També cal destacar el millor comportament de l’hèlix de plàstic sobre la de bronze. El seu 
menor pas permet treballar a un superior règim de voltes, fet que afavoreix a aquest motor, 
que proporciona una elevada potència a règims elevats. L’hèlix de bronze no permet al motor 
arribar a una velocitat de gir prou elevada. 

S’ha estudiat el temps que pot funcionar el motor en unes condicions d’intensitat 
subministrada determinades, i s’ha vist que la intensitat nominal de 2.9A s’ha pogut 
augmentar fins a 4.5 sense que saltés la protecció tèrmica del motor només pel fet de 
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Fig. 8-3:  Relació entre l'empenta i el ràgim de gir amb l'hèlix de bronze 
A destacar que l’influència del medi desapareix a baixes voltes per l’absència de recirculació 
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introduir-lo sota l’aigua. El motor aguanta durant 30 segons la intensitat màxima del driver 
(7A). Per taules de dades completes consultar l’annex.  

8.2. Punts de funcionament i rendiment 

8.2.1. Potència mecànica 

Cal mesurar el règim de gir i el parell per a unes determinades condicions. Aquests valors 
seran multiplicats per obtenir la potència mecànica. 

El règim de gir es coneix gràcies a l’oscil·loscopi digital que incorpora el software del driver. 

El parell es pot obtenir de dues maneres. Una mesura directa és realitza amb l’ajuda del 
dinamòmetre i una d’indirecta es pot fer a partir de la intensitat que circula pel motor 
multiplicat per la Kt.  

S’ha comprovat experimentalment que el valor del parell utilitzant les els dos mètodes 
coincideix. Per facilitat de treball es decideix prendre les mesures de parell de forma indirecta 
a través de la intensitat. Aquest darrer sistema permet conèixer també el parell instantani, ja 
que es tenen els valors de la intensitat en cada moment. 

Posteriorment a partir de la corba de parell proporcionada pel fabricant, s’han aplicat unes 
pèrdues proporcionals segons el règim de gir. 

Fig. 8-4: Instrumentació per la presa mesures del driver 
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8.2.2. Potència elèctrica 

Utilitzant l’equació per calcular la tensió necessària entre dues fases del motor, veure Fig. 
6-6: Equació per determinar la tensió fase-fase i el seu diagrama (pàgina 22), i coneixent el 
valor de la intensitat que circula en aquell instant, es pot determinar la potència elèctrica que 
s’està consumint. L’equació de la tensió ens dona el voltatge que hi ha entre dues fases del 
motor segons la demanda del moment, i la intensitat es controlada per l’usuari. Connectant 
un ordinador al driver es pot saber exactament a quina intensitat i a quin règim de voltes 
s’està treballant, així com obtenir gràfiques de l’oscil·loscopi del software de configuració del 
driver. 

8.2.3. Zones de treball i prestacions 

Les zones de treball venen determinades per les característiques de l’hèlix, del medi i del 
motor.  
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L’hèlix de plàstic, de pas molt menor, permet treballar a règims molt més alts per a un mateix 
parell, de manera que permet prescindir d’un grup reductor, acoblant-se directament a l’eix 
motor. 

L’hèlix de bronze, pel seu costat, requeriria d’un reductor per poder obtenir el màxim del 
motor. Al requerir parells molt superiors per a una mateixa velocitat de gir que l’hèlix de 
plàstic, obliga a treballar en una zona on el motor encara no pot fer brillar les seves 
característiques. 

8.2.4. Rendiment 

S’ha calculat el rendiment del motor com la potència mecànica proporcionada a l’eix del 
motor dividida per la potència elèctrica absorbida pel motor. 

