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1.-Introducció 

 

Aquest projecte de final de carrera és la continuació dels treballs iniciats 

anteriorment per Gabriel Riera amb la construcció del casc de la llanxa i en Albert 

Peregrina amb el seu treball “Diseño y construcción del sistema de propulsión eléctrica 

de un catamarán de 3,4m de eslora”.  

El bot en qüestió és de competició, en la categoria menys potent que van propulsades 

normalment amb un motor tèrmic fora borda de 45CV. Nosaltres pretenem aconseguir 

les mateixes prestacions amb un motor tèrmic de 9CV. 

 

 1.1.-Motivació 

 

Les motivacions que m’han portat a desenvolupar aquest projecte de final de 

carrera són varies.  Volia fer un projecte de final de carrera que no fos purament teòric 

i on pogués aprendre coses noves. Per altre banda la propulsió elèctrica de vaixells és 

un món que li queda molt per desenvolupar i té un futur molt prometedor. Amb 

aquest projecte espero tenir la oportunitat de fer els càlculs de disseny necessaris i 

després poder comprovar-los fent els experiments i mesures necessàries.  

 

 1.2.-Objecte  

 

Com em comentat anteriorment aquest projecte pren el relleu de l’embarcació 

on la va deixar en Albert Peregrina.   
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Es començarà amb el muntatge i cablejat de tot el sistema propulsiu a l’embarcació. A 

partir d’aquí es començaran a dur a terme tots els assajos necessaris. Fen especial  

èmfasis al comportament del sistema davant dels transitoris d’arrencada.  

 

 1.3.-Abast 

 

El projecte abasta la construcció d’uns deflectors necessaris per poder provar 

els motors dins el tanc d’aigua del que disposem al laboratori d’alta tensió de l’escola 

d’enginyers industrials de Barcelona.  

Per altre banda es continuarà treballant en la millora del carenat de l’embarcació i la 

distribució interior dels components. 

Pel que fa a l’acumulador cinètic es faran les proves necessàries per tal de veure’n el 

seu comportament.  

Finalment s’analitzaran les dades amb oscil·loscopi de la resposta dels motors amb 

diferents grups electrògens, amb l’acumulador cinètic, compensador síncron i sense 

aquest. 

Es disposa de dos grups electrògens, un de 13CV de motor tèrmic i 6,5kVA d’alternador 

que utilitza una configuració típica en el mercat. L’altre és un 9CV de motor tèrmic 

amb l’alternador sobre dimensionat de 8,5kVA. S’analitzarà com responen cadascun 

davant els transitoris.  

Es vol demostrar que no necessitem més motor tèrmic sinó que amb un alternador 

sobredimensionat ja podem aconseguir les prestacions dessitjades. 
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2.-Estat inicial LlanxaRas 

 

Com ja s’ha dit en la introducció d’aquest PFC no es parteix des de cero sinó 

que és la continuació d’un projecte ja iniciat. Quan prenc el relleu del treball ja s’han 

fet les proves en el canal d’assajos de l’escola de camins de la UPC. Després de les 

proves es va veure reforçada la idea de pujar la borda disponible de l’embarcació per 

tal de protegir el sistema elèctric evitant l’entrada d’aigua per la zona de la popa.  

Igualment s’havia de tornar a repassar tot el cablejat dels variadors de freqüència que 

no van funcionar correctament el dia de l’assaig. L’estructura per tal de pujar la borda 

de l’embarcació estava ja iniciada.  

El grup electrogen ja incorpora el nou alternador TEKEL  de 8,5KVA tot i que s’ha tret 

de la llanxa per tal de poder muntar més còmodament l’estructura de protecció. 

Igualment el suport pels motors ja està configurat i instal·lat correctament amb les 

seves hèlixs acoblades.  

L’embarcació no disposa de timó ja que girarà gràcies a la propulsió diferencial (Tipus 

eruga). Les dues hèlixs són de tres pales, una gira a dretes i l’altre a esquerres per tal 

d’equilibrar la llanxa. Són hèlixs preparades per treballar en superfície.  

Al taller mecànic disponible a L’escola tècnica superior d’enginyers industrials de 

Barcelona(ETSEIB) s’estava acabant d’enllestir el muntatge de l’acumulador cinètic 

d’energia elèctrica que descriurem més endavant.  

El sistema de control i senyalització s’ha d’acabar de configurar i s’ha d’instal·lar a 

bord.  

Les principals feines que ens plantegem són les següents:  

 -Instal·lar l’acumulador i l’alternador a bord. 

 -Preparar la banyera per poder assajar els motors.  

 -Millorar la borda disponible per evitar l’embarcament d’aigua. 
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-Afegir les mesures de seguretat necessàries per protegir el pilot. 
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3.-Història 

 

La història de les embarcacions propulsades elèctricament es remunta al segle XIX. El 

pioner d’aquesta tecnologia fou Boris Semenovic(Va néixera Prusia l’any 1801 amb el nom de 

Moritz Herman von Jacobi). Aconsegueix de construir  un motor elèctric de corrent continua 

d’un cavall de potència aproximadament. És considerat segurament el primer motor elèctric 

útil de la història. 

 

Figura 1: Motor elèctric de Sir Boris Semenovic 

 

Gustave Trouvé l’any 1881 va construir un bloc que contenia el motor la hèlix i el timó en un 

sol conjunt constituint el primer motor fora borda. En un bot de 5,5 metres d’eslora i de 1,2 

metres de manega i alimentat amb dues bateries de bicromat potàssic va aconseguir una 

velocitat de 2,5 m/s baixant pel Sena. Durant els anys següents es van instal·lar més de cent 

d’aquests motors.  
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En aquells temps la propulsió elèctrica per a petites embarcacions tenia la gran avantatge de 

l’espai ocupat. Un motor elèctric i el seu conjunt de bateries ocupava molt menys d’espai que 

una màquina de vapor. Un vaixell de l’època de 27 peus de vapor podia ocupar 22 passatgers 

contra els 40 que podien ocupar l’embarcació elèctrica.  

 

El servei de guardacostes xinès va fer-se construir un vaixell de 15m d’eslora amb un motor de 

30CV que segons les dades de que es disposa podia agafar fins a 10 nusos. Aquest vaixell els 

oferia una gran avantatge contra els contrabandistes ja que al no tindre xemeneies no eren 

detectats amb tanta facilitat.  

 

L’enginyer francès Philippe Jean Bunau-Varilla dissenya  una draga de 25m d’eslora. La draga 

Rosario va treballar al riu Esla extraient balast per les línies ferroviàries. Entre les principals 

avantatges que tenia aquesta draga davant de les altres de vapor eren el no tenir la necessitat 

de cadenes i amarres, la tripulació podia ser d’un únic Home i tenia   més força. 

La draga tenia una estació de força externa, situada a terra. La planta de potència generava 

corrent a 2000V que ja a bord eren transformats a 200V. La Rosario disposava d’un motor de 

45CV, un de 10CV, un de 15CV i dos més de 25CV. 

Entre 1892 fins a 1949 la “Electric Launch Company(Elco) va construir més 6.000 embarcacions 

d’esbarjo d’ entre 18 i 127 peus. També es van desenvolupar vaixells per al servei de salvament 

marítim, de guerra i submarins. 

 

L’any 1932 es bota el bot Normandie de 313,5m. En el seu viatge inaugural ja es va endur la 

“banda blava”, que s’entrega al vaixell més ràpid en creuar d’atlàntic. Era capaç de transportar 

a casi 1400 persones entre passatge i tripulació. El vaixell constava de 4 turbines de vapor que 

donaven una potència de 200.000 CV i era capaç d’aconseguir una velocitat de servei de 30,5 

nusos i una velocitat punta de 32,5 nusos. L’any 1941 quan França va  ser envaïda per 

l’Alemania Nazi els estats units van confiscar el vaixell i el van convertir en transport de tropes. 

El dia 6 de febrer de l’any 42 es va declarar un incendi al bord. Tot i que el vaixell disposava 

d’un sofisticat sistema de contra incendis estava deshabilitat.  L’incendi es va poder controlar 

però la quantitat d’aigua que li van tirar va fer que escores i acabes bolcant.   
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4.- Màquines elèctriques 

 

En aquest apartat farem un breu repàs als principis de funcionament i les 

característiques de les màquines elèctriques de corrent alterna.  

Començarem amb les característiques generals i després ens centrarem amb les 

màquines específiques que tenim muntades a la LanchaRas.  

 

4.1.-Màquina síncrona  

 

La principal característica de la màquina síncrona és que gira a una velocitat 

constant. És per això que és l’alternador per excel·lència. No té sentit fer la 

representació de la gràfica parell-velocitat ja que amb qualsevol velocitat por aportar 

el màxim parell.  

𝑓 = 𝑃 ∗ 𝑁/60                        (1) 

Com es pot veure en la fórmula número 1 la freqüència(Hz) que ens donarà el 

generador depèn del nombre de pols (P) i de la velocitat amb que gira(rpm). 

Anàlogament per als motors podem escriure: 

𝑁 = 60 ∗ 𝑓/𝑝                         (2) 

Podem observar que en cas d’utilitzar un motor síncron podem regular la seva 

velocitat mitjançant un variador de freqüència.  

4.1.1.-Característiques constructives 

 

La màquina síncrona té debanats tant al rotor com a l’estator. En cas de 

funcionar com a generador que és el cas més habitual el rotor és alimentat amb 
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corrent continu mitjançant uns anells lliscants. Al rotar el sistema s’aconsegueix que  

l’estator vegi un camp magnètic rotatiu i s’hi indueixi un corrent altern. Amb el corrent 

d’excitació del rotor es regula la tensió de sortida.  

 

Figura 2: Esquema d'una màquina síncrona de pols sortints. 

 

Segons la velocitat a la que gira la màquina el rotor es fa llis o cilíndric o bé de pols 

sortints. Els generadors ràpids ( Turbines de vapor o gas) amb un o dos parells de pols 

han de girar a 3000 i 1500 rpm respectivament amb la qual cosa la força centrífuga és 

important, per això es fan llisos, a més a més per aconseguir grans potències aquest 

generadors creixen en llargària enlloc d’en diàmetre.  Els rotors de pols sortints per a 

generadors accionats per turbines hidràuliques que giren a velocitats molt més baixes.   

 

4.2.-Generador síncron TEKEL de 8,5KVA 

 

El grup electrogen original del que disposàvem era de la marca Honda accionat 

per un motor de benzina de combustió interna de 9CV de potència i acoblat a un 

alternador de 5,5KVA. Per tal de que aguantés millor els transitoris l’Albert Peregrina el 

va canviar per un de major potència. Concretament de 8,5KVA. La seva placa de 

característiques és la següent: 
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Fases Trifàsic + Neutre + Terra 

Tipus  S1 

Potència màxima  5,0KVA a 230Vac / 8,5KVA a 400Vac 

Tensió de sortida 230/400Vac 

Intensitat de sortida 21,2A / 12,3A 

Factor de potència  0,8 

Freqüència 50Hz 

Velocitat de gir  3000rpm 

Massa 38Kg 

Índex de protecció IP21 

  

La placa de característiques de l’alternador de 5,5KVA és la següent: 

Fases Trifàsic + Neutre + Terra 

Tipus  E1S1 

Potència màxima  5,5KVA a 400Vac 

Tensió de sortida 230/400Vac 

Intensitat de sortida 13,8 / 7,9A 

Factor de potència  0,8 

Freqüència 50Hz 

Velocitat de gir  3000rpm 

Massa 28,7Kg 

Índex de protecció IP21 

 

L’alternador de 5,5KVA se li ha acoblat un volant d’inèrcia.(El pes indicat a la taula 

anterior correspon únicament al pes del generador) La intenció és instal·lar-lo en 

paral·lel amb el generador per tal que en els transitoris aporti energia als motors. 

L’esquema de funcionament simplificat és el següent: 
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Figura 3: Esquema simplificat de la connexió dels alternadors. 

 

Tal i com es veu a la figura 2 l’alternador de 8,5 KVA està accionat pel grup electrogen 

amb el motor tèrmic. El segon generador s’acobla al acumulador cinètic d’energia 

elèctrica. En condicions normals el segon alternador actuarà com a motor, quan els 

motors sol·licitin més  intensitat degut a una arrancada passa a actuar com a 

generador consumint energia del volant d’inèrcia.  
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4.2.- La màquina asíncrona 

 

La màquina d’inducció s’utilitza majoritàriament com a motor.  

 

Figura 4: Rotor en gàbia d'esquirol. 

 

El principi de funcionament de la màquina d’inducció consisteix en generar un camp 

electromagnètic  a l’estator. Aquest camp rota solidàriament amb les fases. Si en el 

rotor hi posem un iman ja sigui permanent o no aquest tendirà a orientar-se amb el 

camp. Com que aquest és rotatiu s’induirà un gir en el rotor.  

 =
𝑓𝑠
𝑝

 

Tal com ens indica l’equació anterior la velocitat geomètrica   en rad/s és igual a la 

freqüència de la tensió dividit entre el nombre de pols.  Com que el rotor segueix el 

camp magnètic de l’estator sempre té una petita diferència de posició. Aquesta 

diferència s’anomena lliscament (s) i es quantifica segons la següent expressió: 

𝑠 =
𝑟 −
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Si el lliscament és positiu significa que el rotor segueix a l’estator de manera que 

treballa com a motor d’inducció. En canvi si és negatiu significa que el rotor és frenat 

per l’estator i per tant la màquina està treballant com a generador.  

 

 

La corba parell velocitat es presentat a continuació: 

 

Figura 5: Corba Parell-Velocitat 

 

Una característica molt important dels motors d’inducció és que donen un parell 

motor molt elevat des de l’arrencada, cosa impensable en un motor de combustió 

interna. El rendiment d’aquests motors és molt elevat poden  arribar a un 99% en 

motors experimentals construïts amb imans permanents de terres rares.  

 

 4.2.1.-Motor Tesla Model GF420T353  

 

Com a propulsió de la LlanchaRas disposem de dos motor Tesla de 2,2KW 

cadascun cortesia de Bombas ESPA amb seu a Banyoles. La taula de característiques 

del motor és la següent: 
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Potència 2,2KW 

Freqüència 50Hz 

Tensió 380V 

Revolucions  2830rpm 

Intensitat nominal  5,5A 

Intensitat d’arrencada 23A(4,2In) 

Rendiment 78% 

Factor de potència  0,82 

Parell nominal 6,2 N*m 

Parell d’arrencada 13,5 N*m 

Parell màxim 18,5 N*m 

Empenta axial superior 750N 

Empenta axial inferior 3000N 

Massa 13,9Kg 

Índex de protecció IP68 

 

El motor movia originalment una bomba d’aigua i està preparat per treballar submergit 

de forma permanent. És més, per tal de refrigerar i lubricar el sistema d’estanqueïtat el 

motor no pot treballar fora de l’aigua.  

A l’extrem de l’eix es va substituir el rodet de la bomba per una hèlix de superfície 

cedida per hélices y suministros navales. 

