Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

RESUM
En aquest projecte s’explica l’aplicació d’un dispositiu acumulador cinètic d’energia elèctrica
(ACEE) a la cadena propulsora d’una embarcació experimental elèctrica anomenada LADY.
El projecte es divideix en dos toms. El primer tom es tracta d’una descripció exhaustiva del
sistema ACEE. Es comença amb la definició i caracterització de la cadena propulsor on s’implanta
el ACEE, per prosseguir amb la descripció del propi acumulador i de la seva implantació.
El segon tom explica les proves realitzades al laboratori. Aquestes proves tenen com a finalitat
l’estudi del motor d’inducció alimentat amb ACEE. Seguidament a l’explicació de les proves
realitzades al laboratori, es fa l’anàlisi dels resultats obtinguts, per acabar amb les conclusions
delgprojecte.

1

2

Memòria.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

3

INDEX
TOM 1
0. PREFACI

7

0.1. MOTIVACIÓ

7

0.2. OBJECTE

7

0.3. OBJECTIU

8

0.4. ABAST

8

1. ANTECEDENT

9

1.1. NECESSITATS ENERGÈTIQUES AMB ONES

10

1.2. DESCRIPCIÓ DE LA CADENA PROPULSORA DE L’EMBARCACIÓ

11

1.2.1. Descripció general de la cadena propulsora

11

1.2.2. Motor de combustió

13

1.2.3. Dinamo

15

1.2.4 Alternador

17

1.2.5. Motor de continua

19

1.3. DESCRIPCIÓ DEL ACUMULADOR CINÈTIC (ACEE)

20

1.3.1. Descripció general del ACEE

20

1.3.2. Motor de continua

24

1.3.3. Màquina síncrona

25

1.3.4. Driver

28

2 .CONTROL DEL ACEE
2.1. CARREGA DEL ACEE

33
33

4

Memòria.

2.1.1-Descripció del control de carrega

33

2.1.2. Hardware de la plataforma de control

33

2.1.2.1. Plataforma DSP

34

2.1.2.2. Placa electrònica

36

2.1.2.3. Ordinador

38

2.1.2.4. Unitats de mesura

39

2.1.2.5. Control del ACEE

45

2.1.2.5.1-Disseny del reductor
2.1.3. Software de la plataforma de control

46
55

2.1.3.1. Code Composer Studio

55

2.1.3.2. Explicació del codi

56

2.2. DESCARREGA DEL ACEE

66

2.2.1. Descripció de la descarrega

66

2.2.2. Mecanisme de descarrega

67

2.2.3. Motor d’estabilització

70

3. ESTUDI DEL MOTOR D’INDUCCIÓ ALIMENTAT AMB ACEE

73

3.1. CIRCUIT EQUIVALENT DE LA MÀQUINA ASÍNCRONA

73

3.2. CIRCUIT EQUIVALENT DE LA MÀQUINA ASÍNCRONA AMB ALIMENTACIÓ NO
SINUSOÏDAL
74
3.3. PERDUES A LA MÀQUINA ASÍNCRONA AMB ALIMENTACIÓ NO SINUSOÏDAL
76
3.3.1. Pèrdues per efecte joule al rotor

76

3.3.2. Pèrdues per efecte joule a l’estator

77

3.3.3. Pèrdues mecàniques

77

3.3.4. Pèrdues al ferro

77

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

5

TOM 2
4. ASSAJOS REALITZATS AL LABORATORI

81

4.1. DETERMINACIÓ DE L’ESQUEMA EQUIVALENT DEL MOTOR D’INDUCCIÓ
UTILITZAT EN L’ASSAIG DEL ACEE
81
4.1.1. Connexions

81

4.1.2. Realització

82

4.1.2.1. Mesura de la resistència estatòrica

82

4.1.2.2. Ohmímetre de precisió o pont de Wheatstone

82

4.1.2.3. Assaig corrent continu

83

4.1.2.4. Assaig en buit

84

4.1.2.5. Assaig en curtcircuit

89

4.2. ASSAIG DE DESCARREGA DEL ACEE

94

4.2.1. Connexions realitzades per realitzar l’assaig

94

4.2.2. Sistema de carrega

94

4.2.2.1. Presa trifàsica

95

4.2.2.2. Font de tensió variable

96

4.2.3. Sistema de descarrega

96

4.2.4. Sistema de presa de dades

97

5. INTERPRETACIÓ DE LES DADES OBTINGUDES

101

5.1. PRIMERA SITUACIÓ, 230 RPM

101

5.2. SEGONA SITUACIÓ, 382 RPM

109

5.3. TERCERA SITUACIÓ, 618 RPM

112

5.4. QUARTA SITUACIÓ, 771 RPM

115

5.5. CINQUENA SITUACIÓ, 1000 RPM

118

6

Memòria.

5.6. SISENA SITUACIÓ, 1150 RPM

120

5.7. SETENA SITUACIÓ, 1295 RPM

123

5.8. VUITENA SITUACIÓ, 1520 RPM

126

5.9. ESTUDI DELS RESULTATS OBTINGUTS AL CALCUL DE PÈRDUES

128

6. TEMPS D’ARRENCADA

138

7. EXTRAPOLACIÓ DE LES DADES

139

8. ESTUDI ECONÒMIC

140

9. ESTUDI D’IMPACTE MEDIAMBIENTAL

143

10. CONCLUSIONS

144

11. RECOMANACIONS I FUTURES LINIES D’INVESTIGACIÓ

145

12. TAULES

146

13. FIGURES

148

14. BIBLIOGRAFIA

152

14. ANEXOS

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

0. PREFACI
0.1.

MOTIVACIÓ

La principal motivació que m’ha portat a realitzar aquest projecte han estat les ganes d’investigar
i aprendre sobre un tema que segons el meu parer te un gran futur, els volant d’inèrcia. Concepte
que existeix des de fa dècades, però que fins ara amb les noves tecnologies i la nova mentalitat
d’aprofitament d’energia, no era viable econòmicament.
Gracies a aquest interès vaig proposar-li al Dr. Ricard Bosch, que havia sigut el meu professor a
l’assignatura “Aparamenta Elèctrica”, de que hem guies en un projecte sobre acumuladors
cinètics d’energia Elèctrica (ACEE), i ell hem va oferir el present treball, “L’aplicació d’un ACEE a la
cadena propulsora de l’embarcació elèctrica hibrida LADY”. He tingut l’oportunitat d’aprendre
molt i d’ obtindre experiència pràctica en l’enginyeria, construint l’ instal·lació del ACEE, una de
les raons per les quals vaig optar per proposar-li el projecte al professor Ricard Bosch.

0.2.

OBJECTE

LADY és una embarcació experimental per assajar nous conceptes energètics en la seva cadena
propulsora, on hi treballen simultàniament varis equips de persones, que van des de les escoles
d’oficis a Doctorands. Aquesta és fruit d’un conveni entre l’ASOCIACIÓN DE PATRONES de YATE
(APY), La drassana del Consorci El Far i la UPC. Els responsables de la UPC són els professors Ricard
Bosch i Pau Casals. APY cedeix l’embarcació i motor tèrmic, El Far la mà d’obra de drassana i la
UPC treballa la cadena energètica. Es presenta com una cursa de relleus, amb economia de
bescanvi i reciclatge a tots nivells.
L’objecte del present projecte és el de realitzar la inserció d’un dispositiu Acumulador Cinètic
d’Energia Eléctrica, ACEE, a la cadena energètica de l’embarcació elèctrica hibrida LADY, per tal de
disposar d’un extra d’energia, acumulada a partir dels excedents no consumits del Grup
Electrogen. Es planteja una descarrega ràpida que permeti desenvolupar elevades potencies
instantànies periòdicament.
Per realitzar el projecte es partirà del projecte fi de Màster d’en Mario Sancho Cortacero, qui va
realitzar la preparació i adequació d’un laboratori surant per tal de poder realitzar assajos de
diferents cadenes energètiques, per analitzar tant la propulsió com la generació d’electricitat
necessària en una embarcació d’esbarjo. La tesis del Doctorant Ramon Garriosa, en fase de
redacció final, realitza la construcció del ACEE que s’utilitza en el present projecte. Han col·laborat
Victor Fuses, Marc Oliva i Mercè Barba.
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0.3.

OBJECTIU

A partir del ACEE RG-1 construït per Ramon Garrigosa, el qual no va poder ser assajat per
problemes de vibracions , ja resolts mecànicament, es pretén dissenyar i construir els elements
de control i protecció necessaris per a poder assajar-lo en cicles de treball, que permetin avaluar
llur utilitat sobre la cadena propulsora de la LADY. Aquest ACEE està format per un volant de 40Kg
i dos motors Mavilor, un de corrent continu (MSS-35) i un d’altern (MA-55).
Per motius de maximització de les prestacions transitòries del RG-1, es pretén fer la descarrega
del volant d’inèrcia a través del motor de corrent altern (MA-55) treballant com a generador de
gran potencia instantània de curt-circuit, i carregar-lo a través del motor de corrent continu MSS35, alimentant des del seu controlador electrònic original INFRANOR. Un objectiu del projecte és
carregar el volant quan el grup electrogen passi per règims descarregats en el seu cicle de treball.
Cal monitoritzar doncs els seus consums per a poder prendre les decisions oportunes a temps.
La descarrega del volant es planteja directament sobre un motor d’inducció del tipus submergit
IP-68 amb una hèlix, a través de comanda per contactor. L’objectiu és aconseguir forces
periòdiques verticals, susceptibles d’actuar com a estabilitzadores de les oscil·lacions en escora o
assentament de l’embarcació.

0.4.

ABAST

Els problemes de vibracions del RG-1 han estat resolts amb anterioritat i queden fora de l’abast
del present PFC.
Es desenvolupa l’algoritme de presa de decisions respecte l’estat de càrrega del Grup Electrogen i
un sistema de control per a coordinar les accions de comanda, mesura i proteccions necessàries
durant el funcionament del ACEE.
S’analitza la carrega del volant amb el Motor DC amb Xarxa de Potencia infinita o tensió estable
front a pics de consum de corrent i alimentat des del alternador de 5,5 kVA, on la tensió és
vulnerable als episodis de sobrecarrega.
S’analitza la descarrega del volant des del MA-55, amb un motors d’inducció per tal d’analitzar el
transitori electromagnètic. El transitori hidràulic de les hèlix estabilitzadores verticals queda fora
de l’abast, així com els motors IP-68, ni que s’ha realitzat algun assaig orientatiu.
Per qüestions de seguretat en el laboratori el ACEE no s’ha arribat a accelerar a 3.000 rpm, per
aquesta raó no som capaços d’arribar a la tensió necessària per l’ús dels motors d’estabilització
que s’utilitzen al vaixell LADY. En el seu lloc s’ha utilitzat per assajar un motor més petit i en buit,
el qual primer s’ha analitzat i estudiat per desprès utilitzar a les proves.
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1. ANTECEDENT
Aquest PFC és degut i gràcies a les experiències de la barca LADY i el acumulador cinètic RG-1.
Aquestes experiències es poden veure en la bibliografia.
LADY és un embarcació tipus Sea Ray Boats No 33 181, de material plàstic. L’any de construcció és
el 1975, amb la categoria de navegació D-1. Les mides d’aquesta són Eslora 6,5 m, Mànega 3,29
m, Puntal 1,20 m, Aqueix 3,60 TRB i amb una carrega màxima de 600 kg, en la configuració
original, amb un pes en rassa de 1.830 Kg. Originalment duia un motor de 140 kW que ha estat
eliminat. No es pretén assolir de moment les velocitats de disseny de l‘embarcació, l‘interès del
nou disseny radica en que la remodelació permet afegir gairebé una tona de pes, el que resulta
molt útil per a carregar cadenes energètiques i persones estudiant el seu comportament a bord.
Actualment aquesta te una cadena energètica formada per un motor de combustió de 6,8 kW a
3.000 rpm, que arrossega una màquina de continua de 9 kW d’excitació independent, treballant
com a dinamo i una màquina síncrona de 5,5 kVA treballant com a alternador. Una màquina de
continua lenta, d’excitació independent, de 18 kW a 925 rpm, treballant com a motor propulsor
de l’embarcació.
El ACEE esta format per un motor de continua (MSS-35), una massa rodant i un motor síncron
trifàsic (MA-55) modificat per a generació. El funcionament del conjunt és que el motor de
continua s’encarrega d’accelerar suaument la massa rodant, que fa rodar al motor síncron del
qual s’extreu la tensió i corrent, aprofitant les seves prestacions transitòries.
Partint d’aquets dos experiments es pretén instal·lar el ACEE a la cadena energètica de
l’embarcació, construint el sistema de carrega automàtica i el de descarrega manual a criteri del
pilot en funció de les ones i les oscil·lacions escora que trobi al navegar.
La carrega es realitza en els moments en que la cadena energètica del vaixell no estigui donant
tota la potencia de que és capaç. Amb bon temps el grup electrogen es troba pràcticament a
regim constant, alimentant el motor del vaixell per aconseguir la màxima velocitat de creuer
possible, fet que fa fàcil optimitzar la cadena energètica.
El problema ve quan hi ha mal temps, el consum de combustible es dispara degut a l’escassa
capacitat de sobrecarrega del motor tèrmic, cas que pot fer lluir l’aplicació d’un ACEE. El ACEE en
aquets moments permet aprofitar els excedents d’energia generada per el grup electrogen quan
el vaixell baixa de l’ona i el propulsor disminueix el seu consum. Aquesta energia es pot emprar
per a estabilitzar l’embarcació o simplement per augmentar l’empenta propulsora al remuntar la
ona.
Degut a que aquest PFC és una part d’un projecte de major abast, cal remarcar la situació inicial
en que es troba tant l’embarcació LADY com el ACEE. LADY es troba en fase constructiva,
realitzant-se l’ajust i assaig de la cadena propulsora al laboratori d’enginyeria Eléctrica. El ACEE
està totalment operatiu.
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1.1.

NECESSITATS ENERGÈTIQUES AMB ONES

Un vaixell que pesa 1830 Kg i que navega amb ones de mig metre, necessita posar en joc 8,9 kJ
m
f(1.830 Kg  9,81 2  0,5m) d’energia amb cada ona. La freqüència aparent amb que les
s
remunta depèn de la velocitat de l’embarcació i del rumb o angle respecte a les ones. Es pot
parlar de períodes entre ones que poden anar des de els 2 s fins als 20 s.
Si s’agafa com a hipòtesis que la freqüència és de 2 segons i sabem que necessitem 8,9 kJ
d’energia per poder pujar una ona, vol dir que s’haurà d’alliberar 9 kW de potencia en 1 segon.
Aquesta energia en teoria és oscil·lant, consumint-se al remuntar l’ona i recuperable teòricament
al baixar-la. El fenomen és complicat si es te en compte la deformació de la ona a causa dels
canvis de posició del vaixell en assentament, escores i altres friccions que queden fora del abast
d’aquest PFC.
Amb l’anterior estimació es pot afirmar doncs que la potencia instantània necessària per a
remuntar ones de mig metre amb període aparent de 2 segons és la de tot el grup electrogen, no
quedant marge per a la tracció del vaixell, per aquesta raó la navegació amb mal temps dispara els
consums de combustible del motor tèrmic, com demostra la pràctica en les actuals embarcacions.
El PFC de Ferran Guarga (FNB) estudia amb detall la teoria de passar les ones per a disposar d’un
model teòric adaptat a Velers de competició tipus IMOCA-60.
Kiko Ripoll (Master energia) ha instal·lat un sensor de posició i acceleració instantània al IMOCA
60 “ACCIONA”. Aquest estudi de les acceleracions degudes a les mar permet avaluar les energies
instantànies necessàries en una embarcació. Acciona en el moment de tancar la edició del PFC ha
superat el cap d'Hornos a la regata Vendée Globeel dia 10-01-13.
Xavier Ges (ETSEIB) en el seu PFC planteja la validació experimental, mesurant la força instantània
necessària per arrossegar l’embarcació en condicions d’ones.
Actualment Sergi Barberan (ETSEIB) esta posant apunt grup electrogen, les seves proteccions,
sistemes de mesura, controls d’excitació i anàlisis dels transitoris del motor tractor.
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DESCRIPCIÓ DE LA CADENA PROPULSORA DE L’EMBARCACIÓ

1.2.1. Descripció general de la cadena propulsora
La cadena propulsora de l‘embarcació està formada per un motor de combustió de 6,8 kW a
3.000rpm HONDA de benzina de 13 CV, una màquina de continua de 9 kW d’excitació
independent, una màquina síncrona de 5,5 kVA treballant com a alternador i una màquina
continua lenta, d’excitació independent, de 18 kW a 925 rpm, treballant com a motor propulsor.
Propulsió
d’emergència.
Regulació mecànica de w
Sistemas
embarcació.
Alternador
Motor de combustió
6,8 kW a 3.000 rpm

5,5 kW a 3.000 rpm

Dinamo

Control propulsió.
Iexc.

Iexc.

Motor de continua

4,5 kW a 1.500 rpm
9 kW a 3.000 rpm
Figura1: Esquema cadena energètica

Figura2: Cadena propulsora, grup electrogen amb dinamo(màquina
inferior) i alternador (màquina superior) acoblats a un MT de benzina.

18 kW a 925 rpm
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Com es veu a la figura 1 l’alternador amb regulació de tensió electromagnètica, arrossegat per el
Honda 13 CV amb regulació mecànica de velocitat de rotació, alimenta les excitacions de les dues
màquines de continua a demés dels sistemes de l’embarcació i dels motors propulsors
d’emergència com a font elèctrica independent de la cadena principal propulsora. Les excitacions
dels motors de continua queden fora del abast d’aquest projecte, doncs pertanyen al PFC de Sergi
Barberan. El motor principal treballa sempre a excitació nominal de 5 A per a maximitzar parell,
no velocitat, ja que la potencia del grup electrogen és sensiblement menor que en el motor
propulsor original. La dinamo amb un consum inferior s’ajusta amb un varivolt i rectificador. El
control de velocitat del motor propulsor es vol fer a través del corrent d’excitació de la dinamo,
de manera similar a com es feia als antics sistemes WARD-LEONARD.
El sobredimensionament de les màquines elèctriques generadores es degut al seu coeficient de
simultaneïtat, doncs no s’espera extreure les seves potencies nominals a l’hora. Aixi cadascuna
actua com a volant d’inèrcia per a la veïna, capaç d’alimentar els corrents transitoris que demani
el pilot.
La dinamo originalment era un motor de 4,5 kW, 180 V a 1.450 rpm. Es vol demostrar amb assaig
que pot treballar de forma fiable arrossegada a 3.000 rpm, ja que els coixinets poden resistir-ho.
La mateixa excitació al doble de velocitat doblarà la tensió disponible, acostant-la als 400 V del
motor propulsor. Els dielèctrics, que s’assagen a 1.500 V 1 minut, es considera que han de resistir,
així com les escombretes i col·lector que no tindran sol·licitacions superiors al seu corrent
nominal.
La transmissió mecànica per cadena entre les màquines elèctriques generadores, s’ha
dimensionat per a resistir els parells màxims transitoris durant els curtcircuits dels generadors, els
quals no es consideren simultanis, doncs és quan l’ inèrcia pot allargar el temps que es
subministren aquests corrents. Això ha exigit doblar els pinyons i la cadena de transmissió, doncs
un fa de volant d’inèrcia del altre.
El motor de combustió dona la potencia mecànica necessària per moure la dinamo i l’alternador.
La dinamo alimenta únicament al motor principal de l’embarcació, el motor de continua.
L’alternador alimenta les excitacions del propulsor i la dinamo, als sistemes de l’embarcació com
als motors d’estabilització, il·luminació... És important pensar que aquesta cadena esta dissenyada
per obtenir el màxim rendiment possible, és a dir el mínim consum de combustible. Això
s’aconsegueix mantenint el motor de combustió en el seu punt de màxim rendiment o en un punt
que a nosaltres ens interessi, però sempre a la mateixa velocitat que marca el regulador mecànic
de ballarina sobre el carburador. El parell del motor tèrmic anirà oscil·lant segons la demanda de
la cadena energètica. Hi haurà moments en que la potencia sol·licitada serà inferior a la que és
capaç de donar el motor tèrmic, en aquests moments hi haurà excedent d’energia i entrarà en joc
l’acumulador cinètic, en el qual emmagatzemarem aquesta energia sobrant, afegint consum al
alternador.
No es descarta emprar en un futur altres elements de regulació, però s’han volgut explorar les
excel·lents característiques transitòries del concepte de regulació de velocitat per a motors de
corrent continu WARD-LEONARD, substituint el motor d’inducció d’arrossegament de la dinamo
per un motor tèrmic de benzina. Dinamo i motor propulsor estan rígidament connectats
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elèctricament per els seus rotors, així el control d’excitació de la dinamo ajustable fins a 2 A amb
resistència sèrie, governa directament la velocitat del propulsor amb un corrent d’excitació fixat al
nominal de 5 A, per a maximitzar el parell disponible i la capacitat de maniobra de l’embarcació a
baixa velocitat.
La dinamo sols treballar a 400 V en els episodis de potencia propulsora màxima, restant
subexcitada i a tensió molt menor de la nominal la resta de temps, per això es considera
admissible dialèctricament aquesta sobretensió deguda al augment de la velocitat angular
respecte a la nominal.

1.2.2. Motor de combustió
És un motor de benzina Honda de 13 CV de combustió interna que es fa treballar a 3.000 rpm, on
dona 6,8 kW. Aquest disposa d’un regulador de velocitat mecànica de ballarina sobre el
carburador que permet variar la consigna per assolir velocitats no més enllà del 3.600 rpm,
velocitat que correspon als 60 Hz del alternador.