El següent gràfic mostra el rendiment que dóna el motor en funció del règim de voltes i la 
intensitat que hi circula. S’hi destaquen les zones de treball de les dues hèlix, quedant palès 
la millor idoneïtat de la de plàstic, per fer treballar el motor en una millor zona. 
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Fig. 8-6: Rendiment del motor en funció de les zones de treball de les diferents hèlixs 



Sistema de propulsió elèctrica de 6,5kVA per embarcacions  Pág. 43 

 

8.3. Funcionament amb el grup electrogen 

S’ha realitzat una prova de funcionament amb el grup electrogen per veure si aquest és 
plenament capaç de treballar amb el motor. El grup electrogen és capaç de subministrar 
6,5kVA de forma sostinguda, 9.5A a 400V. 

Per tal de veure si aquest valor és suficient, s’ha fet una prova de potència de pic al 
propulsor, demanat al driver que aporti 14A el màxim temps que sigui capaç. 

Tal i com es pot observar en el següent gràfic el grup electrogen no és capaç de subministrar 
suficient potència durant prou temps, i no permet al driver donar la tensió necessària. Cal 
destacar que en el règim de gir es pot observar una certa freqüència, deguda a les 
irregularitats del control de l’excitació de l’alternador. En el moment de ser alimentar per 
xarxa, el motor arriba a 3000 rpm sense problemes i no supera aquest règim perquè estava 
limitat per qüestions de seguretat. 

Hèlix Plàstic: Màxim règim amb grup electrogen
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Fig. 8-7:  Comparativa de funcionament entre grup electrògen i xarxa 
Es pot observar com el G.E. no és capaç de subministrar prou potència i la xarxa elèctrica sí. A destacar 
la freqüencia en el règim de gir màxim quan s’alimenta el driver amb el grup electrogen. 
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9. Possibilitats del propulsor estudiat 

9.1. Propulsor en embarcacions 

Amb la realització d’aquest projecte, s’ha construït un propulsor elèctric molt compacte: uns 
30 cm de llarg i 8,5 cm de diàmetre, que dóna una potència mecànica sostinguda de 500 W 
(3,1 Nm @ 1550 rpm). Aquesta potència mecànica genera una empenta de 154 N en estat 
estacionari. 

Gràcies a la caracterització realitzada durant les proves s’ha observat que el motor és capaç 
de donar 260N d’empenta durant mig minut (1kW; 4,6Nm@2030rpm). Si s’allarga més 
estona, salta la protecció tèrmica del motor. També es poden realitzar puntes de 520N 
(2.9kW; 9,2 Nm @ 3000 rpm) durant un segon, en aquest cas limitat el temps per la potència 
màxima que el driver es capaç de subministrar.  

Aquestes puntes de potència el fan molt pràctic per maniobres d’amarratge i de sortida de 
port que es caracteritzen per realitzar-se a cops de gas. També obre un ventall de 
possibilitats en servopropulsió. 

 

9.1.1. Propulsió diferencial 

Amb el mateix grup electrogen es podrien alimentar dos motors alhora, doblant l’empenta 
realitzada i fent aquesta suficient per propulsar sense timó una petita embarcació (9m 
màxim). 

El fet d’incorporar un segon propulsor, permet governar el vaixell amb propulsió diferencial, 
consistent en fer virar l’embarcació, gràcies al parell generat sobre el buc, per la diferència 
d’empentes dels motors. 

Buc 

FF 

Fig. 9-1: Parell de gir produït per efecte de l'empenta diferencial 
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Aquest sistema permet l’eliminació del timó, simplifica la realització de maniobres i ofereix la 
possibilitat de fer girar el buc pràcticament sobre si mateix (ciavoga). 

En aquest punt el motor elèctric aporta un avantatge competitiu molt interessant. La facilitat 
de situar-lo en qualsevol lloc del vaixell permet augmentar considerablement el parell de gir 
proporcionat al buc, per suma algebraica de moments. Al estar fora de la línia de crugia, els 
propulsors generen un moment directament proporcional a la distancia entre ells. 

Amb el desenvolupament de la propulsió diferencial, s’obre la possibilitat de realitzar un 
control d’estabilitat del buc.  

Per tal d’aconseguir estabilitzar el vaixell, cal donar al propulsor graus de llibertat (escora i 
balanceig) controlats electrònicament que contrarestin l’efecte del vent i les onades. 
D’aquesta manera, es podria navegar amb més seguretat en condicions desfavorables i 
equilibrar el vaixell quan les càrregues siguin asimètriques. 