A l’apartat d’assajos s’afegirà la informació empírica obtinguda sobre els motors amb 

la hèlix acoblada.  
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5.-Casc de l’embarcació i distribució 

 

La Llanxa Ras és una llanxa ràpida tipus catamarà. L’eslora és de 3,45 m i la 

mànega de 1,60m.  Està fibrada amb fibra de vidre i resines de poliester constituint un 

casc de material compost tipus sandwich.  

 

Imatge  1: Vista superior del casc de l'embarcació. 

 

A la imatge anterior es pot veure la vista superior de l’embarcació amb les cotes 

principals. 

A la part més a popa, fora de l’embarcació i trobem els dos motors elèctrics que 

treballaran submergits i als quals hi van acoblades directament les hèlix de superfície.  

Una de les hèlix gira a dretes i l’altre a esquerres. Això es fa per tal d’anul·lar l’efecte 

d’empenta transversal que generen les hèlixs. Els motors estan subjectats per una 

estructura que va acoblada a l’embarcació de manera que es pot canviar l’angle d’atac 
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de les hèlix. De moment només es pot fer de manera manual però en futures 

modificacions és possible que es pugui controlar des del lloc de pilotatge.  

Just a popa de l’embarcació comença el carenat que s’ha realitzat amb xapa. Aquest 

carenat ha sigut necessari ja que s’ha vist que la borda quedava massa a prop de 

l’aigua i que en el moment d’aturar-se l’embarcació la pròpia ona generada embarcava 

aigua dins. Aquest s’estén fins a la posició de control del pilot situada per davant de la 

meitat de l’eslora. Aquest carenat és completat per la banda superior amb una tapa 

semicircular que fa de sostre. Per tal de rigiditzar el conjunt s’han instal·lat uns arcs de 

seguretat anclats directament al casc de l’embarcació. Pugen mitjançant uns 

passamans circulars verticalment fins a la part superior on es doblen per tal de fer la 

forma circular. Aquest sostre es pot obrir mitjançant dos cargols practicats al carenat 

que fan la funció de visagres.  

Per la part de proa s’ha instal·lat una estructura metàl·lica que té varies funcions. Per 

una banda està la funció d’augmentar la borda de l’embarcació per tal que no 

embarqui aigua, protegir el pilot i finalment fer de suport per la instrumentació de 

l’embarcació. Aquesta estructura té també forma semicircular i va pujant el seu puntal 

des de popa cap a proa de manera que comença a ras del casc a la proa i acaba a 

l’altura del cap a la zona on hi ha el pilot. Per tal de construir-la s’ha utilitzat 

passamans soldats i doblats convenientment.  

Es fixa al casc mitjançant cargols de mètric 6. A tot el llarg de l’eslora de l’embarcació 

es acoblar amb el laminat dues tires d’alumini per tal de practicar-hi uns forats roscats 

que és on s’acoblen els cargols que subjecten l’estructura. 

Ja dins el carenat i situats a popa podem trobar el grup electrogen. Aquest grup 

d’origen Honda se li ha retirat el suport original i se’n va construir un altre que 

permetés instal·lar-lo dins l’embarcació. Aquest suport es va construir amb angle 

ranurat i s’assenta a través de quatre “silentblocks”. Igualment porta una argolla a la 

part superior per tal de poder transportar-lo i extreure’l de la llanxa amb l’ajuda de la 

grua. 
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Inicialment es volia col·locar acte seguit del grup electrogen l’acumulador cinètic. 

Aquest punt no ha sigut possible per falta d’espai i perquè l’acumulador cinètic no ha 

sigut possible utilitzar-lo amb massa rodant per problemes de disseny.  

Just darrera del pilot, situat entre el grup electrogen i aquest últim va situada tota 

l’electrònica de control. El suport dels variadors de freqüència i de tot el cablejat ha 

sigut construït també amb angle ranurat. Aquesta construcció i el cablejat ha sigut 

duta a terme per l’Albert Peregrina. 

Des de la instrumentació en surten els cables que connecten amb els controls situats 

per davant del pilot i la instrumentació col·locada igualment en front del pilot. Per 

raons de seguretat es va considerar que era convenient que aquests funcionessin a 

12V ja que els cables passen al costat de les cames del pilot. Per altre banda a 

l’electrònica li arriba el cable de tensió de 400V trifàsic que surt del generador i li 

surten dos cables més trifàsics que van cap als motors. Per tal de fer passar aquests 

cables s’han embridat a la part més alta del carenat de forma que no toquen la sentina 

en cap moment. Tot i que els cables són impermeables s’ha cregut convenient 

mantenir-los el més allunyat possible de l’aigua. El cables circulen per la part superior 

del carenat a través del costat de bavor i baixen a la zona de l’electrònica de control 

formant sempre corbes generoses per tal de no degradar-los. 

 

L’acoblament entre els motors i la sortida de l’electrònica es realitza al costat del grup 

electrogen, per darrera de la zona d’evacuació dels gasos mitjançant dos connectors 

cònics amb un índex de protecció IP44. Aquest índex de protecció ens garanteix que no 

es mullaran les connexions en cas d’esquitxos però no ens permet que estiguin en 

contacte permanent amb l’aigua. Per tal de mantenir-los suspesos s’ha creat una 

fixació que va acoblada al suport del grup electrogen mitjançant angle ranurat. Els 

connectors mascle que surten de l’electrònica de control descansen sobre aquest 

anclatge de  manera que poden sortir per la part superior però no per la inferior ja que 

aquests s’eixamplen. Els dos connectors formen un angle d’uns 30 graus amb la 

vertical de manera que queden encarats a la popa, zona des de la qual ha d’’arribar els 

connectors del motor. Això s’ha fet per tal de no forçar als cables a fer corbes 
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excessives. Entre els dos connectors hi ha espai suficient de manera que és possible 

subjectar-los mentre es fan les connexions sense que l’altre connector molesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LlanxaRas: Millores i anàlisi  de la propulsió.    Miquel J. Vidal Parreu 

19 
 

6.-Disseny i construcció de deflectors 

 

Per tal de fer les proves necessàries amb les hèlix i els motors elèctrics s’han 

hagut de dissenyar i construir uns deflectors. Al laboratori disposem  d’un tanc amb 

unes dimensions de 100cm x 69cm i 59,5cm de profunditat. Quan es van realitzar 

proves anteriorment es va veure que els motors només podien funcionar a poca 

velocitat ja que quan s’acceleraven l’aigua esquitxava i sortia del tanc. 

Per tal de solucionar aquest problema es va pensar en el disseny i construcció d’uns 

deflectors per tal que fessin circular l’aigua sense que aquesta sortís del tanc. Amb 

aquesta solució pretenem que l’aigua que surti expulsada cap amunt sigui desviada per 

uns bidons que la facin tornar a entrar. 

 

Figura 6: Esquema del funcionament dels deflectors. Els motors impulsen l'aigua de dreta 

a esquerra i els deflectors s'encarreguen de fer recircular l'aigua. 

 

Per construir els deflectors vam reutilitzar un bidó d’oli buit i en Victor el va tallar en 

parts. Primerament ho fa fer diametralment de manera que van quedar dos 

semicilindres buits. Un cop fet això els va tallar per l’altura ja que eren massa llargs per 

entrar a la banyera.  

Un cop fet això vaig agafar les dues parts i em vaig disposar a soldar-les per la meitat 

amb una xapa enmig de 5mm que compleix varies funcions. Primerament dona 

rigidesa a la peça ja que les xapes laterals del bidó són molt fines i es dobleguen amb 

facilitat. Per una altre banda permet tindre un suport sobre el que soldar i finalment 

serà la peça que faci d’enllaç entre l’estructura i el bidó.  
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A l’hora d’intentar soldar les semiparts dels bidons va aparèixer  un problema amb la 

soldadura. Degut al poc gruix de la xapa aquesta es fonia al acostar-li l’elèctrode. Es va 

baixar la intensitat fins al mínim de la màquina de soldadura, tot i així l’única manera 

que no es fongués la xapa era fer punts de soldadura ràpids i procurant col·locar la 

punta de l’elèctrode sobre la xapa gruixuda. Tot i les precaucions preses els forats als 

bidons han estat més freqüents del desitjat.  

Per una altre banda i  degut també a la poca rigidesa de la xapa aquesta es deformava 

amb la temperatura de manera que el punt de soldadura no era capaç d’agafar la xapa 

i no s’aconseguia fer res.  

Tots aquests problemes van fer plantejar-nos la possibilitat de canviar la forma 

d’ajuntar els bidons. Entre les opcions tingudes en compte estaven les de posar una 

xapa entre ambdós  bidons i remaxar-ho tot. Aquesta opció es va desestimar finalment 

ja que donar forma a aquesta nova peça era molt complicat i degut a que la xapa dels 

bidons és corrugada no garantia que la subjecció fos suficientment rígida.  

Finalment es va optar per continuant fent punts de soldadura en tot el perímetre. Per 

tal d’evitar l’excés de temperatura que ens donava els problemes es va col·locar un 

drap humit a l’altre costat de la xapa. D’aquesta forma el drap donava inèrcia tèrmica a 

la xapa i vam aconseguir que aquesta no es fongués amb tanta facilitat.   

Al dia següent es van polir els bidons i es van pintar amb pintura polimèrica blanca 

d’esmalt apta per treballar submergida. Aquesta capa de pintura té la finalitat de 

protegir els bidons contra la corrosió de l’aigua a la que estarà sotmesa.  Tot i treballar 

amb aigua dolça ja hem vist que es presenta òxid de seguida en les parts que no estan 

pintades com poden ser cargols i femelles i en alguns punts de soldadura.  

Un cop va estar seca la pintura es va fer un laminat amb fibra de vidre (Mat-300) i 

resina de poliester al voltant de la unió entre ambdós bidons per tal d’assegurar la 

rigidesa del conjunt. Per tal de fer el laminat es va sortir fora del laboratori ja que 

l’emissió d’estirè (dissolvent) és irritant i perjudicial per a la salut. Es van realitzar uns 

forats al voltant de la unió entre ambdós bidons per tal de trenar-hi un cordill de fibra 

de vidre. Acte seguit es van retallar tires de Mat-300 amb longituds adequades per tal 
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de cobrir tot el perímetre tant per la part interior com per la part exterior. Aquestes es 

van col·locar en la seva posició definitiva per veure que no quedava cap zona sense 

reforç. Quan ja vam tindre el material tèxtil preparat vam fer la mescla entre la resina 

polimèrica que ja incorporava l’accelerador i el catalitzador. La barreja es va fer al 2% 

per tal de tindre temps suficient per treballar ja que la temperatura era elevada i es va 

considerar que una mescla al 3% podia donar problemes en aquest sentit. Com que el 

laminat consistia únicament en una capa de mat-300 amb superposició on acabava i 

començava cadascuna de les tires no es va tindre en compte el pic exotèrmic que es 

produeix durant el curat del laminat.   

Una vegada units els dos bidons vam començar a pensar en el disseny del suport 

encarregat d’unir els bidons, suportar els motors, donar rigidesa al conjunt i fer de 

punt d’unió per tal de poder treure i entrar el conjunt de dins el tanc d’assaig 

mitjançant una grua.  

Per fer la base del suport s’ha optat per utilitzar un passamà rectangular. S’ha tallat el 

passamà segons les mesures necessàries i s’ha procedit a soldar-lo correctament 

formant un rectangle. (Veure Annex número  1) 

En el disseny original el suport dels motors era aguantat únicament per dos 

passamans, un a cada costat. Com que l’estructura no podia ser simètrica perquè 

enmig hi havia de passar la planxa que unia els dos bidons i feia d’unió entre el suport i 

els bidons es va veure que no era prou rígid i s’hi va afegir una altre tirant de suport 

per rigiditzar el conjunt. Per sobre dels dos passamans s’han soldat dos angles ranurats 

enfrontats un amb l’altre. Cada un d’aquests angles s’assenta sobre els dos passamans 

citats anteriorment. Entre els dos angles va col·locada la xapa central que uneix les 

dues meitats dels bidons. A aquesta se li ha practicat un forat per tal de fer passar un 

cargol i fixar-la a l’estructura. Com que el bidó és semicircular i s’assenta sobre els 

passamans ja queda fixada sense cap grau de llibertat. S’han afegit un parell de cargols 

entre els dos angles ranurats per tal de fer pressió per evitar vibracions i exercir més 

força contra els bidons per tal de tindre’ls més subjectats.  

Sobre aquesta estructura va col·locada la peça que fa d’unió amb els motors. Per tal de 

fer la peça s’ha agafat un xapa de ferro de 3mm de gruix i s’ha doblegat al taller 
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mecànic segons les mesures necessàries.(Veure annex número 2). Un cop doblegat 

s’han fet els 3 forats necessaris a cada una de les ales per tal de fixar-hi el motor. Per 

evitar danyar els cables elèctrics que alimenten els motors s’ha utilitzat la goma de les 

càmeres d’aire de les bicicletes. Aquesta s’ha enganxat amb cola de contacte amb 

l’estructura en els costats vius on el cable té possibilitat de rosar. Per evitar el contacte 

metall-metall a la banyera es van col·locar tancs de fusta a la tapa dels bidons. Per això 

es van reutilitzar uns tacs disponibles al taller. Es van foradar les tapes dels bidons amb 

un petit forat de diàmetre 6mm i es van fixar els tacs amb cargols per a fusta de 

manera que el cap del cargol feia força contra la xapa i per l’altre banda el cos del 

cargol comprimia el tac contra la xapa. Es van col·locar un total de 24 tacs, 6 a cada 

tapa dels bidons. 

Finalment s’ha col·locat un càncam per tal de poder aixecar el conjunt amb l’ajuda 

d’una grua. El càncam originalment anava amb una rosca que s’ha decidit tallar i s’ha 

soldat finalment al centre del suport. Per aconseguir més superfície de soldadura s’ha 

practicat un forat a la xapa de manera que el càncam queda soldada per tot el 

perímetre exterior i pel centre. Per tal que la soldadura agafés correctament s’ha polit 

la base de la peça per retirar-li la protecció anticorrosió de la que disposava.   

Aquesta solució va ser complicada de realitzar i en consideracions següents es va veure 

que no era la millor solució. Una solució més bona hauria estat utilitzar una barra 

roscada doblegada a voluntat. D’aquesta manera ens hauríem estalviat feina i a més a 

més disposaríem de dos punts de suport amb l’estructura. 



LlanxaRas: Millores i anàlisi  de la propulsió.    Miquel J. Vidal Parreu 

23 
 

 

Foto 1:Vista parcial del soport dels motors col·locat dins el tanc de proves. 

 

Una vegada la soldadura va estar realitzada netejada correctament es va procedir a 

realitzar una prova de càrrega per assegurar que la peça aguantaria correctament el 

pes del conjunt. El pes dels motors amb els bidons i l’estructura s’estima al voltant dels 

30kg. Per tal de realitzar la prova vam fixar l’estructura al terra amb l’ajuda d’uns 

passamans. Per una banda vam penjar de la grua polar un dinamòmetre digital del que 

disposàvem  al taller i de l’altre banda a traves d’una corda hi vam penjar l’estructura 

aguantada per al càncam. Quan tot el muntatge va estar preparat es va procedir a 

aixecar la grua. Es va exercir un pes de 75kg contra la grua i es va veure que el càncam 

aguantava sense problemes. La prova es va realitzar 3 vegades per assegurar que no 

s’haguessin produït danys que la podrien haver trencat en altres càrregues.  