Figura3: Motor combustió Honda GX390 de 6,8 Kw a 3.000 rpm.
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Motor combustió Honda GX390
Model
Cilindrada
Potencia (kW/CV)

GX390
389 cc (88,0 x 64,0 mm)
8,2 / 13 a 3600 rpm
6,8 / 10,8 a 3000 rpm

Dipòsit de carburant
Autonomia

6,1 L
10 h a sortida constant

Alçada

447 mm

Amplada

450 mm

Longitud

380 mm

Pes (en sec)

36,5 kg

L’alimentació d’aquest element es realitza a partir d’un petit dipòsit de benzina que porta
incorporat.
És important dir que aquest s’ha de fer girar a 3.000 rpm, degut a que l’alternador que mou ha
d’anar a aquesta velocitat per tal d’alimentar la resta de sistemes a 50 Hz.
Es considera que la sol·licitació màxima de parell la demana la dinamo, per això l’acoblament
elàstic és amb la dinamo, mentre que l’alternador s’acobla amb cadena i rodes dentades dobles a
la dinamo, amb menor capacitat de sobrecarrega en parell.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

15

1.2.3. Dinamo
Motor de corrent continu Novat utilitzat com a dinamo.

Figura4: Motor de Continua Novat (Dinamo).4,5 Kw a 1450 rpm,
180 V, passat a 9kW a 3000 rpm, 400V

Motor de Continua Novat (Dinamo, característiques originals)
Type
Year
Pn

TPV112L No.
6/82

Serv.

130588M
Cont.

4,5 kW

CV

6,1

V.Ind.

180 V

wn

1450 rpm

I.Ind.

27,3 A

Exc.

SEP

IP

22

V.Exc.

195 V

F.F

1,4

I.Exc.

1,85 A

Pes

80 Kg

AISL. CL.
Rrotor

F
1,12 Ω

Restator

79,4 Ω
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En aquest cas s’ha realitzat la tria d’aquesta màquina degut al seu pes, ja que es disposava d’altre
màquina més potent però més pesada. El pes és important en el nostre cas, ja que aquesta
màquina pertany a una embarcació, per tant s’ha de tenir en compte el factor de flotabilitat
d’aquesta, molt repercutit per el pes de l’embarcació.
Com s’ha comentat es fa rodar a 3.000 rpm, per tant aquest extreu una tensió de 373 V i un
corrent nominal de 27,3 A. Aquest alimenta al motor propulsor de continua. La potencia de
curtcircuit en aquestes condicions és de 125 kVA.
El corrent d’excitació de la dinamo per a subministrar els 373 V és de 2 A, però es manté molt més
baix mentre no s’acciona el motor propulsor, així els dielèctrics i escombretes pateixen menys.
Aquest corrent és l’element regulador de la propulsió de l’embarcació, per tant nomes cal regular
de 0 a 2 A.
Es disposa de tota l’energia cinètica acumulada en les masses rodants del grup electrogen per
alimentar generosament els transitoris del propulsor principal. Aquesta massa rodant pot
augmentar-se amb el ACEE, però com la gestió energètica és complicada, s’ha decidit en aquest
PFC valorar la energia disponible per el ACEE i utilitzar-la en dos estabilitzadors independents.
Els estabilitzadors són dos motors d’inducció IP-68 dotats amb una hèlix i situats en l’eix vertical,
lluny del pla de cruixia, permetent un funcionament que esmorteixi les oscil·lacions d’escora. No
han de funcionar mai de forma simultània i el seu disseny queda fora de l’abast del present PFC.

Magnituds actuals per dinamo en el present PFC
Pcc

125 kVA

IN

27,3 A

VN

373 V

wn

3.000 rpm

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

1.2.4. Alternador
És una màquina síncrona amb regulador de tensió electromagnètic Compound utilitzada com a
generador.

Figura5: Màquina síncrona trifàsica Linz Electric de 5,5 Kw i 400V

Màquina síncrona Linz Electric (Alternador)
Type

E1S10M G

n

3.000 rpm

Parells de pols

1

Q

5,5 kVA

V.Arm.

230/400 V

I.Arm.

13,8/7,9 A

REST.

2,16 Ω

RCOMPOUND.

0,280 Ω

RROTOR.

18,97 Ω

Icc

94,3/163,93 A

Cos(ϕ)
Cat. No.

0,8
E1510C1EFFAABT
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Es tracta d’una màquina síncrona amb regulació electromagnètica Compound, tecnologia molt útil
gràcies a que el grau de manteniment que necessita és molt inferior al que necessiten les que
usen excitatriu amb escombretes i col·lector de delgues.
El seu esquema elèctric és el següent,
Rotor

Debanat
excitació

Escombretes
i anells
lliscants

Transformador
saturable
adaptador
d’impedàncies.

Bobinat principal
Estator

Bobinat alimentació 2
excitació (règim de buit)

Figura6:Esquema elèctric màquina síncrona

Pont rectificador

Bornera principal

Bobinat alimentació 1 excitació
(règim de curtcircuit)

L’alternador també es empès a 3.000 rpm pel motor tèrmic, per tal d’aconseguir 50 Hz. Aquest
alimenta les excitacions del motor principal i dinamo, els sistemes de l’embarcació com
l’il·luminació, l’electrònica i altres aparells d’aquest. Al estar sobredimensionat respecte a les
carregues que alimenta, pot utilitzar-se com a font d’alimentació per al ACEE en els intervals on la
propulsió principal no demani tota la potencia disponible.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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1.2.5. Motor de continua
Es tracta d’un motor de continua ABB que s’utilitza com a motor principal de propulsió.

Figura7: Motor de Continua ABB-sep.IEC 34-1-1969

Motor de Continua ABB-sep. IEC 34-1-1969
Type
Pn
Duty

DMP 160-4 S
17,9 kW
51

No.
n
Ins.Class

1604 15528
925 rpm
F

V.Ind.

440 V

I.Ind.

50 A

V.Exc.

220 V

I.Exc.

4,76 A

IP 23

IC 06

IM 1001

Cat. No.

Fr 157

301-MC

Rrotor

2,16 Ω

Restator

Iarrancada

203,7A

205 Kg
36,5 Ω
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Com s‘ha comentat, aquest és el motor principal que s’encarrega de la propulsió de l’embarcació.
La potencia nominal d’aquest és de 17,9 kW, més elevada que la potencia que desenvolupa el
conjunt de generació actual, per tant aquest esta sobredimensionat, pensant en futurs grups
electrògens de més potencia, del que encara no es disposa.

1.3.

DESCRIPCIÓ DEL ACUMULADOR CINÈTIC (ACEE)

1.3.1. Descripció general del ACEE
El ACEE utilitzat en el projecte esta format per un motor de continua (MSS-35), una massa rodant i
un motor síncron trifàsic (MA-55 ) modificat per a generació. El motor de continua és l’encarregat
d’accelerar la massa rodant, que arrossega al motor síncron del qual s’extreu la tensió i el corrent.

Figura 8: ACEE

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Per tal d’aguantar els tres component que formen el ACEE hi ha un suport metàl·lic que aguanta
tota l’estructura del acumulador i cobreix tota la massa rodant per evitar accidents en cas de que
aquesta trenqui.

Figura 9: Carcassa metàl·lica del ACEE

Cal destacar, com es veu a la figura 8 que tota aquesta estructura esta collada a un carro metàl·lic
que permet transportar-lo amb facilitat. El volant queda suportat per els coixinets del MSS-35,
que tenen prou marge d’esforç per aquesta tasca, el que permet un conjunt molt compacte.
Les característiques tècniques del ACEE són:

ACEE
Tensió d’alimentació:
-

Alimentació potència: 170 V CA (trifàsic 50 Hz sense neutre, connexió a DRIVER)

Dimensions:
-

Motor: Diàmetre 350 mm, Alçada 193 mm, Eix 28 mm (xaveta A8x7x32), Cargols
sujecció 4xM12x20
Volant: Cilindre massís d’acer Diàmetre 330 mm, Alçada 60 mm
Suport: Alumini Diàmetre 420 mm, Alçada 150 mm
Bancada: Alumini Diàmetre 400 mm, Alçada 300 mm
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Pes:
-

Volant:
40 Kg
Motor:
22 Kg
Suport + Bancada: 15 Kg (aprox.)
Pes total ACEE: 77 Kg (aprox.)

Moment d’inèrcia:
Velocitat màxima:

0,5568 kgm2
1.500 rpm (per qüestions de seguretat)

Energia acumulada a 1.500 rpm: 6,8 kJ
Rodament d’una filera de rodets cònics:

SKF 32006 XQ

Corrent màxim de sortida (o desmagnetitzant del motor MA-55): 190,8 A (CA)

Com es veu en les característiques tècniques el corrent màxim de sortida és de 196 A. Aquest
corrent és el corrent de desmagnetització del motor MA-55. L’altre motor,el MSS-35 te un corrent
de desmagnetització de 112,86 A, dada molt significativa a l’hora de triar quin serà l’encarregat de
la descarrega del volant. Per aquest projecte l’important és el parell d’arranc que puguem
aconseguir per un motor alimentat per el ACEE, és a dir el màxim corrent possible que puguem
extreure del ACEE, els 190,8 A del MA-55. A demés les tensions del MA-55 són superiors,
permetent una potencia transitòria major.
Gracies a l’alt corrent que és capaç de donar el MA-55, serà possible realitzar amb el motor
asíncron utilitzat la descarrega directe amb transitoris d’arranc violents, molt útils a l’hora de
treballar com estabilitzador vertical.
Com es veu a la taula de característiques del dispositiu, la màxima velocitat de rotació és de 1.500
rpm, degut a les limitacions físiques del volant d’inèrcia. Aquest si es accelerat a més velocitat pot
trencar, a demés les vibracions de tot el dispositiu a velocitats superiors a 1.500 rpm són
insostenibles per a la bancada d’aquest.
Per realitzar el càlcul de l’energia cinètica emmagatzemada s’utilitza la formula,

1
E C   I cm  w 2
2
On “Icm” és el moment d’inèrcia de la massa i “w” és la velocitat angular d’aquesta.
Inercia [kg*m2]

0,5568

Velocidad [rad/s]
Energia [J]

157 (1.500 rpm)
6.869,24

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Amb la màxima velocitat permesa per el volant d’inèrcia tenim una energia emmagatzemada de
gairebé 7 kJ. Aquesta quantitat d’energia propera als 8,9 kJ estimats a l’apartat 1.1 com a energia
d’una ona de mitg metre, pot arribar a ser molt útil per exemple a l’hora d’utilitzar propulsors
verticals com a estabilitzador en l’instant de la navegació que el pilot o un segon pilot consideri
oportú. Aquest sistema és temporal, mentre es valida de cara a un control electrònic més
especialitzat.
Com s’ha comentat les dues màquines generadores del grup electrogen actuen entre elles com a
volant d’inèrcia. Per tal de veure el potencial del volat d’inèrcia, és molt útil comparar l’energia
emmagatzemada amb l’energia d’una de les màquines generadores treballant com a volant
d’inèrcia per a l’altre. En aquest cas hem comparat amb l’alternador LINZ de 5,5 kW utilitzat al
grup electrogen,el qual te una inèrcia de 0,013 kgm2 (fixa tècnica completa als Annex A), a una
velocitat de 1.500 rpm aconseguim una energia de 160 J. Si comparem les dues energies és patent
el potencial del volant d’inèrcia en els transitoris, 43 vegades superior al de la màquina síncrona
utilitzada en la cadena propulsora.
Tot i la quantitat d’energia que pot emmagatzemar el ACEE, la potencia instantània que es pot
aconseguir no és suficient per a aixecar totalment l’embarcació. Com s’ha explicat en l’apartat 1.1
la potencia necessàries és de 9 kW, mentre que nosaltres som capaços d’extreure una potencia
instantània de 6,8 kW. Tot i aquesta limitació, la funció d’estabilitzadors és possible amb l’ajuda
del propulsor principal de la cadena propulsora. Per a treballs posteriors queda la millora del ACEE
RG-1 per augmentar la potencia instantània disponible. Altre possible aplicació és que el RG-1
doni suport al grup electrogen alimentant el motor principal de la cadena propulsor, però aquesta
aplicació queda fora de l’abast del present PFC.
La variació de la freqüència del MA a mida que va frenant el volant fa que potser no sigui la
manera més optima per alimentar l’estabilitzador assajat. L’ alimentació sempre es pot optimitzar
amb un control electrònic, essent imprescindible l’assaig simultani amb la hèlix escollida acoblada
a la Màquia Eléctrica. Aquesta optimització queda fora del abast d’aquest PFC.
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1.3.2. Motor de continua
Es tracta d’un servomotor MSS-35 del fabricant Mavilor. Aquest és controlat per un driver
INFRANOR específic del mateix grup d’empreses.

Figura 10: Motor de continua MSS-35

Les dades tècniques d’aquest són:

SERVOMOTOR MSS-35
Type
Pn
V.Exc.

MSS
3,5 kW
200 V

KT

0,597 Nm/A

n

3.000 rpm

I.Exc.

19,5 A

KE

62,53 V/rpm

Parell nominal

11,23 Nm

Imax

112,86 A (CC)

Parell màxim

67,38 Nm

Imax/IN

6

TMAX/TN

6

Aquest disposa d’una dinamo tacomètrica incorporada que ajuda al driver de control i en el
nostre cas ens serà molt útil per l’aplicació de gestió energètica que hem realitzat.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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1.3.3. Màquina síncrona
Es tracta d’una màquina síncrona trifàsica d’imans permanents, de flux axial i 4 parells de pols.
Aquesta màquina esta basada en el model MA-55 del fabricant Mavilor, amb la modificació dels
debanats accessibles exteriorment per tal de poder variar les connexions entre els dos
semiestators, i una KE diferent a la de sèrie, per assolir tensions properes als 110 V a 50 Hz.

Figura 11: Motor síncron MA-55

Les característiques tècniques d’aquest són:

SERVOMOTOR MA-55
Type
Pn

MA
3,5 kW

KT
n

IMAX

196 A

I.Exc.

Rest.

0,2 Ω

TN

Lest.

0,6 Ω

TMAX

Zest.

0,63 Ω

1 Nm/A
6.000 rpm
32,7 A
31,8 Nm
190,8 Nm

L ’inici i el fi dels sis debanat que conformen l’estator de la màquina són accessibles, i per tant és
molt important fer bé la tria de les connexions que realitzarem. Segons la configuració que triem
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tindrem una tensió o altre a sortida de bornes i un corrent. També cal tenir en compte que la
màquina és d’imants permanents, i hi ha configuracions que no s’accepten.
En el nostre cas la forma d’ona de sortida no és molt rellevant, per a la nostre aplicació la
descarrega serà sobre motor d’inducció, però es procurarà obtenir la senoide.
Les configuracions provades han estat,

Estrella en ZigZag
En la configuració d’estrella, un semi estator té el centre d’estrella i l’altre es posa en sèrie amb el
primer. La connexió realitzada es,

U

V

W

R

S

T

R’

S’

T’

U’

V’

W’

U’

V’

W’

R’

S’

T’

Amb aquesta configuració s’aconsegueix Ke=2,86 V/Hz, Ki=0,1413 A/Hz, KICC=4,54 A/Hz.

Dues estrelles en paral·lel
En la configuració d’ estrella-estrella,els dos semi estator tenen el centre d’estrella. La connexió
realitzada es,

R’

S’

T’

U

V

W

R

S

T

U’

V’

W’

U

V

W

R’

S’

T’

Amb aquesta configuració s’aconsegueix Ke=1,48 V/Hz, Ki=0,273 A/Hz, KICC=2,35 A/Hz.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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Dos triangles en paral·lel
En la configuració triangle-triangle, s’ha de tindre molt en compte la polaritat dels debanats. La
connexió realitzada es,

R

S

T

W’ U’ V’

T’

R’

S’

V’

W’ U’

U

V

W

R

U’

V’

W’

R’

S’

S

T

T’

Amb aquesta configuració s’aconsegueix Ke=1,62 V/Hz, Ki=0,248 A/Hz, KICC=2,57 A/Hz.
Aquesta configuració te el problema de que dins del triangle hi ha corrents molt alts i el fabricant
no la recomana.
La constant de corrent Ki s’ha calculat respecte la energia emmagatzemada a 1.500 rpm, sent el
corrent màxim que s’extrauria passant tota l’energia a potencia.
La constant de corrent KICC indica el corrent de curtcircuit. S’ha calculat respecte la Ke i el valor de
l’impedància de la màquina (Z). Aquesta constant és una aproximació ja que el valor de la
impedància no és constant respecte la freqüència del corrent o velocitat del volant. Principalment
l’inductància del motor varia amb la freqüència i això fa variar l’ impedància i per tant el corrent
de curtcircuit.
De les tres configuracions la triada és la de dues estrelles en paral·lel degut a la simplicitat de
connexions i a que les prestacions que dona aquesta connexió són suficients per l’aplicació. Pel
que fa a la potencia que seriem capaços d’extreure amb aquesta configuració a màxima velocitat
de rotació, tenint en compte que tindríem 140 V fase-fase i que la màquina és capaç de treure de
196 A sense ser desmagnetitzada, és de 46 kW.
Com s’ha comentat l’encarregat de moure la massa per acumular l’energia cinètica és el motor de
continua MSS-35. Per tal de controlar aquest utilitzem un driver específic per aquest motor.
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1.3.4. Driver
El driver utilitzat es tracta del model SQC-2i-240/40D del fabricant INFRANOR. Aquest és un
variador preparat per controlar motors DC d’imans permanents. La tensió continua de potencia
s’obté a partir d’un rectificador trifàsic, filtres i un transformador d’adaptació i aïllament de la red
externa. Es subministra el corrent al motor a partir de dita tensió i la commutació adequada de
quatre transistors IGBTs muntats en H.

Figura 12:Driver INFRANOR SQC-2i-240/40D

Driver INFRANOR SQC-2i-240/40D
Tensió nominal d’entrada

3x60 a 3x177 V

IN

20 A

IMAX

40 A

Temperatura funcionament

0 a 40 0C

Protecció

IP201

Peso

3 Kg

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Aquest com es veu a la figura 12 disposa de diverses connexions a diferent dispositius per tal de
que el seu funcionament sigui el correcte.

Figura 13:Connexions de potencia del Driver INFRANOR SQC-2i-240/40D.

A la figura 13 es mostra les connexions de potencia realitzades en el driver. Aquestes són la
connexió al propi motor DC utilitzat per accelerar la massa rodant junt amb una inductància de
1mH. La inductància és necessària ja que el driver alimenta un motor de continua de baixa inèrcia,
de flux axial i sense ferro al rotor, els quals tenen associada una inductància rotòrica molt baixa.
Aquesta inductància tant baixa fa que a conseqüència de la commutació del transistors es generin
pics de corrent molt alts, i a conseqüència molt rissat en el corrent que entra en el motor. Per tal
de reduir aquest rissat cal afegir una inductància en sèrie amb el interruptor.
Per tal de que el driver sàpiga la velocitat del motor que controla se li connecta una dinamo
tacomètrica. Concretament la dinamo tacomètrica utilitzada en aquest cas és la mateixa que
porta incorporada el motor de DC del ACEE.
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Dinamo
tacomètrica motor
DC.

Figura 14: Motor MAVILOR MSS-35

Per últim la connexió d’alimentació porta un transformador entre la font i el driver per tal d’aïllar
galvànicament i adaptar les tensions disponibles al màxim d’alimentació del driver, 170 V entre
fase i fase.
Aquet té les següents característiques,
TRANSFORMADOR
Type

II1L

N0

000990

Sn

3 kVA

V

235/245-N

I

7/7 A

Configuració inicial
ZFASE

DY5
18,4/20 Ω

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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La configuració inicial del transformador és triangle-estrella, fet que a nosaltres no ens va bé ja
que tenim una relació de transformació de 1,04 amb una alimentació de 230 V fase-fase i hem
d’alimentar com a màxim a 170 V fase-fase. Per tal de solucionar el problema el que s’ha fet és
passar la estrella a configuració triangle, aconseguint una relació de transformació de 1,8.
D/D
130 V

235 V

Figura 15: Transformador trifàsic d’alimentació del driver

Per tant si connectem la potencia a l’alternador de la cadena de propulsió, alimentarem a 230 V i
per tant tindrem 128 V alimentant el driver.
Al canviar la configuració del transformador s’ha d’anar amb compte amb el corrent, ja que al
baixar la tensió el que fem indirectament és pujar el corrent disponible. La nova taula del
transformador es,
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TRANSFORMADOR MODIFICAT
Type

II1L

N0

000990

Sn

3 kVA

V

235/138

I

7/12,4 A

Configuració modificada
ICC

DD
225 A

Com es veu l’ intensitat disponible al secundari ha pujat 4 A, arribant als 12,4 A. S’estima que
l’aïllant entre debanats aguantarà com la resta d’aïllaments del transformador. És important
remarcar que la configuració triangle-triangle és especialment adients per el tipus d’alimentació
que disposem, ja que elimina harmònics múltiples de 3, harmònics molt usuals en una alimentació
amb ACEE.
Pel que fa a les connexions de control del driver s’expliquen amb detall al apartat 2.1.2.2..

