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RESUM
El present document pretén estudiar la cadena energètica d’un buc propulsat elèctricament.
Aquest buc ha estat construït en dos projectes finals de carrera. Ambdós són de l’Albert
Peregrina amb els títols “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN
ELÉCTRICA DE UN CATAMARÁN DE 3.4 METROS DE ESLORA” i “ACABADOS,
OPTIMIZACIÓN, AJUSTE Y DOCUMENTACIÓN DE UN CATAMARÁN DE PROPULSIÓN
ELÉCTRICA DE 3.4 METROS DE ESLORA”. Per tant, aquest document pretén ser una
continuació de l’estudi de la viabilitat de la propulsió elèctrica en bucs.
En aquest document es presentarà la cadena energètica del buc. També es plasmarà la
dificultat d’obtenir dades experimentalment així com un estudi experimental elèctric de les
diferents configuracions del buc, tant en règim permanent com en règim transitori. Un petit
estudi del rendiment energètic, l’impacte mediambiental del projecte i un estudi econòmic.
També es faran modificacions del buc, tant a nivell elèctric com mecànic que es veuran
plasmades en l’annex.
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0. PREFACI
0.1. Motivació
Hi ha varies motivacions i cadascuna, per si soles, són prou sòlides per a la realització
d’aquest projecte final de carrera (ara endavant PFC):
I.
Acabar la carrera universitària d’Enginyeria Industrial alhora que obtenir la
intensificació electrotècnica.
II.
Realització d’un projecte que es procura del medi ambient alhora que és de
competició.
III.
Realització d’un projecte constructiu i experimental, el qual em permet
desenvolupar una sèrie d’aptituds i actituds davant la feina de manobre.
IV.
Aprofitar l’experiència obtinguda per adaptar, en un futur, un cotxe antic cap a la
propulsió elèctrica.

0.2. Objecte
L’Objecte d’aquest PFC és una llanxa de competició del tipus catamarà amb propulsió
elèctrica. Aquesta té un motor tèrmic de 9 CV (aproximadament 6.6kW) mentre que
l’alternador està sobredimensionat amb una potència nominal de 8.5kVA. Hi ha dos motors
propulsors de 2.2kW cadascun que sumen una propulsió de 4.4kW en total de potència
nominal.
A partir d’aquest buc desenvolupat en el PFC de l'Albert Peregrina Velasco, caracteritzada
per la construcció d’una embarcació de propulsió elèctrica (llanxa RAS), es realitza un estudi
elèctric experimental de la cadena energètica.
Aquesta llanxa és de competició, de la categoria menys potent, que en origen estava
propulsada amb un motor fora borda de 45 CV i que ara ho fa mitjançant la propulsió
elèctrica.

0.3. Objectiu
Partint del buc anteriorment citat, es començarà a realitzar una sèrie de proves per
caracteritzar, experimentalment, la cadena energètica d’aquest, el rendiment i, si es troba
alguna incongruència energètica es resoldrà.
També es pretén construir una sèrie d’ancoratges per una posta a punt adient i així millorar
la navegabilitat del buc.
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Es tracta d’un projecte de construcció que aprofita l’ experiència d’altres anteriors i d’anàlisi
elèctric experimental de la cadena energètica del propi buc.

0.4. Abast
L’abast d’aquest PFC és el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduir millores constructives i de cablejat
Posta a punt de proteccions
Definició de sistemes i procediments de mesura
Instal·lació i calibració dels sistemes definits
Mesures en règim permanent i transitori en tanc al laboratori i en bassa d’aigua
dolça
No inclou el canvi de la llengua de treball dels documents (que estan en castellà)
adaptats del PFC de l’Albert Peregrina que s’han annexat
No inclou un estudi exhaustiu dels harmònics presents
Caracterització del Compensador Síncron, doncs en projectes anteriors només
s’havia comprovat l’arrencada i viabilitat de l’operació en paral·lel amb l’alternador
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1. INTRODUCCIÓ
La propulsió elèctrica està guanyant força dins d’un món que intenta cuidar el medi ambient i
procura estalviar en temps de crisis. Dins del món de l’automòbil, cada dia apareixen nous
models híbrids que consumeixen menys i d’aquí neix la idea de implementar la propulsió
elèctrica dins del món nàutic. El món nàutic ofereix avantatges respecte al món de
l’automòbil, com per exemple un focus sempre fred d’uns 15-20ºC. Aquest fet permet
sobrealimentar els propulsors sense que pateixin de sobreescalfament. Un altre avantatge
és la no existència de marxes ni embragatges.
Dins del món nàutic, i sobretot en la pesca, cada dia es fa més difícil navegar
econòmicament de forma constant ja que el preu del petroli oscil·la molt, i amb una
tendència a l’alça. Si s’aconsegueix fer minvar el consum de petroli dins del món nàutic,
s’aconseguiran costos menors per aquest sector i aquest fet ajudaria a una millor viabilitat
econòmica de la pesca. Aquests avenços també podran ser implementats en altres tipus de
vehicles.
El buc que s’estudia pretén ser un vehicle de demostració on entra en joc tant la potència
activa, tant mitja com màxima, així com la potència reactiva, mitja i màxima. Aquest projecte
marí permet agafar experiència en propulsió naval (útil pel projecte CENIT BAIP 2020). Una
altre avantatge d’aquest PFC és la possibilitat de realitzar assajos al laboratori a través d’una
banyera.
També cal remarcar el caràcter experimental d’aquest PFC que només vol deixar palès el
comportament del buc en una sèrie de situacions.
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2. PROPULSIÓ ELÈCTRICA
Primerament cal definir propulsió que segons [REF. BIB. 3] és:
“Generació d'una força destinada a actuar artificialment sobre l'estat de moviment d'un cos,
bé per variar-ne la velocitat en mòdul o en argument, bé per mantenir-la en un medi que
oposa resistència al moviment.”
A partir d’aquesta definició, definim propulsió elèctrica, com la generació d’una força
destinada a actuar artificialment sobre l'estat de moviment d'un cos, bé per variar-ne la
velocitat en mòdul o en argument, bé per mantenir-la en un medi que oposa resistència al
moviment, mitjançant un o més motors elèctrics.
Dins de l’automoció, es parla de propulsió híbrida quan un motor tèrmic genera energia i els
motors elèctrics propulsen l’automòbil.
Dins de la propulsió hibrida, hi ha dues configuracions bàsiques, la sèrie i la paral·lel.
Aquestes es diferencien en que el motor tèrmic o generador envia directament o no energia
al grup propulsor. Aquesta diferència queda ben entesa observant la figura 2.1.

Figura 2.1. Configuracions híbrides sèrie i paral·lel
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En el cas que ens ocupa, la llanxa RAS, té una configuració sèrie tal i com es veu en la
figura 2.2.

Figura 2.2. Configuració híbrida de la llanxa RAS
Aquesta generació d’energia forma part de la anomenada distribució sèrie. És per això, que
es defineix la distribució sèrie d’un vehicle híbrid com aquella en que tota l’energia de la
combustió del motor tèrmic la transforma directament en energia elèctrica i és aquesta la
que fa moure els motors propulsors.
La generació d’energia prové d’un grup electrogen. Aquest està format per un motor tèrmic
que té una potència nominal d’uns 6.6kW mentre que l’alternador, que és arrossegat pel
motor tèrmic, és de 8.5kVA (tal i com es veu a la figura 2.2).
El motor tèrmic gira a una velocitat de 3000rpm i com que l’alternador és d’un parell de pols,
aquest genera una tensió alterna de 50Hz. Cal recordar la següent expressió per a motors
elèctrics trifàsics síncrons:
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•