Una vegada va estar enllestit es va procedir a muntar el sistema tal com havia de 

quedar. Primerament es van col·locar els bidons en la seva posició i es va prendre la 

mesura per tal de realitzar els forats a la xapa en la posició corresponent. Per realitzar 

aquests forats, de diàmetre 8mm, es va començar per fer un petit forat de 2mm de 
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diàmetre amb una petita màquina de bateria ja que el trepant normal no  entre 

verticalment al tocar amb la tapa superior dels bidons. Un cop realitzat aquest forat ja 

s’ha pogut realitzar el de 8mm entrant primerament el trepant inclinat. S’han realitzat 

dos forats a cadascuna de la xapa per tal de bloquejar el gir. Els cargols entren a través 

de l’angle ranurat, travessen la xapa que uneix els bidons i surten a través de l’altre 

angle ranurat i s’hi fixa la  femella.  

Un cop va estar enllestida la fixació dels bidons es va fixar l’estructura que fixa els 

motors sobre l’angle ranurat. Per tal de fixar-la s’ha buscat el centre de gravetat 

longitudinal i s’ha marcat per tal de fixar-lo. Per realitzar la unió s’han utilitzat sis 

cargols de diàmetre 8mm. S’han col·locat 3 cargols a cada costat del campcan de 

manera que en cada costat hi ha dos cargols que es fixen sobre un dels angles i un 

sobre l’altre angle, de manera que finalment cadascun dels angles rep la força de 3 

cargols.  

Quan ja es tenia fixada l’estructura de suports dels motors als bidons s’ha procedit a 

desmuntar els motors de la llanxa. Els motors van fixats amb 3 cargols, també de 

diàmetre 8mm i separats entre si 75mm entre centres. Un cop desmuntats s’han 

muntat sobre l’estructura amb l’ajuda d’uns taquets de fusta que ens mantenien el 

motor suspès a l’altura que necessitàvem i evitaven que l’hèlix toques al terra. 

Un cop s’ha tingut tota l’estructura llesta s’ha traslladat amb l’ajuda d’un transpallet la 

banyera fins al costat de la grua polar que hi ha al taller. No és possible utilitzar cap 

altre grua de les que hi ha al taller ja que l’estructura s’ha d’aixecar aproximadament 

2m per tal de sobrepassar la banyera i poder-la dipositar dins.  

A la banyera s’hi ha col·locat goma al terra i als laterals on no hi ha tacs de fusta per tal 

d’evitar picadures de la pintura que acabarien per oxidar la banyera. Un cop enllestits 

tots els preparatius a elevat l’estructura amb l’ajuda de la grua. S’ha pogut comprovar 

que el centre de gravetat estava ven determinat ja que amb prou feines s’inclina 

l’estructura uns 10º cap a un dels costats. Amb la precaució de no passar per sota de 

l’estructura i amb l’ajuda de guants de protecció s’ha portat el conjunt fins a sobre del 

tanc d’aigua(De moment buit) i s’ha procedit a baixar-la lentament fins a tindre-la dins. 
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Per tal d’evitar vibracions s’han col·locat unes falques que bloquegen el moviment de 

l’estructura dins la banyera. 

En les proves realitzades el primer dia al patí del taller es va veure que en el moment 

de l’arrencada sortia aigua del tanc. Una vegada arrencats els motors l’aigua ja 

circulava com s’espera i no en sortia més. Per tal d’evitar això es va col·locar un capa 

de metacrilat unint les dues parts superiors dels bidons. Al centre del metacrilat s’hi va 

practicar una obertura rectangular per tal de fer sortir els cables d’alimentació dels 

motors. Per evitar danyar-los es van protegir amb tub corrugat d’uns 100mm a la zona 

per on travessaven el metacrilat. 
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7.-Assajos dia 22 de juliol 

 

Un cop van ser enllestits els deflectors que s’han d’encarregar de desviar l’aigua durant 

els  assajos es va procedir al disseny dels mateixos. Per fer els assajos es s’utilitza un pati del 

darrera del laboratori d’alta tensió de l’Escola tècnica superior d’enginyers industrials de 

Barcelona ja que s’utilitza un grup electrogen dotat de motor de benzina i és necessari 

disposar d’un espai ventilat.  

Igualment teníem a la nostra disposició uns contactors per tal d’invertir l’ordre de fases del 

motors i poder així canviar el sentit de gir. Aquests contactors disposen també d’un sistema 

“shunt” per tal de poder enregistrar el voltatge entre dues fases  a través d’un oscil·loscopi. 

Aquest shunt consta d’un transformador d’intensitat amb aïllament galvànic que ens assegura 

que els 400V no passin per l’oscil·loscopi. La relació de transformació del transformador 

d’intensitat és 5/5A. 

 

Es va haver de dissenyar un nou grup de connectors per tal de poder connectar els dos motors 

simultàniament.  A més a més per major protecció tant dels motors com del grup electrogen es 

van afegir dos interruptors magneto-tèrmics, un per a  cada motor. Aquests igualment ens 

permetien engegar únicament un dels motors. 
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Foto 2:Vista superior del sistema de contactors. 
 

Per fer les primeres proves es va optar per no utilitzar els sistemes de la barca ja que aquests 

estaven muntats i era complicat de treure de dins el laboratori d’alta tensió. Enlloc d’això es va 

utilitzar un grup electrogen extern de la marca “Honda” amb les següents característiques: 

 

Honda GX390  13CV  6,5KVA 

 V A kW(COP) kW(Max) Cos Φ 

3N ~ 400 10 5,2 5,6 0,8 

1 ~ 230 10 3,6 4 1 

 50 Hz  100 Kg  IP23 
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Foto 3:Fotografia del grup electrogen "Honda" de 13Cv. 
 

Els motors que propulsen la llanxa són de 2,2kW cadascun amb una intensitat nominal de 5,5A 

i una intensitat d’arrencada de 23A. 

Per fer l’assaig es va omplir el tanc d’aigua fins a cobrir completament els motors. 

Aproximadament la meitat de la capacitat del tanc. Es va dur fora amb l’ajuda d’uns traspallet i 

es portar tot l’equip fins al pati. Es van fer el corresponent muntatge per tal de dur a terme 

l’assaig. 

 

Un cop ja estava tot llest es va carregar de combustible el grup electrogen i se’l va arrencar. 

Vam haver d’esperar aproximadament uns 5 minuts regulant l’”estàrter” abans el motor 

tèrmic no va estar calent i en condicions de poder subministrar electricitat correctament.  

Un cop fet això es va procedir a l’arrencada d’un dels motors en posició d’ endavant.  

En el moment d’engegar hi ha una petita quantitat d’aigua que surt despedida del tanc, al cap 

d’un moment l’aigua ja comença a circular tal com esperàvem i no es perd aigua. Quan vam 
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provar l’arrencada cap enredera la situació era similar tot i que la quantitat d’aigua que sortia 

fora del tanc era considerablement menor i despreciable.  

 

Un cop comprovat que els deflectors funcionen correctament es procedeix a fer diferents 

arrancades per tal de veure com es comporta el sistema amb les arrancades a grans trets.  

Quan s’intenta connectar un segon motor estant el primer engegat el transitori d’aquest es 

torna llarg i a vegades no arriba a règim nominal. Es detecta una important caiguda de tensió, 

amb una mínima de 135V al intentar engegar els dos motors simultàniament. Degut a que no 

teníem connectat en aquesta primera prova ni el freqüencímetre ni l’oscil·loscopi no es va 

poder determinar la caiguda d’intensitat tot i que a jutjar pel soroll del motor tèrmic va ser 

important.  

Al intentar invertir el sentit de gir d’un dels motors el transitori és menor i tot i que hi ha una 

caiguda de tensió important fins al voltant de 160V el grup electrogen és capaç de recuperar-la 

i fer funcionar el motor correctament. 

Al cap d’uns 15 minuts de proves al connectar els dos motors junts el grup electrogen no és 

capaç de mantenir-se i acaba de calar-se. S’intenta arrencar de nou amb èxit però aquest no és 

capaç de recuperar la velocitat nominal.  

 

La causa més provable d’aquesta fallada és que el motor s’ha “Ofegat” ja que al intentar 

subministrar més potencia de la que pot injecta més benzina que no és capaç de cremar. Prova 

de que aquesta deu ser la causa d’error és que si s’espera un temps prudencial, al voltant dels 

20 minuts el motor torna a arrencar normalment sense problemes. Això és degut a que s’ha 

evaporat la benzina acumulada dins els pistons. 

Un cop acabat aquest primer assaig és necessari buidar la banyera ja que tot i haver pintat la 

major part de l’estructura de suport dels motors hi ha parts on hi apareix òxid. Per buidar la 

banyera s’ha procedit a fer un sifó amb una manega i encarar-lo a un dels desaigües 

disponibles. Mentre s’anava buidant la banyera s’ha tornat tot el material al seu lloc i s’han 

anotat les notes del assaig. 
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Quan el nivell d’aigua dins la banyera ja no ha estat suficient per què el sifó continues treien 

aigua s’ha acabat de buidar amb l’ajuda d’una fregona.     

 

La segona jornada d’assajos es va realitzar el dia 22 de juliol del 2008 dins el laboratori. Aquest 

cop es va utilitzar l’acumulador cinètic de 5,5kVA al que se li va haver de dissenyar i construir 

un nou coixinet per tal de fer-lo servir sense massa. En l’assaig hi van participar també el 

senyor Ricart Bosch i un estudiant la tesi del qual tracta els acumuladors cinètic, el senyor 

Ramón Garrigosa. 

 

El grup electrogen utilitzat va ser un altre cop el de 13CV i 6,5kVA.  Amb l’oscil·loscopi podem 

mesurar la tensió entre dues fases a l’entrada dels contactors dels motors(canal 1), la 

intensitat que circula per l’acumulador cinètic a través d’un “shunt”(canal 3) i la intensitat que 

circula pels motors(canal 2). A més a més es disposa de tres amperímetres que mesuren el 

corrent procedent del grup electrogen, el corrent que circula a través de l’acumulador cinètic i 

la intensitat que circula pels motors.  

 

Per tal de connectat l’acumulador cinètic d’una manera més suau s’ha dissenyat un sistema 

mitjançant una bombeta de 125V i 60W que s’encarregarà que primerament l’activació de 

l’acumulador cinètic sigui com  a màquina asíncrona i després una vegada arrencada es 

transformi en màquina síncrona. Per tal de fer aquesta arrencada primerament es fa circular el 

corrent d’excitació través d’una bombeta. D’aquesta manera limitem la intensitat que arriba al 

motor. D’aquesta manera atenuem el pic d’arrencada degut a que quan el rotor està parat és 

com si estiguéssim fent un curt circuit. Una vegada està el rotor girant es connecta 

directament l’excitació a través d’un pont.  
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Figura 7: Esquema del sistema d'arrencada de l'acumulador cinètic. 
  

Les característiques generals de l’oscil·loscopi són les següents: 

Marca Yokogawa 

Model DL-1640 

Mostres 200 Mostres/segon 

Processador 200MHz 

Tipus Oscil·loscopi digital 

 

Una vegada enllestits tots el preparatius s’ha engegat el grup electrogen. S’ha de destacar que 

aquest està situat al patí del taller i que l’electricitat arriba a través d’un cable de 25m de 

longitud i 1,5mm2 de secció. Això és important de tindre-ho en compte perquè és una 

impedància sèrie important que m’erma els transitoris al limitar el curt circuit del grup 

electrogen.  
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La primera mesura que s’ha registrat ha estat l’arrencada de  l’acumulador cinètic.  

 

 

Imatge  2: Arrencada acumulador cinètic, oscil·lacions pendulars, connectats al grup 
electrogen de 13Cv. 
 

La primera arrencada que s’ha fet de l’acumulador cinètic ha donat lloc a oscil·lacions 

pendulars. Aquestes es deuen a que les dues màquines no es posen d’acord amb la tensió i 

s’envien energia reactiva d’una a l’altre. Aquest fet es dona de forma aleatòria depenent 

bàsicament de la posició relativa del rotor i l’estator de màquina.    El primer pic que s’observa 

en el canal número 3 és l’activació de l’acumulador cinètic a com a màquina asíncrona, com el 

segon pic és la transformació a màquina síncrona.  És de destacar que s’ha mesurat una 

intensitat de 1,4A circulant des del generador i 2,9A a través de l’acumulador cinètic. Tot i que 

s’ha de tindre en compte que la intensitat és un fasor aquestes dades hauran de ser 

analitzades amb més detall. D’aquesta feina se’n encarregarà el senyor Ramón Garrigosa, 

l’estudiant de doctorat ja que la complexitat i extensió de l’anàlisi queden fora de l’abast 

d’aquest projecte.   
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La freqüència angular que s’ha mesurat de l’acumulador ha sigut de 3180rpm, el que significa 

que està per sobre dels 50Hz. Concretament aplicant la formula que ens dona la freqüència 

generada per una màquina síncrona: 

 

𝑓 = 𝑃 ∗ 𝑁/60 

 

Aplicant la formula ens apareix que la freqüència de l’acumulador cinètic és de 53Hz. 

Com es pot apreciar a la imatge la  intensitat de pic en el moment de l’arrencada com a 

màquina asíncrona, a través de la bombeta, puja fins a 16A al aplicar el factor d’escala i el 

shunt. En el segon pic que s’observa la intensitat puja fins a 8,5A aproximadament. Després la 

intensitat baixa fins a valors al voltant dels 6,5A. En el moment de connectar com a màquina 

síncrona la intensitat puja fins a 14A. A partir d’aquí ni la tensió ni la intensitat s’estabilitzen i 

és necessari desconnectar. La tensió oscil·la entre 230V i 420V. 
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La segona prova que s’ha realitzat ha consistit en repetir la primera. Aquesta vegada 

l’acumulador cinètic s’ha sincronitzat correctament amb l’alternador del grup electrogen i no 

ha donat lloc a les oscil·lacions pendulars.  

 

 

Imatge  3: Arrencada de l'acumulador cinètic amb el grup electrogen de 13Cv. 
 

Aquesta vegada s’ha connectat directament l’acumulador cinètic com a màquina síncrona. 

S’observa que el pic és molt més pronunciat. Tal com es pot mesurar a través de la imatge 

obtinguda amb l’oscil·loscopi es pot observar que el pic de tensió arriba a 4 quadradets, és a 

dir puja fins a  0,2V. Com que la mesura es realitza a través d’un shunt de característiques 

60mV-5A s’arriba a la conclusió que el pic d’arrencada arriba als 16,66A. S’observa igualment 

que el transitori d’arrencada és ràpid. L’escala de temps està en 2 segons per divisió. Es pot 

observar que el pic important dura menys de mig segon i que el sistema ja està totalment 

arrencat a partir dels 2 segons.  La intensitat consumida per l’acumulador cinètic s’estabilitza al 

voltant del 2,5A. La caiguda de tensió en el moment de l’arrencada ha arribat fins a 300V i s’ha 

estabilitzat de seguida.  La intensitat mesurada pel l’amperímetre que mesura la intensitat de 
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l’acumulador cinètic ha estat novament de 2,9A i la que circula a través del grup electrogen de 

1,4A. La velocitat de rotació de la màquina ha sigut de 3075rpm el que vol dir que la freqüència 

generada per la màquina ha sigut de 51,25Hz.  