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

2. CONTROL DEL ACEE
2.1.

CARREGA DEL ACEE

2.1.1. Descripció del control de carrega
Ha calgut un disseny específic amb DSP per coordinar les tasques de control degut a la seva
complexitat, velocitat de successos i nombre de variables en joc.
Com s’ha comentat anteriorment en la descripció del ACEE el que fa moure la massa és un motor
de continua, que disposa d’un driver que el controla. Aquest driver disposa d’una entrada de
tensió de referència que varia de 0-10 V depenent de la velocitat que vulguem obtindre per al
motor.
L’idea principal del control de la carrega és ajustar aquesta tensió de referència per tal d’accelerar
el volant quan sigui possible. És important poder saber el moment precís en que podem accelerar
el volant, el moment en que sobra potencia de la cadena propulsora. Aquest control i decisió del
moment exacte el fa un DSP, el qual pertany a una plataforma de control.
L’ esquema bàsic de la plataforma de control es:

DSP

Cadena de
mesura

Control
ACEE

Cadena propulsora

ACEE
Plataforma de control

Com es veu a l’esquema bàsic del sistema, la idea principal és recopilar dades amb la cadena de
mesura per transmetre-les al DSP per tal de que ell decideixi quan i quant es carrega el ACEE.

2.1.2. Hardware de la plataforma de control
Definim com a hardware tots els components físics de la plataforma. Aquests components són els
que fan funcionar la plataforma de control.
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2.1.2.1. Plataforma DSP
Aquesta és la part principal del control, la plataforma DSP. Aquesta esta composta per la placa de
control DSK TMS320F2812 (Starter Kit) que inclou el DSP. Aquest és de Digital Expectrum, el
distribuïdor europeu del fabricant Texas Instruments.
Com s’ha dit abans el DSP és l’encarregat de controlar totalment la carrega del volant d’inèrcia,
per això és important que aquest pugui rebre tota l’ informació que necessita per poder prendre
les decisions més adients. La placa de control DSK TMS320F2812 és la placa amb tots els
components que necessita el DSP per funcionar i comunicar-se amb els altres components de la
plataforma.
La placa DSK disposa d’oscil·lador, electrònica com memòria RAM, entrades de diferents tipus de
senyals, sortides de diferents tipus de senyals, de memòries externes i de l’entrada d’alimentació
per al DSP. Aquest també disposa de dos ports de comunicació per a la programació del DSP, el
JTAG Interface i el port paral·lel per l’ordinador.
A continuació un esquema de les connexions externes de la placa DSK.

Figura16: Diagrama DSK, connexions.

El JTAG i el Parallel Port són les dues connexions que te la placa per tal de connectar el DSP a un
ordinador. Aquestes són molt importants, ja que sense elles no podríem donar les ordres al DSP
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del que volem que fagi. El port paral·lel és més efectiu que el JTAG, ja que és capaç de transmetre
més informació per unitat de temps.
El I/O interface és per entrades i sortides de senyals digitals. Aquestes són fonamentals per
comunicacions amb altres plaques electròniques i en el nostre cas per a dispositius de mesura
com per exemple encoders i sortides de senyal PWM.
L’analogic interface s’utilitza per entrades de senyals analògiques que han de ser transformades a
digitals perquè el DSP les pugui processar. Aquestes entrades estan connectades a un conversor
analògic digital, i aquest directament al DSP.
Per tal d’alimentar el DSP i tots els dispositius hi ha una connexió de potencia. El sistema utilitzat
és un rectificador connectat a 230 V alterna que dona 5 V continua. Aquest es tracta d’un servei
auxiliar i és alimentat per l’alternador.
L’esquema intern de la placa DSK es,

Figura17: Diagrama intern DSK

Us
Pel que fa al DSP en particular es tracta del TMS320F2812, de la família C2000 de Texas
Instruments, la família especialitzada en control de motors. Aquest esta format per un nucli
d’arquitectura Harvard de 32 bits de coma fixa,amb un rellotge de 150 MHz. La característica més
important d’aquest dispositiu és que pot realitzar funcions MAC (multiplicar y acumular) en un
sol cicle de treball.
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Com hem comentat aquest dispositiu és de la família C2000, la família especialitzada en control
de motors i com a tal incorpora les aplicacions fonamentals per al control, conversors A/D,
generadors de senyals PWM i capturadors per a encoder.
Com es veu a la figura 17 el DSK incorpora una memòria Flash per guardar el codi utilitzat, una
memòria ROM on es guarden els mètodes d’arrencada i taules de càlcul i una memòria RAM per
emmagatzemar les variables utilitzades als programes.
De les aplicacions fonamentals per al nostre cas disposem de:
-

Dos capturadors per a encoder. Cada un d’ells funcionen amb un clock de com a mínim
25kHz.
Dotze sortides PWM complementaries dos a dos.
Setze entrades al conversor analògic digital. El conversor A/D és de 12 bits. El marge
d’entrada a aquest és de 0,0 V a 3,0 V.

2.1.2.2. Placa electrònica
Aquesta placa és la que ens permet connectar-nos amb el bloc de control del driver. El driver
disposa d’un cable amb connexió sub-D de 15 pins el qual connecta amb tot el bloc de control.

Figura 18: Connexió sub-D del Driver INFRANOR SQC-2i-240/40D.

L’altre banda del cable disposa d’altre connexió sub-D la que connectem a la placa electrònica a la
qual hem fet les corresponents connexions, descrites a continuació.
Les connexions de control realitzades per tal de poder utilitzar i controlar aquest driver són:
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Figura 19:Connexions de control realitzades al Driver INFRANOR SQC-2i-240/40D.

A la placa electrònica s’han fet les connexions ensenyades a la figura 19 i s’han unit a un
connector sub-D de 15 pins per poder connectar el cable de control del driver . Totes aquestes
connexions són importants pel bon funcionament del driver, i de totes elles les fonamentals són
dues, la connexió a “mando” i la connexió a “habilitación”.
La connexió a comanda (“mando”) és la que ens permet comunicar-li la velocitat a que volem que
s’acceleri el motor. Li comuniquem la velocitat subministrant una tensió de 0 a 10 V.
La connexió habilitació és una connexió que permet inhibir el driver, és a dir posar-lo en
Standbye. Al posar el driver en Standbye el que aconseguim és que el driver deixi de tenir el
control sobre el motor i per tant el deixi en roda lliure. Aquesta connexió ens servirà en els
moments en que el ACEE no està sent carregat i en els moment de descarrega, ja que en aquest
moment és important tindre la massa rodant en roda lliure.
Com s’explica a l’apartat on es descriu el codi utilitzat per a la carrega, el driver està en mode
Standbye en tots els moments en que no s’ha d’accelerar la massa, és a dir quan no
emmagatzemem energia en el volant d’inèrcia. Per posar en Standbye el driver s’ha de inhabilitar
a partir de la connexió d’inhabilitació. Perquè el DSP pugui donar l’ordre de inhabilitar o habilitar
s’utilitza un MOSFET. S’utilitza un MOSFET degut a la seva simplicitat de control. Per controlar el
MOSFET disposem d’una regleta per on es connecta el DSP amb el Gate de control del MOSFET.
Pel que fa als moments de descarrega serà necessari inhabilitar el driver, tot i que aquest estigui
carregant el volant. Això vol dir que és necessari un interruptor que mani sobre els altres. Per tal
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d’aconseguir això i degut a que la descarrega és totalment manual, s’utilitza un interruptor en
sèrie amb el MOSFET per tal de que aquest inhabiliti el driver.

MOSFET d’habilitació i
entrada de señal del DSP

Connector Sub-D

Figura 20: Placa electrònica.

Interruptor
d’habilitació
manual

La placa electrònica que es veu a figura 20 és on s’han realitzat les connexions explicades al
paràgraf anterior. A demes de les connexions de control del driver, hi ha un convertidor reductor
Buck que més endavant s’explicarà.

2.1.2.3. Ordinador
S’utilitza un ordinador per tal de programar i enviar el codi al DSP. No és necessari grans
prestacions, únicament que aquest disposi d’un port paral·lel Sub-D de 25 pins per transmetre el
codi al DSP.
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2.1.2.4-Unitats de mesura
Per tal de poder fer que el DSP faci les seves funcions, hem de ser capaços de mesurar certs
paràmetres del nostre sistema i transmetre-li una senyal al DSP que defineixi el paràmetre i que
sigui apta per ser processada.
Les mesures necessàries són per corrent, per tensió i per posició del rotor d’una màquina
elèctrica.
Per tal de mesurar el corrent s’utilitza una cadena de mesura formada per un transformador
d’intensitat i un shunt en el cas del alternador i un shunt i una sonda diferencial en el cas de la
dinamo.
Per el cas de l’alternador,el transformador d’intensitat (TI) és d’una escala de 40/5 A. Una escala
que per a la nostre mesura és excessiva, per aquesta raó es fa passar dues vegades el cable
mesurat per el forat de mesura del TI. D’aquesta manera s’obté una escala 20/5 A.

Figura 21: Detall del conductor passant
dues vegades pel primari del TI

En aquesta foto s’aprecia que el cable passa dues vegades pel primari del TI.
Seguint amb la cadena de mesura, es curtcircuita el TI amb un shunt de mesura. El shunt utilitzat
és de 1A/0’060 V.
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Figura 22: TI curtcircuitat amb shunt. 1A/60mV.

Figura 23:Shunt amb sonda adaptada. 1A/60mV

En aquest muntatge s’ha d’anar amb molt de compte amb les mesures preses, ja que del corrent
real al senyal analògic que li arriba al DSP hi han diverses escales pel mitg. Primer s’ha de tenir en
compte l’escala del TI, aquesta és 20/5 A, això vol dir que si passen 20 A pel primari d’aquest, el TI
serà capaç d’extreure 5 A en el secundari. La segona escala que s’ha de tindre en compte és la del
shunt. Aquest extreu 0,060 V pels pins de mesura quan passen per ell 1 A de corrent. Amb
aquestes escales tenim que quan passa un 1 A per el primari del transformador, la senyal és de
0,015V.

1A* 5 *0’060 V = 0,015 V;
20
A

Per tant amb 1A de corrent tenim
0,015V de senyal.

Altre factor important a tenir en compte és la màxima tensió que pot haver-hi en els pins
analògics del DSP. S’ha comentat que el rang de tensions és de 0 V a 3 V, per tant s’ha de mirar
que l’escala del TI i el shunt utilitzat siguin les adequades. En aquest cas amb 3 V de senyal
teòricament caldria tindre 200 A passant per el primari del transformador, que comença a saturar
als 100 A, protegint així al DSP. Per la nostre aplicació aquesta escala és suficient.
En el cas de la dinamo el que s’utilitza és un shunt en serie amb la sortida d’aquesta i una sonda
diferencial per connectar els pins de mesura amb el DSP. El shunt és el mateix que s’ha utilitzat en
la cadena de mesura de corrent del alternador, és a dir amb una escala 1A/0,006 V.
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L’escala d’aquest és del tot suficient per a la nostre aplicació, ja que com hem dit el màxim senyal
analògic d’entrada pel DSP és de 3 V, i per aconseguir aquests tres volts hauria de passar per el
shunt 500 A, cosa impossible en la nostre aplicació. Amb el que realment s’ha d’anar amb compte
és amb la referència a massa, ja que tot i que entre els pins de mesura del shunt hi ha entre 0-3 V,
la seva referència respecte a massa és més de 300 V, fet que pot ser molt perjudicial per el DSP.
Per aquesta raó s’utilitza la sonda diferencial per a connectar els pins de mesura del shunt i el
DSP.

Figura 24:Sonda diferencial

Figura 25: Shunt i sonda diferencial
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S’ha de tenir en compte que la sonda diferencial també te escala. En aquest cas és reductora
1/20.
Per el cas de la mesura de tensió el que hem de tindre en compte és que la senyal de tensió
màxima que podem donar-li al DSP és de 0-3 V, mentre que nosaltres hem de medir tensions
superiors a 300 V. Per tal de poder aconseguir això el que s’ha d’utilitzar és una cadena de mesura
formada per una resistència divisòra de tensió i una sonda diferencial en el cas de la dinamo i un
transformador en el cas del alternador.
El principi de les dues cadenes és un divisor de tensions amb R1 més gran que R2.

Vin

Figura 26: Divisor de tensions

Tenim dos divisors,
Divisor Dinamo

Divisor Alternador

Vin=373 V (CC)

Vin=230 V (DC)

Vout=40 V

Vout=2,2 V

R1=1 MΩ

R1=1 MΩ

R2=110,5 kΩ

R2=9,8 kΩ

I=0,000036 A

I=0,00023 A
Taula 1: Dades dels divisors.

Vout
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La potencia dissipada per les resistències és de miliwats, totalment assumibles pels divisors de
tensió.
Un cop tenim definida la tensió de sortida del divisor de tensió hem de tindre en compte que V out
no necessariament ha d’estar referenciada a massa, fet que pot ser nociu pel DSP. Per aquesta raó
en la cadena de mesura de la dinamo es col·loca una sonda diferencial a la sortida del divisor per
connectar amb el DSP i en el cas del alternador es col·loca un transformador.
En el cas de la sonda diferencial és la mateixa que l’ utilitzada en la cadena de mesura del corrent,i
per tant s’ha de tindre en compte la seva escala reductora 1/20. És aquesta la raó pel qual el
divisor de tensions te la V out de 40 V. Vout no arriba a 60 V quan apliquem Vin = 373 V a la dinamo
per no fer malbé el DSP en cas de que per qualsevol raó superem la Vin establerta.

Figura 27: Divisor de tensions i sonda diferencial

Pel que fa al transformador és de protecció i és un 1:1. Aixó vol dir que la tensió que arribi al DSP
és la Vout. S’ha dimensionat el divisor per estalviar una Vout nominal de 2,2 V a tensió nominal del
alternador, 230 V. S’ha fet així per tal d’evitar superar els 3V en casos de sobretensions
inesperades, no descartables en els registres de transitoris.
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Figura 28: Divisor de tensions i transformador

Per últim la mesura de la posició del rotor de la màquina elèctrica es realitza amb un encoder
incremental. L’utilitza’t en particular en el cas del alternador és de dues rodes de 1.000 forats
cada una. Això vol dir que per una volta feta l’encoder dona dues senyals de 1.000 polsos
quadrats.

Figura 29: Senyals de sortida encoder

Com es veu a la figura 29 en cada pols quadrat hi han 4 increments, per tant per cada volta
tindrem 4.000 increments. Si som capaços de comptar cada increment, sabrem en quin angle es
troba el rotor en cada moment amb una precisió de 0,09 graus.
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Figura 30:Encoder

Com ja s’ha comentat, en el cas del volant d’inèrcia s’utilitza una dinamo tacomètrica que porta
incorporada el motor de continua del dispositiu. Les característiques tècniques d’aquest es troben
en l’Annex A, junt amb el datasheet del motor MSS-35.

2.1.2.5. Control del ACEE
Com s’ha explicat el control de la velocitat del ACEE s’aconsegueix simplement aplicant una tensió
entre 0 i 10 V als pins corresponents del driver del motor. S’ha de tindre en compte que la
velocitat a la que ha de rodar el volant la determina el DSP, i aquest és capaç de generar un senyal
PWM, però no la tensió de control que necessitem. Per tant necessitem un sistema per tal de
poder aconseguir la tensió adequada als pins de comanda del driver.

DSP

Pont a
driver

Driver

El pont a driver es tracta d’una font de tensió continua de 10V junt amb un reductor.
La font de tensió és un carregador de telèfon mòbil, el qual podrem alimentar a 230 V altern amb
l’alternador i aconseguir els 10 V continua que necessitem. Aquesta alternativa de font de tensió
és molt útil per compactar el conjunt.
Pel que fa al reductor s’ha dissenyat i fabricat per aquest projecte.
A continuació s’explica el disseny i construcció d’aquest reductor. El disseny consta d’una part de
potencia i una part de control.
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2.1.2.5.1. Disseny del reductor
La primera dada a tenir en compte és la carrega que alimenta aquest reductor. Els pins de control
del driver utilitzat disposen d’una Ri = 20 kΩ, per tant la carrega alimentada es pot assimilar a una
resistència. Aqueta resistència és tant alta que el corrent màxim que passa pel dispositiu és de
0,0005 A, fet que fa que el reductor treballi en mode discontinu. Partint d’aquest fet s’ha realitzat
el següent disseny.
L’esquema elèctric de la part de potencia del reductor es,

Figura 31:Esquema elèctric del convertidor Buck

Com es veu en l’esquema elèctric aquest esta compost simplement per una inductància, un diode
i un transistor controlat. El que aconseguim amb aquest és controlar la tensió Vs, la qual és la
tensió d’entrada als pins de control del driver. Ve correspon a la tensió que dona la font de tensió
continua.
Justificació de diferents components de la part de potencia del reductor:

Transistor tipus MOSFET
S’ha triat per el transistor controlat un tipus MOSFET, donat que aquets tenen una possibilitat de
freqüències de commutació molt alta i són controlats per tensió, fet que fa que el control sigui
molt més simple. Concretament ha estat el MOSFET IRFD120 de 100 V i 1,3 A. Per la nostre
aplicació serà totalment suficient, ja que estem alimentant el circuit de potencia a 10 V i el corrent
nominal és de 0,0005 A.

Díode ràpid
El díode triat ha estat del tipus díode ràpid o de commutació. Aquests díodes es caracteritzen per
ser capaços de treballar amb freqüències de commutació altes,de fins a 4 MHz, fet que en el
nostre sistema és imprescindible.
Aquestes altes freqüències de commutació a les que es pot arribar a treballar amb aquesta mena
de díodes són degudes al petit temps de recuperació invers (TRR) que tenen aquests tipus de
díodes. El TRR expressa el temps que triga la unió P-N en tallar el corrent en inversa.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Figura32: Gràfica del corrent i la tensió respecte el
temps d’un diode

Bàsicament es tracta del temps que triga la unió en desallotjar tota la carrega elèctrica acumulada
en el moment de ficar-se en inversa, es podria definir com un temps de reacció abans d’actuar.
Per tant amb aquest TRR tant reduït el que aconseguim és una possibilitat de freqüència de
commutació del diode altíssima, freqüència que no podríem aconseguir amb un diode normal.
En el nostre cas el diode ha estat el BA157, amb un TRR de 150 ns. Si pensem en el funcionament
del reductor veiem que la freqüència de commutació del diode és la mateixa que la del transistor,

Interval de conducció

Interval de no conducció
Figura 33:Esquema elèctric del convertidor Buck
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Per tant és encertat dir que les característiques de commutació del transistor han de ser molt
semblants a les del diode.
Inductància
Sabent que el reductor ha de treballar en mode discontinu, la inductància és molt important per
poder aconseguir tot el rang de tensions que necessitem. Tenint en compte que teòricament la
tensió de sortida del reductor treballant en mode discontinu es:

Us[V ]  Ue 

1
2  Ls  f  I
D 2  Ue

1

Sabent que:
- La tensió d’entrada del reductor és de 10 V,
- El corrent nominal és de 0,0005 A,
- La freqüència de commutació és de 75 kHz,

Hem de triar una inductància que permeti disposar del rang de tensions que a nosaltres ens
interessa. La idea és disposar d’un rang que s’apropi el màxim possible als 10 V i que s’acosti als
0V sempre i quan no es perjudiqui el rang cap als 10 V. Això és perquè en la nostre aplicació ens
interessa que el volant estigui a màximes revolucions possibles, per tant ens cal la comanda
pròxima a 10 V, mentre que el cas de 0 rpm no ens és rellevant i per tant no ens importa arribar
als 0 V.
Amb ajuda del Excel s’han realitzat diferents proves, cada una amb una inductància diferent,
obtenint un llistat de Us segons la D del convertidor. Cada prova d’inductància es realitza amb les
dades de corrent nominal, tensió d’entrada i freqüència de commutació definides:

-

Inductància de 0,001 H
D
Dades
L
I
V
T

1
0,001
0,9
0,0005
0,8
10
0,7
1,33333E-05 0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1

Us
9,92555831
9,90825688
9,88416988
9,84924623
9,79591837
9,70873786
9,55223881
9,23076923
8,42105263
7,5
5,71428571

Taula 2: Calcul de la Us amb les dades donades i
L=0,001 H. Variació segons D.
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Figura34: Gràfica Us respecte D. L=0,001H

Com es veu a la gràfica la tensió més baixa a la que es pot arribar és de aproximadament 6 V, fet
que per la nostre aplicació no és admissible, per tant s’ha de pujar el valor de inductància.

-

Inductància de 0,03 H

D
Dades
L
I
V
T

1
0,03
0,9
0,0005
0,8
10
0,7
1,33333E-05 0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1

VSORT
8,16326531
7,82608696
7,39884393
6,85314685
6,15384615
5,26315789
4,15584416
2,85714286
1,50943396
0,90909091
0,42553191

Taula 3: Calcul de la Us amb les dades donades i
L=0,03 H. Variació segons D.
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Figura35: Gràfica Us respecte D. L=0,03 H

En aquest cas el voltatge inferior és molt pròxim a 0 V, però el voltatge superior s’allunya massa
dels 10 V, per tant l' inductància triada és massa gran.
Fent diferent proves amb diferents valors d’inductàncies amb l’Excel s’ha triat un valor
d’inductància de 0,006 H.

-

Inductància de 0,006 H

D
Dades
L
I
V
T

0,006
0,0005
10
1,33333E-05

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1

VSORT
9,56937799
9,47368421
9,34306569
9,1588785
8,88888889
8,47457627
7,80487805
6,66666667
4,70588235
3,33333333
1,81818182

Taula 4: Calcul de la Us amb les dades donades i
L=0,006 H. Variació segons D.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Figura36: Gràfica Us respecte D. L=0,006 H

En aquest cas el rang de tensions és l’idoni, ja que som capaços d’arribar a la tensió màxima, i ens
aproximem força a la de 0 V.
Per tant l’ inductància externa que s’ha d’afegir ha de ser com a mínim de 6,0 mH.
Al tractar-se d’una inductància gran i tenint en compte que l’ intensitat que circula per el circuit és
molt petita, de 0,5 mA , s’han utilitzat 6 inductàncies fixes en sèrie de 1 mH i en format
resistència.
Finalment la part de potencia del reductor muntat es,

Part de potencia

Figura 37: Placa electrònica on s’ha muntat el reductor.
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INDUCTANCIES
EN SERIE

DIODE
RÀPID

MOSFET

ENTRADA 10 V

Figura 38: Part de potencia del reductor.