ω és la velocitat de rotació de l’eix en rad/s

•

f és la freqüència de la ona elèctrica

•

p és el nombre de parell de pols

= 50𝐻𝐻𝐻𝐻
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Equació 2.1

D’altre banda, la potència de l’alternador està sobredimensionada respecte la potència
del motor tèrmic. Cal remarcar que aquestes són simplement potències nominals o
de funcionament. Mentre un motor tèrmic augmenta la seva potència segons una
corba característica com la de la figura 2.3, un motor elèctric ho fa segons una altre
corba molt diferent (vegeu la figura 2.4).
A l’arrencada dels motors propulsors, hi ha una forta demanda de corrent i és en aquest
moment quan l’alternador dona una potència superior a la nominal. Aquesta s’anomena
potència punta i pot ser molt superior a la potència nominal. Degut a que aquesta no
dura molt de temps, l’alternador i els motors propulsors no es cremen per sobrecorrent
però una elevada durada de temps en aquestes condicions si que poden malmetre i
cremar aquests motors.
Cal remarcar que experts en la implementació de grups electrògens aconsellen que la
potència aparent de l’alternador sigui com a mínim 3 vegades la potència activa nominal
del grup.
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Figura 2.3. Corba parell - revolucions i potència - revolucions del motor HONDA GX270
[REF. BIB. 5 i 6]

Figura 2.4. Corba parell - revolucions d’un motor elèctric trifàsic asíncron.
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Dins de la distribució d’aquest buc, ens trobem amb una màquina elèctrica que pot sobtar
per la seva funcionalitat, el Compensador Síncron. Aquesta màquina trifàsica i síncrona
s’utilitza principalment per mantenir la tensió dels motors propulsors. Al arrencar, els motors
propulsors, aquests provoquen una davallada de tensió degut a un corrent d’uns sis cops el
nominal i el Compensador Síncron, amb regulació automàtica del corrent d’excitació per a
mantenir la seva tensió, intenta minvar aquesta caiguda amb l’energia que acumulada en el
transitori d’arranc i cicle a cicle.
Una altra característica diferenciada en aquest projecte és la no presència de bateries. Es fa
difícil parlar de vehicles de propulsió elèctrica sense anomenar les bateries. Però aquest
vehicle no en porta. Aquest fet és possible degut a que tota l’energia que es genera en la
combustió del motor tèrmic, s’utilitza directament per la propulsió. Dit d’altre manera, la
distribució sèrie permet la no utilització d’aquest element tant problemàtic avui en dia pel seu
baix rendiment, el seu pes i tots els altres inconvenients que comporten.
Cal notar que, al no portar bateries es vol demostrar una gran problemàtica de les bateries.
Aquestes treballen molt bé quan han de subministrar corrents constants. Deixen de treballar
bé quan han de subministrar corrents forts, ja que la descàrrega de les bateries és molt
severa i apareix una davallada de tensió molt acusada. En el cas de que aquestes hagin de
subministrar corrent a un motor, com és el cas que ens ocupa, comporta l’estat presentat, on
el corrent màxim de les bateries seria el corrent d’arrencada dels motors. Tot i això, cal dir
que les bateries funcionarien molt bé en règim permanent o en règim estacionari dels motors
propulsors i en règim de buit o en parada.
El grup electrogen, d’altre banda, pot funcionar molt bé en el règim d’arrencada dels motors
propulsors, si es casen els corrents d’arranc amb el de curtcircuit dels alternadors. El
Compensador Síncron pot afegir massa rodant de forma controlada. Les potències
instantànies s’assoleixen gràcies a la variació de freqüència generada que involucra la
energia cinètica acumulada, en les masses rodants de les màquines elèctriques implicades,
incloent el Compensador Síncron.
D’altre banda, el grup electrogen té una gran desavantatge respecte a les bateries. Aquest
consumeix benzina sempre, encara que els propulsors no estiguin connectats. Tot i això,
com que el buc pretén ser de competició, es busquen prestacions i no rendiments
energètics.
Per aquests motius es va decidir construir el buc sense bateries i fer-la amb el grup
electrogen com a font energètica. També cal recalcar que s’espera que la baixa inèrcia de
les hèlix permetin demostrar un tema de difícil explicació a terra on hi ha embragatges i
canvis de marxa.
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3. ANTECEDENTS
Aquest PFC és degut i gràcies a les experiències del SEAT 600 que s’empren, en part, per
la construcció de la barca RAS. Aquestes experiències es poden veure en la bibliografia.
Les bateries emprades en el SEAT 600, que són de plom gel, tenen una resistència interna
de 0.05 Ω carregades i de 0.5 Ω quan estan descarregades. Com que n’hi ha 25, la
resistència del conjunt és de 1.25 Ω quan estan carregades i de 12.5 Ω quan estan
descarregades. Els 25A nominals provoquen una caiguda de tensió de 31V quan estan
carregades, i quan estan descarregades 25A és, pràcticament, el corrent de curtcircuit. No
es pot garantir que, malgrat estar en sèrie, la variació de la resistència interna de les 25
bateries evolucionin exactament igual.
Els alternadors síncrons amb excitació controlada, tenen més rendiment i fiabilitat en règim
permanent i transitori essent doncs l’alternativa que es vol explorar. L’acumulació d’energia
a les masses rodants dels alternadors, origina una variació de freqüència amb influència
assumible en els propulsors. És el que es pretén mesurar i analitzar.
El fenomen inercial, té una influència energètica molt superior a la de les bateries, en el
procés de càrrega o descàrrega. Els temps d’acceleració són molt curts, de l’ordre d’algun
segon. L’ “autodescàrrega” deguda a les friccions, és important, però compensable amb un
motor tèrmic de potència nominal molt inferior a la de l’alternador que arrossega.
Es tracta doncs de demostrar que, en curses de competició amb moltes corbes, la cadena
energètica presentada és superior a d’altres arquitectures.
No és trivial determinar el grau de sobredimensionament de l’alternador, respecte al motor
tèrmic que l’arrossega, doncs depèn del cicle de sobrecàrregues al que s’ha de fer front.
No s’ha arribat a un sobredimensionament de 3 cops la potència activa, com recomanen
determinats autors [REF.BIB. 2], si no que de moment s’ha explorat el 1.5 cops la potència
activa, ampliant al 2.5 afegint el Compensador Síncron, amb moltes restriccions degudes a
les oscil·lacions pendulars.
Degut a que aquest PFC és una part d’un projecte gran, cal remarcar la situació inicial en
que hom es troba al iniciar aquest projecte. El buc es troba en fase funcional però falta un
estudi exhaustiu del sistema elèctric, per tal de millorar la fiabilitat i el rendiment d’aquest.
Com que l’enfocament principal d’aquest projecte és el sistema energètic, es procedeix a
dividir l’embarcació en tres grups energètics com són el sistema de generació, el sistema de
distribució i el sistema propulsor de l’embarcació per tal d’entendre millor aquest buc.
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Cal fer un esment a un estudi de l’acumulació inercial d’energia a les masses rodants del
generador elèctric i en el Compensador Síncron. Segons el qual, l’energia s’acumula en el
transitori d’arrencada. Aquest transitori és viable en el Compensador Síncron i el seu
funcionament és estable amb el generador elèctric. Ambdós reguladors de tensió no entren
en conflicte, la qual cosa ens permetrà aprofitar aquesta acumulació inercial per puntes de
demanda d’energia elèctrica en l’arrencada dels propulsors. Aquest fet queda reflectit en els
capítols 7 i 8 del present document així com a l’annex.
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4. CADENA ENERGÈTICA
4.1. Generació
El sistema de generació d’energia el forma una motor tèrmic HONDA GX270 de 9 CV (uns
6.6kW) de potència i un alternador trifàsic TEKEL de 8.5kVA. Aquestes màquines estan
acoblades per tal de generar energia elèctrica a partir de la combustió de benzina.
El buc disposa d’un compensador síncron per tal de mantenir la tensió en els transitoris,
quan cau la tensió per la enorme càrrega dels motors en l’arrencada. Aquest Compensador
Síncron és un LINZ ELECTRIC E1S10M/2 de 5.5kVA al qual se li ha tret la sortida de l’eix
d’acoblament al generador tapant-la i s’ha adaptat per tal de que funcioni com a
Compensador Síncron.
Les dades característiques del motor tèrmic es mostren a la taula 4.1.1.
HONDA GX270
Tipus de motor