 

La tercera prova que s’ha fet és l’arrencada d’un motor sense acumulador cinètic. 

 

Imatge  4: Arrencada d'un sol motor sense l'acumulador cinètic. 
 

El pic d’arrencada en el moment de connectar el motor ha arribat fins a 0,4V a través del shunt 

de 80mV/5A. Per tant la intensitat en el moment de l’arrencada ha sigut de 25A. Acte seguit la 

intensitat s’ha estabilitzat al voltant de 0,1V aproximadament a la pantalla de l’oscil·loscopi, és 

a dir que s’estabilitza al voltant de 6,25A. La tensió no s’estabilitza i oscil·la entre 420V i 380V 

aproximadament. Això fa que el motor també oscil·li i no aconsegueixi arribar a la velocitat 

nominal raó per la qual consumeix més intensitat.  
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En la quarta prova realitzada s’ha connectat primerament l’acumulador cinètic i acte seguit 

s’ha engegat un dels motors endavant. La imatge capturada amb l’oscil·loscopi és la següent: 

 

Imatge  5:Arrencada de l'acumulador cinètic i d'un dels motor endavant. Grup 
electrogen de 13Cv. 
 

Com s’observa a la imatge capturada amb l’oscil·loscopi l’arrencada de l’acumulador cinètic és 

correcta i no es produeixen oscil·lacions pendulars. En el moment d’arrencar el primer motor 

el pic d’intensitat d’aquest és de 0,5V, també a través d’un shunt de 80mV/5A. Per tant la 

intensitat mesurada en l’arrencada  és de 32A. La caiguda de tensió no ha sigut excessiva tot i 

que a partir d’aquest moment ha començat a oscil·lar. El motor no acabava d’arrencar com 

s’esperava i anava també accelerant i frenant seguint les oscil·lacions elèctriques.   S’observa 

que la l’evolvent de la intensitat és més llarga. Això es deu probablement a que el grup 

electrogen ha de moure tant el motor com l’acumulador cinètic, de manera que necessita més 

temps per recuperar la tensió. Comparant amb la primera imatge l’envolvent ha  sigut un 

segon més llarga, passant de 2 a 3 segons.  
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En la cinquena prova que s’ha dut a terme s’ha connectat un sol motor sense l’acumulador 

cinètic i s’ha fet la prova d’arrencar-lo endavant i enredera. 

 

Imatge  6:Arranca d'un motor endavant i enredera grup electrogen de 13Cv. 
 

S’observa a la imatge que hi ha dues arrencades endavant i una enredera. Els dos primers pics 

corresponen a l’arrencada endavant i l’últim enredera. La intensitat en el moment de 

l’arrencada puja fins a 0,4V, és a dir fins a 25A aproximadament. La tensió novament no s’ha 

pogut estabilitzar i ha oscil·lat entre 380 i 420V. En la segona arrencada s’observa que el pic és 

lleugerament inferior. Això és degut a que el rotor encara girava degut a la inèrcia.  

A través dels contactors s’ha invertit el sentit de gir del motor. S’observa que just abans del pic 

hi ha un buit en el canal de la intensitat. Això és degut a que l’oscil·loscopi ha enregistrat el 

moment el qual no circula intensitat ja que un dels contactors ha desconnectat però l’altre 

encara no ha connectat amb les fases invertides. El pic d’intensitat en el moment de 

l’arrencada a contracorrent ha arribat fins a  40A. La caiguda de tensió ha sigut molt important 

fins a baixar a 180V aproximadament. Seguidament s’observa uns buits en els dos canals, són 
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deguts a que el contactor ha saltat unes quantes vegades ja que la tensió que rebia ha baixat 

per sota de la tensió de manteniment. Acte seguit la tensió s’ha anat recuperant 

progressivament fins a arribar als 420V on ha començat a oscil·lar novament.  

 

La sisena prova que s’ha realitzat ha consistit en engegar amb l’acumulador cinètic i provar 

novament de fer arrencada endavant i enredera. 

 

 

Imatge  7: Arrencada d'un  dels motors endavant i enredera amb l'acumulador 
cinètic, grup electrogen 13Cv. 
   

En aquesta prova s’observa primerament a través del canal 3 l’arrencada de l’acumulador 

cinètic. S’observa que l’arrencada ha sigut satisfactòria ja que els pics d’arrencada han sigut 

suaus. La intensitat quan s’ha arrencat a través de la bombeta com a màquina asíncrona ha 

sigut de 4A. En el moment de sincronitzar com a màquina síncrona la intensitat ha pujat casi 

fins a 12A per baixar després fins a 2A i estabilitzar-se. Durant aquesta arrencada el grup 
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electrogen ha sigut capaç de mantenir correctament la tensió. En el moment d’arrencar 

endavant el primer motor la intensitat ha pujat fins a 25A. La tensió ha caigut fins a 370V i s’ha 

recuperat en 2 segons fins a arribar a 420V i tornar novament a baixar fins a 400V. En el 

moment de l’arrencada enredera el pic d’intensitat ha arribat a 32A. La tensió ha caigut fins a 

180V aproximadament hi ha necessitat uns 3 segons per tal de recuperar-se. Juntament amb la 

caiguda de tensió s’observa una petita caiguda de tensió en el motor.  El consum registrat ha 

sigut de 4,3A endavant. En el cas de l’arrencada enredera la intensitat ha variat entre 3,9 i 

4,7A. El consum general que es mesura a través del grup electrogen ha sigut de 3,5A. La 

pendent de recuperació de la tensió ha sigut menor. 

 

La següent prova realitzada ha consistit en arrencar els dos motors endavant sense 

acumulador cinètic. 

 

Imatge  8:Arrencada dels dos motors endavant, grup electrogen 13Cv. 
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En l’arrencada dels dos motors endavant sense acumulador cinètic s’observa que al arrencar 

els dos hi ha una caiguda de tensió molt important. Primerament s’han arrencat els dos motors 

endavant i acte seguit s’ha fet la inversió. El pic d’intensitat a l’arrencada ha arribat als 0,6V, el 

que ens indica que la intensitat ha sigut de 37,5A en el shunt de 80mV/5A. En aquest moment 

hi ha una caiguda de tensió apreciable tot hi el grup electrogen és capaç de recuperar la tensió 

tot i que no la mante constant. Això és degut a que la regulació d’aquest actua amb retard i ho 

fa de manera brusca. És un problema que ja ens esperàvem al treballar amb aquest tipus de 

grups. En el moment de fer la inversió el pic d’arrencada és més suau. Es poden mesurar a la 

pantalla de l’oscil·loscopi 0,5V, que aplicant la llei de transformació a través del shunt ens dona 

una intensitat de 25A. En aquest cas la intensitat en fer la inversió ha sigut més petita que en el 

moment de l’arrencada. Això pot ser degut a dues coses. Una té a veure amb els motors i 

l’altre amb el grup electrogen. 

En el cas dels motors el que pot haver passat és que aquests ja tenien el rotor en moviment i 

per tant no es produeix el curt circuit típic de l’arrencada dels motors. Si la posició relativa 

entre rotor i estator és favorable això pot donar lloc a un pic d’arrencada més suau. 

Pel que fa al grup electrogen és possible que ja anés sobrecarregat i que en el moment de 

l’arrencada no fos capaç de subministrar tot la potència que requerien els motors.  

Com es pot veure en la imatge del canal 1 la tensió cau de manera brusca en el moment de 

l’arrencada mantenint-se un parell de segons per sota de 200V. Durant aquest temps s’aprecia 

que la intensitat en els motors no arriba al nominal. S’ observa igualment que els dos motors 

no estant en nominal a través de la banyera i que un dels motors absorbeix més potència que 

l’altre. 

La intensitat mesurada a través de l’amperímetre connectat a la sortida del grup 

electrogen(Després de l’allargador de 25m) ha sigut per l’arrencada endavant entre 7,5 i 9,2A. 

En el moment de fer el revers  ha pujat entre 9,3 i 12,5A. 

Pels motors en el moment d’engegar endavant ha donat una intensitat de 6,3A i al fer 

enredera de 9,3A. 
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La següent prova que s’ha fet ha consistit en arrencar primerament l’acumulador cinètic i acte 

seguit connectar els dos motors a la vegada.  

 

 

Imatge  9: Arrencada amb acumulador cinètic i els dos motors, grup electrogen de 
13Cv. 
 

Com es pot observar en la imatge l’arrencada de l’acumulador cinètic és satisfactòria. El pic 

d’arrencada és suau arribant únicament a 0,2V, és a dir 17A. El transitori com a màquina 

asíncrona dura menys d’un segons i la tensió és recupera amb normalitat. En el moment de 

connectar com a màquina síncrona, sense la bombeta que fa de resistència, el pic d’arrencada 

arriba només  a 0,1V, el que ens indica que la intensitat ha arribat fins a uns 8A. La durada del 

transitori és molt semblant al de la primera arrencada. Acte seguit la intensitat consumida per 

l’acumulador cinètic baixa i es mante al voltant dels dos ampers. No s’aprecia una caiguda de 

tensió en el moment de connectar com a màquina síncrona. Quan es connecta els dos motors 

a la vegada s’aprecien dos pics d’intensitat. Un per part dels motors i l’altre per part de 

l’acumulador cinètic. El motor tèrmic es cala en el moment de l’arrencada.  
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Fent un zoom a la imatge es pot observar que la intensitat consumida pels motors arriba fins a 

0,6V a través del shunt de 80mV/5A. Això ens indica que la intensitat consumida pels motors 

ens aquest instant és de 37,5A. En el següent període es manifesta un pic d’intensitat en 

l’acumulador cinètic. Ampliant la imatge es pot veure que arriba fins a 0,4V, que ens indica que 

la intensitat ha arribat fins a 33A per l’acumulador cinètic. Aquesta mesura pot ser errònia ja 

que per la banda de sota la ona queda tallada perquè s’acaba la pantalla i per sobre queda 

tapada per l’ona de la intensitat dels motors. Per tant com a mínim la intensitat a través de 

l’acumulador cinètic ha sigut de 33A.  

 

La següent prova ha consistit en repetir la prova anterior per veure si el tèrmic es cala sempre 

o només ho fa a vegades.  

 

Imatge  10: Arrencada dels dos motors amb l'acumulador cinètic, grup electrogen de 
13Cv. 
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En aquesta segona prova s’ha connectat l’acumulador cinètic com a màquina asíncrona, no 

s’ha fet el pas a màquina síncrona. S’observa que el consum d’intensitat és major que en el 

primer cas. El pic d’arrencada d’aquesta és petit no arribant a als 0,2V, s’estima a partir de la 

imatge que se situa al voltant dels 0,18V. Fent la transformació pertinent a través del shunt de 

60mV s’arriba a la conclusió que la intensitat mesurada és de 15V. En menys de mig segon la 

intensitat ja està estabilitzada al voltant dels 4A. S’ha mesurat en proves anteriors que quan es 

connecta com a màquina síncrona la intensitat consumida és de 2A. La tensió cau 

lleugerament al voltant dels 360V i es recupera en uns 2 segons. En el moment de l’arrencada 

es mesura una tensió de 0,7V a través del canal 2 de l’oscil·loscopi. Com en el cas anterior és 

possible que la intensitat hagi pujat més però aquesta queda solapada per la mesura de la 

tensió a través del canal número 1. Segons aquesta mesura, realitzada a través del shunt de 

80mV/5A la intensitat mesurada és de 44A. Pel que fa a l’acumulador cinètic s’ha mesurat una 

intensitat bastant menor. Arriba a la pantalla de l’oscil·loscopi fins aproximadament 0,25V. 

Això ens dona una intensitat aproximada de 21A. Com en el cas anterior quan es connecten els 

dos motors el motor tèrmic es cala.  
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La següent prova a consistit en engegar un motor i després l’altre, els dos amb posició d’ 

endavant.  

 

 

Imatge  11: Arrancada dels dos motors sense acumulador cinètic, grup electrogen 
13Cv. 
 

Com es pot observar en la imatge en el moment de l’arrencada la intensitat arriba fins a un pic 

a l’oscil·loscopi de 0,4V, és a dir 25A. La tensió en aquest moment no cau gaire però comença a 

oscil·lar amb una envolvent lleugerament inferior als dos segons. El pic se situa uns 10V per 

sobre dels 400V i el punt de menys tensió al voltant dels 380V. La intensitat consumida 

després de l’arrencada és aproximadament de 6,25A, s’observa que oscil·la però ho fa de 

manera més suau que la tensió.  

El pic d’arrencada al engegar el segon motor és lleugerament superior. Se situa al voltant de 

0,5V, 31,25A. La mesura ens coincideix amb el pic d’arrencada del primer motor més la 

intensitat consumida per aquest, és per aquest motiu que el segon pic és major que el primer.  
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La tensió en aquest moment cau fins a 350V aproximadament i no és capaç de recuperar-se. 

S’observa que fluctua i baixa durant els primers 4 segons i després es recupera lleugerament 

en els 4 següents.  

Aquesta última prova va consistir en arrencar l’acumulador cinètic i acta seguit engegar els dos 

motors. Primer un i després l’altre. 

 

 

Imatge  12: Arrencada de l'acumulador cinètic i els dos motors, grup electrogen. 
 

L’acumulador cinètic s’ha engegat com a màquina síncrona directament. Com s’observa el pic 

donat és petit arribant únicament a 0,2V, és a dir que la intensitat màxima ha sigut de 16,7A. 

L’acumulador cinètic s’ha comportat correctament i no hi ha hagut oscil·lacions pendulars. La 

tensió s’ha recuperat en menys de dos segons després d’arrencar l’acumulador. La intensitat 

mesurada en règim estable s’ha situat a 3A.  

En el moment d’arrencar el primer motor el pic d’intensitat d’aquest ha arribat fins a 25A. 

L’acumulador cinètic ha patit també un pic però molt més suau. Fent una ampliació de la 

imatge s’observa que és lleugerament inferior a 0,1V, uns 8A. La intensitat consumida ara per 
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l’acumulador es situa al voltant dels 6A i la consumida per un dels motors es situa a 6,25A però 

fent uns pics importants.  

La tensió ha petit una caiguda d’uns 30V i s’ha anat recuperant amb uns 3 segons, moment en 

que hem arrencat el segon motor. 

Al arrencar aquest segon motor el pic d’intensitat ha pujat novament fins als 31,25A 

aproximadament. El pic donat per l’acumulador cinètic ha sigut de lleugerament superior al 

d’abans situant-se al voltant dels 14A. S’observa que els motors no acaben d’arrencar 

correctament ja que la intensitat es manté massa alta durant aquest temps. 

La tensió té una caiguda molt important fins al voltant dels 200V.  