Pel que fa a la part de control d’aquest, el protagonista és el DSP, qui crea el senyal PWM
pertinent, però no és l’únic. El circuit de control amb les corresponents connexions fetes és,

5V
PWM (DSP)

MOSFET

Com es veu en l’esquema elèctric aquest esta compost d’una resistència de 10 Ohms, un buffer
4049 i un diode Zener.
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Justificació de diferents components de la part del circuit de control:

Buffer 4049 i resistencia
El xip integrat HC4049 està compost per 6 inversors, els quals els interconnectem en paral·lel.
Amb això el que volem aconseguir és amplificar la potencia cedida, és a dir la tensió i el corrent
que donem a la porta de control del transistor. Amplificant el corrent d’aquest el que provoquem
és que el condensador paràsit del MOSFET es carregui el més ràpid possible, aconseguint que el
transistor funcioni sense problemes, és a dir sense excessiu retard des de comanda fins a acció.
Com acabem de dir, cal connectar els sis inversors en paral·lel, i per fer-ho connectarem totes les
entrades entre sí, i igualment amb les sortides. Les entrades van connectades al pin de sortida del
PWM del DSP, mentre que les sortides dels inversors es connecten a la resistència de porta del
MOSFET.
Per alimentar el xip connectarem el PIN 1 (Vdd) a l’alimentació de 5V. El PIN 8 va connectat a
massa.
Tot i les prestacions del DRIVER 4049, aquest té limitacions de corrent, per aquesta raó
col·loquem una resistència just després de la sortida d’aquest. Aquesta resistència limita el
corrent necessari per carregar i descarregar les capacitats parasites del MOSFET. A demes aquesta
carrega i descarrega provoquen oscil·lacions, pics de corrent al iniciar-les, pics amortits gràcies a
la resistència de 10Ω, tot i fer una mica més lent el procés de funcionament del transistor.

Diode Zener
Es tracta d’un diode de protecció, per tal de no sobrepassar certa tensió a la porta de control. El
diode triat ha estat el model BZX85 C12, amb una tensió de saturació de 12V.
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El circuit muntat es,

Figura 39: Placa electrònica on s’ha muntat el reductor.

ENTRADA
PWM

BUFFER 4094

Figura 40: Part de control del reductor.

Diode
zener

RESISTENCIA 10
OHMS

ALIMENTACIÓ 5V
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Connexions
descrites

Figura 41: Connexions placa electrònica.

2.1.3. Software de la plataforma de control
Definim com a software al equipament lògic del sistema informàtic utilitzat.

2.1.3.1. Code Composer Studio
El programa Code Composer Studio és el software genèric proporcionat per el fabricant per
interaccionar amb el DSP. Aquest programa és un sistema de desenvolupament (Integrated
Development Environment), des de el qual es pot escriure llenguatge C i ensamblador, compilar i
carregar el codi al DSP.
A part de poder crear el codi, aquest programa permet analitzar-lo i depurar-lo a temps real,
permetent la visualització de totes les variables internes.
Una avantatge molt important d’aquest programa de codi és que permet treballar en el que
s’anomena projecte. Això permet dividir el codi en diferents arxius, fent-lo molt senzill i clar.
El codi creat amb l’ajuda del programa és el que fa fer les accions necessàries al DSP.
A continuació s’explica els fonaments i les bases d’aquest.
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2.1.3.2. Explicació del codi
Com s’ha comentat anteriorment la base del control del ACEE és la presa de dades del ACEE i la
cadena propulsora per tal de que el DSP les analitzi i prengui les decisions i accions pertinents
sobre el ACEE.

Per tant els passos bàsics del nostre codi són:
1-

Presa de mesures.

2-

Interpretació i anàlisis de les dades.

3-

Decisió de les accions a realitzar.

4-

Ordre al ACEE.

Aquests són els 4 passos fonamentals a realitzar contínuament durant el funcionament normal del
dispositiu. És molt important l’ordre dels passos ja que el conjunt és molt canviant, això vol dir
que les mesures preses canviaran constantment, per tant és important realitzar una presa de
dades i desprès una decisió amb aquella presa de dades i fins que no s’acaba l’últim pas no fer
altre presa de dades.
En tot moment el ACEE es mantindrà en roda lliure, per tant el driver del motor inhabilitat. L’únic
moment en que es permetrà habilitar el driver és en el pas 4, “Ordre al ACEE”.
Per tal de fer més simple l’explicació del codi es dividirà en 4 blocs. Aquets corresponen als 4
passos explicats.

Presa de mesures
Aquest és el primer pas i el més importat. Com s’ha dit en l’apartat d’explicació del hardware, es
realitzen sis mesures, tensió entre fase -fase i corrent de fase del alternador síncron, l’angle de
posició del rotor de l’alternador síncron, la velocitat de rotació del volant d’inèrcia, la tensió i
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corrent de sortida de la dinamo. Aquest mòdul rep els senyals de les cadenes de mesura i les
processa, passant aquestes senyals a dades que posteriorment seran interpretades i analitzades.
Per tant l’esquema d’aquest primer bloc es,

Codi
I
Dinamo

V

Mòdul de
pressa de
dades.

Ifase
Vfase-fase
Angle rotor

Alternador
síncron

w
ACEE

Aquest és el mòdul fonamental del codi, ja que si aquest no funciona bé i les dades preses no són
les correctes no sabem el que esta passant realment al sistema i per tant els càlculs posteriors que
realitzem no serveixen de res, ja que no són representatius de la realitat.

Interpretació i anàlisis de les dades
Un cop tenim les dades que necessitem del sistema, hem d’analitzar-les de manera adequada per
tal de poder arribar a saber si sobra energia per alimentar el ACEE.
La idea principal per a la carrega del ACEE és que el motor tèrmic de la cadena propulsora del
vaixell es mou a velocitat constant, adaptant el parell segons la demanda de corrent subministrat
per els dos generadors elèctrics. Per tant tenim una velocitat de rotació constant i un parell
d’entrada als eixos de la dinamo i l’alternador. Això significa que tenim una potencia elèctrica
utilitzada, i sabent la potencia elèctrica que s’està utilitzant en cada moment podem saber la
potencia elèctrica que l’alternador és capaç de donar de més per poder carregar el ACEE. Per tant
en aquest mòdul hem de calcular:
1- Potencia elèctrica de la dinamo.
2- Potencia elèctrica del alternador.
3- Potencia sobrant.
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Abans d’explicar la metodologia de càlcul que s’ha pres, és important dir les unitats de mesura
dels principals factors que s’han tingut en compte. S’ha intentat definit en cada moment les
unitats de mesura utilitzades, però en alguns casos on es descriu una formula no s’ha indicat la
unitat de mesura, en aquest casos s’ha de prendre com a referència el descrit a continuació.
-

Potencia: Watts [W];

-

Corrent: Ampers [A];

-

Voltatge: Volts [V];

-

Angles: Graus [0];

-

Velocitat angular: Per fer els càlculs s’han utilitzat Radiants/s, tot i que en tot moment
s’han descrit les velocitats en revolucions per segon *rpm+.

-

Parell: Newton metre [Nm];

-

Impedància: [Ω];

-

Freqüència: [Hz];

-

Inductància: Henris [H];

-

Capacitat: Faradais [F];

La potencia elèctrica subministrada de la dinamo es calcula multiplicant les dades de tensió i
corrent de la mateixa.
Pel que fa a la potencia elèctrica del alternador, el càlcul és una mica més complicat, es parteix de
l’idea de que en una màquina elèctrica no tota la potencia mecànica que s’aplica es transforma en
elèctrica.

Putil [W ]  3  VT  I L  cos 

Pent [W ]  ap  wm
Pèrdues al
nucli

Pèrdues al coure

Pèrdues Pèrdues
diverses. aerodinàmiques
(Coixinet
si
Figura 42: Diagrama de flux de potencia d’un generador
cadena
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Com es veu a la figura 42 la potencia d’entrada al eix del generador no és la mateix que la
potencia convertida internament de mecànica a elèctrica,

Pent [W ]  ap  wm
Pconv [W ]  ind  wm
Pconv [W ]  3  E a  I a  cos 
On γ és l’angle entre Ea i Ia. La diferencia entre la potencia d’entrada i la potencia convertida del
generador representa les pèrdues mecàniques del nucli i les pèrdues diverses de la màquina.
La potencia elèctrica real que entrega el generador síncron pot expressar-se en fase com

Psal [W ]  3  V  I A  cos 
La sortida de potencia reactiva es pot expressar en magnitud de fase com

Qsal [VA]  3  V  I A  sin 

Si la resistència del induït RA s’ignora (donat que Xs >>RA), llavors es pot deduir una equació molt
útil per aproximar la potencia de sortida del generador. Per deduir aquesta equació primer fem un
cop d’ull al diagrama fasorial d’un generador,

Figura 43: Diagrama fasorial generador
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La figura 43 mostra un diagrama fasorial simplificat d’un generador treballant en endarreriment.
En el nostre cas només treballarem amb l’alternador en endarreriment, ja que aquest alimenta
càrregues més aviat inductives.
Si tenim en compte que el segment vertical bc es pot expressar de dues maneres,

E A  sin 
X S  I A  cos 

Podem dir que

I A cos  

E A  sen
XS

Si utilitzem aquesta equació junt amb la de la potència,

Psal  3 V  I A  cos 
E  sen
I A cos   A
XS

P[W ] 

3  V  E A  sen
XS

Aquesta equació com s’ha dit és una aproximació, ja que considerem que les resistències són
iguals a 0 i per tant les pèrdues elèctriques són nules. Aquesta és per a la Psal i és la que s’ha
utilitzat al codi per trobar la potencia elèctrica del alternador.
La reactància síncrona XS és un valor constant de la màquina. Aquesta s’extreu de les dades
tècniques de la màquina. El mètode pres s‘explica al Annex B.
L’angle
és l’angle entre
i
. Aquest angle s’anomena angle del moment de torsió de la
màquina o angle de carrega, i la manera de calcular-lo en el nostre cas és mitjançant l’equació

   carrega   buit
Per tal de trobar l’angle de carrega hem de conèixer aquests dos angles. Els dos angles són l’angle
que te el rotor quan el voltatge de sortida passa per 0, però en diferent situacions de carrega del
alternador.
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Voltatge en buit

Voltatge en
carrega

Figura 44 : Ona de tensió en buit i en carrega

Com veiem a la figura 44 al ficar-li carrega al alternador l’ona del voltatge es desfasa. Com s’ha
explicat, aquesta diferencia d’angle entre buit i carrega és l’angle de carrega. L’angle
es una
dada del alternador, per tant s’ha de mesurar prèviament i introduir-la al codi. Per poder mesurar
l’angle del rotor s’utilitza l’encoder i la cadena de mesura del voltatge. Quan el voltatge és 0 V
llavors es pren la mesura del angle del rotor i així s’aconsegueix
i
.
La
es calcula utilitzant el diagrama fasorial del alternador. En aquest cas no s’utilitza la
simplificació d’ignorar RA. Com s’ha comentat es considera que l‘alternador treballa en
endarreriment.


EA


V

IA

a


c

XS IA

RA  I A

Figura 45 :Diagrama fasorial

Per determinar la

, sabent

,

, I A i RA i XS, s’utilitza el teorema del cosinus, el qual diu,
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Per tant si mirem la figura 45 els passos que hem de seguir per determinar la
1- Trobar “c” [V]. c  ( R A  I A )  ( X S  I A )
2

2

són:

2

2- Trobar “a” [V]. a  sin( )  V
3- Trobar l’angle  [0].   arcsin
4- Trobar  [0] .   180    
5- Trobar

a
c

[V]. E A  c  V  2  c  V  cos 
2

2

2

Un altre manera de calcular la potencia elèctrica del alternador és mesurar el voltatge i corrent de
sortida d’aquest i la
. La mesura de la tensió induïda
és possible gràcies a que en aquest
alternador els debanats del estator són accessibles i per tant som capaços d’arribar a fer aquesta
mesura. A partit de les formules anterior i les mesures realitzades podem calcular l’angle de
carrega i per tant la potencia elèctrica generada. Aquest mètode ens estalvia l’ instal·lació del
encoder.
Tenint en compte la figura 45 i les mesures preses de la
calcular la potencia elèctrica són,

1- Trobar “c” [V]. c  ( R A  I A )  ( X S  I A )
2

2

,

i I A els passos a seguir per

2

E A  V  c 2
2  E A  V
3  V  E A  sen
3- Càlcul de la potencia elèctrica. P[W ] 
XS
2- Trobar  [0]. cos  

2

2

Un cop tenim la potencia elèctrica de cada màquina, simplement hem de passar-la a potencia
mecànica necessària per arrossegar-les.
Per calcular la potencia mecànica s’ha sumat a la potencia elèctrica les pèrdues mecàniques i per
efecte Joule en el cas de la dinamo, mentre que en el cas del alternador només s’ha sumat les
pèrdues mecàniques degut a la simplificació realitzada per calcular la potencia elèctrica.

Pm.alternador[W ]  Pe  Perd .mec.
Pm.dinamo[W ]  Pe  Perd .mec.  Perd .elect .

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Per calcular les pèrdues mecàniques s’ha considerat que són linealment proporcionals a la
velocitat de rotació del rotor.

Perd .mec.[W ]  K  w
On la K és una constant. Aquesta és la multiplicació del radi del rotor i la força que s’ha de fer per
moure el rotor de la màquina des de parat. Per tal de mesurar aquesta força s’ha utilitzat un
dinamòmetre, obtenint una força de 0,550 Kg per l’alternador i de 3 Kg per la dinamo.

Figura 46 :Dinamòmetre

Pel que fa a les pèrdues elèctriques de la dinamo s’ha utilitzat la formula

Perd .elect .[W ]  Rrotor  I 2
On la resistència és la del rotor i el corrent és l’extret de la dinamo. La mesura de la resistència
s’ha realitzat mitjançant un assaig amb corrent continua. Alimentem el debanat del rotor amb una
font de tensió continua i mesurem la tensió i corrent, per després calcular la resistència rotòrica.
En aquesta mesura és important tindre en compte la temperatura en que es realitza.
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Un cop tenim la potencia mecànica utilitzada, obtenim la potencia sobrant simplement restant
aquestes potencies trobades amb les potencia mecànica que esta alliberant el motor tèrmic, la
qual és una dada.

Pms = Potencia mecànica sobrant.[W];

Pms  Pmt  Pma  Pmd

Pmt = Potencia motor tèrmic.[W];
Pma= Potencia mecànica alternador.[W];
Pmd = Potencia mecànica dinamo[W];

Aquest mòdul acaba la seva feina quan disposem de la potencia mecànica sobrant. Per tant si
unim els dos mòduls explicats tenim,

Mesures

Mòdul de pressa
de dades.

Dades

Mòdul d’anàlisis
de dades.

Pms

Decisió de les accions a realitzar
Un cop tenim la dada de la potencia sobrant s’ha de decidir que s’ha de fer, si ordenar al ACEE
que acceleri o no accelerar-lo i tornar al principi, a la presa de dades.
Aquesta decisió un cop es te la potencia sobrant és molt simple, ja que si aquest valor és més gran
que un valor predeterminat per nosaltres llavors podem alimentar el ACEE. El valor predeterminat
és important ja que és un valor de potencia que no pot ser ni molt baix ni molt alt degut a que si
el fem molt baix hi haurà moments en que intentarem carregar el ACEE però no podrem degut a
que la potència sobrant que tenim és molt petita, però si aquest valor el fem molt alt, ens serà
molt difícil carregar el ACEE, ja que ordenarem al ACEE que acceleri molt pocs cops.
Com ja hem dit quan no arribem al valor determinat, tornarem al primer pas, la presa de dades.
En el cas de que la potència sobrant sigui superior al valor determinat, s’ha de calcular
l’acceleració que podem aconseguir amb la potència que disposem.
Per tal de calcular la nova velocitat de la massa el que fem és fer un càlcul aproximat d’aquesta.
Partint de la potencia sobrant, la comparem amb la potencia nominal mecànica del motor tèrmic i
a partir d’aquesta comparació tenim la relació aproximada que podem accelerar el volant. Per tal
de que aquesta aproximació sigui una mica més realista li afegim un factor de correcció a la
relació d’augment.
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Quan tenim l’augment, simplement hem d’aplicar-ho a la velocitat actual del volant.
La gràfica del mòdul seria

Pms

Pms
Pmt

 acceleració

 corregit

corregit  acceleració  

wnova  corregit  w

On
Pms = Potencia mecànica sobrant [W];
Pmt = Potencia motor tèrmic [W];
ƞacceleració=Relació d’acceleració;
= Factor corrector;
Ƞcorregt = Factor d’acceleració utilitzat;
w = velocitat volant d’inèrcia*rpm+;
wnova = nova velocitat del volant d’inèrcia*rpm+;
Com s’ha explicat per que el DSP transmeti la velocitat a la que ha d’anar el volant, a de passar la
dada a senyal PWM.

Codi total
Un cop s’han definit els mòduls, hem de definir el codi en general. Aquí el diagrama d’estats,

Temps T

1

Potencia sobrant no
suficient

2

Potencia sobrant suficient
Carrega acabada

3
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-

1 = Presa de mesures.

-

2 = Interpretació i anàlisis de les dades i decisió de les accions a realitzar.

-

3 = Ordre al ACEE. (PWM)

El primer pas en el diagrama d’estats és la presa de mesures. En aquest estat estarem durant un
temps T, en el qual prendrem mesures contínuament. Passat aquest temps passem al estat 2. La
raó perquè estem un temps T al estat 1 és per estalviar al DSP uns càlculs, ja que per a la nostre
aplicació no ens imprescindible saber en cada instant si podem carregar el volant d’inèrcia, sinó
que podem funcionar be sabent cada X temps si podem carregar-lo o no.
Un cop ha passat aquest temps passem a l’estat 2 amb les dades que hem extret del estat 1 en
aquell moment. En l’estat 2 fem el càlcul de la potencia sobrant i decidim si és suficient per
accelerar el volant o no. En el cas de que no sigui suficient, tornem al estat 1. En el cas de que
sigui suficient, passem al estat 3.
En el cas de que arribem al estat 3, es calcula la nova velocitat del volant d’inèrcia i es crea i envia
la senyal PWM corresponent al control del driver. A demés el DSP ha de donar el senyal
d’habilitació del driver del motor. Un cop s’ha accelerat el volant tornem al estat 1.

2.2.

DESCARREGA DEL ACEE

2.2.1. Descripció de la descarrega
La descarrega del ACEE no és automàtica com la carrega, sinó que en aquest cas el pilot de
l’embarcació te el poder sobre dit procés.
La idea de la descarrega és fer-la sobre uns motors d’estabilització del vaixell situats a la proa
d’aquest.
Actualment les embarcacions quan hi han onades el que fan és travessar-les lateralment, és a dir
encaren l’onada amb cert angle i no totalment perpendiculars ja que sinó la proa d’aquest se la
menjaria l’onada, aturant totalment l’embarcació.

DIRECCIÓ ONADA.
DIRECCIÓ VAIXELL.

R
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Com veiem en el dibuix l’embarcació te la proa amb un angle R respecte la direcció de la onada,
fent que aquesta al topar amb l’onada no s’enfonsi en ella.
L’idea per a l’aplicació dels motors d’estabilització és jugar amb l’angle de proa per l’entrada a les
onades, és a dir estar totalment perpendiculars a la cresta de l’onada i adaptar R a la vall per a
tornar a remuntar la següent. Aquesta variació periòdica del angle R exigeix una funció periòdica
de variació del rumb o escora. És aquí on entren en joc els dos motors d’estabilització, els quals
han d’aixecar la proa el suficient perquè l’onada piqui amb la panxa d’aquest i no es clavi de proa.
Avui en dia aquesta maniobra s’anomena fer la gavina, fent la variació del angle R amb el propi
timó de l’embarcació. Les oscil·lacions d’escora a banda i banda són complicades d’esmorteir amb
aquesta maniobra i és aquí on els motors d’estabilització tindrien una funció important,
concebuts com a hèlix vertical d’accionament periòdic a voluntat del pilot en aquesta primera
fase.
En el descens de l’onada és quan el ACEE que alimenta els motors d’estabilització es recarrega.
En l’abast d’aquest projecte aquesta activació dels motors d’estabilització és totalment manual, és
a dir que el pilot del vaixell és l’encarregar de triar el moment més adient per accionar els motors
d’estabilització, sempre i quan el volant d’inèrcia estigui suficientment carregat perquè aquests
puguin realitzar la seva funció amb garanties.

2.2.2. Mecanisme de descarrega
Aquest és el sistema encarregat de descarregar l’energia emmagatzemada en el volant d’inèrcia.
És un sistema molt simple format per un contactor, botoneria per controlar el contactor i uns
motors IP-68 amb hèlix orientada verticalment on es descarrega el volant i que actuarien
d’estabilitzadors.
Com s’ha explicat anteriorment el driver en el moment de la descarrega ha d’estar inhabilitat. Per
tant el que s’ha de fer per realitzar la descarrega és primer deshabilitar el driver i desprès
connectar el contactor. La manera de deshabilitar és manual i s’ha explicat al apartat 2.1.2.2..
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Figura 47:Led vermell que marca que el driver
esta inhabilitat.