4 temps, monocilíndric

Longitud x Amplada x Alçada

355 x 430 x 410mm

Pes en sec

25.0kg

Cilindrada

270cm3

Diàmetre x Cursa

77 x 58mm

Potència màxima

6.6kW a 3600rpm

5.7kW a 3000rpm

19.1N·m a 2500rpm

17.5N·m a 3000rpm

Parell màxim
Capacitat d’oli del motor
Capacitat del dipòsit de combustible

1.10ℓ
6.0ℓ

Consum de combustible

313g/kWh

Sistema de refrigeració

Aire forçat

Sistema d‘encesa

Magneto transistoritzat

Taula 4.1.1. Dades característiques del motor tèrmic emprat
Aquest motor tèrmic gira a una velocitat de 3000rpm i com que l’alternador és d’un parell de
pols, la freqüència de la tensió a la sortida d’aquests és de 50Hz (com ja s’ha demostrat en
l’equació 2.1 de l’apartat 2 d’aquest PFC). La potència útil d’aquest a la sortida de l’eix és
aproximadament de 5.7kW (segons figura 2.3 de l’apartat 2). Per tant, cal remarcar que, en
les condicions de treball amb les que funciona, el motor tèrmic no dona 9CV a l’eix si no que
només en dona uns 7.5CV. Aquesta diferència de potència pot ser deguda a que el fabricant
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vol mostrar que la potència màxima que se’n pot extreure és de 9CV però que és diferent a
la màxima útil que es pot extreure a l’eix, girant a 3000rpm.
A continuació es mostra les dades tècniques de l’alternador a la taula 4.1.2.
TEKEL TT8.5
Fases

Trifàsic + Neutre + Terra

Tipus

S1

Potència màxima

5.0kVA a 230Vac/ 8.5kVA a 400Vac

Tensió de sortida

230 / 400Vac

Corrent de sortida

21.2 / 12.3Vac

Factor de potencia

0.8

Freqüència

50Hz

Velocitat de gir

3000rpm

Pes

38kg

Protecció

IP21

Nº de parell de pols
Corrent d’excitació en buit
Tensió nominal, corrent estator zero
Corrent excitació en condicions nominals

1

4.1A

Temps d’arrencada asíncrona

0.3s

1.3A

Taula 4.1.2. Dades característiques de l’alternador
L’alternador que té una potència nominal de 8.5kVA està sobredimensionat sobre el motor
tèrmic que l’arrossega i sobre els propulsors. Aquest fet és degut a varies raons. La primera
és que no és el mateix parlar de potència activa (que és la que ens dona el motor tèrmic)
que de potència aparent. La potència aparent és un fasor amb una component real (potència
activa) i una component imaginaria (potència reactiva). L’alternador té incorporat un
controlador automàtic d’excitació. Aquest permet mantenir la tensió quan hi ha una gran
càrrega connectada a ell.
D’altre banda, com que la majoria dels sistemes elèctrics consumeixen una part de reactiva
(en el nostre cas tenim dos motors asíncrons) l’alternador no pot ser de 6kVA, ja que no es
pot aprofitar el 100% de la potència activa que ens dona el motor tèrmic. D’altra banda, cal
recordar que els motors elèctrics consumeixen una potència a l’arrencada que és molt
superior a la del punt de funcionament nominal. És per aquest motiu que l’alternador ha
d’estar sobredimensionat respecte dels propulsors. Hi ha experts en grups electrògens que
afirmen que la potència aparent de l’alternador ha de ser de com a mínim 3 cops la potència
activa del generador [REF. BIB. 2].
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4.2. Distribució
L’energia tèrmica que es desprèn de la combustió de la benzina passa a energia mecànica
en la rotació del seu eix que, al ser el mateix que el de l’alternador, genera electricitat.
Aquesta electricitat és conduïda trifàsicament a tres sistemes ben diferenciats. El primer és
el Compensador Síncron, el segon és el sistema de propulsió i el tercer és el sistema de
control i mesura.
Just a la sortida de l’alternador i abans d’arribar l’energia cap als motors, trobem les
proteccions, els sistemes de mesura i els sistemes de control. Per tal de familiaritzar el lector
amb aquests sistemes i per tenir una visió més concreta d’aquests sistemes, es mostra a
continuació aquests:

4.2.1.

Proteccions

Imatges 4.2.1 i 4.2.2. Imatges de les proteccions de la barca RAS

1. Interruptor automàtic diferencial que s’empra com a interruptor general de 40A de
corrent nominal i 300mA de corrent de fuga. Aquest és de la marca Merlin Gerin
model ID IP40.
2. Interruptor magnetotèrmic que s’utilitza per protegir el compensador síncron. Aquest
és de la marca Merlin Gerin model C32N ICP-M de 5A.
3. Interruptor magnetotèrmic emprat per protegir els serveis auxiliars. Aquest és de la
marca Merlin Gerin model C32a ICP-M de 10A.
4. Interruptor magnetotèrmic que protegeix els motors propulsors. Un el de bavor i
l’altre el d’estribor. Aquests són de la marca Merlin Gerin model D10.
5. Interruptor guarda motor que protegeix el compensador síncron. Aquest és de la
marca Merlin Gerin model P25M de 16A.
6. Relé de 12V (dels serveis auxiliars).
7. Relé 220V (de desconnexió del compensador síncron).
8. Interruptor magnetotèrmic de protecció de la interconnexió dels neutres de
l’alternador i del compensador síncron de corrent nominal 6A.
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Mesura

Imatges 4.2.3 i 4.2.4. Imatges dels aparells de mesura de la barca RAS

1. 3 Transformadors de corrent 40/5A de la marca Merlin Gerin model 16500. Són per
la mesura del corrent de les 3 fases a la sortida de l’alternador. Garanteixen
aïllament galvànic.
2. SHUNT 1A/60mV. Mesura el corrent de la fase 2 a la sortida de l’alternador.
3. Transformador de corrent 40/5A de la marca Merlin Gerin model 16500. Serveix per
mesurar el corrent a l’entrada dels propulsors, mode contactors. Garanteixen
aïllament galvànic.
4. SHUNT 1A/60mV. Mesura el corrent de la fase 2 a l’entrada propulsors mode
contactors.
5. SHUNT 1A/60mV. Mesura el corrent de la fase 2 a l’entrada del propulsor d’estribor,
mode variadors.
6. SHUNT 1A/60mV. Mesura el corrent de la fase 2 a l’entrada del propulsor de bavor,
mode variadors.
7. SHUNT 1A/60mV. Mesura el corrent de la fase 2 a l’entrada del compensador
síncron.
8. Transformador de tensió 380/15V. Serveix per mesurar la tensió a la sortida de
l’alternador. Garanteixen aïllament galvànic.
9. Transformador de tensió 380/15V. Serveix per mesurar la tensió a l’entrada del
compensador síncron. Garanteixen aïllament galvànic.
10. Transformador de tensió 380/15V. Serveix per mesurar la tensió a l’entrada dels
propulsors. Garanteixen aïllament galvànic.
11. Transformador de corrent 50/5 amb cinc voltes de la marca Merlin Gerin model
16451. Serveix per mesurar el corrent que circula pel neutre. Garanteixen aïllament
galvànic.
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Control

Imatge 4.2.5. Imatge dels aparells de control de la barca RAS
Variador de freqüència.
Selector marxa endavant/marxa enrere/pausa.
Selector contactors/variadors/pausa.
Selector encesa/parada del compensador síncron.

A part d’aquests sistemes, el buc disposa d’un compensador síncron. Aquest està dissenyat
per tal de mantenir la tensió quan hi ha una gran demanda d’energia a la sortida de
l’alternador. Tot i això, aquest consumeix una energia que s’ha de tenir en compte així com
un pes que afecta la hidrodinàmica del buc.

4.2.4.

Connexions de neutres entre generadors

S’ha interconnectat els neutres del compensador síncron amb el de l’alternador, per tal de
deixar que els tercers harmònics circulin lliurament entre aquests. Aquesta interconnexió
s’ha realitzat a través d’un magnetotèrmic (vegeu imatge 4.2.2, l’objecte número 8) de
protecció. Amb aquesta interconnexió es pretén observar quina configuració és millor.