A partir d’aquí s’observa que hi ha una caiguda de freqüència molt important ja que el grup 

electrogen no es capaç de donat tanta potència. 

Una vegada apagats els motors s’observa que el grup electrogen és capaç de recuperar 

ràpidament la freqüència i la tensió. 
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7.2.-Proves dia 7 d’agost 

 

La segona jornada de proves es va realitzar al laboratori d’alta tensió de l’escola 

tècnica superior d’enginyeria industrial de Barcelona el dia 7 d’agost. En aquests 

assajos hi van participar el senyor Ricard Bosch, Albert Peregrina, en Victor Fuses i un 

servidor. Per tal de realitzar les proves es va omplir la banyera del motors fins a l’altura 

de l’eix, quantitat mínima d’aigua per tal que els motors puguin treballar 

correctament.  

Per altre banda l’Albert Peregrina va acabar de fer el muntatge dels aparells de control 

de la LlanxaRas, control per contactors i control per variador de freqüència. A part dels 

controls els comandaments de la llanxa incorporen també una centraleta electrònica 

que informa sobre les variables elèctriques. La corralera que també incorpora no es va 

muntar ja que la llanxa estava en sec i per tant no es podia mesurar el funcionament 

d’aquest aparell. 

S’ha col·locat una pinça amperimètrica a una de les fases que es dirigeix cap als 

motors. La mesura de tensió amb l’oscil·loscopi s’ha col·locat entre dues fases a la 

sortida del generador i la mesura d’intensitat s’ha fet també a la sortida del generador 

a través d’un shunt de 10A/60mV. Aquesta mesura es realitza a través del canal 2 de 

l’oscil·loscopi, la mesura de tensió es mesura a través del canal 1.  

Les proves s’han fet connectant primerament a xarxa per comprovar el funcionament 

del sistema, després amb el grup electrogen de 13CV i 6,5kVA, finalment amb el grup 

electrogen que incorpora la llanxaRas muntat dins d’aquesta(9CV de motor tèrmic i 

alternador de 8,5kVA). L’embarcació s’ha portat al pati del taller ja que era necessari 

un espai ventilat per tal d’engegar el motor tèrmic.  

S’ha de destacar que el carenat de l’embarcació és fet amb xapa metàl·lica i que feia 

un dia calorós i solejat. S’han fet les mesures de temperatura a l’interior de 

l’embarcació per tal de veure si la temperatura era excessiva i s’havia de fer alguna 

modificació. Ja que l’embarcació estava parada i per tant no li entrava aire per davant 

que la refrigeres les condicions de la prova eren les més desfavorables possibles. 



LlanxaRas: Millores i anàlisi  de la propulsió.    Miquel J. Vidal Parreu 

50 
 

La primera prova que s’ha realitzat ha consistit en arrencar un motor a través dels 

contactors i connectats a xarxa. La tensió que arriba de xarxa és de 403V. Aquesta 

prova ens ha permès veure que s’ha col·locat malament la mesura de tensió ja que la 

pinça divisòria per 100 que envia el senyal a l’oscil·loscopi estava col·locada en sèrie i 

per mesura tensió s’ha de col·locar en paral·lel.  

S’ha solucionat el problema i s’ha continuat amb la segona prova. 

 

Aquesta segona prova ha consistit novament en repetir la primera i fer les mesures 

d’intensitat i tensió. En aquesta prova s’ha mesurat que la intensitat consumida pel 

motor ha sigut de 2,8A a través de la pinça amperimètrica. La pantalla de control ha 

marcat 1A, aquesta mesura no és significativa ja que s’ha vist que la centraleta estava 

desprogramada. El fet de fer les mesures des de diferents aparells ens ha permès 

detectar l’error. 

 

Imatge  13: Arrencada d'un motor a través de contactors, connectats a xarxa. 
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Com es pot observar en la imatge la caiguda de tensió és ínfima en el moment de 

l’arrencada. La tensió màxima mesurada a través del canal 2 de l’oscil·loscopi ha sigut 

0,38V, que a través del shunt significa que hem tingut una intensitat màxima 

d’arrencada de 63A. 

 

Imatge  14: Arrencada del segon motor amb contactors connectats a xarxa. 

 

En l’arrencada del segon motor s’aprecia un comportament idèntic que en el cas 

anterior. L’arrencada dura aproximadament 3 períodes, és a dir uns 6ms.  

En aquesta segona prova s’han connectat els dos motors a través del sistema de 

contactors. No es disposa d’imatge de l’oscil·loscopi per a aquesta prova. S’ha 

comprovat que els dos motors funcionen correctament i que el sistema de deflectors 

és capaç de fer recircular l’aigua correctament. La pinça amperimètrica ha marcat 4,5A 

de nominal.  
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La tercera prova ha consistit en arrencar un motor a través dels variadors de 

freqüència.  

 

Imatge  15:Connexió d'un motor a través dels variadors de freqüència connectats a xarxa. 

 

Com es pot apreciar en la imatge es detecta un primer pic de tensió que puja 

aproximadament fins als 16A aproximadament. Aquest és el pic d’arrencada degut a 

que el rotor estava totalment quiet. Acte seguit hi ha una caiguda de la intensitat i 

s’observa la rampa d’arrencada. La tensió nominal s’ha estabilitzat després al voltant 

dels 25A.  L’amperímetre ha detectat un corrent de 3A. La pantalla de control detecta 

que hi ha bastants harmònics.  
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Imatge  16:Zoom de l'arrencada amb variadors de freqüència connectats a xarxa. 

 

En aquesta imatge s’observa que la intensitat no segueix una ona sinodal. S’observen 

dos pics característics que ens indiquen que estem davant del tercer i el cinquè 

harmònic. La pantalla de control mesura també harmònics i com sospitàvem ens indica 

que el tercer i el cinquè harmònic són abundants, havent una major presencia del 

cinquè.En aquesta quarta prova ja s’ha connectat el grup electrogen de la LlanxaRas. 

Recordem que disposa d’un motor tèrmic de 9CV i un alternador sobredimensionat de 

8,5KVA. La connexió al generador es realitza a través de l’allargador trifàsic de 25m i 

1,5mm2 de secció. La pantalla de control de l’embarcació, l’analitzador de xarxes, ens 

marca una tensió d’ entre 406 i 409V. El voltímetre col·locat a la sortida de l’allargador 

ens marca entre 409 i 410V. Primerament s’ha fet una arrencada amb contactors d’un 

dels motors. La pinça amperimètrica ha detectat un pic d’intensitat de 4,9A. La tensió, 

mesurada a la pantalla ha detectat una caiguda màxima de 382V. La tensió s’ha 

estabilitzat en 394V i la intensitat a 3,4A. 
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Per tal de comprovar si la tensió que mesurem és deguda a que l’alternador no és 

capaç d’arribar als 400V o bé el problema està en el cable de 25m que el connecta fins 

als motors hem consultat el catàleg de “General Cable” per tal de trobar la impedància 

d’un cable similar i veure la caiguda de tensió que es produiria.  

El catàleg consultat es pot trobar a l’annex. El cable consta d’una secció de 1,5mm i 

dóna una caiguda de tensió de 22,16V/A*km amb un cosinus de fi de 0,8.  

A partir d’aquesta dada i tenint en compte que disposem d’un cable de 25m i que hi 

circulen 3,4A de intensitat nominal ens dóna lloc a una caiguda de tensió de 1,88V. En 

cas que el cosinus de fi fos 1 la caiguda de tensió puja fins a 27,56V/A*km és a dir una 

caiguda de tensió en el cable de 2,34V. 

Podem veure que el cable té una caiguda de tensió apreciable però no justifica tota la 

diferencia que hi ha entre els 400V de nominal i els 396 que mesurem. És possible que 

els 2V es perdin en les connexions elèctriques i per error en les mesures. 

 

Imatge  17:Arrancada amb contactors d'un motor connectat a la LlanxaRas, grup 

electrogen de 9Cv i 8,5kVA. 
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Com s’observa a través de la imatge capturada de l’oscil·loscopi el pic de tensió ha 

sigut important. Concretament s’observa que la tensió detectada en el canal 2 ha 

arribat fins als 180mV aproximadament. Aquesta mesura ens indica que la intensitat 

ha arribat als 30A. La tensió s’ha recuperat linealment amb un temps aproximat de 

500ms. No ha sigut capaç de mantenir-se als 400V, ha baixat fins als 394V, però s’ha de 

tindre en compte que hi ha els 25m de cable que connecten amb la llanxa situada al 

pati.  

 

Imatge  18:Zoom de l'arrencada amb contactors connectats a la LlanxaRas, 9Cv i 8,5kVA. 

 

Com s’observa en  el zoom realitzat de l’arrencada aquesta dura aproximadament 3 

períodes. S’Observa la caiguda de tensió que es produeix a l’arrencada i ja en l’últim 

període de la tensió es pot observar una lleugera recuperació de la tensió. Això ens 

estima el temps de reacció de l’excitació del grup electrogen en 0,15segons 

aproximadament.  
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La següent prova va consistir en engegar els dos motors endavant amb els contactors.  

 

Imatge  19: Arrencada dels dos motors a través dels contactors, grup electrogen de 9Cv i 

8,5kVA. 

 

Com es pot observar en la imatge el pic d’arrencada amb els dos motors és molt 

important. L’oscil·loscopi ha detectat una tensió màxima en el canal número 2 de 

305mV, es pot observar que el primer pic arriba a sortir de la pantalla de l’oscil·loscopi. 

Aquesta tensió, traduïda a intensitat a través del shunt de 5A/60mV ens dona una 

intensitat d’arrencada de 51A.  S’observa igualment una caiguda de tensió molt 

accentuada que arriba a un mínim de 320V mesurats a la pantalla de control. La tensió 

es recupera normalment en un temps aproximat d’un segon. Es veu igualment que no 

és capaç de mantenir la tensió en els 400V sinó que aquesta baixa fins als 380V 

aproximadament. 
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Imatge  20: Zoom de l'arrencada amb contactors dels dos motors, grup electrogen de 9Cv 

i 8,5kVA. 

 

Com es pot observar en la ampliació l’ona de tensió és molt sinodal, presentant l’ona 

d’intensitat algunes irregularitats. Hi ha tres períodes on  la intensitat és clarament 

més elevada. Com ja hem dit anteriorment en el primer pic la intensitat arriba als 51A, 

en el segon pic ja baixa fins a 47A aproximadament i en el tercer període arriba als 

25A. Un cop arrencat es mesura una intensitat constant de 7,5A.  

Durant l’arrencada i fins el moment en que el generador és capaç de mantenir la tensió 

s’observen fluctuacions en la intensitat. 
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La sisena prova va consistir en fer una engegada endavant i fer la inversió dels dos 

motors. En el moment de l’arrencada es detecta un pic amb l’amperímetre de 6,2A i a 

l’hora de fer la inversió un segon pic que arriba a ser 11A. Quan s’ha realitzat la 

inversió el diferencial ha saltat. Això pot ser degut a un desequilibri molt accentuat 

entre fases que fa que el diferencial detecti una fuga encara que no n’hi hagi i per això 

salta. 

Es va tornar a armar el diferencial i es va procedir a repetir la prova. Aquesta segona 

vegada el diferencial no va saltar. S’ha mesurat una intensitat en l’arrencada de 7A 

mantinguts i al fer la inversió de 12A. A través de la pantalla de control s’observa una 

caiguda de tensió en el moment de l’arrencada de 370V i en el moment de fer la 

inversió aquesta baixa fins als 318V. 

 

Imatge  21:Arrencada i inversió amb els dos motors a través dels contactors, grup 

electrogen de 9Cv i 8,5kVA. 
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La tensió cau més en el moment de fer la inversió perquè seria necessària més energia 

reactiva subministrada pel generador. És possible que aquesta reactiva necessària ens 

la pugui subministrar l’acumulador cinètic. 

 

Imatge  22:Zoom de l'arrencada dels dos motors amb contactors, grup electrogen de 9Cv i 

8,5kVA. 

 

Tal com es pot observar en la imatge l’arrencada ha durat com és normal tres 

períodes. S’ha canviat l’escala del canal número 2 per tal que l’ona no ens quedi fora 

de la pantalla i es solapi menys amb el canal 1 que mesura la tensió. El pic de tensió 

que s’ha mesurat en el canal 2 arriba fins als 0,3V, que a través del shunt ens indica un 

pic d’intensitat de 50A. El segon pic de intensitat és lleugerament inferior al primer i el 

tercer ja és clarament inferior. Es pot observar en el canal 1 que els pics de l’ona de 

tensió es van retardant cada vegada més. Això ens indica que hi ha una caiguda de la 

freqüència. Fent un càlcul aproximat es pot arribar a la conclusió que la tensió ha 

caigut fins al voltant dels 35Hz. Per realitzar-lo hem contat que des del moment de 

l’arrencada fins que acaba la pantalla de l’oscil·loscopi hi ha cinc valls en la onada, és a 

dir 5 semiperíodes. Com que l’escala horitzontal ens divideix en 20ms cadascuna de les 
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celes podem determinar que hi ha 2,5 períodes en 80ms que fent una senzilla regla de 

tres ens indica que hi ha una freqüència de 32,5Hz. 

Com ja ens esperàvem la caiguda de freqüència ha sigut apreciable ja que el motor 

tèrmic és petit i té menys capacitat per mantenir la velocitat que no si fos un motor 

més gran. Per contra, com sabem, un motor més petit i amb menys potència 

consumeix menys que un motor gran. 

 

Imatge  23: Inversió amb contactors, grup electrogen de 9Cv i 8,5kVA. 

 

En aquesta imatge de la inversió s’observa que hi ha dos pics d’intensitat. Just abans 

dels pics no circula intensitat ja que els contactors estan oberts per fer el canvi. En 

aquest temps el generador ja ha sigut capaç de recuperar la tensió als 400V.  

Com que la inversió es fa manualment els dos motors no tenen perquè entrar 

simultàniament. Això és el que podem observar en la imatge, tenim les dues 

arrencades del motor en un temps diferent.  
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Els tres primers pics d’intensitat corresponen a l’arrencada del primer motor i els 3 pics 

següents a l’arrencada del segon motor. S’ha de fer un estudi amb profunditat del que 

ha passat en el pic del mig. La hipòtesis amb la que treballem és que en moment 

d’arrencar el segon motor l’excitació de l’alternador ja està donant el seu màxim i per 

això veiem una caiguda brusca en l’ona de tensió.  

Com que segurament es produeix una caiguda de freqüència el motor 1 passa a actuar 

com a generador contra el motor 2. 

S’observa igualment que totes les intensitats són inferiors a la intensitat d’arrencada 

que hem enregistrat anteriorment. Concretament en el moment de la frenada el pic 

màxima arriba al voltant dels 0,22V, és  a dir uns 37A. En l’arrencada enredera el pic 

arriba a uns 0,18V, uns 30A aproximadament.  

Es pot observar en el canal 1 una caiguda de tensió i freqüència molt important. Com 

ja hem dit anteriorment hem detectat una tensió mínima de 318V. La freqüència en 

aquest cas ha caigut fins al voltant dels 35Hz novament.  