Figura 48:Sistema de descarrega.
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Com es veu a la figura 48 disposem d’una botoneria la qual connectem als pins de comandament
del contactor per tal de connectar-los a 230 V i poder obrir-lo o tancar-lo.

Figura 49:Botoneria.

Interruptor de seguretat

Boto de descarrega.

Com es veu a la figura 49 la botoneria per accionar la descarrega esta composta d’un interruptor
de seguretat i un boto accionador. Abans de poder realitzar la descarrega pressionant el boto,
s’ha d’habilitar aquest amb l’interruptor de seguretat per tal d’evitar descarregues accidentals.
Pel que fa al contactor es connecta directament a l’alternador d’imans permanents MA-55 del
ACEE i als motors.
Connexió a ACEE

Connexió
a motors
Mesura de corrent
Figura50:Contactor.
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2.2.3. Motor d’estabilització
Es tracta d’una màquina asíncrona trifàsica de tipus de gàbia d’esquirol en configuració allargada,
especialment dissenyada per treballar en pous d’aigua per accionar bombes submergides, a la
qual s’ha canviat la bomba per una hèlix capaç de propulsar l’embarcació. És submergible
totalment i de forma permanent (IP-68) i disposa d’un suport que ens permet configurar l’
inclinació d’aquest. La marca és TESLA, model GF420T353, 2,2 kW a 3.000 rpm.
Com ara es veurà en les característiques tècniques del conjunt, és un motor amb un corrent
d’arrencada força alt. Si es connecta a una xarxa de potencia infinita donen unes prestacions
mecàniques excelents.Com s’ha explicat anteriorment el cicle de treball d’aquet motor és cada X
temps una arrancada. Això implica alts nivell de corrent en un període de temps determinat,
perjudicials per aquest motor degut a que és molt estret al ser configuració allargada,
configuració que dona una reactància molt baixa, però fa que s’escalfi molt ràpid. Les limitacions
en el Icc dels alternadors utilitzats permeten cicles de treball més seguits al disminuir el Iarrancada i al
estar submergit ajuda a la seva refrigeració, però s’ha de procurar deixar cert temps de descans
entre engegades. Aquest fet pot ser preocupant en l’aplicació del present projecte ja que el cicle
de treball d’aquests pot tenir poc temps entre arrancada i arrancada, per tant s’haurà d’assajar
aquest fet i si cal deixar el suficient temps de refrigeració perquè no perilli el motor, tot i les
limitacions de Icc del generador.

Figura 8: Motor síncron MA-55

Figura 51:Motor d’estabilització.
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Les característiques tècniques d’aquest són:
Motor TESLA GF420T353
Pn

2,2 kW

f

50 Hz

VN.

380 V

IN.

5,5 A

wn

2.830 rpm

I. Arranc

23 A

Parell nominal

6,20 Nm

Parell arrancada

13,50 Nm

Parell màxim

18,5 Nm

Rendiment

0,78

Factor de potencia
Empenta axial inferior

0,82
3.000 N

Com veiem l’empenta axial que pot fer cada motor és de 3.000 N, és a dir de 306 Kg de força
suportables per els seus coixinets. Les hèlix emprades no arriben a aquest valor i són objecte
d’estudi d’altre PFC.
Tot i que s’assaja sobre un sol motor, en la realitat el vaixell disposarà de dos, un a cada banda.
Aquests no s’accionen simultàniament i permeten un cicle de refredament que queda fora de
l’abast del present PFC.
Els motors IP-68 no poden girar en sec degut a que es malmet el segell mecànic de grafit que
dona estanqueitat al arbre. Per estudiar millor el transitori electromagnètic entre l’alternador
MA-55 del ACEE i els motors d’inducció, s’han utilitzat també altres màquines d’inducció sense
protecció IP-68 i millor adaptades a les tensions subministrades per l’alternador.
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Per tant un cop s’ha explicat tots els components en detall , l’esquema general de la situació del sistema quedaria,

Cadena energètica embarcació

Mesures

Energia
Driver

MSS-35
Volant

Ordre
Sistema de
control

MA-55

Sistema de càrrega

Contactor
Ordre

Dades
Sistema de presa de dades

Energia

ACEE.
Mesures

Botoneria
Mesures

Sistema de
descàrrega

Motors
d’estabilització
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3. ESTUDI DEL MOTOR D’INDUCCIÓ ALIMENTAT AMB ACEE
L’alimentació de motors asíncrons amb dispositius d’acumulació d’energia cinètica implica un
comportament i unes propietats diferents a les pròpies del motor alimentat en règim sinusoïdal a
50 Hz. Aquest canvi de comportament és degut fonamentalment a que l’alimentació no és cent
per cent sinusoïdal, sinó que és una ona fonamental complementada amb harmònics i que la ona
fonamental no te perquè ser de 50 Hz sinó que pot ser de qualsevol rang, segons la velocitat de la
massa. Els harmònics poden ser de qualsevol freqüència també, però els que causen més distorsió
en el comportament de la màquina són els d’alta freqüència. En aquest cas en particular
l’alimentació és amb el motor Mavilor MA-55, una màquina síncrona d’imans permanents.
Aquesta esta composta per dos debanats per fase al estator. Cada debanat crea una ona
trapezoïdal que al sumar-les dona una ona molt semblant a ona sinusoïdal. Aquesta si s’analitza
no és del tot sinusoïdal i per tant esta formada per una ona fonamental amb harmònics. Aquets
harmònics no són molt notables si s’analitza l’ona de sortida de la màquina treballat en buit, però
la seva presencia augmenta si la fem treballar en carrega. Per aquesta raó s’han d’estudiar.

3.1. CIRCUIT EQUIVALENT DE LA MÀQUINA ASÍNCRONA
L’esquema equivalent per fase de la màquina asíncrona es:

R1

X1

gFE

X2

bm

R2/s

On els paràmetres R1 i X1 representen l’estator, X2 i R2 representen el rotor i gFE i bm representen el
ferro de la màquina. Pel que fa a la “s” es tracta del denominat lliscament, el qual és un
paràmetre que indica la relació entre la velocitat de sincronisme i la mecànica de la màquina en
cada moment de funcionament.
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Resulta comprensible que la resistència rotòrica estigui relacionada amb el lliscament, donat que
el corrent en el rotor és induït i per tant contra més velocitat del rotor menys variació de flux
magnètic, per tant més corrent, és a dir que en l’esquema equivalent la resistència rotòrica s’ha
d’apropar a R2.

3.2. CIRCUIT EQUIVALENT DE LA MÀQUINA ASÍNCRONA AMB ALIMENTACIÓ NO
SINUSOÏDAL
Per tal de saber els harmònics que entren al motor el que s’ha utilitzat és la descomposició per
Fourier de la ona de tensió i corrent d’entrada del motor. Per fer la mesura i descomposició
s’utilitza un oscil·loscopi.
La freqüència de la tensió i corrent està composta per la freqüència fonamental i les harmòniques,
les quals són directament proporcionals a la fonamental.

fh  f f  k

f h = freqüència harmònica [Hz]
ff

= freqüència fonamental [Hz]

k = ordre del harmònic

Per a cada harmònic hi ha un circuit equivalent, degut a que les components del motor varien
segons la freqüència. Per a cada circuit equivalent hi haurà unes components relacionades amb
les components del motor amb alimentació sinusoïdal. Les inductàncies es calculen multiplicant el
factor del harmònic per la inductància del motor alimentada sinusoïdalment.

X h []  2    f h  L  2    f f  L  k  X f  k
X f []  2    f f  L
Pel que fa a la resistència s’ha de tindre en compte el que fa variar aquesta propietat quan es
varia la freqüència, l’efecte de desplaçament de corrents. També anomenat efecte Skin, succeeix
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quan per un conductor circula corrent altern. Aquest no es distribueix homogèniament en el
conductor degut al camp magnètic creat, el qual indueix una tensió de sentit contrari en el centre
del conductor. Aquesta tensió induïda fa que la densitat de corrent en el centre sigui molt menor
que en la perifèria. Si considerem que el corrent nomes passa per la perifèria, disminuïm l‘area
efectiva del conductor, augmentant la resistència efectiva d’aquest. L’efecte augmenta amb la
freqüència, sent molt notori a altes freqüències.
Actualment per solucionar aquest efecte en les màquines elèctriques el que es fa és formar el
debanat amb nombrosos conductors de petita secció,aïllats i connectats en paral·lel. Per tant
aquesta solució és vàlida per els debanats, però no per la xapa del rotor de la màquina d’inducció.
De totes maneres considerarem l’efecte tant pel rotor com per l’estator.
El rotor de la màquina d‘inducció al ser de gàbia d’esquirol pateix l’efecte skin, el qual fa que el
corrent es distribueixi no uniformement a l’interior de les barres del rotor, circulant principalment
per la perifèria d’aquestes, fent augmentar la resistència. Aquest fenomen és molt evident a
l’arrencada, degut a que la freqüència del corrent que circula per el rotor és directament
proporcional al lliscament i per tant a l’arrencada al tenir s=1 tenim el màxim nivell de freqüència
en el rotor, la freqüència de corrent d’entrada al estator. L’arrencada és l’única operació que es
realitza en el cicle de treball dels motors utilitzats en el projecte. Aquest efecte d’augment de
resistència a l’arrencada provoca un augment en el parell, per aquesta raó actualment hi a un
ventall molt gran de tipus de rotor de gàbia d’esquirol, els quals aprofiten aquest efecte per
aconseguir arrencades més poderoses o diferents propietats per al motor.
Per tant diem que,

R R = Resistència rotòrica a 50 Hz. [Ω]
RRf []  RR  k R

RRf

= Resistència rotòrica a freqüència f. [Ω]

k R = Factor de variació de la resistència del rotor
On

k R és igual a

kR   

 h

sinh(2   )  sin(2   )
cosh(2   )  cos(2   )

  0  f1
s
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On,
-



-

h = Altura de la barra[m].

-

0

-

f1

-

s = Lliscament.

-



= Altura equivalent[m].

= Permeabilitat magnètica del buit (

-1
4    10 7 )[TmA ].

= Freqüència del corrent del estator[Hz].

= Resistivitat elèctrica del material de les barres[Ωm].

Aquest efecte es considera notable a partir d’una freqüència de 200 Hz.

3.3. PERDUES EN LA MÀQUINA ASÍNCRONA AMB ALIMENTACIÓ NO SINUSOÏDAL
L’alimentació no sinusoïdal provoca un increment de les pèrdues respecte l’alimentació
sinusoïdal. En el present projecte és important conèixer aquest increment, donat que el motors
alimentats per el ACEE són motors que pateixen sobreescalfament degut a la seva configuració
allargada, i un increment de les pèrdues pot ser perjudicial.

3.3.1. Pèrdues per efecte joule al rotor
Les pèrdues efecte joule són degudes a la resistència de les xapes de la gàbia d’esquirol de la
màquina. Com s’ha explicat la resistència rotòrica varia amb la freqüència, per tant per a cada
harmònic hi haurà una resistència i un corrent que produiran unes pèrdues.
Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són,

PJR = Pèrdues per efecte joule al rotor.[W]
R f = Resistència rotòrica amb alimentació
sinusoïdal 50 Hz.[Ω]

PJR [W ]  3  R f  I f  3   Rh  I h
2

h

2

I f = Intensitat rotòrica amb alimentació
sinusoïdal 50 Hz.[A]

R h = Resistència rotòrica al harmònic h. [Ω]
I h = Intensitat rotòrica al harmònic h. [A]
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La Rh es calcula com s’ha explicat al apartat 3.2.. La I h es calcula. El mètode de càlcul és explicat
més endavant al apartat 5.1.

3.3.2. Pèrdues per efecte joule a l’estator
Les pèrdues efecte joule són degudes a la resistència dels debanats del estator de la màquina.
Les pèrdues totals per efecte joule a l’estator són,

PJE = Pèrdues per efecte joule a l’estator.[W]

PJE [W ]  3  R1  I f  3  R1   I h
2

I f = Intensitat estatòrica amb alimentació
2

sinusoïdal 50 Hz.[A]

h

I h = Corrent a l’harmònic h.[A]
R1 = Resistència estatòrica amb alimentació
sinusoïdal 50 Hz.[Ω]

3.3.3. Pèrdues mecàniques
Les pèrdues degudes a friccions mecàniques. Aquestes friccions principalment són degudes als
coixinets que aguanten el rotor de la màquina i al col·lector de delgues en el cas de que la
màquina disposi. Altre element que produeix pèrdues mecàniques és el ventilador.
Que la màquina s’alimenti a diferents freqüències no produeix cap efecte sobre aquests tipus de
pèrdues, mentre no es superi la velocitat nominal on la fricció deguda al ventilador s’incrementa.

3.3.4. Pèrdues al ferro
Aquest grup de pèrdues es divideix en dos tipus, les pèrdues per histeresis i les pèrdues per
corrents de Focault.
Les pèrdues per histeresis són degudes a la memòria magnètica que tenen els materials
ferromagnètics que formen el rotor de la màquina. Aquets materials són magnetitzats i
desmagnetitzats contínuament, fet que fa que s’escalfin. Aquest fet és evidents si mirem la corba
d’histeresis del material,
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Figura52: Cicle d’ histéresis.

La figura 52 representa el cicle d’histeresis del material ferromagnètic, el camí que segueix el
material quan es magnetitzat i desmagnetitzat. Com es veu els dos camins no coincideixen, fet
que fa que certa energia se la quedi el material, raó per la qual s’escalfa i pateix pèrdues.
Aquest tipus de pèrdues es representen com,

PHh = Pèrdues per histeresis en l’harmònic h.[W]

 = Coeficient característic d’histeresis del

f
B
PHh [W ]     ( ) 2
50 BN

material. [W/kg]

f

= Freqüència del harmònic. [Hz]

B = Inducció. [T]
BN = Inducció nominal material. [T ]
El coeficient característic d’histeresis del material ens indica quines pèrdues pateix un kilogram de
material ferromagnètic utilitzat en la màquina si se li aplica un flux altern d’inducció 1T a una
freqüència de 50 Hz.
Les pèrdues per corrent de Focault són degudes als corrents paràsits induïts al material
ferromagnètic el qual és conductor. Aquests corrent no serveixen per a gaire i l’únic que fan és
escalfar el material i per tant produir pèrdues. S’expressen com,

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

PCh = Pèrdues per corrent de Focault en
l’harmònic h.[W]

 = Coeficient característic de Focault del

PCh [W ]    (

f B 2
 )
50 BN

material. [W/kg]

f

= Freqüència del harmònic. [Hz]

B = Inducció. [T]

BN = Inducció nominal material. [T ]

El coeficient característic de Focault del material ens indica quines pèrdues pateix un kilogram de
material ferromagnètic utilitzat en la màquina si se li aplica un flux altern d’inducció 1T a una
freqüència de 50 Hz.
Les pèrdues al ferro són la suma de PCh i PHh . Donat que és complicat un càlcul de l’inducció B i
que no es disposa de les característiques del material ferromagnètic de la màquina, s’ha realitzat
una aproximació.

PFh = Pèrdues al ferro a l’harmònic h.*W+

E2
PFh [W ]  3 
RFE

E = Força electromotriu de la màquina.[V]

RFE = Resistència del ferro.[Ω]

Aquesta aproximació es pot considerar valida i molt més fàcil de calcular que l’explica’t
anteriorment, ja que tant la

RFE com la E són conegudes.
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4. ASSAJOS REALITZATS AL LABORATORI
Per tal de poder fer l’estudi del motor d’inducció alimentat a diferent freqüències s’han realitzat
dos experiments al laboratori. Primer de tot s’ha determinat l’esquema equivalent del motor que
s’utilitza per a l’experiència posterior, en la que s’ha descarregat el ACEE sobre aquest motor a
diferent velocitats. Aquest no és el motor que s’utilitza a LADY degut a que per motius de
seguretat no som capaços de donar els 400V, per lo qual no es pot veure realment les prestacions
d’aquest motor, per aquesta raó s’utilitza altre motor menys potent.

4.1. DETERMINACIÓ DE L’ESQUEMA EQUIVALENT DEL MOTOR D’INDUCCIÓ
UTILITZAT EN L’ASSAIG DEL ACEE
S’ha realitzat un estudi i determinació del esquema equivalent del motor que s’ha utilitzat en
l’assaig del ACEE.

4.1.1. Connexions
La màquina a examinar es tracta d’una màquina trifàsica asíncrona connectada en estrella, per
tant les connexions dels debanats del estator són:

Z

X

V

W

Y

U

Això es tradueix a la placa de connexions de la màquina com:

Z

X

Y

U

V

W

Connexions estator
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Les característiques de la màquina a
50Hz són:
Motor de gàbia d’esquirol.
Pmec=370 W; Un(D/Y)=220-240/380-420 V;
wn=1.400 rpm;

In(D/Y)=2,4/1,4 A;

Figura53: Vista superior del motor d’ inducció.

4.1.2. Realització
4.1.2.1. Mesura de la resistència estatòrica
Per tal de calcular la resistència del estator s’han utilitzat dos mètodes, un ohmimetre de precisió
i un assaig amb corrent continu.
4.1.2.2. Ohmimetre de precisió o pont de Wheatstone
El ohmímetre es tracta d’un aparell que és capaç de mesurar resistències directament. Aquesta
mena d’aparells estan basats en la llei d’Ohm, és a dir que la resistència és inversament
proporcional a la intensitat del corrent que travessa un circuit si suposem la tensió constant. A
partir d’aquest principi l’aparell ens dona la mesura de la resistència en Ohms.
El que volem calcular amb aquest és la resistència de cada debanat de la màquina. Fiquem els dos
pins d’aquest aparell entre les dues entrades de la placa de connexions que corresponguin a cada
debanat. Per tant obtenim:
-

Debanat 1

Entrades Z-V

RZV = 19,6 Ω

-

Debanat 2

Entrades X-W

RXW = 19,6 Ω

-

Debanat 3

Entrades Y-U

RYU = 19,6 Ω

Teòricament aquesta és la resistència que tenen els debanats del estator en les tres fases. Per tal
de comprovar els resultats el que es va fer va ser l’assaig amb corrent continu al estator.
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4.1.2.3. Assaig corrent continu
Aquest mètode es basa en l’efecte Ohm i es tracta de ficar corrent continu als debanats del
estator i mesurar el corrent i el voltatge que es té. S’aplica al estator una tensió
d’aproximadament 28 V de continua, aconseguint les següents mesures:
Mesura ZX
Tensió [V] 28,2
Corrent [A] 0,71

Mesura ZY
28,4
0,72

Mesura XY
27,1
0,68

Com es pot veure les mesures preses han estat entre les entrades ZX, ZY i XY, és a dir:
V

I

Les mesures preses són entre dues fases, per tant per saber la resistència que hi ha per cada fase
s’ha de resoldre el següent grup d’equacions:

U ZX  ( RZV  RXW )  I ZX
U ZY  ( RXW  RYU )  I ZY
U XY  ( RZV  RYU )  I XY
Resolent aquestes es troba que:
RZV=20,063 Ω
RXW=19,645 Ω
RYU=19,789 Ω
Per tal de trobar més fidelment la resistència en estator, farem la mitjana de les resistències
trobades amb cada mètode.
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RZV=(19,6+20,063)/2=19,832 Ω
RXW=(19,6+19,645)/2=19,627 Ω
RYU=(19,6+19,789)/2=19,695 Ω

Ja tenim la resistència per a cada fase del estator en fred. A nosaltres ens interessa tenir aquestes
dades quan la màquina esta treballant, és a dir en calent. Per trobar-les, sabent que estem
treballant amb coure, el que farem serà utilitzar la següent formula:

RC =Resistencia en calent [Ω]
RC 235  t c

R f 235  t f

RF =Resistencia en fred [Ω]
t c = Temperatura en calent [ºC]

t f = Temperatura en fred [ºC]
Considerant que la temperatura en fred és de 19 ºC, que la temperatura en calent és de 85 ºC i
que les resistències en fred són les trobades anteriorment, podem dir que:

RZV’=24,985 Ω
RXW’= 24,727 Ω
RYU’=24,812 Ω

Un cop tenim la resistència estatòrica per fase, considerarem que totes les fases són iguals, i per
tant tenen la mateixa resistència al estator. Per trobar aquesta, farem la mitjana de les 3
resistències:

Restator 

24,985  24,727  24,812
 24,841
3

Prosseguirem amb l’assaig en buit de la màquina per poder trobar les resistències del rotor.
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4.1.2.4. Assaig en buit
La connexió realitzada en aquest assaig es:

Figura54: Connexió de mesura.

Com es pot veure en l’ imatge disposem d’un Vatímetre i de dos Multimetres per prendre dades.

Figura55: Vatímetre.

Figura56: Multímetre.
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Amb la connexió descrita podem prendre mesures de la potencia reactiva, la potencia activa, la
tensió i la intensitat que passa per la màquina funcionant en buit i a diferent velocitats.
Les dades presses són:
Corrent

Tensió

P[W]

Q[VAR]

cos(ϕ)

1

0,37

182,2

60

100

0,0995

2

0,42

207,2

55,9

140

0,0712

3

0,5

232

65

190

0,0995

4

0,61

277,6

87

280

0,1065

Nominales

1,18

405

212,5

800

0,0995

Taula 5: Lectures obtingudes a l’assaig en Buit.

Grafiant la potencia activa respecte el quadrat de la tensió podrem saber les pèrdues mecàniques
i les pèrdues per ferro.
Teòricament ha de sortir una recta, la qual es:

U2
P
R
P
Pèrdues del ferro i del coure.