Si s’augmenta el nombre de propulsors disponibles situant-ne, per exemple, dos davant i dos 
darrera encara s’aconseguiria una major capacitat de maniobra. De fet, aquesta configuració 
permetria un desplaçament lateral del vaixell a l’hora d’amarrar. 

En definitiva, aquest tipus de propulsors permeten tot tipus de configuracions possibles per 
aconseguir diferents efectes sobre el buc. 

9.1.2. Servopropulsió 

Aquesta mida tant reduïda permet portar-lo totalment submergit sense que interfereixi en 
excés amb la hidrodinàmica del propulsor i li confereix molta versatilitat, ja que resulta molt 
fàcil introduir-li graus de llibertat que permetin controlar moviments de l’embarcació (escora i 
assentament) que no es controlen actualment. 

c.d.g. 

c.d.g. 

Capcineig Escora 
 

Fig. 9-2: Moviments d'estabilització del buc amb l'ajuda de servomotors electrònicament controlats 
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9.2. Versatilitat i optimització d’espai 

Com que l’únic nexe d’unió entre l’element generador d’electricitat i el propulsor és un cable 
elèctric, no fan falta els llargs eixos que presenten molts dels actuals vaixells, de manera que 
s’estalvia una important font d’avaries i de pèrdua d’espai.  

Per la mateixa raó, la generació de potència, en aquest cas elèctrica, no presenta una 
localització obligada com amb els propulsors tradicionals, sinó que es pot situar en qualsevol 
part del buc de manera que s’optimitza l’espai a bord i s’equilibra el vaixell. A part també es 
facilita l’aïllament de les fonts de soroll com el grup electrogen i es millora l’accés a tota la 
mecànica en cas de fer-se necessària algun tipus de reparació.  

Gràcies a ser molt compacte, el propulsor podria servir de propulsor d’emergència tant per 
dur dins l’embarcació com per ser utilitzat per bucs de salvament.  

9.3. Millores realitzables 

9.3.1. Increment del parell 

Durant les proves s’ha observat que seria interessant augmentar el parell que ofereix el 
motor per poder fer-lo treballar a menys velocitat. D’aquesta manera s’aconsegueix 
augmentar el rendiment tant del motor com del propulsor.  

9.3.2. Optimització tèrmica 

Per tal d’incrementar el màxim corrent que pot introduir-se al motor es podria intentar reduir 
l’aïllament tèrmic del mateix, per exemple reduint la distància entre el bobinat i la carcassa 
del motor o introduint en aquest espai determinats materials no conductors d’electricitat però 
conductors tèrmics ja utilitzats en electrònica. 

9.3.3. Hèlix específica 

D’altra banda, també seria interessant reduir el pas i el diàmetre de l’hèlix, ja que presentaria 
un bon rendiment a més altes voltes. En el cas de l’hèlix, qualsevol mètode de disminució de 
la cavitació seria útil, ja que al passar de 1500 voltes la probabilitat de que es presenti aquest 
fenomen augmenta de forma notòria.  
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9.4. Altres fonts de generació elèctrica 

Com que els propulsors estan del tot desvinculats de la font d’energia usada, gràcies a que 
consumeixen electricitat, poden ser alimentats per diferents tipus de generadors elèctrics.  

Per simplicitat i economia, en el projecte s’ha utilitzat un grup electrogen, però no és ni la font 
d’energia més neta ni més amb millor rendiment. Una possibilitat amb més perspectives de 
futur és la pila de combustible que presenta un rendiment elevat i és poc contaminant.  

La futura adaptació a noves fonts d’energia millors a les actuals no presentarà problemes 
sempre que generin electricitat, al ser compatibles amb les necessitats del servomotor.  

 

9.5. Desenvolupament de l’hèlix com a rotor 

Durant el transcurs de les proves es va realitzar una primera aproximació a la suspensió 
fluidodinàmica d’un rotor. Aquesta experiència va servir per observar la disminució de la 
fricció que es produïa al injectar aire a 
pressió entre el rotor i l’estator.  