4.3. Propulsió
Per la propulsió, l’embarcació disposa de dos motors trifàsics asíncrons de tipus de gàbia
d’esquirol dels utilitzats com a bomba submergible, marca TESLA model GF420T353.
Aquests motors han estat cedits per l’empresa BOMBAS ESPA de Banyoles i tenen una
potència de 2.2kW cadascun. L’embarcació no disposa de timó ja que gira gràcies a la
propulsió diferencial (tipus eruga). Les dues hèlixs són de tres pales de diàmetre 203.2mm i
127mm de pas, una gira a dretes i l’altre a esquerres per tal d’equilibrar la llanxa. Són hèlixs
de profunditat que es volen fer treballar en superfície.
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Les dades característiques d’aquests motors són les següents:
Potència
[kW]

Freqüència
[Hz]

Tensió [V]

Revolucions
[rpm]

Intensitat
nominal [A]

Intensitat
arrancada [A]

Rendiment

2.2

50

380

2830

5.5

23

0.78

Empenta axial
superior [N]
750

Empenta axial
inferior [N]
3000

Factor de
Parell
Parell
Parell màxim
potència nominal [Nm] arrancada[Nm]
[Nm]
0.82
6.2
13.5
18.5

Pes [kg]
13.9

Taula 4.3.1. Dades característiques dels motors propulsors
Mentre que les hèlix acoblades a aquests propulsors:
Referència

Diàmetre

Pas

Diàmetre eix màxim

Ref. Trepant guia

Gir

Inscripció eix

HSN2071962 203.20mm
08 x 05R
(8”)

127mm
(5”)

25mm

3B-8x5R

Antihorari

L4872

HSN2071972 203.20mm
08 x 05L
(8”)

127mm
(5”)

25mm

3B-8x5L

Horari

L4873

Taula 4.3.2. Dades característiques de les hèlixs
L’Albert Peregrina, en el seu PFC, va mecanitzar el forat de l’eix de l’hèlix dels 160mm
inicials als 230mm per tal de acoblar aquest a l’eix del motor.

4.3.1.

Regulació de la freqüència (f,p)

Una màquina elèctrica síncrona, que funciona com a alternador, ofereix al motor primari que
l’arrossega un parell resistent proporcional a la potència, doncs es pretén que la velocitat de
sincronisme no variï (𝑃𝑃 = 𝜔𝜔𝑠𝑠 · Γresistent = 3 · Ufn · I). El desajust transitori entre parell motor i

resistent, es cobreix gracies a l’energia cinètica acumulada a les masses rodants associades
al generador, proporcionals a la velocitat angular al quadrat. D’aquí les petites variacions de
freqüència. Incrementar la massa rodant de l’alternador millora la seva resposta transitòria
en freqüència, això pot aconseguir-se amb un volant d’inèrcia. Els alternadors ràpids
acumulen més energia cinètica i no depenen tant del regulador de velocitat angular del
motor primari.
Una disminució brusca de la potència elèctrica connectada a l’alternador, origina una
disminució sobtada del parell resistent ofert al motor primari. El retard en el sistema de

regulació de velocitat, que trenca l’aportació de fluid energètic per evitar l’embalament,
origina un petit increment de velocitat per desajust transitori del balanç de parell motor i
resistent. Aquest embalament s’aprecia com un increment de freqüència. Un increment
sobtat de la càrrega elèctrica, per contra, origina una caiguda de freqüència per una raó
semblant [REF. BIB. 1].
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Dit d’altre manera, si l’energia que genera el grup electrogen es major que la demanda, la
freqüència de la ona de tensió serà més elevada de 50Hz i si l’energia demandada és major
que la produïda, hi ha una caiguda de freqüència. Aquest fet es veurà palès en el capítol 7
d’aquest document “Estudi elèctric experimental de la cadena energètica en règim
permanent”.
Cal remarcar que el motor tèrmic té un sistema propi de regulació de velocitat. Aquest
sistema és del tipus inercial - molla i actua sobre la papallona del carburador. Les petites
variacions de velocitat degudes al retard d’actuació del regulador, compensen de forma
inercial els desajustos transitoris d’energia. És aquí on s’aprecia l’increment d’inèrcia rodant
que suposa el Compensador Síncron. Per aquest motiu, quan es vol que el buc tingui les
millors prestacions, hi ha menys oscil·lacions amb l’energia d’arranc dels propulsors. El fet
que el Compensador Síncron també dugui un control de excitació dona més estabilitat a la
regulació tensió - reactiva, en els mateixos transitoris.
A la variació de potència per una modificació determinada de freqüència en un sistema
interconnectat es coneix com a rigidesa del sistema. Quan més petita sigui la variació de
freqüència per una variació de càrrega determinada, més rígid serà el sistema. La
característica potència/freqüència pot aproximar-se a una recta i dP/df=K, essent K una
constant [W/Hz] que depèn del regulador i de les característiques de la càrrega.
En el nostre cas es demostra que el valor varia segons la configuració que es té. Aquestes
diferències es veuen en el següent quadre resum:

K

Amb Compensador Síncron i
connexió de neutre

Amb Compensador Síncron
i sense connexió de neutre

Sense Compensador
Síncron

130.72 [W/Hz]

38.87 [W/Hz]

159.85 [W/Hz]

Taula 4.3.1.1. Taula resum del valor de la rigidesa del sistema
Els càlculs d’aquests valors es poden veure millor en el capítol 7.1 del present document
“Estudi elèctric experimental de la cadena energètica en règim permanent”. Aquests valors
ens denoten que la rigidesa del sistema augmenta al connectar el Compensador Síncron.
S’observa una major rigidesa si no es tenen connectats els neutres entre el Compensador
Síncron i l’alternador.

4.3.2.

Regulació de la tensió (v,q)

En una xarxa elèctrica on hi ha més d’un generador, la caiguda de tensió es calcula
mitjançant la següent expressió:
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∆𝑉𝑉 =

𝑅𝑅𝑃𝑃2 + 𝑋𝑋𝑄𝑄2
𝑉𝑉2

Si la línia és més inductiva que resistiva X>>R (la majoria dels casos), implica que hi un
desfasament important entre un generador i l’altre, de tal manera que s’envien potència
reactiva d’un a l’altre.
En el nostre cas, el Compensador Síncron, que és el segon generador, envia potència
reactiva a l’alternador i viceversa.
En la part del període on la diferència del mòdul de la tensió entre l’alternador i el
compensador síncron sigui positiva (|𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 | − �𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � > 0), la potència reactiva

que consumeix el compensador síncron provindrà de l’alternador mentre que quan aquesta
diferència sigui negativa el compensador donarà potència reactiva a l’alternador. D’aquesta
forma, el Compensador Síncron actua com a regulador de potència reactiva i millora el factor
de potència del sistema.
De forma transitòria, també hi ha intercanvi d’activa, sobretot es veu en l’arrencada del
propulsor, quan apareix un increment de velocitat d’aquests, simultani amb la caiguda de
freqüència, descarrega l’energia cinètica del Compensador Síncron i com l’empenta del
cigonyal no es uniforme sobre l’alternador, el Compensador Síncron tendeix a compensar
aquestes oscil·lacions de parell motor, amb una circulació d’activa entre l’alternador i el
Compensador Síncron. Els harmònics també poden originar flux d’energia activa entre
l’alterador i el Compensador Síncron per fer front a la càrrega.

4.3.3.