Al finalitzar aquesta prova el motor de la llanxa s’ha aturat per falta de benzina. Hem 

omplert una mica més de benzina  transvasant-la des del grup electrogen de 13Cv i 

hem tornat a engegar el motor. 

La següent prova s’ha realitzat amb els variadors de freqüència. Ha consistit en 

arrencar un dels motors endavant tenint els variadors col·locats a la màxima potència. 

Aquests estan programats de manera que passin de 0 a 50Hz linealment en un temps 

de 0,1 segons.  
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Imatge  24:Arrencada d'un motor amb variadors de freqüència, grup electrogen 9Cv i 

8,5kVA. 

 

En la imatge anterior es pot veure una visió general de la prova. S’observa en el canal 1 

que hi ha una caiguda de tensió i en el canal dos que la intensitat presenta alguns pics. 

Amb l’amperímetre hem pogut detectar una intensitat màxima de 3,3A. Després ha 

arribat al permanent al voltant dels dos ampers. Pel soroll que fan els motors i la 

quantitat d’aigua que mouen podem afirmar que hi ha una baixada de prestacions. La 

tensió llegida a través de la pantalla ens indica que ens mantenim al voltant dels 

400±1V.  

A continuació podem veure el zoom de la imatge en el moment de l’arrencada.  
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Imatge  25: Arrencada d'un motor amb variadors, grup electrogen de 9Cv i 8,5kVA. 

 

Com podem veure la caiguda de tensió que es podia apreciar en la imatge general és 

deguda a que l’ona ja no és sinodal sinó que se li han retallat les puntes. Això és degut 

a l’electrònica que segurament aprofita les puntes per carregar condensadors. No 

s’observa cap pic important de la intensitat.  



LlanxaRas: Millores i anàlisi  de la propulsió.    Miquel J. Vidal Parreu 

64 
 

 

Imatge  26: Aturada del motor amb variadors, grup electrogen de 9Cv i 8,5kVA. 

 

L’aturada dels motors també es fa a través d’una rampa de 0,1 segons. Es pot observar 

que quan s’aturen els motors l’ona torna a ser sinodal. La ona de intensitat ha perdut 

tota forma sinodal degut als harmònics. A través de l’analitzador de xarxes podem 

llegir novament que el tercer i cinquè harmònic són molt abundants.  

 

La següent prova va consistir en arrencar els dos motors endavant a través dels 

variadors. La tensió mesurava va caure en aquest cas fins als 395V. El pic d’arrencada 

que s’ha mesurat ha sigut de 5A amb un permanent mesurat per la pantalla de 3,8A i 

mesurat per la pinça amperimètrica de  3,6A. Tot hi que hi ha una diferencia en les 

mesures ens indica al voltant de quins valors estem que és el que ens interessa.  
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Imatge  27:Arrencada dels dos motors amb variadors de freqüència, grup electrogen de 

9Cv i 8,5kVA. 

 

En la imatge general de la prova es pot observar que hi ha una caiguda de tensió lineal 

en el moment de l’arrencada que es manté inalterada durant tot el funcionament del 

motor. La intensitat dels motors puja juntament amb la caiguda de tensió però no 

segueix cap llei apreciable a simple vista. Els pics màxims d’intensitat que es poden 

mesurar arriben fins a una tensió de 80mV, és  a dir a uns 14A. 
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Imatge  28:Zoom arrencada dels dos motors amb variadors de freqüència grup electrogen 

de 9Cv i 8,5kVA. 

 

En el zoom de l’arrencada a través dels variadors de freqüència es pot observar que no 

hi ha cap pic d’intensitat apreciable i va pujant de forma més o menys lineal. També 

s’observa que l’ona és molt irregular fent diversos pics en cada període. Igualment es 

pot apreciar en el canal 1 de la tensió que aquesta va baixant a mesura que puja la 

intensitat. Novament veiem que l’electrònica retalla els pics de l’ona. Sembla que hi 

pot haver una petita caiguda de freqüència però no és possible mesurar-la amb 

aquesta escala. 

  

L’última prova amb el grup electrogen de la LlanxaRas va consistir en arrencar els dos 

motors endavant i després fer-ne la inversió amb els variadors de freqüència. 

Novament els variadors estaven situats en la posició de màxima potència de manera 

que tant per accelerar com per parar i arrencar enredera segueixen una rampa que 

passa des de 0Hz fins als 50Hz en un  temps de 0,1s. 
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A través de l’amperímetre i amb els motors funcionant endavant vam mesurar una 

intensitat màxima de 6,3A i un permanent de 4A.  

 

Imatge  29:Vista general de la prova grup electrogen de 9Cv i 8,5kVA. 

 

En aquesta vista general podem observar que en el moment de l’arrencada hi ha un 

petit pic d’arrencada que supera lleugerament el nominal de funcionament dels 

motors. Aquest petit pic és acompanyat d’una caiguda de tensió major en el generador 

que després és capaç de recuperar. La tensió que és capaç de mantenir el grup 

electrogen és de 395V. Com podrem veure en les següents captures de l’oscil·loscopi 

novament l’electrònica ha retallat els pics de l’ona sinodal. En el moment de la parada 

per tal de fer la inversió s’observa una baixada brusca de la intensitat que va seguida 

d’una recuperació completa de la tensió per part de l’alternador. Quan es fa 

l’arrencada enredera no s’observa cap pic d’arrencada i la tensió torna a baixar 

novament fins als 395V on és manté constant. 
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Imatge  30:Arrencada dels dos motors endavant amb els variadors de freqüència grup 

electrogen 9Cv i 8,5kVA. 

 

En el zoom de l’arrencada dels dos motors endavant no és possible apreciar el pic 

d’intensitat que veiem en la imatge general. Com ja ens esperàvem la intensitat és una 

ona molt irregular. L’arrencada és igual a la mesurada en  la primera prova.  
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Imatge  31:Aturada dels dos motors amb els variadors de freqüència, grup electrogen de 

9Cv i 8,5kVA. 

 

En el zoom de l’aturada dels dos motors es pot observar que la intensitat baixa de 

manera molt brusca. Pel que fa la tensió es recupera de seguida. Observant 

atentament l’ona podem observar que el que ha passat en la recuperació de la tensió 

ha sigut la recuperació del pic. Sembla ser que el generador ja donava els 400V 

nominals en forma de senoide però detectàvem una tensió menor degut a que 

l’electrònica retallava les puntes. En el moment en que l’electrònica deixa de treballar 

l’ona es recupera. No sembla que sigui una recuperació per part de l’excitació de 

l’alternador ja que aquesta es produeix massa ràpid i com ja hem vist anteriorment el 

grup electrogen té un petit retard.  
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Imatge  32:Inversió dels dos motors amb variadors de freqüència, grup electrogen de 9Cv 

i 8,5kVA. 

 

En el moment de la inversió dels dos motors, sempre a través de la rampa 

d’acceleració de 0,1 segons que imposen els variadors de freqüència, es pot observar 

un lleuger pic d’arrencada. Novament queden retallades les puntes de la senoide de 

tensió i la ona de freqüència totalment distorsionada per culpa dels harmònics induïts 

pels components electrònics. Es pot observar que durant aquest pic d’arrencada hi ha 

una lleugera vall en la ona de tensió però molt suau.  

 

La següent prova es va fer ja amb el grup electrogen de 13Cv i 6,5kVA. Ja teníem el 

grup electrogen a fora al pati del taller per la qual cosa únicament vam haver de 

canviar l’endoll de l’allargador de lloc i ja està. Vam engegar el grup electrogen i vam 

esperar un parell de minuts jugant amb l’estàrter fins que va estar apunt per treballar. 
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La primera prova que va consistir en arrencar els dos motors a través dels contactors i 

en marxa endavant i acte seguit fer la inversió. En el moment de l’arrencada em pogut 

mesurar amb l’amperímetre un pic de 13,3A. Després s’ha estabilitzat en 8,6A de 

nominal. En la pantalla de control hem mesurat una caiguda de tensió màxima de 

323V. Després la tensió ha començat a oscil·lar entre els 365V i els 410V.  

 

Imatge  33:Arrencada dels dos motors endavant amb contactors, grup electrogen 13Cv i 

6,5kVA. 

 

En la imatge general de la prova podem observar que hi ha un pic d’arrencada molt 

important seguit d’una caiguda de tensió igualment accentuada. Degut a la caiguda de 

tensió el pic d’arrencada és més gran que si no hi hagués aquesta davallada de la 

tensió. La tensió mesurada en el canal número de 2 arriba fins a 0,35V, és a dir que el 

pic d’intensitat s’ha situat en uns 58A. S’observa que primerament la tensió es 

recupera més ràpid que després i tarda aproximadament 3segons fins a recuperar la 

tensió nominal.  
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Imatge  34:Zoom de l'arrencada dels dos motors endavant amb contactors, grup 

electrogen 13Cv i 6,5kVA. 

 

En aquest zoom de l’arrencada dels dos motors endavant es pot observar que hi ha 4 

períodes on  l’augment d’intensitat és apreciable. El primer pic de tensió no és el més 

important sinó que ho és el segon. Aquests pics d’intensitat poden ser major o menors 

en funció de la posició relativa entre el rotor i l’estator. Si poguéssim mesurar les 3 

fases simultàniament probablement veuríem que en una de les fases seria més 

accentuat. En el primer pic la tensió mesurada és de 0,16V que a través del shunt ens 

indica que la intensitat ha arribat fins a uns 27A. El segon pic ha sigut més acusat i ha 

arribat fins als 58A tal com hem dit anteriorment. El tercer pic ha sigut lleugerament 

superior als 0,25V, és a dir 42A. El tercer pic ha sigut novament inferior, per tant ha 

sigut d’uns 25A. El quart pic podem considerar que és l’últim de l’arrencada ja que a 

partir del següent ja observem que s’estabilitza la intensitat.  
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Imatge  35:Imatge general de la inversió dels dos motors mitjançant contactors, grup 

electrogen 13Cv i 6,5kVA. 

 

En la imatge general del zoom de la inversió es pot observar que la tensió venia 

recuperant els 400V tot i que no els arriba a agafar. En el moment de la inversió 

s’observa que hi ha un petit temps en que no hi circula intensitat ja que els contactors 

estan oberts. La tensió es recupera lleugerament durant aquest temps tot i que en el 

moment de connectar els contactors enredera la tensió cau de forma molt accentuada. 

Podem corroborar a través dels soroll del motor tèrmic que aquest ha estat molt apunt 

d’aturar-se. La intensitat màxima detectada amb la pinça amperimètrica ha sigut de 

12,7A, a través de la pantalla hem detectat 13A. La tensió mínima, registrada per la 

pantalla de control, ha sigut de 287V.  
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Imatge  36:Zoom de l'arrencada amb els dos motors amb els contactors, grup electrogen 

13Cv i 6,5kVA. 

 

Podem observar en el zoom de l’arrencada que aquesta ha sigut més llarga que en 

anteriors ocasions. Concretament podem determinar que és gairebé el doble de temps 

que en les anteriors ocasions. Probablement el temps invertit ha sigut la meitat per 

aturar el rotor i l’altre meitat per accelerar-lo enredera. La intensitat màxima s’ha 

registrat en la ona del mig i coincideix amb la tensió mínima. Probablement sigui el 

punt on el rotor està aturat.  Pel que fa a la caiguda de tensió ha sigut molt acusada. 

Com hem dit abans només escoltant el grup electrogen ja podíem deduir que hi havia 

hagut una caiguda de freqüència. Podem observar que hi ha 6 períodes en un temps 

aproximat de 160ms. Per tant la freqüència hauria baixat fins a 37,5Hz fent la mesura 

des del moment de l’arrencada fins el final de la pantalla. Si ens centrem únicament en 

els 4 últims períodes la freqüència pujaria fins als  44Hz.  
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La següent prova ha consistit en arrencar els dos motors endavant a través dels 

variadors de freqüència. La intensitat màxima registrada amb la pinça amperimètrica 

ha sigut de 7,9A. En pantalla hem detectat una intensitat de 4A. La tensió oscil·la entre 

415 i 460V. La intensitat permanent que registrem amb l’amperímetre ha oscil·la al 

voltant de 3,5±0,1A.  

 

Imatge  37:Captura general de l'arrencada dels dos motors amb variadors de freqüència, 

grup electrogen 13Cv i 6,5kVA. 

 

En la imatge general podem observar que no hi ha un pic d’arrencada apreciable. Tot i 

això el comportament de la tensió és inestable com ja havíem dit anteriorment. Oscil·la 

amb una envolvent d’uns 60ms i l’alternador no és capaç de mantenir la tensió. 

Aquesta oscil·lació de tensió és deguda a la falta de capacitat del generador per 

subministrar energia reactiva. Tot i tenir un motor tèrmic més potent la freqüència 

també oscil·la, cosa que podem determinar pel soroll que emet el grup electrogen.  



LlanxaRas: Millores i anàlisi  de la propulsió.    Miquel J. Vidal Parreu 

76 
 

 

Imatge  38:Zoom de l'arrencada dels motors amb variadors de freqüència, grup 

electrogen 13Cv i 6,5kVA. 

 

Com podem observar en el zoom de l’arrencada no hi ha un pic d’intensitat apreciable. 

Degut al funcionament de l’electrònica la ona de intensitat queda molt deformada per 

culpa dels harmònics. L’ona de tensió novament queda retallada per les puntes. 

S’observa igualment que tot i la retallada no hi ha una caiguda de tensió apreciable 

més enllà del tercer període.  

 

L’última prova realitzada ha consistit en arrencar i invertir els dos motors mitjançant 

els variadors de freqüència. La intensitat màxima detectada en el moment de 

l’arrencada ha sigut de 10,1A a través de l’amperímetre. La tensió mínima que hem 

capturat amb la pantalla de control ha sigut de 364V.  
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Imatge  39:Arrencada i inversió mitjançant els variadors de freqüència, grup electrogen 

13Cv i 6,5kVA. 

 

En la imatge general de la prova s’observa que no hi ha un pic d’arrencada important 

per part de la intensitat. Es pot apreciar una primera pujada de la intensitat 

corresponent al moment en que es comença a moure el rotor. Després hi ha una 

baixada quan la freqüència és molt baixa però el rotor ja es mou i finalment puja fins a 

la intensitat nominal. La tensió oscil·la novament ja que l’alternador no és capaç de 

mantenir-la per estar molt sobrecarregat. En el moment de realitzar la inversió la 

tensió es recupera arribant a superar els 400V però en el moment de realitzar la 

inversió torna a baixar de manera accentuada fins als 364V de mínima que s’han 

detectat.  
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Imatge  40: Arrencada dels dos motors amb contactors, grup electrogen 13Cv i 6,5kVA. 

 

En el zoom de l’arrencada amb els variadors de freqüència podem corroborar que no 

hi ha hagut cap pic d’arrencada i l’electrònica ha retallat les puntes de la tensió. L’ona 

d’intensitat ha quedat novament molt afectada per la presencia dels harmònics. No 

s’aprecia una caiguda de la freqüència generada pel grup electrogen i la caiguda de 

tensió sembla deguda a la retalla de les puntes per part dels condensadors. 
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Imatge  41: Aturada dels dos motors amb variadors de freqüència, grup electrogen 13Cv i 

6,5kVA. 