Per tal de modelitzar el comportament del 
coixinet hidrodinàmic es va construir un 
prototip.  Es va desenvolupar un estator 
circular amb un circuit intern ramificat. La 
cavitat central es divideix en 40 conduccions 
de 8mm de diàmetre d’on de cada conducció 
en sorgeixen 5 capil·lars (1mm de diàmetre) 
que comuniquen amb l’exterior, dos a cada 
cara del disc i un al perímetre exterior. 

Aquest estator és envoltat per un rotor 
circular. Entre els dos existeix un espai de 
0.5mm que condiciona la distribució de 
presions. 

Aquest sistema de coixinet suspès per aire, 
es podria utilitzar per aguantar un nou 
sistema d’hèlix emplaçada en el rotor d’un 
motor elèctric que permetés eliminar-ne l’eix.  

Cavitat 
interior 

8mm 
 

Flux d’aire 

Distribució de 
pressions 

Eix de simetria 

Fig. 9-3: Secció del prototip de coixinet hidrodinàmic 
A destacar la distribució de pressions 
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En la caracterització experimental, es va afegir pes al rotor tot observant la pressió a la 
cavitat interior, el cabal d’aire expulsat i la desacceleració del disc. La següent taula mostra 
els resultats obtinguts: 

 

 Massa (Kg) 
Pressió  

(mm d’aigua) 
Cabal (l/s) 

Desaccelera
ció (rad/s2) 

Sense Estàtor - - 9,1 - 
Sense Rotor 0 28,5 2,6 - 

2 28,5 1,8 0,15 
2,7 30,5 1,6 1,0 
3,25 32,5 1,3 16,4 

Amb Rotor 

3,8 40,0 1,6 42.3 

Taula 9-1: Efecte de l'increment de força sobre el rotor en la pressió  i fricció 

S’observa un augment del cabal al posar molt pes sobre el rotor, això és degut a l’ampliació 
de l’espai inferior. Per aquest motiu es milloraria el sistema reduint el nombre de forats a la 
cara que no aguant els esforços. 

Per tenir una idea de la potència elèctrica que cal per mantenir el coixinet d’aire, es van 
realitzar una sèrie de experiments variant la tensió d’alimentació de la font d’aire. Els 
resultats es mostren a la taula següent: 

 
Potència (W) Pressió (mm d’aigua) Cabal (l/s) 

1339,5 29,4 4,6 
888,3 25,8 4,1 
676,8 21,0 3,3 
493,5 17,2 2,8 
380,7 13,7 2,0 
246,8 11,3 1,0 
141,0 7,9 1,0 
95,2 5,3 0,8 
42,3 3,5 0,0 

Taula 9-2: Relació entre la potència consumida i la pressió assolida. 
Mesures preses amb el rotor sense pes extra 
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Un cop submergit un hèlix funcionant amb un coixinet d’aire, les bombolles d’aire que 
envoltarien l’hèlix trencarien la capa límit potenciant l’efecte de la cavitació als llocs de 
succió, disminuint la fricció de les pales amb l’aigua (supercavitació).  

 

Fig. 9-4: Prototip de coixinet fluidodinàmic.  
Estàtor en primer pla amb cable d'alimentació d'aire i rotor desmuntat en segon pla. 
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10. Treballs futurs 

El següent pas a seguir seria la prova del propulsor en un vaixell a fi de conèixer el 
comportament real amb velocitat de 5 a 10 nusos (2 a 5 m/s). Per tal d‘aconseguir aquest 
objectiu s’hauria de construir un suport apropiat per el buc de vela lleugera disponible. 

S’ha vist la influència de la velocitat de l’aigua en el règim de gir del motor. Per a un mateix 
parell, l’hèlix gira més ràpid a la banyera, on les recirculacions indueixen una velocitat a 
l’aigua, que en el canal on hi ha menys moviment d’aigua. El diferent règim de gir és pot 
explicar amb el triangle de velocitats entre l’hèlix i l’aigua. 