Oscil·lacions pendulars

Si una màquina síncrona treballa com a generador i és accionada per un motor de parell
constant, l’angle de parell de treball es mantindrà constant sempre i quan es mantingui el
parell del motor que l’arrossega. També es mantindrà constant la velocitat angular
instantània de la màquina i serà igual a la velocitat de sincronisme.
Si el motor tèrmic varia el seu parell de forma brusca, la roda polar del motor síncron és
apartada de l’equilibri i, després d’una sèrie de oscil·lacions esmorteïdes, torna a l’equilibri
sempre i quan no apareixen nous canvis bruscos de parell. Durant aquest transitori, la
velocitat angular instantània deixa de ser constant i oscil·la respecte a la velocitat de
sincronisme, que segueix essent constant. Aquest fet es coneix com oscil·lacions pendulars.
Si les oscil·lacions pendulars en comptes d’esmorteir-se incrementen el desviament angular
del rotor, més enllà d’un cert límit, anomenat límit d’estabilitat dinàmica, la màquina acaba
per perdre el sincronisme. Aquest fenomen, altament pertorbador, s’ha d’evitar.
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Els alternadors síncrons emprats, estan dotats de debanat esmorteïdor, malgrat que la
informació subministrada pel fabricant no l’esmenta. Consisteix en un conjunt de barres
d’alumini injectat, curtcircuitades entre sí, situades en el rotor, properes a l’entreferro de les
dues masses polars, que polaritza el debanat d’excitació.
Tenen una aparença semblant a les gàbies d’esquirol dels motors asíncrons, malgrat que
l’entreferro no és uniforme en les màquines síncrones.
La seva funció és la d’oposar-se a qualsevol variació del flux magnètic que les travessa.
Això millora molt el comportament transitori durant els curtcircuits, oscil·lacions pendulars i
permet inclús l’arrencada asíncrona, en uns 0.3 segons en el nostre cas.
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5. COMPENSADOR SÍNCRON
5.1. Introducció
Un Compensador Síncron és un motor síncron que funciona sense càrrega mecànica i
depenent del valor de l’excitació pot absorbir o generar potència reactiva. Com les pèrdues
són considerables en comparació amb els condensadors estàtics, el factor de potència no
és nul. Quan s’utilitza amb un regulador de tensió el compensador pot automàticament
funcionar sobreexcitat, en moments de càrrega elevada i subexcitat amb càrrega baixa. El
compensador s’arranca com un motor asíncron, degut al debanat esmorteïdor, i després es
sincronitza.
Un gran avantatge d’aquest aparell és la flexibilitat de funcionament en qualsevol condició
de càrrega. Encara que el cost d’aquestes instal·lacions és elevat, en algunes
circumstàncies està justificada per exemple, a la barra de distribució de l’extrem receptor
d’una línia llarga d’alta tensió, on el transport amb un factor de potència menor que la unitat
no es pot tolerar. Llavors s’hauran d’utilitzar condensadors en SHUNT estàtics a la xarxa de
tensió més baixa, quan sigui necessari (justificat en REF.BIB.1).
Quan s’augmenta l’excitació d’un motor i passa de la sotaexcitació a la sobreexcitació, el
corrent que absorbeix deixa de ser inductiu per ser capacitiu. D’aquesta forma es pot
aconseguir que un motor síncron actuï com a compensador síncron. Aquest fer es veu en el
gràfic 5.1.3.

Gràfic 5.1.3. Regulació corrent d’excitació cosφ. Corbes de Mordey
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Aquesta regulació o canvi d’excitació és de l’ordre del mil·lisegon, en el nostre cas, degut al
controlador d’excitació electromagnètic compound, amb pont trifàsic de díodes.
La potència que se’n pot obtenir d’un motor síncron quan actua sobreexcitat, fins el límit que
permet el seu debanat inductor, es pot obtenir mitjançant la següent fórmula:
𝑞𝑞0 = �1002 − 𝑝𝑝0 2

On q0 és la potència reactiva en tant per cent de la potència aparent del motor i la p0 és la
potència mecànica que desenvolupa, expressada també en tant per cent de la potència
nominal del mateix.
Quan menor és la potència activa que desenvolupa, major és la potència reactiva que pot
cedir a la xarxa. Per aquest motiu, s’utilitza el motor síncron com a compensador per tal de
millorar el factor de potència de la xarxa.

5.2. Filosofia del Compensador Síncron
En el càlcul del corrent de curtcircuit d’una instal·lació, intervenen els generadors i tota
màquina elèctrica rotativa trifàsica directament connectada, que afegeix el seu corrent
d’arrencada, al corrent de curtcircuit dels generadors. En el nostre cas, afegirem la massa
rodant d’un compensador síncron de 5.5kVA, original del grup electrogen, abans de
sobredimensionar l’alternador. A l’anterior PFC, es va comprovar que el transitori
d’arrencada directa del compensador síncron de 5.5 kVA, era assolible tant elèctrica com
mecànicament, degut al generós debanat esmorteïdor de que disposa aquesta màquina.
El corrent d’arrencada del compensador síncron és de l’ordre de 25A durant 15 períodes, és
a dir, 0.3s.
S’ha verificat l’absència d’oscil·lacions pendulars d’amplitud creixent, que obliguin l’actuació
dels interruptors automàtics, és a dir, que el debanat esmorteïdor és suficient també en
aquest aspecte. Les característiques disponibles no especifiquen les prestacions del
debanat esmorteïdor.
El control corrent excitació ajuda a l’alternador a mantenir la tensió en buit, nominal i de
curtcircuit (justificat en REF. BIB. 1), doncs segueix la mateixa filosofia de sobreexcitació o
subexcitació de l’alternador.
L’ajust de la tensió en buit d’ambdues màquines (alternador i compensador síncron),
s’aconsegueix variant l’entreferro del transformador trifàsic de compondatge, segons explica
al seu catàleg.
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1.- Desenroscant sense treure els cargols N
2.- Modificant l’espessor de l’entreferro, considerant que
a) incrementant-lo la tensió augmenta
b) disminuint-lo la tensió disminueix, poden obtenir-se petites variacions amb martell i
tornavís. Quan calgui una variació superior al 5%, caldrà substituir el gruix T que produeix
l’entreferro.
3.- Amb la regulació obtinguda ajustar definitivament els dos cargols N.
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6. OBTENCIÓ I VALIDACIÓ DE DADES
Possiblement la part més complexa d’aquest projecte és l’obtenció i validació de les dades.
És per aquest motiu que es dedica tot un capítol a aquest objecte.
Les mesures que es volen obtenir queden recollides en el següent quadre resum Taula 6.1:

Règim permanent
Règim transitori

Alternador

Compensador Síncron

Propulsors

Ufn/I

Ufn/I

Ufn/I

Valors eficaços

Ufn/Icc

Ufn/Icc

Ufn/Iarr

Valors punta

Taula 6.1. Quadre resum de les magnituds que es volen obtenir
En aquest quadre resum es mostren les magnituds a estudiar. Per una banda, en el cas de
règim permanent es busquen els valors eficaços de la tensió fase-neutre i del corrent. D’altra
banda, en el cas de règim transitori prenen protagonisme els valors de pic de la tensió faseneutre i del corrent. En el corrent transitori es busca el corrent de curtcircuit de l’alternador i
del Compensador Síncron mentre que ens els propulsors es busca el corrent d’arrencada
dels motors propulsors.

6.1. Obtenció de dades
Obtenir dades elèctriques pot ser molt senzill si s’utilitza aparamenta convencional, tal com
voltímetres, amperímetres,etc. ja siguin digitals com analògics però no sempre són fiables.
Primer cal validar la mesura d’aquests aparells amb un patró secundari que ha estat calibrat
pel “LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA” (de Madrid, que actua
com a patró primari en el nostre cas). Després, cal reflexionar si aquestes magnituds
obtingudes són coherents amb el que s’està estudiant.
En el nostre cas les ones són fortament distorsionades i per tant, la metrologia es complica
pel contingut d’harmònics, que obliga a reflexionar sobre què i com volem estudiar. Aquí
prenen protagonisme els conceptes de valor eficaç, valor mig i valor pic.
Com es volen fortes prestacions en els propulsors, durant els transitoris d’arranc directe dels
motors d’inducció, la saturació del generador i dels motors, deforma l’ona de corrent amb un
important tercer harmònic.
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Un cop definida la instrumentació adient, cal calibrar-la, per comprovar la seva precisió,
establint una traçabilitat d’errors en tot el rang de mesura previsible, respecte a un patró de
tensió i un de corrent del laboratori. El patró del laboratori, pot patir accidents d’utilització que
generin errors. Per això és un instrument habitualment tancat en un armari del que només
surt per a verificar la precisió d’altres instruments del laboratori. Per a garantir la traçabilitat
de l’error del patró del laboratori, cal comparar-lo amb un patró primari amb una periodicitat
que depèn de l’ús del patró del laboratori o secundari. Aquesta periodicitat pot ser de dos a
cinc anys, o superior si no hi ha episodis perillosos de mesura per l’instrument. El laboratori
primari utilitzat, en aquest instrument, és el LCOE de Madrid que ha ratificat la classe de
precisió de l’instrument. Les dades característiques d’aquest instrument queden reflectides
en la taula 6.1.1.