 

Com podem veure en la imatge en el moment en que s’atura els motors mitjançant la 

rampa de desacceleració la intensitat baixa tal i com era d’esperar i la tensió recupera 

la forma sinodal . Podem veure igualment que la tensió és lleugerament inferior als 

400V i tarda uns 7 períodes en recuperar-se. Igualment podem veure que els pics no es 

recuperen instantàneament sinó que tarden al voltant dels 7 períodes també. 
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Imatge  42:Inversió dels dos motors amb contactors, grup electrogen 13Cv i 6,5kVA. 

 

En la imatge de la inversió podem observar que la tensió no havia recuperat totalment 

la forma sinodal en el moment en que hem iniciat l’encesa enredera. Podem veure que 

s’accentua la forma d’ona quadrada quan engeguem els motors. No es pot apreciar 

caiguda de tensió ni de freqüència. 

 

Amb els dos dies d’assajos hem pogut veure la diferencia de comportament entre un 

grup electrogen i un altre. Tot i que no ha sigut possible fer les proves amb 

l’acumulador cinètic amb massa rodant per problemes mecànics si les hem pogut fer 

amb la màquina síncrona girant en buit. D’aquestes proves en podem extreure varies 

conclusions interessants.  

Començarem per fer la descripció del comportament de l’acumulador cinètic. Sempre 

comparant amb el grup electrogen de 13Cv i 6,5kVA podem veure que la caiguda de 
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tensió en el moment de fer l’arrencada amb contactors és menor. Per contra la 

recuperació de la tensió també és més lenta. Com que l’acumulador cinètic només ens 

dóna beneficis en el moment dels transitoris és possible que el millor funcionament 

sigui utilitzant-lo per l’arrencada i acte seguit desconnectar-lo.  Un cop tinguem els dos 

motors funcionant en nominal i es prevegi  un nou transitori tornar-lo a arrencar. Hem 

vist també que la millor manera d’arrencar-lo és com a màquina asíncrona i un cop ja 

gira el rotor transformar-la en màquina síncrona. D’aquesta manera tenim dos pics 

d’arrencada però més petits. 

El comportament que és d’esperar de l’acumulador cinètic amb massa és que pugui 

donar energia durant més temps. Depenen del temps durant el qual està entregant 

energia podem tindre un transitori més o menys potent que ens donarà més 

prestacions a l’hora de l’arrencada. Per tal de desconnectar l’acumulador cinètic en el 

moment correcte es podrien utilitzar interruptors direccionals però tenen el problema 

que s’haurien de rearmar cada cop que vulguem fer un transitori amb la qual cosa 

complicarien molt el funcionament de la LlanxaRas.  

Pel que fa a l’electrònica hem pogut veure que elimina quasi completament els pics 

d’intensitat i la conseqüent caiguda de tensió. Per contra transforma l’ona sinodal en 

una ona que pren una forma més quadrada al tallar-li els pics. Escoltant i mirant els 

motors podem observar que les prestacions que donen són clarament inferiors.  

Amb aquestes dades a la ma un funcionament sensat seria fer l’arrencada amb els 

variadors de freqüència i acte seguit canviar a contactors deixant de banda 

l’electrònica.  

Pel que fa a la comparació entre els dos grups electrògens podem concloure que és 

clarament millor el comportament dels grup electrogen que incorpora la LlanxaRas 

amb 9Cv de potència de motor tèrmic i 8,5kVA d’alternador. Pel que fa al grup 

electrogen de 13Cv i 6,5kVA està clarament sobrecarregat i en moltes ocasions dóna 

lloc a un funcionament inestable. No és capaç de mantenir una tensió constant i la 

caiguda de tensió també és major que en el cas de l’alternador de 8,5kVA. Com era 

d’esperar el grup electrogen amb més tèrmic té més capacitat per aguantar la 

freqüència constant. Com que treballem únicament amb motors el fet que tinguem 
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una petita caiguda de tensió no ens afecta excessivament i per contra tenim un guany 

pel que fa a l’estalvi de combustible. 
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7.3.-Proves de temperatura 

 

Simultàniament es feien les proves elèctriques dels motors amb els grups 

electrògens es van dur a terme les proves de temperatura. La intensió era assegurar 

que la temperatura dins la LlanxaRas no era excessiva  la qual cosa ens podia donar lloc 

a problemes de funcionament i de seguretat al estar també dipòsit de benzina dins 

l’embarcació.  

El dia en que es van fer les proves era el 7 d’agost, el dia era solejat i la temperatura 

era elevada. Com que a més a més l’embarcació estava quieta, no li entrava aire de 

proa a popa, les condicions eren les més desfavorables possible.  

Es van determinar les temperatures cada uns 3 minuts en dos punts diferents de 

l’embarcació. Un dels punts era un angle que quedava al costat del tub d’escapament. 

Aquests grups electrògens no porten tub com a tal sinó que tenen un orifici circular 

després del silenciador per on surten els gasos. Per evacuar els gasos de l’interior es va 

col·locar un tub metàl·lic que travessa la xapa. Aquest tub queda a un centímetre 

aproximadament de la boca d’escapament del motor tèrmic. És per això que vam 

determinar que aquest punt seria un dels més conflictius i era important mesurar-lo.  

L’altre punt on es va determinar la temperatura va ser sobre el dipòsit de benzina. 

Evidentment al ser un combustible inflamable era important controlar-ne la 

temperatura per no tindre problemes de seguretat. S’ha de tindre en compte que la 

benzina desprèn molts vapors i que aquests són inflamables. Com que el dipòsit no 

està preparat per aguantar pressió un excés de vapors donaria lloc  a una fuga dels 

vapors que acabarien dins l’embarcació en possible contacte amb zones d’alta 

temperatura com el motor tèrmic o a una possible guspira per culpa d’un mal contacte 

elèctric. 

Les característiques del termòmetre d’infrarojos es pot trobar en els annexes del 

treball. 
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Figura 8: Gràfica temps-temperatura a la sortida de fums dels grup electrogen. La 
línia vertical marca el moment en que s’obre la tapa. 
 

Podem observar una primer ascens molt pronunciat de la temperatura fins a arribar als 

200ºC en 15 minuts. Les mesures es van fer amb un termòmetre d’infrarojos pel que 

les mesures poden estar afectades pel fet que entre el punt de mesura i l’aparell hi 

hagi gasos calents. Després dels 15 minuts es va aixecar la tapa de l’embarcació per tal 

que la temperatura baixes. Hem pogut comprovar que és necessària la instal·lació d’un 

segon ventilador. Que per discutir si el funcionament d’aquest ha de ser entrant aire 

fresc des de l’exterior o extreien l’aire calent.  

Podem observar que quan s’obre la tapa la temperatura baixa ràpidament i 

s’estabilitza al voltant dels 176ºC. Quan vam tornar a tancar la tapa novament la 

temperatura a l’interior va pujar fins als 230ºC. L’últim descens de temperatura 

correspon a l’aturada del grup electrogen. És important comprovar que es refreda de 

forma correcta per tal d’evitar tensions i acumulacions de calor residual que puguin 

donar lloc a problemes.  
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Figura 9:Gràfica temps-temperatura a sobre el dipòsit de combustible. La línia 
vertical mostra el moment en que s’obre la tapa. 
 

La segona gràfica de temperatures correspon a les mesures preses sobre el dipòsit de 

benzina del grup electrogen. Aquest es troba situat en una posició elevada 

aproximadament sobre la línia de cruixia. El motor tèrmic queda més baix a la zona de 

bavor i la sortida de gasos li queda a la mateixa altura a la zona d’estribord.  

El pic més gran de temperatura que hem detectat ha sigut de 70ºC. Considerem que és 

una temperatura massa elevada pel dipòsit de benzina. Per tal de solucionar el 

problema s’ha proposat instal·lar una pantalla entre la sortida dels gasos i el dipòsit de 

manera que aïlli el dipòsit de la zona més calenta. Considerem que és acceptable una 

temperatura per sota dels 40-45ºC.  
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Hem detectat igualment que quan s’obre la tapa de l’embarcació la temperatura baixa 

de manera acusada. Això ens fa pensar que hi ha una acumulació de gasos calents dins 

el carenat de la LlanxaRas.  

El refredament en el moment d’apagar el motor tèrmic ha sigut més acusat en el 

dipòsit que en la sortida de gasos. Això pot ser degut a que el dipòsit quedava a la 

l’ombra mentre que la sortida de gasos es mesurava sobre la xapa la qual tenia l’altre 

cara afectava pel sol.  

S’han realitzat dos mapes de temperatura per veure el seu comportament. El primer 

gràfic correspon a la tapa que hi ha sobre la sortida de gasos. Es pot observa que hi ha 

un punt central a major temperatura que correspon  a  un cargol que l’uneix físicament 

amb l’estructura del motor. Per altre banda observem que on hi ha orificis pels quals hi 

pot circular aire la temperatura és sensiblement i inferior.  

 

Figura 10:Mapa de temperatures 
 

L’anterior mapa de temperatures correspon a la tapa de la sortida de fums. El punt 

vermell correspon al cargol que he mencionat anteriorment. Correspon a una 
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temperatura superior als 200ºC. La zona pintada en blau està delimitada per una 

isoterma de 200ºC. Finalment la zona verda correspon a les temperatures per sota dels 

200ºC, aproximadament 190ºC en les puntes de la tapa.  

El segon mapa de temperatura que es va realitzar va ser a la sortida del tub 

d’escapament, sobre la xapa que l’envolta. Bàsicament va consistir en determinar la 

isoterma de 100ºC que hi ha al voltant del tub. Com era d’esperar formava un el·lipse 

cap a la part superior que és on es dirigien els gasos calents. Si hagués fet vent o la 

llanxa hagués estat en moviment l’el·lipse hagués sigut més petita i desplaçada cap al 

costat on bufés el vent o bé cap enredera si l’embarcació estigués en moviment.  

 

Figura 11: Mapa de temperatures. 
 

A la imatge podem apreciar en vermell el tub d’escapament que travessa la xapa. 

Aquest tenia la punta a una temperatura aproximada de 130ºC. La isoterma pintada en 

blau correspon a la temperatura de 100ºC. Al voltant de la isoterma la temperatura 

baixava fins a estabilitzar-se al voltant de 35ºC. Aquesta temperatura creiem és més 

com a conseqüència de la insolació que no pas del funcionament del motor tèrmic. 

Hem arribat a la conclusió amb aquestes proves que hi ha problemes de temperatura 

ja que els gasos calents no són evacuats correctament. Com ja hem dit abans la 

temperatura al voltant del dipòsit de combustible ens preocupa i l’acumulació de gasos 
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calents dins el carenat també. Per tal de solucionar-ho hem proposat dues 

modificacions.  

Per un costat instal·lar una pantalla tèrmica entre el motor tèrmic, l’evacuació de fums 

i el dipòsit de benzina. D’aquesta manera esperem protegir el dipòsit de l’excés de 

temperatura i evitar els possibles problemes que ens poden causar els vapors, tant de 

seguretat com de comportament del motor tèrmic.  

Per altre banda s’instal·larà un segon ventilador. Es barallen dues opcions. Que el 

ventilador s’encarregui d’evacuar l’aire calent o bé que injecti aire fresc.  

De moment l’opció que sembla ser més interessant des del punt de vista tècnic seria 

extreure l’aire calent.  D’aquesta manera seria la pròpia atmosfera la que substituiria la 

falta d’aire.  

Per contra el problema d’injectar aire fresc és que el ventilador ha d’absorbir aire just 

per darrera de l’embarcació de manera que és possible que absorbeixi aire calent i 

disminueixi així la seva efectivitat.  
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8.-Avantatges i inconvenients de la propulsió elèctrica. 

 

A continuació es pretén exposar breument els principals avantatges de la 

propulsió elèctrica des d’un punt de vista tècnic i sense caure en tòpics d’ecologia com 

podria ser que no contamina, etc. Ens centrarem principalment en la nostra 

embarcació però ho estendrem al món de la nàutica en general i finalment a la marina 

mercant que és l’àmbit al que està enfocada l’enginyeria tècnica naval. 

Començarem per avaluar els rendiments dels dos sistemes propulsius més freqüents.  

Per un costat el motor diesel i per l’altre la propulsió diesel-elèctrica. En el nostre cas 

en concret la propulsió és benzina-elèctrica però per a l’estudi tindrem en compte una 

propulsió diesel-elèctrica. L’única avantatge que ens ofereix la benzina respecte el 

gasoil és la quantitat de partícules contaminants i l’eliminació d’òxids de Sofre ja que la 

benzina n’està lliure en la seva composició. En la comparació no es tenen en compte 

les turbines de vapor ja que el seu consum és superior al que ens dóna un motor diesel 

i a més a més giren a gran velocitat amb el que el seu rendiment es veu reduït al haver 

d’incorporar una reductora. Les turbines de gas tenen el mateix problema tot i que el 

combustible que poden utilitzar sigui més net com podria ser el gas natural. No es 

tenen en compte al tenir una representació merament simbòlica en el món de la 

marina mercant.  

El rendiment dels motors de combustió interna es veu afectat  per les revolucions a les 

que gira. Per tant en sistemes de propulsió on la velocitat es regula mitjançant la 

velocitat de gir de l’hèlix el rendiment es veu afectat. A més a més els motors tèrmics 

tenen un punt on el rendiment és màxim i depèn de les revolucions a que giri. Si el 

sistema està acoblat a un alternador es pot dissenyar tot de manera que la velocitat de 

gir coincideixi amb el punt de màxim rendiment. Recordem que no necessariament 

l’alternador ha de girar a 3000rpm ja que augmentant el nombre de pols el podem fer 

girar a 1500rpm, 750rpm, etc. Per tant si tenim poden tindre un motor tèrmic girant a 

revolucions constant i a l’òptim pel qual ha sigut dissenyat tindrem una reducció de 

consum amb la conseqüent reducció d’emissions. 
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El fet de tindre una transmissió mecànica entre el motor i el propulsor ens dóna lloc a 

diversos problemes. Primerament tenim una obligació de col·locar-los en línia per tal 

de realitzar una transmissió correcta i per altre banda tenim el problema de la bocina. 

Aquesta element que és el forat a través del qual l’eix de la hèlix travessa el casc dóna 

problemes d’escalfament, de vies d’aigua, de pèrdua d’oli cap al mar i disminueix el 

rendiment del sistema.  Si la transmissió és elèctrica amb motors fora borda podem 

col·locar els motors tèrmics en la posició que més ens interessi. Els podem col·locar 

paral·lels a la línia de cruixia o bé perpendiculars ja que la transmissió es durà a terme 

mitjançant cables elèctrics que els podem portar per on més ens convingui. A més a 

més amb aquest sistema ens estalviem la bocina de manera que eliminem tots els 

problemes de fer passar l’eix a través del casc.  

Si per contra utilitzem motors elèctrics dins el casc no ens estalviaríem la bocina però 

mantindríem la possibilitat d’instal·lar els motors tèrmics on més ens convingués.  