Un cop preparat el sistema seria interessant mesurar l’empenta que fa el propulsor sobre 
norai i la velocitat que pot assolir el buc a mar obert en règim estacionari. 

Al fer el suport, ja es pot dissenyar per dos motors i així provar de fer propulsió diferencial. A 
aquest suport per dos motors s’hi poden introduir altres graus de llibertat controlats 
electrònicament per provar d’estabilitzar el buc. 

Caldria també estudiar exhaustivament el comportament entre el grup electrogen i el 
propulsor. Durant l’experimentació s’han observat transitoris quan es demana la màxima 
potència a l’alternador, moment en el qual la seva excitació genera irregularitats que es 
manifesten en el règim de gir del motor. 
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11. Pressupost 

 

El pressupost per estimar el cost del projecte s’ha calculat tenint en compte tant els recursos 
humans com materials destinats. S’ha dividit el pressupost en les diverses etapes del 
projecte que influeixen de diferent manera en el cost unitari. 

 

 
 

 

COST FABRICACIÓ DEL PROTOTIP 22.966,00 €    

Concepte Preu unitari Total

Desenvolupament del Propulsor 5.850,00 €         
Sel·lecció i adquisició dels components 75 hores 45,00 €           3.375,00 €           
Disseny sistema impermeable 30 hores 45,00 €           1.350,00 €           
Muntatge i ajust del conjunt 20 hores 45,00 €           900,00 €              
Configuració de motor i driver 5 hores 45,00 €           225,00 €              

Caracterització del propulsor 9.225,00 €         
Disseny del banc de proves 30 hores 45,00 €           1.350,00 €           
Construcció del banc de proves 85 hores 45,00 €           3.825,00 €           
Realització de les proves (2 hèlixs) 90 hores 45,00 €           4.050,00 €           

Documentació 1.800,00 €         
Redacció de l'informe 40 hores 45,00 €           1.800,00 €           

Cost material 5.591,00 €         
Construcció elements impermeablització 20 hores 35,00 €           700,00 €              
Lloguer grup electrogen 15 dies 50,00 €           750,00 €              
Servomotor Mavilor BF-83 1 unitat 1.400,00 €       1.400,00 €           
Driver Infranor CD1a/15 1 unitat 3.000,00 €       3.000,00 €           
Hèlix de plàstic 2 unitats 25,00 €           50,00 €                
Hèlix de bronze 1 unitat 120,00 €         120,00 €              
Rascador Lidering model 38 3 unitats 2,00 €             6,00 €                 
Material banc de proves 1 unitat 150,00 €         150,00 €              
Cable i material elèctric 1 unitat 35,00 €           35,00 €                
Presuritzador 1 unitat 20,00 €           20,00 €                
Dinamómetre 3 unitats 20,00 €           60,00 €                

Serveis 500,00 €            
Canal de fluids 10 dies 50,00 €           500,00 €              

Unitats
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COST D'UNA PRESÉRIE DE 100 UNITATS 398.466,00 €   

Concepte Cost unitari Total

Motor Mavilor BF-83 100 unitats 1.200,00 €        120.000,00 €         
Driver Infranor CD1a/14 100 unitats 2.500,00 €        250.000,00 €         
Hèlix de plàstic 100 unitats 15,00 €             1.500,00 €             
Peces d'impermeabilització 100 unitats 10,00 €             1.000,00 €             
Muntatge 100 hores 30,00 €             3.000,00 €             
Cost desenvolupament 1 22.858,00 €      22.966,00 €           

Cost total 398.466,00 €      
Cost unitari 3.984,66 €          

Unitats

 



Sistema de propulsió elèctrica de 6,5kVA per embarcacions  Pág. 55 

 

12. Estudi d’impacte ambiental 

L’estudi es divideix en l’impacte ambienta del projecte de desenvolupament del propulsor i 
del propulsor un cop instal·lat en una embarcació. 