Marca/Model
Número de sèrie
Data calibració
Número de certificat

Metra Hit
M39112175
abr-95
95036089

Taula 6.1.1. Dades característiques de l’instrument primari calibrat pel LCOE de Madrid
Com que en aquest projecte es pretén estudiar l’ona elèctrica de tensió i corrent i tractar-la
a posteriori per obtenir dades com el valor eficaç, el valor de pic així com el valor dels
harmònics que intervenen en aquest sistema elèctric, es preparen varies vies per enregistrar
l’ona de tensió i corrent. Es pensa amb un oscil·loscopi i amb un mp3. Ambdós, tenen la
facultat d’enregistrar el senyal i és de fàcil tractament amb el programa matemàtic MATLAB.
El buc disposa també, d’un sistema d’enregistrament (PM850) que no es senzill d’emprar i
per tant només se’n farà ús per validar les dades obtingudes.
Degut a la fiabilitat de l’oscil·loscopi, es decideix prendre les mesures al laboratori amb
aquest, mentre que a camp, i degut a la seva lleugeresa, es decideix prendre les mesures
amb l’mp3.

6.1.1.

Aparamenta emprada

L’aparamenta emprada per enregistrar el senyal és molt similar en tot dos casos
d’enregistrament (amb oscil·loscopi i amb mp3).
Primerament s’han instal·lat tres transformadors de tensió (per tenir aïllament galvànic i
disminuir la tensió a l’entrada de l’oscil·loscopi) amb una relació de transformació de
380/15V. Per tant, a l’entrada de l’oscil·loscopi es té 15V, si es fa un registre fase-fase i
d’aproximadament 9V, si es fa un registre fase-neutre (vegeu equació 6.1.1.1). Aquests
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transformadors són d’aproximadament 50W, suficient per un senyal. Aquests transformadors
s’han reciclat d’altres aplicacions i eren dins del magatzem del Laboratori de Màquines
Elèctriques de l’ETSEIB.
230𝑉𝑉 ·

15𝑉𝑉
≈ 9.08𝑉𝑉
380𝑉𝑉

Equació 6.1.1.1. Tensió nominal fase-neutre d’entrada a l’oscil·loscopi
Pel registre del corrent, s’ha disposat de transformadors del corrent i de SHUNTS. Aquests
transformadors tenen una relació de transformació de 40A/5A i de 50A/5A mentre que els
SHUNTS són de 1A/60mV. Es va emprar un SHUNT amb una relació de 10A/60mV que es
va substituir degut a que només mostrava soroll. Més endavant s’explicarà aquesta
problemàtica. Cal afegir que per enregistrar amb l’mp3, es va dissenyar un divisor de tensió
(l’mp3 accepta com a màxim un senyal de 400mV). Aquest es connecta amb sèrie amb els
transformadors de tensió per aconseguir una tensió d’entrada a l’mp3 de menys de 400mV.
Si es disposa d’una tensió fase-neutre de 230V i es baixa amb la relació de 380V/15V, es
necessita una segona transformació d’aproximadament 1/25 (vegeu equació 6.1.1.2)
Per aquest motiu es va procedir a fabricar un divisor de tensió amb dues resistències. Es
van emprar una de 0.978M Ω i una altre de 38.4kΩ. Ambdues de 250mW de potència.
Aquestes van ser escollides segons criteris de potència i de relació de transformació. A
continuació es mostra la disposició d’aquestes a la figura 6.1.1.1 i imatge 6.1.1.1.

230𝑉𝑉 ·

38,4 · 103 Ω
15𝑉𝑉
·
= 0.343𝑉𝑉
380𝑉𝑉 (978 + 38,4) · 103 Ω

Equació 6.1.1.2. Tensió nominal d’entrada a l’mp3

Figura 6.1.1.1. Esquema del divisor de tensió per lectura amb mp3
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Imatge 6.1.1.1.Fotografies del divisor de tensió per lectura amb mp3 i equip de mesura mp3
A continuació es demostra que aquest divisor de tensió està ben dimensionat en termes de
potència.
Per saber quin corrent circularà per aquest divisor de tensió, s’entén que es connectarà
després del transformador de tensió 380/15V. Per tant:
15𝑉𝑉
230𝑉𝑉 ·
𝑉𝑉
380𝑉𝑉
= 8.93−6 𝐴𝐴
𝐼𝐼 = =
𝑅𝑅 (978 + 38.4) · 103 Ω

Per tant, la potència dissipada per la resistència de 0,978MΩ és igual a:
𝑃𝑃0,978𝑀𝑀Ω = 𝑅𝑅 · 𝐼𝐼 2 = 0.978 · 106 Ω ∗ (8.93 · 10−6 )2 𝐴𝐴2 = 77.99 · 10−6 𝑊𝑊 ≪ 250𝑚𝑚𝑚𝑚

Mentre que la resistència de 38,4k Ω dissipa:

𝑃𝑃38,5𝑘𝑘Ω = 𝑅𝑅 · 𝐼𝐼 2 = 38.4 · 103 Ω ∗ (8.93 · 10−6 )2 𝐴𝐴2 = 3.062 · 10−6 𝑊𝑊 ≪ 250𝑚𝑚𝑚𝑚

Per tant, es tenen dues resistències ben dimensionades i pràcticament no s’escalfaran.

6.1.2.

Proves al laboratori

Al laboratori, com es disposa d’un oscil·loscopi de quatre canals, es decideix utilitzar un
canal per la tensió a la sortida de l’alternador i els altres tres pels corrents de l’alternador, el
Compensador Síncron i a la entrada de propulsors o entrada a variadors.
Es considera la tensió constant i es verifica aquesta hipòtesis amb un canal que enregistra la
seva evolució. Així les energies i potències es poden calcular a partir de les mesures de
tensió i corrent.
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Per obtenir dades, a part de l’oscil·loscopi, es necessita un banc de proves adient on posar
els propulsors i que simulin el funcionament normal d’aquests en el buc. Per aquest motiu es
disposa de dos tancs de proves d’aigua que anomenarem banyeres.
La primera és la que va dissenyar en Miquel Vidal per la realització del seu PFC. Aquesta
situava els propulsors en horitzontal, en paral·lel i en sentit contrari per disminuir l’efecte de
les esteles de propulsió dels motors (veure imatges 6.1.1 i 6.1.2).
Degut a que a grans velocitats de gir dels propulsors els motors perden càrrega per cavitació
de les hèlix. Al ser de ferro obliga a buidar-lo els caps de setmana per evitar la oxidació del
tanc. Això consumeix més aigua de la necessària i, per un criteri mediambiental, es disposa
d’un segon dipòsit de plàstic que s’ha dissenyat per aquesta tasca i que a més a més,
permet realitzar estudis segons la profunditat de calat dels propulsors (veure imatges 6.1.3 i
6.1.4).

Imatges 6.1.1 i 6.1.2. Banc de proves realitzat per Miquel Vidal en el seu PFC.

Imatges 6.1.3 i 6.1.4. Banc de proves emprat en aquest PFC.
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6.1.2.1. Problemàtica i solució a aquesta
Un cop es tenen les eines, es començen a enregistrar les dades de la tensió entre les fases
1 i 3 i el corrent de la fase 2. Això és realitza així per tenir constància de que les tres fases
funcionen bé i per la no disposició d’un neutre comú. Aquest fet provoca una sèrie de
problemàtiques. El desfasament entre la tensió i el corrent fa difícil el càlcul de la potència
activa, reactiva, etc. És per aquest motiu que es procedeix a connectar el neutre de
l’alternador i del compensador síncron. No es realitza el mateix amb el neutre dels motors
propulsors ja que aquest no té accés al neutre d’aquests. Finalment i degut a que els
transformadors de corrent estan tots en la fase 2, es procedeix a mesurar tensió fase 2neutre i corrent de la fase 2.
Una altra problemàtica va sorgir alhora d’enregistrar la corrent de l’alternador ja que només
es llegia soroll. La utilització d’un SHUNT de 10A/60mV per aquesta lectura va ser la font
d’aquesta problemàtica. Aquest afer va ser molt complex ja que no va resultar senzill saber
que el soroll provenia del SHUNT. Per aquest motiu, es va substituir per un de 1A/60mV,
com els ja instal·lats per la resta de lectures, i el problema es va solucionar.