Pèrdues
mecàniques
UN2

U2

Figura 57: Representació aproximada de les pèrdues
d’una màquina asíncrona.

Tenint en compte que quan es fa l’assaig en buit en l’esquema equivalent es pot considerar que el
rotor és menyspreable,
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Figura58: Aproximació esquema equivalent motor en buit.

Podem dir que les pèrdues en el coure són les pèrdues per efecte Joule en l’estator. Per tant ja les
hem trobat anteriorment quan hem dit que consideràvem la resistència estatòrica per fase de R=
24,841 Ω (considerem que el motor esta en fred). El càlcul es:
Pèrdues en el coure  3  I N

2

 Restator

Amb IN com intensitats nominals,
Pèrdues en el coure  3 1,18

2

19,718  82,366W

Si gràfiquem les dades preses i realitzem una recta de regressió amb el mètode de mínims
quadrats,
P

Figura59: Gràfica potencia respecte tensió al quadrat.

U2
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Veiem que la recta creua en l’eix Y en el punt de 4,346 W, per tant hi han 4,346 W de pèrdues
mecàniques. Considerant les dimensions del motor és comprensible aquest valor tant petit.
Tenint en compte les pèrdues en el coure calculades fa un moment i les pèrdues mecàniques, les
pèrdues en el ferro són:
Pèrdues en el ferro

 212,5  82,366  4,346  125,788W

On el 212,5 és la potencia mesurada amb el vatímetre en condicions nominals.
Si ens fixem en l’esquema equivalent de la màquina en buit,

E

Figura60: Esquema equivalent motor en buit.

Podem dir que les pèrdues en el ferro són iguals a:

E2
Pèrdues en el ferro[W]  3
R fe
Per tant hem de trobar la tensió en el ferro i d’aquesta manera podrem saber la Rfe [Ω]. Per tal de
fer-ho primer hem de trobar X1 [Ω] per poder calcular la caiguda de tensió i saber E [V]. Per
trobar-ho s’ha de fer a partir del assaig en curtcircuit.
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4.1.2.5. Assaig en curtcircuit
Continuant amb la connexió realitzada en l’assaig en buit, s’ha bloquejat el rotor i s’han pres
mesures.

Figura61: Rotor bloquejat.

Les dades preses són:

1

Corrent [A]
1,37

Tensió[V]
124,3

P[W]
225,6

Q[VAR]
190

Tenint en compte que quan es fa l’assaig en curtcircuit en l’esquema equivalent es pot considerar
que la branca del ferro és menyspreable,

Figura62: Esquema equivalent motor curtcircuitat.
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y sabent les pèrdues en el coure del estator y la potencia activa en curtcircuit, es pot treure
fàcilment la resistència del rotor:
Pèrdues del coure en rotor

 225,6  3 1,37 2 19,718  114,57W

La resistència rotòrica per fase es:

Rrotor 

Perdues 114,57

 20,35
3 I 2
3 1,37 2

Ja tenim la resistència per a cada fase del rotor en fred. A nosaltres ens interessa tenir aquestes
dades quan la màquina esta treballant, és a dir en calent. Per trobar-les, sabent que estem
treballant amb coure, el que farem serà utilitzar la següent formula:

RC =Resistencia en calent[Ω].
RC 235  t c

R f 235  t f

RF =Resistencia en fred[Ω].
t c = Temperatura en calent[ºC].

t f = Temperatura en fred[ºC].
Considerant que la temperatura en fred és de 19 ºC, que la temperatura en calent és de 85 ºC i
que les resistències en fred són les trobades anteriorment, podem dir que:
Rrotor= 25,634 Ω

Pel que fa a les inductàncies característiques del estator i del rotor, sabem que la màquina és de
tipus A, per tant sabem que la relació entre reactàncies és 1, és a dir que la reactància per fase del
estator és la mateixa que la reactància per fase del rotor. Agafant les mesures preses en l’assaig
de curtcircuit, s’obté que:

X1  X 2 

Q
114,57

 10,17
3  2  I 2 3  2 1,37 2

Un cop ja tenim la inductància característica del estator, podem trobar la Rfe , treballant amb les
dades del assaig en buit,

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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E

U

Figura63: Esquema equivalent motor.

Prenent les dades en les condicions nominals,
-

-

Perdues en el ferro = 125,788 W

U

405

V

3

-

I = 1,18 A

-

P =212,5 W

-

Q = 800 Var

-

Q
  arctg ( )  75,12 0
P

-

R1 = 19,718 Ω (es considera màquina en fred)

-

X1= 10,17 Ω

E

405 0  19,718 1,18  75,12  10,17 1,18 90  75,12  217,12 5,12 V
3

Per tant la Rfe es:

E2
Pèrdues al ferro[W]  3
R fe
Pèrdues
Rfe= 1.124,3 Ω

a
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A partir d’aquest valor podem trobar el valor de bm. Es troba de la següent manera:

1- Definim gFE

g FE 

1
 0,000889 1
RFE

2- Definim yFE

y FE 

g FE
cos( )



0,000889
 0,00346 1
0,257

3- Trobem bm

bm  y FE  g FE  0,00335 1
2

Xm 

2

1
 298,88
bm

Un cop ja tenim tots els paràmetres que defineixen la màquina asíncrona, podem dir que el
esquema equivalent per fase d’aquesta màquina es:

Figura64: Esquema equivalent motor.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

R1 = 24,841 Ω
X1 = 10,17 Ω
gFE = 0,000889 Ω-1
bm = 0,00335 Ω-1
X2 = 10,17 Ω
R2 = 25,634 Ω

En el nostre cas s=1 degut a que només analitzarem el motor a l’arrencada.
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4.2. ASSAIG DE DESCARREGA DEL ACEE
4.2.1. Connexions realitzades per realitzar l’assaig
Per tal de realitzar l’assaig es va utilitzar el ACEE, el driver de control d’aquest, una font de tensió
variable i una placa electrònica per al control del driver, un motor d’inducció sobre el qual
realitzar la descarrega, un contactor, botoneria per tal de realitzar la descarrega i una presa
trifàsica de tensió per carregar el ACEE. Com es veurà els sistemes de carrega i descarrega són
molt semblant als explicats anteriorment en la descripció del dispositiu. Les connexions van ser les
següent:

Presa trifàsica.

Transformador.

ACEE.
Font de tensió
variable +placa
electrònica
+driver.

Contactor

Motor
d’inducció

Botonería

Sistema de presa de dades
Sistema de càrrega

Sistema de
descàrrega

4.2.2. Sistema de carrega
Aquest és el sistema encarregat d’aportar l’energia al volant d’inèrcia. Aquest ens permet
accelerar el volant d’inèrcia a la velocitat que a nosaltres ens interessa. En aquest cas al realitzar
proves de laboratori, el sistema tindrà algunes diferencies amb el sistema de carrega de
l’embarcació explicat anteriorment. La principal diferencia és el que s’utilitza com a comanda del
driver, ja que s’ha utilitzat una font variable de tensió. Altre diferencia és que es pren la presa
trifàsica directament de la xarxa.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

4.2.2.1. Presa trifàsica
En aquest assaig el bloc de potencia s’ha connectat a xarxa trifàsica de 230 Vac fase-fase a 50 Hz a
traves d’un transformador i un seccionador trifàsic de maniobra.
El transformador trifàsic és el mateix que s’ha utilitzat en el sistema de carrega anteriorment
explicat, i realitza la mateixa funció, aïllar galvànicament el driver.
Pel que fa al seccionador es tracta d’un seccionador trifàsic de maniobra.

Figura65: Seccionador trifàsic de maniobra
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4.2.2.2. Font de tensió variable
Es tracta d’una font de tensió variable de corrent continu. Aquesta és capaç de donar un màxim
de 30 V de tensió, per tant per la nostre aplicació és més que suficient.

Figura 66: Font de tensió variable.

Com es veu en la figura 66 les sortides de tensió variable són els bornes vermell i negre dels quals
hi ha connectat un cable que com veurem més endavant esta connectat a la placa electrònica que
connecta amb els pins de control del driver.

4.2.3. Sistema de descarrega
Aquest és el sistema encarregat de descarregar l’energia emmagatzemada en el volant d’inèrcia.
En aquest cas s’ha utilitzat el mateix sistema que el que s’utilitza a l’embarcació.
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4.2.4. Sistema de presa de dades
Per tal d’obtindre mesures del assaig realitzat es van muntar dues cadenes de mesura.
Una de les cadenes mesura la tensió entre fase i fase del motor d’inducció utilitzat per fer l’assaig.
Aqueta cadena esta composta per una sonda amb escala x100 i un oscil·loscopi.
La sonda utilitzada és amb escala ja que la tensió màxima que pot suportar el oscil·loscopi és de
50 V, tensió molt baixa pel nostre experiment. L’escala triada és x100, fet que fa que per exemple
mentre en el lloc de mesura hi hagin 400 V, l’oscil·loscopi vegi nomes 4 V. Això ens dona un nivell
de seguretat per l’aparell de mesura, l’oscil·loscopi, ja que la tensió màxima entre fases que pot
haver-hi a l’assaig és de 170-200 V. Pel que fa a la mesura en si, se li ha marcat al oscil·loscopi que
l’escala de la sonda és x100, per tant les gràfiques extretes d’aquest aparell ja tenen l’escala
correcte.

Figura 67:Sonda x100.
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Figura 68:Sonda col·locada al motor.

L’altre cadena mesura el corrent d’una de les fase del motor. Aquesta cadena és una mica més
complicada que l’altre, ja que per tal de tindre més seguretat contra curtcircuits o pics de corrent,
s’ha hagut d’utilitzar més components. Aquesta esta formada per un transformador d’intensitat,
un shunt, una sonda adaptada i el propi oscil·loscopi.
El transformador d’intensitat (TI) és d’una escala de 40/5 A. Una escala que per al nostre assaig és
excessiva, per aquesta raó es fa passar dues vegades el cable pel forat de mesura del TI. Obtenint
una escala 20/5 A.

Figura 69: TI

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

A aquesta foto s’aprecia que el cable passa dos cops per el forat de mesura del TI.
Seguint amb la cadena de mesura es curtcircuita el TI amb un shunt de mesura. El shunt utilitzat
és de 1A/0’060 V. Per tal de poder prendre la mesura s’utilitza una sonda adaptada.

Figura 70: TI curtcircuitat amb shunt

Figura 71:Shunt amb sonda adaptada

Aquesta sonda adaptada va directament al oscil·loscopi amb cable coaxial.
En aquest muntatge s’ha d’anar amb molt de compte amb les mesures preses, ja que del corrent
real a la gràfica que ens surt al oscil·loscopi hi han diverses escales pel mitg. Primer s’ha de tenir
en compte l’escala del TI, aquesta és 20/5 A, això vol dir que si passen 20 A per el primari
d’aquest, el TI serà capaç d’extreure 5A en el secundari. La segona escala que s’ha de tenir en
compte és la del shunt, el qual extreu 0’060 V pels pins de mesura quan passa per ell 1A de
corrent. Amb aquestes dues escales tenim doncs que quan passa un 1 A per el primari del
transformador, l’oscil·loscopi marca un senyal de 0,015 V.

1A 

5
V
 0,060  0,015V ;
20
A

Per tant amb 1 A de corrent tenim
marcat al oscil·loscopi 0,015 V.
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Figura 72:Les dues cadenes de mesura unides al
oscil·loscopi per dos canals.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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5. INTERPRETACIÓ DE LES DADES OBTINGUDES
A partir de les bases teòriques explicades a l’apartat 3 i les mesures preses en els assajos al
laboratori, s’han realitzat els càlculs i interpretacions pertinents.
Les mesures preses han estat del corrent que passa per una fase del motor i de la tensió Fase-Fase
d’aquest. La referència de presa de dades ha estat les revolucions del volant d’inèrcia, arribant a
fer 8 situacions per prendre dades, cada una amb més revolucions que el cop anterior.
En cada situació s’han extret cinc mesures fonamentals, el valor de pic en RMS del voltatge i la
intensitat , la freqüència del voltatge i la intensitat i el temps que dura l’arrencada. Òbviament les
dues freqüències són iguals, però s’han extret les dues per tal de confirmar una bona presa de
dades. Ademès s’ha realitzat un anàlisis espectral utilitzant la transformada de Fourier, obtenint
tots els harmònics que conformen la tensió i el corrent mesurat. A partir d’aquestes mesures
s’han realitzat els càlculs de les pèrdues per a cada freqüència.

5.1.

PRIMERA SITUACIÓ, 230 RPM

RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

230

21,284

16,6

en Ifase(A en rms)

0,474

Temps
arrancada (ms)
250

Taula 6:Mesures fonamentals.

En aquest cas s’ha accelerat el volant a una velocitat de 230 rpm, aconseguint una tensió de
28,284 V en valor RMS. La gràfica de tensió extreta amb l’oscil·loscopi està representada a l’Annex
C. Amb el mateix oscil·loscopi s’ha realitzat l’anàlisi espectral de la tensió.
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Figura 73:FFT de la tensió d’entrada

Component fonamental

Harmònics principals

Figura 74:FFT de la corrent d’entrada

Component fonamental

Harmònics principals

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Tenint en compte les gràfiques, tindrem en consideració per realitzar l’estudi les següents dades.
F(Hz)

Vrms (V) (fase-fase)

Irms(A)

Fonamental

12

22,45

0,2373

3r harmònic

36

0,356

0,0059

5e harmònic

60

0,283

3,762E-3

7e harmònic

84

0,283

2,373E-3

Taula 7:Mesures Fourier.

L’esquema equivalent per a cada harmònic es,

Figura75: Esquema equivalent motor.

Ona fonamental (f =12 Hz)

3r harmònic (f =36 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 24,841 Ω

X1 = 2,44 Ω

X1 = 7,30 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000889 Ω-1

bm = 0,0138 Ω-1

bm = 0,0046 Ω-1

X2 = 2,44 Ω

X2 = 7,30 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 25,634 Ω
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5e harmònic (f =60 Hz)

7e harmònic (f =84 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 24,841 Ω

X1 = 12,20 Ω

X1 = 17,08 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000889 Ω-1

bm = 0,00276 Ω-1

bm = 0,0197 Ω-1

X2 = 12,20 Ω

X2 = 17,08 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 25,634 Ω

La metodologia per calcular els valors del esquema equivalent és l’ explicada a l’apartat 3.2, cal
comentar però cert valors presos en aquest càlculs.
Pel que fa a les reactàncies, s’ha extret el valor de la inductància del esquema equivalent extret
amb l’experiment al laboratori(apartat 4.1), fent

L[ H ] 

X 50Hz
2    50

Per després obtindre el valor de la reactància a la freqüència corresponent,

X f []  2    f  L
El valor de les resistències s’extreu, com s’ha explicat, de les equacions

RRf []  RR  k R
kR   

sinh(2   )  sin(2   )
cosh(2   )  cos(2   )

 h

  0  f1
s


Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

La RR s’extreu de l’experiment al laboratori(apartat 4.1). La f 1 és la freqüència de l’harmònic de
la tensió d’entrada a l’estator. La s és igual a la unitat degut a que les situacions són sempre en
arrancada del motor. La  és la resistivitat del rotor
de la màquina i al ser aquest d’alumini s’ha
m2
considerat que és aproximadament de 0,0358  
.
m

Per trobar el valor de la h o altura equivalent s’ha realitzat l’aproximació següent,

h  (0,21 

2 p
)H
100

H [m]= Altura del eix de la màquina. En aquest cas és de 0,06 m.
p = Nombre de parells de pols. En aquest cas es de 2 parells de pols.
Amb això el valor de h és de 0,0102 m.
Aquesta aproximació s’extreu de les normes UNE-EN 60034-28.
L’efecte pel·licular és rellevant a partir d’una freqüència de 200 Hz.
Un cop tenim els esquemes equivalents, s’han de trobar les pèrdues.

Pèrdues per efecte joule al rotor

PJR = Pèrdues per efecte joule al rotor.[W]
R f = Resistència rotòrica amb alimentació

PJR [W ]  3  R f  I f  3   Rh  I h
2

h

2

sinusoïdal 50 Hz.[Ω]

I f = Intensitat rotòrica amb alimentació
sinusoïdal 50 Hz.[A]

R h = Resistència rotòrica al harmònic h.[Ω]
I h = Intensitat rotòrica al harmònic h.[A]
Pel que fa al corrent que passa pel rotor es calcula amb,

I [ A] 

E
R2  X 2
2

2
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Per tal de trobar la E de la màquina es parteix del esquema,

I

U

E

Figura76: Esquema equivalent motor.

Partint del esquema equivalent del motor i de les dades de les quals disposem, podem trobar la
tensió E. El procediment és el mateix que s’ha pres a l’apartat 4.1.2.5 per trobar la fem del motor.
Per trobar la potencia activa i reactiva absorbides a l’arrencada s’ha utilitzat un vatìmetre,
connectat en la configuració explicada a l’apartat 4.1.2.4.. Les potencies obtingudes en aquest cas
són 5 W i 1,5 Var.

F
(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E
(V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonamen
tal

12

22,45

0,2373

24,8

2,44

7,2

25,6

2,44

0,28

6,07

3r
harmònic

36

0,356

5,9E-3

24,8

7,30

0,05

25,6

7,30

1,98E-3

3,04E-4

5e
harmònic

60

0,283

3,762E-3

24,8

12,2

0,06

25,6

12,2

2,22E-3

3,79E-4

7e
harmònic

84

0,283

2,373E-3

24,8

17,0

0,09

25,6

17,0

3,15E-3

7,63E-4

Taula 8:Càlcul de pèrdues per efecte Joule al rotor.

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 6,07 W.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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Pèrdues per efecte joule a l’estator
PJE = Pèrdues per efecte joule a l’estator.[W]

PJE [W ]  3  R1  I f  3  R1   I h
2

I f = Intensitat estatòrica amb alimentació
2

sinusoïdal 50 Hz.[A]

h

I h = Corrent a l’harmònic h.[A]
R1 = Resistència estatòrica amb alimentació
sinusoïdal 50 Hz.[Ω]

El corrent és el mesurat amb l’oscil·loscopi.
Obtenint,
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

12

22,45

0,2373

24,841

4,19

3r harmònic

36

0,356

5,9E-3

24,841

2,67E-3

5e harmònic

60

0,283

3,762E-3

24,841

1,05E-3

7e harmònic

84

0,283

2,373E-3

24,841

4,19E-4

Taula 9: Càlcul de pèrdues per efecte Joule al estator.

Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 4,2 W.

Pèrdues mecàniques
En aquets cas el valor no depèn dels harmònics. Aquest tipus de pèrdues es considera que són
linealment proporcionals a la velocitat de rotació del rotor.

Perd .mec.[W ]  K  w
On la K és una constant. Aquesta és la multiplicació del radi del rotor i la força que s’ha de fer per
moure el rotor de la màquina des de parat. Per tal de mesurar aquesta força s’ha utilitzat un
dinamòmetre, obtenint una força de 0,15 Kg. El radi del rotor és de 0,007 m, donant k = 0,00105
kgm.
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Per tant,

Perd .mec.[W ]  K  9,81  230 

2 
 0,248 W
60

Les pèrdues mecàniques són de 0,248 W.

Pèrdues al ferro
Per calcular les pèrdues en el ferro s’utilitza l’aproximació explicada al apartat 3.3.4

PFh = Pèrdues al ferro a l’harmònic h.[W]

E2
PFh [W ]  3 
RFe

E = Força electromotriu.[V]

RFe = Resistència del ferro.[Ω]

Obtenint,
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

12

22,45

0,2373

24,841

2,44

7,239

1.125

0,139

3r harmònic

36

0,356

5,9E-3

24,841

7,30

0,053

1.125

7,49E-6

5e harmònic

60

0,283

3,762E-3

24,841

12,20

0,063

1.125

1,06E-5

7e harmònic

84

0,283

2,373E-3

24,841

17,08

0,097

1.125

2,51E-5

Taula 10: Càlcul de pèrdues al ferro.

Les pèrdues totals al ferro són de 0,139 W.
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SEGONA SITUACIÓ, 382 RPM

RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

382

42,426

25

en Ifase(A en rms)

0,707

Temps
arrancada (ms)
400

Taula 11: Mesures fonamentals.

S’ha accelerat el volant a una velocitat de 382 rpm, aconseguint una tensió de 42,426 V en valor
RMS. S’han realitzats les mateixes mesures que en el cas anterior, obtenint les mateixes gràfiques.
A diferencia de la situació anterior en aquesta no es mostraran les gràfiques, simplement es
donarà la taula de resultats. Per les pròximes situacions succeirà el mateix. Les gràfiques es poden
veure al Annex C.
Per realitzar l’estudi tindrem en consideració les següents dades.
F(Hz)

Vrms (V)

Irms(A)

Fonamental

23

39,95

0,298

3r harmònic

69

0,503

9,45E-3

5e harmònic

115

0,283

2,66E-3

7e harmònic

161

0,252

1,88E-3

Taula 12: Mesures Fourier.

Els valors del esquema equivalent per a cada harmònic es,
Ona fonamental (f =23 Hz)

3r harmònic (f =69 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 24,841 Ω

X1 = 4,66 Ω

X1 = 13,99 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000889 Ω-1

bm = 0,0072 Ω-1

bm = 0,0024 Ω-1

X2 = 4,66 Ω

X2 = 13,99 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 25,634 Ω
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5e harmònic (f =115 Hz)

7e harmònic (f =161 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 24,841 Ω

X1 = 23,32 Ω

X1 = 32,65 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000889 Ω-1

bm = 0,00144 Ω-1

bm = 0,00103 Ω-1

X2 = 23,32 Ω

X2 = 32,65 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 25,634 Ω

Pèrdues per efecte joule al rotor
Les potencies obtingudes en aquest cas són 15 W i 5 Var.