Durant la realització del projecte, els únics agents d’impacte són el grup electrogen i 
l’electricitat consumida de la xarxa, que és un focus de contaminació extern, i se n’ha intentat 
fer un ús racional, utilitzant només la justa per la realització de les proves.  

El grup electrogen està constituït per un motor de gasolina de quatre temps monocilíndric i 
un alternador. L’element més contaminant del conjunt és el motor de combustió que emet 
fums susceptibles de provocar efecte hivernacle a l’atmosfera. També cal destacar la 
contaminació acústica produïda, ja que és un aparell molt sorollós (fins a 95dB). En el 
desenvolupament del projecte s’ha fet servir el mínim necessari per poder-ne estudiar el 
comportament. 

Sempre que ha estat possible, s’han reutilizat elements que estaven disponibles al laboratori, 
com poden ser el servomotor, el driver i material metàl·lic utilitzat per fer les peces del suport.  

El canal de fluids utilitzat en les proves funciona fent una recirculació de l’aigua, de manera 
que el malbaratament es redueix a petites pèrdues per evaporació i filtracions. 

Cal destacar que tots els materials de rebuig generats durant el transcurs del projecte, han 
estat dipositats al contenidor de reciclatge adient.  

En el cas de la implantació del propulsor en un buc, aquest milloraria els sistemes actuals, 
ambientalment parlant, per  diversos motius:  

• Reducció del perill de contaminació per vessament d’oli i combustibles, ja que el grup 
electrogen pot estar confinat en llocs més secs del vaixell. 

• Optimització energètica. Tot i allargar la cadena energètica, es pot millorar el 
rendiment del conjunt fent treballar tots els elements als seus punts d’òptim 
funcionament. 

• Possibilitat d’utilització de fonts netes d’energia. Al estar desvinculats de la generació 
elèctrica, els propulsors poden alimentar-se amb qualsevol font elèctrica o, fins i tot, 
amb una combinació d’elles. 
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Conclusions 

De les proves i les comparacions realitzades durant el projecte, se’n poden destacar els 
següents punts: 

En el cas de propulsors elèctrics completament submergits, s’observa que el valor de corrent 
nominal augmenta al ser refrigerats per la mateixa aigua que els envolta. La massa d’aigua 
actua com una font tèrmica freda que fa baixar la temperatura de la superfície exterior del 
motor. L’hèlix genera una convecció forçada que encara accentua més aquest fet.  

S’ha comprovat experimentalment que el parell és directament proporcional a la intensitat. 
Per tant, com que s’ha pogut augmentar el corrent nominal, també s’ha incrementat en la 
mateixa proporció el parell nominal. 

Per tal d’aconseguir augmentar encara més la corrent nominal, faria falta disminuir la 
resistència tèrmica entre la carcassa i el bobinat interior del motor.  

S’ha observat que el propulsor construït genera una empenta, en règim permanent (estat 
isotèrmic), suficient per propulsar una barca petita. Els pics de potència en règim adiabàtic 
permesos i la rapidesa de reacció, el fan ideal a l’hora de realitzar maniobres.  

A part, en cas de necessitar una major empenta per propulsar vaixells més grans, la 
compacitat del propulsor permet multiplicar-ne el nombre situant-los repartits pel buc. En 
aquest cas encara s’augmenta més la maniobrabilitat ja que permet l’ús de propulsió 
diferencial. 

Es comprova que el rendiment del propulsor augmenta al augmentar el parell nominal del 
servomotor, ja que permet treballar més a prop de la zona de treball òptim del motor. La 
velocitat de gir també afecta al rendiment, essent la millor al voltant de les 2000 rpm. 

Pel què fa a l’hèlix, comparant les dues disponibles, s’observa que amb un pas més petit 
s’augmenta l’empenta realitzada i la relació empenta-consum. Un diàmetre d’hèlix petit 
permet augmentar la velocitat de gir de la mateixa apropant-la a la que requereix el motor. 

El sistema d’impermeabilització i el pressuritzador han donat el resultat esperat, encara que 
per utilització de llarga durada, caldria un sistema de junta de grafit en lloc del rascador 
emprat. 
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