Figura 6.2.1.1. Mostra del soroll enregistrat

6.1.3.

Proves fora del laboratori

Com ja s’ha comentat anteriorment, les proves fora del laboratori han estat enregistrades
amb un mp3, calibrat per a tal tasca.
S’han realitzat diverses proves fora de laboratori amb els seus resultats i conclusions.
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6.1.3.1. Nou Barris (19-06-09)
Aquesta prova va ser programada només per verificar la funcionalitat del conjunt. El PFC de
l’Albert Peregrina tenia aquets abast i calia acabar-lo. Per obtenir mesures calia un perfil i
abast diferent, amb més contingut d’enginyeria elèctrica, i d’aquí aquest PFC.
En arribar a la bassa on es van realitzar les proves, ens vam trobar un problema gran. La
bassa no tenia la profunditat esperada. L’arribada de l’estiu, mes de juny, duia associada
una disminució de 20cm en el lloc on quinze dies abans s’havien mesurat 50cm de fondària.
El buc, però, disposava d’un sistema de seguretat per si això succeïa. Els propulsors van
protegits amb unes rodetes que són les que van fregar amb el terra. Elèctricament parlant,
es va arribar a la conclusió de que el diferencial instal·lat era massa sensible. Per poder
realitzar les proves, es va puntejar el diferencial assumint el risc del fet i, en arribar al
laboratori, es va procedir a canviar-lo. Hi havia instal·lat un diferencial de 25A i 30mA i es va
substituir per un altre de 40A i 300mA que hi havia dins del Laboratori de Màquines
Elèctriques de l’ETSEIB. Cal esmenar que a l’arrencada dels motors propulsors apareixen
uns pics de corrent de l’ordre de 47A.
Es va trobar certa dificultat en la botadura del buc, ja que es va realitzar a mà. Per aquest
motiu es comença a pensar en adaptar una grua que faciliti aquesta tasca.
Tot i aquests inconvenients, es van obtenir uns resultats molt satisfactoris. En quan a
conducció, es nota que quan el Compensador Síncron està connectat, la resposta dels
propulsors és més ràpida. També es va comprovar que calia millorar els ancoratges dels
propulsors per regular l’angle d’atac. Aquest canvi es detallarà posteriorment. Cal mencionar
que en aquesta prova no es van enregistrar dades elèctriques, ja que no n’era el principal
objectiu.

Imatge 6.3.1.1. Prova a Nou Barris
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6.1.3.2. Roda de Ter (31-07-09)
En aquesta segona bassa, d’una profunditat major però de menys superfície, es va provar la
navegabilitat del buc. També es van enregistrar les primeres dades elèctriques fora de
laboratori. Es va procedir a emmagatzemar les dades per dues vies diferents. Primerament,
es va enregistrar amb l’mp3 l’alternador. També es va procedir a enregistrar mitjançant la
PM850 i un portàtil. Amb aquest tipus d’enregistrament es va trobar un parell de problemes.
Primerament, no es disposava de suficient superfície navegable per enregistrar diferents
valors en funció de la freqüència dels propulsors. La segona problemàtica va ser la no
instantaneïtat de les mesures preses amb la PM850.

Imatge 6.3.2.1. Prova a Roda de Ter
6.1.3.3. Conclusions de les proves fora de laboratori
S’ha comprovat la navegabilitat del buc en entorns agressius com són les dues proves que
s’han realitzat. En elles s’ha navegat amb fortes insolacions, aigües brutes, aigües poc i molt
profundes i pluja inclosa. No s’ha provat en aigua salada, de moment, ja que es considera
un medi amb una agressivitat més elevada, per la corrosió a mig termini de l’ instrumentació
elèctrica en general.
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6.2. Validació de dades
És tant o més important validar les dades que tenir-les. Hom pot pensar que, un cop es
tenen unes dades, només cal processar-les i obtenir-ne resultats amb aquestes. Aquest fet,
simplement pot conduir al fracàs. Per aquest motiu, es pretén mostrar la discrepància de
valors que es poden obtenir fent una sèrie d’assajos i enregistrant, simultàniament, amb
diversos aparells. Aquesta discrepància demostra que cal sempre corroborar que les dades
extretes siguin coherents i a més a més, que siguin fiables.

6.2.1.

Aparells de mesura

A continuació s’exposen diversos aparells de mesura que s’han emprat en aquest PFC per
demostrar que cada aparell mostra dades diferents respecte els altres.
6.2.1.1. PM850
Aquest aparell de mesura el va instal·lar en el seu PFC l’Albert Peregrina. Aquest aparell de
mesura de la marca POWER LOGIC està pensat per donar valors sense decimals, és a dir,
que només ens mostra les potències activa, reactiva, aparent,etc. en format de número
sencer arrodonit. D’aquesta forma, només es pot observar si la potència activa consumida
ha augmentat 1 kW, si la tensió ha caigut 1V, si hi ha hagut un augment de corrent d’1A, etc.
Tot i això, té una avantatge respecte els altres aparells de mesura. Aquest aparell permet
emetre, a través d’un Router/Modem, un senyal amb les dades elèctriques a un PC i des
d’allí processar-les. Aquest sistema és complexa i, per tant, es farà servir en cas de no
trobar cap altra solució. Un altre inconvenient que es troba, és que només permet realitzar
l’estudi simultani d’un sistema. És a dir, que aquest aparell ens permet obtenir totes les
dades elèctriques del generador, però no del generador i del Compensador Síncron alhora.
Com que en aquest PFC es volen estudiar tres sistemes simultàniament, es descarta
emprar-lo com a aparell bàsic.
Per tant, la PM850 només es farà servir com a comparació per aproximació de les dades
obtingudes.
6.2.1.2. Analitzador de xarxes
Aquest aparell de mesura de la marca CIRCUTOR pot semblar molt útil pel tipus d’estudi
que es realitza en aquest PFC. El gran inconvenient que té aquest aparell de mesura és que
no permet obtenir les dades, simultàniament, de més d’un sistema. És a dir, igual que una
de les problemàtiques de la PM850. Tot i això, s’empra aquest aparell per corroborar les
dades que s’obtinguin.
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6.2.1.3. MP3
Aquest aparell reproductor de música de la marca IRIVER permet enregistrar senyals de
tensió de fins a 400mV. Aquest fet ens permet enregistrar-la si disminuïm la tensió que hi
entra mitjançant un transformador de tensió o mitjançant un divisor de tensió. Aquest aparell
té diverses avantatges respecte de la resta. La seva lleugeresa i la seva facilitat
d’implementació dins del nostre sistema de mesura fa que sigui idoni d’emprar en proves
fora de laboratori. A més a més, com ja s’ha citat, la facilitat d’extracció de les ones de tensió
que hi són entrades també fa que sigui idoni. Aquest fet permet processar les ones
mitjançant el programa matemàtic MATLAB. La gran desavantatge és que només ens
permet estudiar un sistema simultàniament, igual que els anteriors aparells descrits.
Per aquests motius es decideix només emprar aquest aparell per una sèrie de proves molt
concretes fora de laboratori.
6.2.1.4. Oscil·loscopi
Aquest aparell de la marca YOKOGAWA és molt típic dins del món dels laboratoris. Aquest
permet obtenir la forma d’ona a estudiar. Aquest tipus d’aparells estan dissenyats per obtenir
una visió de l’ona de tensió. Aquest aparell disposa de 4 entrades per enregistrar les ones.
Aquest fet, permet que s’enregistri la tensió d’un sistema i el corrent de tots tres. Com que la
tensió es manté constant dins del nostre estudi, aquest fet ens permet enregistrar tots tres
sistemes simultàniament. Aquest aparell ens permet parar l’ona d’estudi i enregistrar-la en
un fitxer tipus .CSV que serà exportat al MATLAB per tal de treballar l’ona. Per totes
aquestes grans avantatges, es decideix emprar aquest aparell de mesura per extreure les
dades elèctriques i processar-les.