F
Vrms
(Hz) (V)(fasefase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E (V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonament
al

23

39,95

0,298

24,8

4,66

15,64

25,6

4,66

0,60

27,68

3r
harmònic

69

0,503

9,45E-3

24,8

13,9

0,057

25,6

13,9

1,95E-3

2,92E-4

5e
harmònic

115

0,283

2,66E-3

24,8

23,3

0,074

25,6

23,3

2,13E-3

3,49E-4

7e
harmònic

161

0,252

1,88E-3

24,8

32,6

0,093

25,6

32,6

2,24E-3

3,86E-4

Taula 13: Càlcul pèrdues per efecte joule al rotor.

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 27,681 W.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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Pèrdues per efecte joule a l’estator
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

23

39,95

0,298

24,841

6,61

3r harmònic

69

0,503

9,45E-3

24,841

6,66E-3

5e harmònic

115

0,283

2,66E-3

24,841

5,27E-3

7e harmònic

161

0,252

1,88E-3

24,841

2,63E-4

Taula 14: Càlcul pèrdues efecte Joule al estator.

Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 6,62 W.

Pèrdues mecàniques

Perd .mec.[W ]  K  9,81  382 

2 
 0,412 W
60

Les pèrdues mecàniques són de 0,412 W.

Pèrdues al ferro
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

23

39,95

0,298

24,841

4,66

15,64

1.125

0,65

3r harmònic

69

0,503

9,45E-3

24,841

13,99

0,057

1.125

8,66E-6

5e harmònic

115

0,283

2,66E-3

24,841

23,32

0,074

1.125

1,46E-5

7e harmònic

161

0,252

1,88E-3

24,841

32,65

0,093

1.125

2,31E-5

Taula 15: Càlcul pèrdues en el ferro.

Les pèrdues totals al ferro són de 0,65 W.
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5.3. TERCERA SITUACIÓ, 618 RPM

RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

618

60,104

41,665

en Ifase(A en rms)

0,8249

Temps
arrancada (ms)
425

Taula 16: Mesures fonamentals.

S’ha accelerat el volant a una velocitat de 618 rpm, aconseguint una tensió de 60,104 V en valor
RMS.
Per realitzar l’estudi tindrem en consideració les següents dades.

F(Hz)

Vrms (V)

Irms (A)

Fonamental

37

63,32

0,38

3r harmònic

111

0,89

1,19E-2

5e harmònic

185

0,63

4,73E-3

Taula 17: Mesures Fourier.

Els valors del esquema equivalent per a cada harmònic es,
Ona fonamental (f =37 Hz)

3r harmònic (f =111 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 24,841 Ω

X1 = 7,50 Ω

X1 = 22,49 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000889 Ω-1

bm = 0,00475 Ω-1

bm = 0,00149 Ω-1

X2 = 7,50 Ω

X2 = 22,49 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 25,634 Ω

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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5e harmònic (f =185 Hz)
R1 = 24,841 Ω
X1 = 37,48 Ω
gFE = 0,000889 Ω-1
bm = 0,000895 Ω-1
X2 = 37,48 Ω
R2 = 25,634 Ω

Pèrdues per efecte joule al rotor
Les potencies obtingudes en aquest cas són 50 W i 35 Var.
F
Vrms
(Hz) (V)(fasefase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E (V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonament
al

37

63,32

0,38

24,8

7,50

27,36

25,6

7,50

1,02

80,00

3r
harmònic

111

0,89

1,19E-2

24,8

22,4

0,128

25,6

22,4

3,75E-3

1,08E-3

5e
harmònic

185

0,63

4,73E-3

24,8

37,4

0,183

25,6

37,4

4,03E-3

1,25E-3

Taula 18: Càlcul pèrdues per efecte joule al rotor.

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 80,011 W.
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Pèrdues per efecte joule a l’estator
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

37

63,32

0,38

24,841

10,76

3r harmònic

111

0,89

1,19E-2

24,841

1,05E-2

5e harmònic

185

0,63

4,73E-3

24,841

1,67E-3

Taula 19: Càlcul pèrdues per efecte joule a l’estator.

Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 10,772 W.

Pèrdues mecàniques

Perd .mec.  K  9,81  618 

2 
 0,667 W
60

Les pèrdues mecàniques són de 0,667 W.

Pèrdues al ferro
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

37

63,32

0,38

24,841

7,50

27,36

1.125

1,99

3r harmònic

111

0,89

1,19E-2

24,841

22,49

0,128

1.125

4,37E-5

5e harmònic

185

0,63

4,73E-3

24,841

37,48

0,183

1.125

8,93E-5

Taula 20: Càlcul pèrdues al ferro.

Les pèrdues totals al ferro són de 1,99 W.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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5.4. QUARTA SITUACIÓ, 771 RPM

RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

771

74,24

50

en Ifase(A en rms)

0,9428

Temps
arrancada (ms)
460

Taula 21: Mesures fonamentals.

S’ha accelerat el volant a una velocitat de 618 rpm, aconseguint una tensió de 60,104 V en valor
RMS.
Per realitzar l’estudi tindrem en consideració les següents dades.
F(Hz)

Vrms (V)

Irms (A)

Fonamental

48

71,04

0,42

3r harmònic

144

1,13

1,20E-2

5e harmònic

240

0,63

4,73E-3

Taula 22: Mesures Fourier.

Els valors del esquema equivalent per a cada harmònic es,
Ona fonamental (f =48 Hz)

3r harmònic (f =144 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 24,841 Ω

X1 = 9,73 Ω

X1 = 29,19 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000889 Ω-1

bm = 0,00345 Ω-1

bm = 0,00115 Ω-1

X2 = 9,73 Ω

X2 = 29,19 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 25,634 Ω
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5e harmònic (f =240 Hz)
R1 = 25,27 Ω
X1 = 48,65 Ω
gFE = 0,000874 Ω-1
bm = 0,00069 Ω-1
X2 = 48,65 Ω
R2 = 26,07 Ω

Pèrdues per efecte joule al rotor
Les potencies obtingudes en aquest cas són 70 W i 50 Var.
F
Vrms
(Hz) (V)(fasefase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E (V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonament
al

48

71,04

0,42

24,8

9,73

30,27

25,6

9,73

1,10

93,05

3r
harmònic

144

1,13

1,20E-2

24,8

29,1

0,23

25,6

29,1

5,92E-3

2,69E-3

5e
harmònic

240

0,63

4,73E-3

25,2

48,6

0,18

26,0

48,6

3,26E-3

8,31E-4

Taula 23: Càlcul pèrdues per efecte joule al rotor.

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 93,053 W.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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Pèrdues per efecte joule a l’estator
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

48

71,04

0,42

24,841

13,14

3r harmònic

144

1,13

1,20E-2

24,841

1,07E-2

5e harmònic

240

0,63

4,73E-3

25,27

1,69E-3

Taula 24: Càlcul pèrdues per efecte joule a l’estator.

Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 13,152 W.

Pèrdues mecàniques

Perd .mec.  K  9,81  771 

2 
 0,831 W
60

Les pèrdues mecàniques són de 0,831 W.

Pèrdues al ferro
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

48

71,04

0,42

24,841

9,73

30,27

1.125

2,44

3r harmònic

144

1,13

1,20E-2

24,841

29,19

0,23

1.125

1,41E-4

5e harmònic

240

0,63

4,73E-3

25,27

48,65

0,18

1.144

8,50E-5

Taula 25: Càlcul pèrdues al ferro.

Les pèrdues totals al ferro són de 2,44 W.
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5.5. CINQUENA SITUACIÓ, 1000 RPM

RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

1000

102,53

66,667

en Ifase(A en rms)

0,9428

Temps
arrancada (ms)
550

Taula 26: Mesures fonamentals.

S’ha accelerat el volant a una velocitat de 1000 rpm, aconseguint una tensió de 102,53 V en valor
RMS.
Per realitzar l’estudi tindrem en consideració les següents dades.

F(Hz)

Vrms (V)

Irms (A)

Fonamental

64

100,35

0,47

3r harmònic

192

1,59

1,18E-2

5e harmònic

320

0,89

3,76E-3

Taula 27: Mesures Fourier.

Els valors del esquema equivalent per a cada harmònic es,
Ona fonamental (f =64 Hz)

3r harmònic (f =192 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 25,27 Ω

X1 = 12,97 Ω

X1 = 38,92 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000874 Ω-1

bm = 0,00259 Ω-1

bm = 0,00086 Ω-1

X2 = 12,97 Ω

X2 = 38,92 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 26,07 Ω

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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5e harmònic (f =320 Hz)
R1 = 25,27 Ω
X1 = 64,87 Ω
gFE = 0,000874 Ω-1
bm = 0,00052 Ω-1
X2 = 64,87 Ω
R2 = 26,07 Ω

Pèrdues per efecte joule al rotor
Les potencies obtingudes en aquest cas són 95 W i 100 Var.
F
Vrms
(Hz) (V)(fasefase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E (V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonament
al

64

100,35

0,47

24,8

12,9

45,68

25,6

12,9

1,59

194,42

3r
harmònic

192

1,59

1,18E-2

25,2

38,9

0,39

26,0

38,9

8,33E-3

5,43E-3

5e
harmònic

320

0,89

3,76E-3

25,2

64,8

0,29

26,0

64,8

4,15E-3

1,35E-3

Taula 28: Càlcul pèrdues per efecte joule al rotor.

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 194,423 W.

Pèrdues per efecte joule a l’estator
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

64

100,35

0,47

24,841

16,46

3r harmònic

192

1,59

1,18E-2

25,27

1,06E-2

5e harmònic

320

0,89

3,76E-3

25,27

1,07E-3

Taula 29: Càlcul pèrdues per efecte joule a l’estator.
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Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 13,472 W.

Pèrdues mecàniques

Perd .mec.  K  9,81  1000 

2 
 1,079W
60

Les pèrdues mecàniques són de 1,079 W.

Pèrdues al ferro
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

64

100,35

0,47

24,841

12,97

45,68

1.125

5,56

3r harmònic

192

1,59

1,18E-2

25,27

38,92

0,39

1.144

3,99E-4

5e harmònic

320

0,89

3,76E-3

25,27

64,87

0,29

1.144

2,21E-4

Taula 30: Càlcul pèrdues per efecte joule a l’estator.

Les pèrdues totals al ferro són de 5,56 W.

5.6. SISENA SITUACIÓ, 1150 RPM

RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

1150

116,67

75

en Ifase(A en rms)

1,06

Temps
arrancada (ms)
650

Taula 31: Mesures fonamentals.

S’ha accelerat el volant a una velocitat de 1150 rpm, aconseguint una tensió de 116,67 V en valor
RMS.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

Per realitzar l’estudi tindrem en consideració les següents dades.
F(Hz)

Vrms (V)

Irms (A)

Fonamental

73

112,60

0,60

3r harmònic

219

0,80

1,19E-2

5e harmònic

365

0,71

1,12E-2

Taula 32: Mesures Fourier.

Els valors del esquema equivalent per a cada harmònic es,

Ona fonamental (f =73 Hz)

3r harmònic (f =219 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 25,27 Ω

X1 = 14,79 Ω

X1 = 44,38 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000874 Ω-1

bm = 0,00227 Ω-1

bm = 0,00076 Ω-1

X2 = 14,79 Ω

X2 = 44,38 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 26,07 Ω

5e harmònic (f =365 Hz)
R1 = 25,27 Ω
X1 = 73,97 Ω
gFE = 0,000874 Ω-1
bm = 0,00045 Ω-1
X2 = 73,97 Ω
R2 = 26,07 Ω
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Pèrdues per efecte joule al rotor
Les potencies obtingudes en aquest cas són 100 W i 120 Var.
F
Vrms
(Hz) (V)(fasefase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E (V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonament
al

73

112,60

0,60

24,8

14,7

48,99

25,6

12,9

1,71

224,87

3r
harmònic

219

0,80

1,19E-2

25,2

44,3

0,17

26,0

38,9

3,63E-3

1,03E-3

5e
harmònic

365

0,71

1,12E-2

25,2

73,9

0,51

26,0

64,8

7,29E-3

4,16E-3

Taula 33: Càlcul pèrdues per efecte joule al rotor.

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 224,875 W.

Pèrdues per efecte joule a l’estator
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

73

112,60

0,60

24,841

26,83

3r harmònic

219

0,80

1,19E-2

25,27

1,07E-2

5e harmònic

365

0,71

1,12E-2

25,27

9,51E-3

Taula 34: Càlcul pèrdues per efecte joule a l’estator.

Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 26,85 W.

Pèrdues mecàniques

Perd .mec.  K  9,81  1150 

2 
 1,240 W
60

Les pèrdues mecàniques són de 1,240 W.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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Pèrdues al ferro
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

73

112,60

0,60

24,841

14,79

48,99

1.125

6,4

3r harmònic

219

0,80

1,19E-2

25,27

44,38

0,17

1.144

7,58E-5

5e harmònic

365

0,71

1,12E-2

25,27

73,97

0,51

1.144

6,82E-4

Taula 35: Càlcul pèrdues al ferro.

Les pèrdues totals al ferro són de 6,4 W.

5.7. SETENA SITUACIÓ, 1295 RPM

RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

1295

127,28

87,5

en Ifase(A en rms)

1,06

Temps
arrancada (ms)
750

Taula 36: Mesures fonamentals.

S’ha accelerat el volant a una velocitat de 1295 rpm, aconseguint una tensió de 127,28 V en valor
RMS.
Per realitzar l’estudi tindrem en consideració les següents dades.

F(Hz)

Vrms (V)

Irms (A)

Fonamental

83

126,34

0,67

3r harmònic

249

0,56

1,06E-2

5e harmònic

415

0,71

3,76E-3

Taula 37: Mesures Fourier.
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Els valors del esquema equivalent per a cada harmònic es,
Ona fonamental (f =83 Hz)

3r harmònic (f =249 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 25,27 Ω

X1 = 16,82 Ω

X1 = 50,44 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000874 Ω-1

bm = 0,00227 Ω-1

bm = 0,00067 Ω-1

X2 = 16,82 Ω

X2 = 50,44 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 26,07 Ω

5e harmònic (f =415 Hz)
R1 = 25,27 Ω
X1 = 84,08 Ω
gFE = 0,000874 Ω-1
bm = 0,00040 Ω-1
X2 = 84,08 Ω
R2 = 26,07 Ω

Pèrdues per efecte joule al rotor
Les potencies obtingudes en aquest cas són 120 W i 180 Var.
F
Vrms
(Hz) (V)(fasefase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E (V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonament
al

83

126,34

0,67

24,8

16,8

54,86

25,6

16,8

1,79

246,40

3r
harmònic

249

0,56

1,06E-2

25,2

50,4

0,28

26,0

50,4

4,93E-3

1,90E-3

5e
harmònic

415

0,71

3,76E-3

25,2

84,0

0,13

26,0

84,0

1,48E-3

1,71E-4

Taula 38: Càlcul pèrdues per efecte joule al rotor.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

125

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 246,404 W.

Pèrdues per efecte joule a l’estator
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

83

126,34

0,67

24,841

33,45

3r harmònic

249

0,56

1,06E-2

25,27

8,51E-3

5e harmònic

415

0,71

3,76E-3

25,27

1,07E-3

Taula 39: Càlcul pèrdues per efecte joule a l’estator.

Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 33,459 W.

Pèrdues mecàniques

Perd .mec.  K  9,81  1295 

2 
 1,397 W
60

Les pèrdues mecàniques són de 1,397 W.

Pèrdues en el ferro
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

83

126,34

0,67

24,841

16,82

54,86

1.125

8,03

3r harmònic

249

0,56

1,06E-2

25,27

50,44

0,28

1.144

2,06E-4

5e harmònic

415

0,71

3,76E-3

25,27

84,08

0,13

1.144

4,43E-5

Taula 40: Càlcul pèrdues al ferro.

Les pèrdues totals al ferro són de 8,03 W.
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5.8. VUITENA SITUACIÓ, 1520 RPM
RPMs
volant Ffonamental(Hz)
d’inèrcia

Vfase-fase(V
rms)

1520

148,49

100

en Ifase(A en rms)

1,1785

Temps
arrancada (ms)
1000

Taula 41: Mesures fonamentals.

S’ha accelerat el volant a una velocitat de 1295 rpm, aconseguint una tensió de 127,28 V en valor
RMS.
Per realitzar l’estudi tindrem en consideració les següents dades.

F(Hz)

Vrms (V)

Irms (A)

Fonamental

97

141,75

1,19

3r harmònic

291

2,00

9,45E-3

5e harmònic

485

1,13

5,96E-3

Taula 42: Mesures Fourier.

Els valors del esquema equivalent per a cada harmònic es,

Ona fonamental (f =97 Hz)

3r harmònic (f =291 Hz)

R1 = 24,841 Ω

R1 = 25,27 Ω

X1 = 19,66 Ω

X1 = 58,97 Ω

gFE = 0,000889 Ω-1

gFE = 0,000874 Ω-1

bm = 0,00194 Ω-1

bm = 0,00065 Ω-1

X2 = 19,66 Ω

X2 = 58,97 Ω

R2 = 25,634 Ω

R2 = 26,07 Ω

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.
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5e harmònic (f =485 Hz)
R1 = 25,27 Ω
X1 = 98,28 Ω
gFE = 0,000874 Ω-1
bm = 0,00039 Ω-1
X2 = 98,28 Ω
R2 = 26,07 Ω

Pèrdues per efecte joule al rotor
Les potencies obtingudes en aquest cas són 140 W i 220 Var.
F
Vrms
(Hz) (V)(fasefase)

Irms(A)
(estator)

R1
(Ω)

X1
(Ω)

E (V)

R2
(Ω)

X2
(Ω)

Irms(A)
(rotor)

Perdues
(W)

Fonament
al

97

141,75

1,19

24,8

19,6

47,86

25,6

19,6

1,48

168,44

3r
harmònic

291

2,00

9,45E-3

25,2

58,9

0,56

26,0

58,9

8,68E-3

2,82E-4

5e
harmònic

485

1,13

5,96E-3

25,2

98,2

0,20

26,0

98,2

1,97E-3

3,03E-4

Taula 43: Càlcul pèrdues per efecte joule al rotor.

Les pèrdues totals per efecte joule al rotor són de 168,45 W.

Pèrdues per efecte joule a l’estator
F(Hz)

Vrms (V)(fase-fase)

Irms(A)

Rh(Ω)

Perdues(W)

Fonamental

97

141,75

1,19

24,841

105,53

3r harmònic

291

2,00

9,45E-3

25,27

6,77E-3

5e harmònic

485

1,13

5,96E-3

25,27

2,69E-3

Taula 44: Càlcul pèrdues per efecte joule a l’estator.
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Les pèrdues totals per efecte joule al estator són de 105,539 W.

Pèrdues mecàniques

Perd .mec.  K  9,81  1520 

2 
 1,639 W
60

Les pèrdues mecàniques són de 1,639 W.

Pèrdues al ferro
F(Hz)

Vrms
(V)(fase
-fase)

Irms(A)
(estator)

R1(Ω)

X1(Ω)

E(V)

RFe(Ω)

Perdues
(W)

Fonamental

97

141,75

1,19

24,841

19,66

47,86

1.125

6,11

3r harmònic

291

2,00

9,45E-3

25,27

58,97

0,56

1.144

8,22E-4

5e harmònic

485

1,13

5,96E-3

25,27

98,28

0,20

1.144

1,05E-4

Taula 45: Càlcul pèrdues al ferro.

Les pèrdues totals al ferro són de 6,111 W.