La inversió en un motor tèrmic es pot fer de dues maneres diferents. Per un costat està 

aturar el motor i tornar-lo a engegar enredera. Aquest sistema s’utilitzava antigament 

però tendeix a desapareixer pels problemes que comporta en una maniobra fer 

aquesta operació. L’altre sistema consisteix en utilitzar un engranatge que  inverteix el 

gir del propulsor sense invertir el gir del motor. Amb aquest sistema s’estalvia aturar el 

motor però segueix sent un sistema lent amb comparació amb la inversió que 

presenten els motor elèctrics. Per invertir el sentit de gir d’un motor de corrent altern 

trifàsic només necessitem intercanviar dues fases. Aquesta inversió es fa mitjançant un 

sistema d’inversors. Aquest sistema consisteix en dos polsadors accionats a distància 

que dóna lloc a que dues fases estiguin girades. Aquest sistema ens permet invertir el 

sentit de gir del propulsor en un temps molt inferior a l’anterior. A més a més durant 

tot aquest temps els motors tèrmics giren a revolucions constants ignorant en bona 

part el que s’està fent amb el motor elèctric.  

Per un altre banda tenim la fiabilitat que ens pot donar un sistema de generació diesel-

elèctric. Amb un sistema de propulsió de convencional en cas de fallada del motor 

tèrmic ens quedem sense impuls amb tots els problemes que això pot suposar. En el 

cas de la propulsió elèctrica podem tenir més d’un generador de manera que la fallada 
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d’un d’aquest no impliqui la parada de la propulsió. De fet per normativa hi ha d’haver 

diversos generadors elèctrics dins el vaixell per tal de mantenir els sistemes de govern, 

seguretat i tots els serveis que funcionin amb electricitat.    

Un bon disseny d’un planta propulsora podria disposar de diversos grups generadors. 

Això simplifica molt el disseny de la planta ja que no tenim separats sistemes auxiliars 

amb sistemes de govern. Una possible distribució podria consistir en 3 o 4 grups 

electrògens de manera que un pogués mantenir-se aturat i amb els altres es pogués 

aconseguir tota la potència necessària. Els 3 o 4 grups de generació serien iguals de 

manera que simplifiquem considerablement el manteniment per dos motius principals. 

Primer perquè els operaris només s’hauran de familiaritzar amb un tipus de motor i un 

tipus d’alternador i després perquè al ser tots iguals podem reduir la quantitat de 

peses de respecte i eines que tinguem a bord. A més a més el fet de tindre un motor 

que pot estar permanentment aturat ens permet fer les reparacions i operacions de 

manteniment permanent mentre la planta segueix funcionant a plena potència.  

Pel que fa als motors elèctrics tenen una fiabilitat molt superior als motor tèrmics al 

reduir molt les peces de que es composa. En un motor elèctric tenim dues parts 

important, l’estator i el rotor. Cadascun d’aquests està compost per bobinats. Les 

úniques parts sotmeses a desgast i per tant que han de ser revisades i canviades cada 

cert temps són els coixinets, les escombretes i els anells lliscants. Per tant l’averia d’un 

motor elèctric protegit convenientment és més que improbable.  

Acte seguit ens centrarem en les prestacions que dona cada un dels tipus de propulsió. 

En la propulsió diesel convencional tenim la velocitat i el parell motor en un mateix 

control, l’acceleració o la cremallera en el cas dels motors navals. Això ens obliga a que 

si necessitem un parell determinat hem d’accelerar el motor fins a unes certes 

revolucions que no son necessariament a les que la hèlix treballa correctament. En 

canvi amb un  motor elèctric tenim per separat la velocitat i el parell. La velocitat la 

regulem mitjançant electrònica. Amb variadors de freqüència podem variar la velocitat 

de gir del motors. Per altre banda el parell el regulem mitjançant l’excitació del rotor. 

D’aquesta manera podem tindre el parell desitjat a les revolucions que necessitem. Pel 

que fa les prestacions un motor elèctric dóna des de baixes revolucions un parell 
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proper al nominal, cosa que un motor tèrmic a baixes revolucions no fa. Això ens 

permet tindre la hèlix girant a velocitat nominal amb un temps molt més curt i 

controlar aquesta velocitat a través d’uns variadors de freqüència ens dóna lloc a un 

control molt més precís del que podem aconseguir amb un motor tèrmic.  

Finalment ens centrarem en els problemes de vibracions. Com que els motors elèctrics 

no tenen peces que segueixin un moviment alternatiu vibren molt menys. Això ens 

permet escollir el tipus de propulsor i el nombre de pales que més ens convingui. Amb 

la propulsió convencional on el motor està acoblat a l’hèlix a través d’un eix s’ha de 

tindre en compte que el nombre de pistons i el nombre de pales no siguin iguals i que 

el nombre de pistons no sigui un múltiple del nombre de pales ja que si això passa pot 

donar lloc a freqüències de ressonància que poden portar a la ruptura precipitada 

d’algun dels components i una vibració excessiva del casc amb els conseqüents 

problemes estructurals i de confort que això pot comportar. 

Per tant com hem pogut veure a l’anàlisi  anterior la propulsió elèctrica té clars 

avantatges que la propulsió convencional. Tot i que hi ha un procés de transformació 

energètica més complexa aquest es compensa amb l’elevat rendiment dels sistemes 

elèctrics. La reducció de consum bé pel fet que els motors tèrmics giren a revolucions 

constants a l’òptim pel qual han sigut dissenyats. A més a més com hem dit abans 

podem no tenir auxiliars de manera que no hem de tindre un motor més consumint 

energia. 
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9.-Impacta mediambiental 

 

Per a la construcció de l’embarcació s’ha tingut molt en compte l’impacta 

mediambiental. La part més contaminant de l’embarcació és el casc construït en fibra 

de vidre i resines de poliester. Com que el laminat es va fer manual i a l’aire lliure 

l’emissió de compostos volàtils va ser important.  

A part d’aquest punt que ja estava fet quan vaig agafar el relleu del projecte la resta de 

materials utilitzats són reciclaves. Per tal de construir l’estructura i el carenat s’ha 

utilitzat planxa metàl·lica que com sabem és cent per cent resicable. L’estructura està 

construïda amb acer inoxidable i pintat amb pintura polimèrica apte per treballar 

submergida en zones on hi hagi contacte humà. Aquest punts ens fa entendre que la 

pintura és respectuosa amb els organismes orgànics i per tant no atacarà el medi 

ambient.  

Pel que fa a la part elèctrica suposa una reducció del consum de benzina i les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle i altres gasos tòxics o nocius. El combustible utilitzat és 

benzina que com sabem està lliure de sofre, plom, i d’altres partícules que emetria un 

motor dièsel sense filtre de partícules.  

Per altre banda aquesta llanxa està pensada per compatir en la categoria S-600 on les 

embarcacions duen un motor tèrmic de 45Cv. Nosaltres utilitzem un motor de només 

9Cv. A més a més el nostre motor gira sempre a les mateixes voltes, aquest fet si el 

grup electrogen ha sigut correctament dissenyat pel fabricant significa que el motor 

tèrmic gira sempre al voltant de la zona on té un major rendiment i per tant un menor 

consum. 

Els motors elèctrics que treballen submergits estan refrigerats per aigua de mar. No 

porten oli en el seu interior amb la qual cosa no és possible que hi hagi fugues 

d’aquest. La transmissió de potència des del grup electrogen fins als motors es realitza 

a través de cables elèctrics. D’aquesta manera ens estalviem utilitzar una bocina. 

Aquest element acostuma a donar problemes i moltes vegades es perd una petita 

quantitat d’oli que acaba vessant-se a la mar.  
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El motor tèrmic de moment no té pèrdues d’oli. En cas de que en un futur hi haguessin 

pèrdues aquestes acabarien a la sentina de l’embarcació amb la qual cosa tampoc 

acabarien a la mar. Igualment la quantitat de combustible i d’oli que pot transportar 

l’embarcació no suposarien un impacte ambiental significatiu en el pitjor cas que 

podria ser l’enfonsament de l’embarcació totalment carregada de combustible.  

Com hem dit abans el motor tèrmic que utilitzem és un 80% més petit que el motor 

tèrmic que utilitzen les llanxes de competició de la categoria S-600. Ja que com hem dit 

abans el nostre motor treballa a revolucions constants pel que podem assegurar que la 

reducció de combustible estarà per sobre del 80% amb les conseqüents reduccions 

d’emissions.  

Igualment els motors de 45Cv fan constantment acceleracions amb el gas totalment 

obert. Aquestes situacions en motor tèrmics dóna lloc a combustions incompletes que 

generen una major presencia de CO i l’evacuació pel tub d’escapament de partícules 

d’hidrocarburs. Per tant des d’aquest punt de vista tenim també una millora 

mediambiental. 

En possibles actualitzacions futures es té pensat instal·lar en lloc d’un grup electrogen 

una pila de combustible. Aquests dispositius com sabem funcionen amb hidrogen i 

emeten pel tub d’escapament. Per tant a la llanxa no tindríem cap emissió 

contaminant. L’única emissió que es podria produir tenint aquest dispositiu instal·lat 

seria en el procés de separar el hidrogen de l’aigua. 

La conclusió final pel que fa l’impacta ambiental és positiva ja que tenim un major 

respecte pel medi que no pas amb les embarcacions convencionals que funcionen 

únicament amb motor tèrmic. 
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10.-Futures línies de treball 

 

Durant aquest projecte de final de carrera s’han dut a terme diferents treballs 

constructius i diferents assajos elèctrics així com buscar noves solucions. Amb aquest 

treball i a mesura que s’anava avançant s’ha vist que hi havia coses que s’havien de 

millorar i altres que s’havien de canviar. N’hi moltes que per una qüestió de temps no 

s’han  pogut dur a terme ja que algunes en si podrien ser un projecte de final de 

carrera.  

A continuació exposaré breument els treballs que hem vist que podrien ser les futures 

línies de treball.  

Pel que fa al tanc d’assajos hem vist que seria necessari posar una aixeta a la part 

inferior per tal de poder buidar-lo sense tants problemes. Actualment es fa mitjançant 

un sifó i amb l’ajuda d’una fregona.  

També el tanc d’assajos seria interessant dissenyar-lo i construir-lo amb vidre o algun 

altre material transparent. Aquest punt seria en si un projecte de final de carrera més 

mecànic que no pas elèctric. El disseny i construcció no són evidents ja que presenta 

bastants problemes.  

El tanc d’assajos hauria de ser prou polivalent com per poder provar diferents motors 

sense haver-li de fer modificacions. A més a més hauria de ser estant però els cables 

elèctrics han  de sortir fora sense que per allà hi surti aigua. I per acabar hauria de 

permetre muntar algun sistema que ens permeti mesurar la força que fan els motors. 

El fet que el tanc d’assajos sigui transparent ens permetria veure com treballa el 

motor, com es mou l’aigua, si hi ha cavitació i col·locar una llamparà estroboscòpica 

que ens permeti capturar instantànies del  comportament de l’hèlix. 

Continuant amb la part mecànica seria interessant el disseny i construcció d’una grua 

que pogués anar plegada dins el remolc de l’embarcació. Aquesta grua ens ha de 

permetre entrar i treure la llanxa de l’aigua quan aquesta la portem a la zona de 
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proves. No és trivial la seva construcció ja que necessita d’un braç important per tal 

que la llanxa pugui girar. 

Pel que fa a la part elèctrica cal muntar el compensador síncron dins la Llanxa i fer-li 

una bancada per tal que no toqui la sentina i a sobre d’aquest s’hi puguin instal·lar els 

drivers de control. 

Cal fer també els assajos del compensador síncron amb l’electrònica de potència per 

tal de veure’n el seu comportament.  

També en la part elèctrica cal entrar en el comportament del corrent d’excitació de 

l’alternador per tal de veure com es comporta i veure també com es comporta amb el 

compensador síncron connectat. 

S’ha construït també un suport per tal de muntar els motors de la llanxa a la zona de 

proa. S’ha de mirar com es comporten en aquesta posició i veure si és millor col·locar-

los a proa o a popa.  

Per últim amb els motors elèctrics se n’ha de treure una placa de característiques 

completa. En aquesta s’hi hauria d’incloure el punt en que la velocitat de la llanxa és 

tal que el motor únicament gira però no propulsa.  Si a més a més s’ha determinat amb 

anterioritat el consum en buit del motor podrem obtenir la resistència viscosa que 

ofereix l’hèlix a girar. 

Aquest és un projecte de relleus. La persona que l’agafi a continuació podrà optar per 

continuar amb alguns dels passos exposats anteriorment o bé continuar per un altre 

camí. Segurament a mesura que avanci apareixeran  nous problemes que necessitin 

d’altres tasques que de moment no s’han tingut en compte.  
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11.-Conclusions 

 

 Com ja s’ha dit anteriorment aquest projecte de final de carrera és la 

continuació d’altres projectes que ja s’havien iniciat anteriorment. Amb aquest treball 

jo he aportat el meu gra de sorra al desenvolupament de la LlanxaRas treballant en el 

carenat, en la construcció de deflactors i en els assajos necessaris per tal de veure’n el 

comportament. 

Durant els mesos que ha durat el treball m’ha servit per aprofundir en els 

coneixements sobre electricitat i a familiaritzar-me amb el treball dins un taller 

mecànic. 

Dins la part constructiva ha sigut enriquidor poder posar en pràctica els coneixements 

adquirits durant la carrera on s’han combinat diverses matèries. A més a més ha sigut 

interessant veure que hi ha solucions teòriques que no són factibles realment. He 

pogut comprovar en primera persona que una cosa és pensar la idea i una molt 

diferent és dur-la a terme ja que sempre apareixen problemes que no esperaves i 

s’han de solucionar.  

S’ha de tindre en compte que a l’hora de valorar aquest treball que és molt fàcil 

resumir el que s’ha fet. Per exemple quan es diu que s’ha realitzat un forat en una peça 

vol dir que prèviament s’ha hagut de pensar on anava aquest forat i perquè, s’ha hagut 

de marcar, portar les coses a lloc, preparar les màquines eina, etc. Igualment es pot 

estendre aquest exemple a les soldadures, al pintat, al doblat, etc. 

El treball amb un oscil·loscopi com el que disposem al laboratori de l’escola 

d’industrials ha sigut enriquidor ja que s’ha pogut veure com es comportaven 

simultàniament  tensió i intensitat, cosa que no havia sigut possible de realitzar a la 

facultat de nàutica de Barcelona. 

L’ús de l’acumulador cinètic, tot i no haver estat possible provar-lo amb la massa 

rodant,  m’ha permès veure el funcionament de diverses màquines en paral·lel i amb 
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les explicacions del tutor, el senyor Ricard Bosch, entendre una mica més el que estava 

passant a cada moment i perquè es comportaven d’un manera o d’una altre. 

La comparació que s’ha dut a terme a les proves entre un motor tèrmic gran amb un 

generador adequat per la seva potència i el d’un motor tèrmic més petit amb un 

alternador sobredimensionat m’ha permès veure que no necessariament més cavalls 

donaran unes millor prestacions.  
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