5.9. ESTUDI DELS RESULTATS OBTINGUTS AL CALCUL DE PÈRDUES
Amb els resultats obtinguts es pot dir que en qualsevol tipus de pèrdues els Watts despresos per
els harmònics són menyspreables enfront a la ona fonamental. També cal dir que el cas d’estudi
és amb el motor en buit, i per tat els nivells de corrent i en conseqüència de pèrdues són mot
inferiors als nivells que es podrien veure en carrega, fent que l’afirmació de que les pèrdues
provocades per harmònics són menyspreables sigui valida en aquest cas, però no en altres
condicions de treball, ja que tot i que el tant per cent de pèrdues provocades per harmònics és
petit, els Watts generats per aquests és suficientment gran com pel seu estudi.
L’alimentació amb el dispositiu ACEE està composta per una ona fonamental de freqüència lligada
a la velocitat a la que gira el volant d’inèrcia, un 3r harmònic, un 5e harmònic i en alguns casos
fins a un 7e harmònic. La raó és que l’alimentació prové d’una màquina síncrona trifàsica d’imans
permanents, composta per sis debanats en el estator. Aquesta composició fa que l’ona resultant
sigui la suma de dues ones trapezoïdals.
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Els harmònics no tan sols produeixen pèrdues al ferro i al coure, provoquen parells de gir paràsits
que desgasten mecànicament la màquina, reduint el seu temps de vida. Especial atenció s’ha de
prendre amb el 3r harmònic, degut a que aquest i els seus múltiples es sumen al neutre provocant
corrents de neutre importants.
El que s’ha fet per estudiar les dades obtingudes en el càlcul de pèrdues és realitzar una sèrie de
gràfiques per desprès comparar-les. En tots el casos s’ha realitzat les gràfiques de les pèrdues
respecte la velocitat de rotació del volant d’inèrcia, és a dir de la tensió d’alimentació del motor.
Primer de tot s’ha tingut en compte l’ona fonamental. Les pèrdues grafiades són,

50Hz

Figura 77:Pèrdues per efecte Joule de l‘ona
fonamental al estator

50Hz

Figura 78: Pèrdues per efecte Joule de l‘ona
fonamental al rotor
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50Hz

Figura 79:Pèrdues al ferro per ona fonamental

Com es veu a la figura 78 i 79 la forma de les gràfiques de pèrdues per efecte Joule al rotor i les
pèrdues al ferro tenen una geometria molt semblants mentre que les pèrdues per efecte Joule al
estator són completament diferent. La semblança entre les pèrdues per efecte Joule al rotor i al
ferro és obvia si pensem que la manera de calcular els dos tipus de pèrdues estan molt
relacionades. En el cas de les pèrdues al ferro s’utilitza per calcular-les la força electromotriu,
mentre que a les pèrdues per efecte Joule al rotor s’utilitza el corrent al rotor, el qual per calcularlo s’ha utilitzat la “fem”, força electromotriu.
La representació de les pèrdues per efecte Joule al estator es pot representar amb una línea de
tendència exponencial. Fins a les 1.295 rpm els resultats segueixen una tendència lineal, però al
1.520 rpm les pèrdues augmenten molt per sobre de la resta. Aquest augment tant dràstic és
degut a l’augment del corrent d’entrada al motor, el qual depèn de la tensió aplicada al motor i de
la freqüència d’aquesta, que fa variar sobretot el valor de l’ inductància de la màquina. El corrent
d’entrada augmenta pràcticament el doble de la mesura presa per a la situació de 1.295 rpm, cosa
que fa augmentar 4 cops les pèrdues. Aquest augment és una mica estrany, ja que la línia de
tendència hauria de ser lineal. Com s’ha dit la principal raó és la tensió aplicada al motor, que en
cada cas és de freqüència diferent. Al augmentar la freqüència, augmenten sobretot les pèrdues
al ferro i per tant augmenta el corrent que necessita el motor. Això sumat amb que augmenta el
voltatge de la tensió d’entrada, fa que el corrent a 1.520 rpm augmenti de forma inesperada i per
tant augmentin les pèrdues per efecte Joule al estator.
Les pèrdues al ferro tenen una línea de tendència parabòlica, disminuint a partir de les 1.295 rpm.
Aquest fet és degut a la freqüència de l’energia d’entrada al motor. Aquest motor està dissenyat
per a funcionar a 50Hz, mentre que s’ està alimentant amb un rang de freqüències molt variat. Si
es mira la potencia reactiva i activa en cada arrancada es pot observar que a partir de les 1.000
rpm del volant d’inèrcia, és a dir quan superem la freqüència de 50 Hz, la Q és major que la P en
buit, mentre que per sota d’aquesta velocitat és al contrari. Aquest efecte és degut a que la
inductància de la màquina creix amb la freqüència,mentre que la resistència no.
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50Hz

Figura 80:Potencia activa i reactiva a diferents arrancada

Que hi hagi aquesta variació implica que el factor de potencia disminueix, arribant a un punt en
que la força electromotriu, E, disminueix respecte a l’anterior situació d’arrencada, amb menys
freqüència, fent disminuir les pèrdues al ferro. Aquest fet és una mica confús degut a que la força
electromotriu és directament proporcional a la freqüència i hauria d’augmentar a mesura que
augmenta aquesta. La raó perquè succeeix això és perquè la freqüència d’entrada és el doble de
la freqüència de disseny, fent la magnetització del ferro més fàcil gràcies a que el nombre de
ranures és parell.
Les pèrdues per efecte joule al rotor tenen la mateixa tendència parabòlica que les pèrdues al
ferro, degut a que el corrent del rotor s’ha calculat a partir de la força electromotriu.
Les pèrdues per 3r harmònic s’han grafiat obtenint,

50Hz

Figura 81:Pèrdues per efecte Joule del 3r harmònic al
rotor
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50Hz

Figura 82:Pèrdues per efecte Joule del 3r harmònic al
estator

50Hz

Figura 83:Pèrdues al ferro per 3r harmònic.

Com es veu en aquest cas les gràfiques no s’assemblen res a les vistes per a la ona fonamental i
fins i tot la línea de tendència de les pèrdues al ferro i al rotor tenen un punt no congruent amb el
que s’ha explicat sobre la seva semblança.
Les pèrdues per efecte Joule al estator tenen una línea de tendència parabòlica inversa on les
primeres freqüències d’alimentació generen unes pèrdues ascendents, però arriba un moment en
que les pèrdues s’estabilitzen i cap al final arriben a disminuir. Aquesta línea de tendència és
extranya, ja que teòricament al augmentar la velocitat de rotació del volant d’inèrcia hauria
d’augmentar tant la tensió d’alimentació com la freqüència i per tant el corrent d’entrada, però
s’ha de tenir en compte que la freqüència d’entrada del 3r harmònic a partir de certes velocitats
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del volant d’inèrcia comença a ser gran i en conseqüència les inductàncies de la màquina
augmenten, fent disminuir el corrent absorbit i per tant les pèrdues per efecte joule al estator.
A les pèrdues al ferro i a les pèrdues per efecte Joule al rotor succeeix el mateix efecte que en el
cas de l’ona fonamental, però amb la diferencia de que les freqüències superiors a 50 Hz i
múltiples de 2 s’assoleix abans i per tant hi ha la disminució de les pèrdues abans. L’únic anòmal
que hi ha és l’augment de les pèrdues al ferro al alimentar a les 1.520 rpm. Aquest augment
inesperat es pot explicar per una errada de presa de dades en el corrent d’entrada al motor, el
qual surt més alt del que hauria de ser.
Les pèrdues per 5e harmònic s’han grafiat obtenint,

50Hz

Figura 84:Pèrdues per efecte Joule del 5e harmònic al rotor

50Hz

Figura 85:Pèrdues per efecte Joule del 5e harmònic al estator
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50Hz

Figura 86:Pèrdues al ferro per 5e harmònic

En aquest cas no succeeix l’ incongruència del 3r harmònic, obtenint una forma de gràfica molt
semblant entre les pèrdues al ferro i les pèrdues per efecte Joule al rotor. Tot i això succeeix un
efecte contrari al explicat anteriorment, ja que les pèrdues comencen a disminuir a unes
freqüències més elevades que anteriorment. En aquest cas disminueixen a partir dels 1.150 rpm,
f=225 Hz, velocitat significativa en aquest harmònic, ja que és quan més pèrdues es produeixen en
els tres tipus de pèrdues.
Si no es fa una comparació tan profunda com l’anterior i únicament es comparen les pèrdues
totals per a cada velocitat, obtenim una tendència idèntica a totes les velocitat del ACEE. Les
pèrdues per efecte Joule al rotor són les majors pèrdues que hi ha, seguides per les pèrdues per
efecte Joule al estator, les pèrdues al ferro i per últim les pèrdues mecàniques.

Figura 87:Pèrdues totals als 1.000 rpm
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Figura 88:Pèrdues totals als 1.150 rpm

A la figura 87 i 88 es mostren les pèrdues totals a dos velocitats de rotació del ACEE, la resta de
gràfiques estan representades al Annex D.
Comparant cada tipus de pèrdues per a cada velocitat s’obté,

Figura 89:Pèrdues per efecte Joule al rotor
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Figura 90:Pèrdues per efecte Joule al estator

Figura 91:Pèrdues mecàniques
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Figura 92:Pèrdues al ferro

Si observem les gràfiques ens adonem que tenen molta semblança a les mostrades en la
descripció de les pèrdues en l’ona fonamental, ja que les pèrdues produïdes per els harmònics en
aquest cas són menyspreables.
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6. TEMPS D’ARRENCADA
Altre factor que s’ha mesurat és el temps d’arrencada del motor per a cada freqüència
d’alimentació. El temps que triga el motor en arribar a les seves prestacions nominals és
important coneixe’l per tal de poder triar la freqüència a la que s’alimentarà. En el nostre cas el
temps de resposta ha de ser reduït, mai superant 1s, ja que en aquesta aplicació és imprescindible
obtindre resposta del motor pràcticament d’immediat per poder sortejar l’onada a temps. Les
dades obtingudes han sigut,

Freqüència
d’alimentació 16,6
(Hz)

25

42

50

67

75

88

100

Temps
de
250
resposta (ms)

400

425

460

550

650

750

1000

Taula 46: Temps de reacció respecte freqüència d’alimentació.

Figura 93:Temps de resposta a l’arrencada

És important tenir en compte aquest gràfic per tal de triar el rang de freqüència en el que es farà
treballar el motor i per tant el rang de velocitats en el que ha d’estar el ACEE. El criteri de selecció
és trobar un rang de freqüències on el temps de resposta del motor no sigui molt variant, per
poder considerar que dins d’aquest hi ha un únic temps de resposta i que aquest temps sigui
reduït, mai superior a 1s. En aquest cas el rang de freqüències idoni és de 25 Hz a 70 Hz, ja que
com es veu el temps de reacció no és molt variable dintre d’aquest.
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7. EXTRAPOLACIÓ DE LES DADES
Un cop s’ha realitzat l’estudi, el següent pas és extrapolar les dades als motors estabilitzadors
utilitzats a l’embarcació. Sabem que els motors estabilitzadors tenen una configuració allargada
que fa que la reactància del estator sigui molt baixa. Sabent això podem dir que el tant per cent
de pèrdues per efecte Joule a l’estator sobre les pèrdues totals no tindran la mateixa importància
que tenien en el cas estudiat anteriorment, ja que la reactància en aquest cas és mínima i per tant
les pèrdues seran mínimes. A la vegada això implicarà un augment al percentatge de les pèrdues
al ferro, degut a que la fem del motor serà major gràcies a la poca caiguda de tensió a l’estator.
L’augment de la “fem” fa també que el corrent al rotor sigui més notable i per tant que el tant per
cent en pèrdues per efecte Joule al rotor augmentin.
Tant les pèrdues produïdes per l’ona fonamental com per els harmònics tindran aproximadament
la distribució percentual explicada. Les pèrdues produïdes pels harmònics en aquest cas seran
més presents que en el cas explicat, degut a que el nivell de corrent és més elevat.
Tot i les hipòtesis que s’acaben de presentar, la manera correcte d’actuar per saber l’efecte de
l’alimentació amb ACEE sobre els motors d’estabilització és realitzant un estudi del motor per
trobar l’esquema equivalent per després realitzar un estudi de les pèrdues. És important realitzar
l’estudi de pèrdues, ja que com s’ha explicat els motors estabilitzadors són en configuració
allargada i per tant la seva refrigeració és complicada, fet pel qual s’ha de tindre en compte les
pèrdues addicionals que es poden produir en aquest tipus d’alimentació. Al present projecte s’ha
explicat la metodologia a seguir per realitzar dits estudis.

139

140

Memòria.

8. ESTUDI ECONÒMIC
Cost del projecte
En el cost del present projecte s’ha considerat tot el material que s’ha utilitzat en aquest, amb el
que tenim la següent partida.

Partida

Total

Electrónica de control.

500 €

Botoneria i aparamenta elèctrica.

2.400 €

Total.

2.775 €

Per la partida d’electrònica s’ha considerat el kit DSP i el material divers que s’ha utilitzat per
realitzar la plataforma de control. Pel que fa a la segona partida, es considera que l’aparamenta
elèctrica és tot el material de potencia utilitzat.
És important dir que en aquest projecte la majoria del material utilitzat és reciclat d’altres
projectes, fent el cost d’aquest nul. Tenint en compte que el material reciclat ha estat tota la
cadena propulsora, el ACEE, el driver INFRANOR SQC-2i-240/40D, els motors estabilitzadors, el
motor de proves i tot el cablejat utilitzat, el cost, en el cas de que el material hagués estat de
fàbrica, pujaria de la següent manera.

Partida

Total

Cadena propulsora.

6.500 €

ACEE.

4.000 €

Driver INFRANOR SQC-2i-240/40D
Motors estabilitzadors
Motor de proves
Cablejat
Total.

El cost pujaria uns 13.700 €

1.500 €
1.000 €
200 €
200 €
13.700 €
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Aquesta és una valoració aproximada del material utilitzat, però també s’ha de tenir en compte
les hores de treball emprades. A la partida que s’ha realitzat s’ha fet una divisió per categories
professionals, tot i que totes estan realitzades per la mateixa persona.

Treballador

Funcions

Num. d’hores

Preu

Total

Operari.

- Aplec de material

10

40€/h

400 €

-

muntatge

150

40€/h

6.000€

- Realització de les proves

150

40€/h

6.000 €

90

40€/h

3.600 €

de

Fixació i
de material

- Pressa de dades
Enginyer.

100

80€/h

8.000 €

50

80€/h

4.000 €

- Aprenentatge tècnic

300

34€/h

10.200 €

- Realització de

100

80€/h

8.000 €

- Disseny del dispositiu
- Programació de control

Alumne.

documentació escrita
Total.

46.200 €

D’aquesta manera el cost d’aquest projecte és de 48.975 €.

Pressupost d’implantació de dispositiu ACEE en una embarcació hibrida
elèctrica

El següent pressupost reflexa el cost que suposaria l’ implantació d’un dispositiu ACEE en una
embarcació existent amb cadena propulsora híbrida elèctrica de com a mínim 13 CV de potencia
tèrmica i de com a màxim un pes de 1.900 kg. Només es considera el subministrament i
implantació del dispositiu ACEE i del sistema de propulsió vertical, en cap cas de la cadena
propulsora híbrida elèctrica.
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El material utilitzat seria,
Partida
Electrónica de control.
ACEE.
Driver INFRANOR SQC-2i-240/40D
Motors estabilitzadors
Botoneria i aparamenta elèctrica.
Cablejat
Total.

Total
500 €
4.000 €
1.500 €
1.000 €
2.400 €
200 €
9.600 €

El cost del estudi previ de l’embarcació, realització del projecte i implantació seria,

Partida
Estudi previ.

Total
500 €

Realització del projecte.

4.000 €

Implantació del dispositiu.

2.500 €

Les tres partides considerades estan descrites en ordre temporal, es a dir que abans de realitzar
un possible projecte s’ha de fer un estudi de l’embarcació en que es vol implantar el dispositiu i
valorar si es factible l’ instal·lació. En el cas de que sigui viable l’ implantació del dispositiu es
procedirà a la realització i redacció del projecte d’implantació del ACEE i sistema de propulsió
vertical. Per últim s’implantarà el dispositiu d’acord amb el projecte realitzat.
El cost total de l’ implantació seria de 16.600 euros.
En el cas de que tant l’embarcació com la seva cadena propulsora siguin de dimensions superiors
a les esmentades, el cost de l’ implantació del dispositiu augmentaria degut al increment del cost
del material a utilitzar, el qual no seria l’estàndard.

Aplicació d’un ACEE a la cadena propulsora de l’embarcació elèctrica LADY.

9. ESTUDI D’IMPACTE MEDIAMBIENTAL
L’execució d’aquest projecte no té una repercussió directe sobre el medi ambient. Segons el Reial
Decret Legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte Ambiental de projectes, aquest treball no està subjecte a cap estudi d’impacte
ambiental específic. Malgrat això i tot i que aquest projecte no tracta d’implantar un ACEE
directament a una cadena propulsora, tracta de ser l’ inici d’un estudi de les aplicacions del ACEE,
per en un futur implantar-ho a una cadena propulsora directament. Futura implantació que té
gran rellevància en l’aspecte d’impacte mediambiental, ja que segons el meu parer és la base per
al desenvolupament de la tecnologia híbrida en el transport. En aquest aspecte hi ha un impacte
ambiental directe pels motius que tot seguit s’expliquen.

Emissions atmosfèriques
A la propulsió de qualsevol transport que funciona amb motor tèrmic el principal focus
d’emissions atmosfèriques és el moment d’accelerar el motor, és a dir quan es requereix unes
prestacions altes d’aquest. Amb l’ incorporació d’un ACEE a la cadena propulsora d’una propulsió
hibrida és factible eliminar aquest moment, fent que el motor tèrmic treballi sempre en regim
permanent i per tant que emeti menys emissions atmosfèriques. Per tant és correcte dir que un
ACEE marca la diferencia entre un sistema de propulsió híbrid amb un estalvi d’emissions
considerable amb un amb un estalvi mediocre.

Soroll
L’impacta acústic causat per una cadena propulsora híbrida amb ACEE respecte a una cadena
propulsora formada únicament per un motor tèrmic és menor degut a que el regim de treball del
motor tèrmic a la cadena híbrida és continu, mentre que a la propulsió amb únicament un motor
tèrmic hi ha variacions de regim i per tant augment de soroll.
Altre factor a tenir en compte és que el motor tèrmic necessari en una cadena híbrida és de
menor potencia que una cadena propulsora de motor tèrmic, i per tant fa menys soroll.
Pel que fa al ACEE no produeix cap soroll ja que els motors que el formen són elèctrics. L’únic
factor de soroll d’aquest són els rodament, els quals si estan en òptimes condicions no fan soroll.

En resum, es considera que la futura implantació de les cadenes hibrides propulsores amb ACEE
tindrà un gran impacte ambiental, disminuint en un tant per cent mol elevat l’ impacte ambiental
de les cadenes propulsores. En conseqüència es considera que aquest projecte és el preludi de
futurs projectes amb un impacte ambiental molt rellevant.
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10. CONCLUSIONS
L’ alimentació de motors d’inducció amb dispositius d’acumulació d’energia cinètica és efectiva a
la vegada que simple de realitzar. En el present projecte s’ha demostrat que amb poc més d’una
electrònica simple i un dispositiu ACEE es pot realitzar una implantació efectiva. Tot i que no s’ha
pogut realitzar l’ implantació completa d’aquest, s’han realitzat els primers passos, posant a punt
el sistema de control, descarrega i mesura, per en un futur tindre aquesta tecnologia disponible
per a l’embarcació LADY.
El sistema de descarrega desenvolupat està basat en comanda amb contactor, la qual és
totalment manual i per tant requereix de la destresa del pilot de l’embarcació per triar el moment
oportú per engegar els motors. Aquesta dependència humana fa que el sistema de comanda a
descarrega hagi de ser pràcticament immediat, requisit que el contactor assoleix.
El sistema de carrega és més complex que el de descarrega, ja que és totalment automàtic. És
necessari que aquest sigui automàtic ja que no és viable fer-ho manual degut a la complicació de
valorar les variables de la cadena energètica que defineixen si és possible la carrega.
L’aplicació d’alimentar un sistema d’estabilització explicada és una idea innovadora que pot
millorar el transport marítim actual. Aquest sistema permet superar onades de manera
perpendicular al seu avenç, permetent variar les rutes. Tot i que s’ha esmentat, dita aplicació ni
s’ha estudiat ni desenvolupat, per tant s’insta a futurs estudiats a treballar sobre el tema.
És important tindre en compte que aquesta mena d’alimentació genera més pèrdues als motors
degut al tipus d’energia que genera, no sinusoïdal perfecte. Els harmònics poden arribar a ser un
problema greu a la nostre aplicació considerant que els motors que s’utilitzen són allargats i
estrets, fent que la seva refrigeració no sigui molt efectiva i per tant que un augment de les
pèrdues els afecti greument. Les pèrdues produïdes per els harmònics calculades en aquest
projecte es poden considerar menyspreables degut a que el motor utilitzat per realitzar les probes
és de potencia reduïda i a que la tensió a la qual som capaços d’arribar amb el ACEE per alimentar
dit motor és bastant inferior a la nominal d’aquest. S’insta a millorar l’actual ACEE per augmentar
la tensió d’alimentació i a caracteritzar tant les propietats dels torpedes com les pèrdues
generades per els harmònics de la manera que s’ha explicat en aquest escrit.
Amb el motor que s’ha utilitzat per realitzar les probes s’ha triat un rang de freqüències
d’utilització determinat, però aquest rang és específic i per tant s’ha de triar un nou rang per a
cada motor utilitzat. La metodologia per triar és l’explicada en el projecte, mesurant primer els
temps d’arrencada en cada freqüència d’alimentació per desprès escollir el rang més adequat. El
rang de freqüència adient per treballar amb motors d’inducció és el proper a 50 Hz, ja que
aquests estan dissenyats per a tal, però el ACEE de que es disposa no és capaç de donar la
suficient tensió amb aquestes freqüències, per tant, com ja s’ha dit, s’insta a millorar el ACEE
augmentant la seva kE.
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11. RECOMANACIONS I FUTURES LINEAS D’INVESTIGACIÓ
Es recomana prosseguir amb l’ implementació del ACEE a l’embarcació LADY, realitzant,
-

Caracteritzar els torpedes que s’utilitzaran a l’embarcació de la mateixa manera que
s’ha fet amb el motor de probes.

-

Realitzar proves de descarrega amb els torpedes utilitzant diferents connexions del
estator del motor com del estator de la maquina síncrona del ACEE. En aquest estudi
s’hauran de caracteritzar les pèrdues patides pels motors, el temps d’alimentació que
és capaç de subministrar el ACEE als torpedes i la reacció d’aquets a cada freqüència
d’alimentació. L’estudi del temps de descarrega junt amb l’estudi de reaccions del
motor a diferents freqüències d’alimentació serà l’eina per triar el rang de freqüències
d’alimentació (és a dir el rang de velocitats de gir en que ha de girar els ACEE) dels
torpedes en la futura alimentació dels torpedes.

-

Millorar el codi del sistema de control.

-

Fer el càlcul i tria de cablejat i proteccions necessàries per l’ implantació segura del
dispositiu.

-

Desenvolupar el sistema d’estabilització de l’embarcació.

-

Millorar el dispositiu ACEE actual.
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