6.2.2.

Diferències segons els aparells d’obtenció de dades

Per posar un exemple, es realitza el següent assaig:
Es vol obtenir la tensió a la sortida de l’alternador, quan es fa treballar l’embarcació amb
variadors de freqüència. Per aquest motiu es mostra una gràfica de la tensió en funció de la
freqüència dels motors propulsors (gràfica 6.2.2.1) quan no es té connectat el Compensador
Síncron.
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Gràfica 6.2.2.1. Tensió segons diverses maneres d’obtenir dades

Com que existeix una discrepància no gens despreciable entre aquests aparells, s’ha de
saber quin d’ells és fiable i quina discrepància existeix entre els valors obtinguts i els reals.
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7. ESTUDI ELÈCTRIC EXPERIMENTAL DE LA
CADENA ENERGÈTICA EN RÈGIM PERMANENT
Dins d’aquest estudi, s’han realitzat dues proves ben diferenciades. La primera amb
comanda amb contactors i la segona amb variadors de freqüència. Per aquest motiu, es
procedeix a explicar els valors extrets amb comanda amb contactors i a continuació els
valors extrets dels variadors de freqüència.
Per realitzar aquest estudi i extreure’n alguna conclusió, primerament es procedeix a obtenir
els valors de tensió fase 2-neutre de l’alternador, Compensador Síncron i propulsors així
com el corrent de la fase 2. Aquests valors extrets amb l’oscil·loscopi i processats amb el
MATLAB, ens permeten obtenir valors eficaços de tensió, corrent, etc i a continuació
s’estudien els harmònics.
Com a dades més rellevants, s’ha estudiat la tensió eficaç (s’ha assumit que la tensió es
manté constant des de l’alternador al Compensador Síncron així com a l’entrada de
propulsors), el corrent eficaç, el desfasament entre la tensió i el corrent (valor que
anomenarem fi), la potència activa, la reactiva, la aparent, la de distorsió i la freqüència
fonamental.
Per aconseguir la potència activa, s’ha realitzat el següent càlcul:
p(t) = 3 ∗ u(t) ∗ i(t)

Equació 7.1.- Càlcul de la potència activa
On la u(t) és la tensió fase 2-neutre i la i(t) és el corrent de la fase 2.
La potència reactiva s’ha definit com:
q(t) = 3 ∗ u(t) ∗ i(t) ∗

sin(fi)
cos(fi)

Equació 7.2.- Càlcul de la potència reactiva
On fi és el desfasament entre la u(t) i la i(t).
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Per la potència aparent s’ha realitzat el següent càlcul:
s(t) =

3 ∗ u(t) ∗ i(t)
cos(fi)

Equació 7.3.- Càlcul de la potència aparent
La potència distorsió s’ha definit com:
D = �S 2 − P 2 − Q2

Equació 7.4.- Càlcul de la potència de distorsió
La freqüència s’ha aconseguit mitjançant la inversa de la resta del temps entre dos pics
positius consecutius.

7.1. Comanda amb contactors
Dins de l’estudi de comanda amb contactors s’han estudiat dues profunditats diferents,
emulant el treball de les hèlix com a hèlix de superfície (3cm de profunditat) i treballant com
a hèlix submergides (22.5cm de profunditat). També s’ha estudiat les diferents
configuracions que ens podem trobar en el buc. Aquestes són les següents (vegeu figura
7.1.1.1) :
-Amb Compensador Síncron
-Amb neutre comú amb l’alternador
-Sense neutre comú amb l’alternador
-Sense Compensador Síncron

Figures 7.1.1.1.- Diverses configuracions de comanda amb contactors estudiades
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Valors eficaços

7.1.1.1. Amb Compensador Síncron i neutre comú amb l’alternador
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.
Alternador

Propulsors

Compensador Síncron

Tensió [V]

202.4

202.4

202.4

Corrent [A]

10.38

8.52

3.21

5988.8

5311.2

1776

15.12

10.44

48.6

cos(fi)

0.9654

0.9834

0.6613

sin(fi)

0.2608

0.1812

0.7501

Potència Reactiva [VAr]

1618.4

978.7

2013.9

Potència Aparent [VA]

6203.2

5399.2

2685.1

Potència de Distorsió [VAd]

72.483

123.85

14.394

Freqüència [Hz]

45.249

45.269

45.752

Potència Activa [W]
fi [º]

Taula7.1.1.1.1.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits 3cm
En aquesta taula resum s’observen unes dades molt curioses alhora que positives. S’està
treballant pràcticament al límit del motor tèrmic. L’alternador ens dona 6kW. La caiguda de
tensió és de 30V i la suma de potències actives no és coherent si es fa de forma algebraica,
però aquesta ho és si s’observa en el mode temporal. Aquest fet és possible degut al
desfasament que hi ha entre el Compensador Síncron i la resta de motors.
Estudiant la mateixa configuració amb els propulsors submergits a una profunditat de
22.5cm s’obtenen les següents dades:
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Alternador
Tensió [V]

Propulsors

Compensador Síncron

133.8

133.8

133.8

Corrent [A]

9.48

8.10

2.97

Potència Activa [W]

4040

3578

1187

fi [º]

63.72

74.88

69.48

cos(fi)

0.4428

0.2608

0.3505

sin(fi)

0.8966

0.9654

0.9365

Potència Reactiva [VAr]

8185

1324.1

3171

Potència Aparent [VA]

9126

1371.6

3386

178.74

3560.1

28.03

31.47

32.01

31.57

Potència de Distorsió [VAd]
Freqüència [Hz]

Taula7.1.1.1.2.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits
22.5cm
S’observa una caiguda de freqüència molt significativa i preocupant. Aquesta és deguda a
que el motor tèrmic, que arrossega l’alternador, no pot girar a 3000rpm per mantenir els
50Hz i cau fins a 1887.96rpm. Segons equació 2.1 aquesta velocitat de gir correspon a una
caiguda de freqüència generada de fins als 31.47Hz.
El parell resistent dels propulsors augmenta quadràticament amb la velocitat de gir, doncs és
una turbomàquina. El parell resistent també augmenta amb la profunditat de calada dels
motors propulsors. El parell resistent de l’hèlix a 22.5cm de profunditat és major, i de l’ordre
d’una magnitud, que quan estan a 3cm de profunditat.
Per no sobrepassar la potència instantània disponible del motor d’inducció que l’arrossega,
cal un punt d’equilibri a una velocitat molt inferior de la nominal a 50Hz. El consum elèctric
del motor d’inducció sobrecarrega el grup electrogen, fent baixar la seva freqüència fins als
31.47Hz i la tensió fins a 133.8V, duent als límits llurs reguladors de freqüència i tensió.
Quedava fora de l’abast del projecte la mesura instantània de la rotació de l’hèlix, que
permetria avaluar el lliscament del motor d’inducció, del que sols farem una estimació.
Aquesta estimació queda plasmada en la imatge 7.1.1.1.1.
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Imatge 7.1.1.1.1.- Estimació de les corbes parell - velocitat
Com que el corrent absorbit pels propulsors és semblant, es considera que el parell
desenvolupat per aquests també es manté. Cal recordar que el parell motor queda
determinat per l’equació 7.1.1.1.1.

On :
•
•
•
•

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

Equació 7.1.1.1.1

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 és el parell motor
K és una constant
𝜙𝜙 depèn de la tensió i del cos(fi)
𝐼𝐼 és el corrent absorbit

És per aquest motiu que es consideren les zones de treball marcades en la imatge 7.1.1.1.1.
També s’observa que l’alternador està a punt d’arribar a la saturació, ja que és de 8.5kVA i
ens dona 9.1kVA.
Un altre fet destacat és que totes tres parts estudiades tenen un cos(fi) molt baix.
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7.1.1.2. Amb Compensador Síncron i sense neutre comú amb l’alternador
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.
Alternador
Tensió [V]

Propulsors

Compensador Síncron

210.9

210.9

210.9

9.84

8.15

2.52

6072.5

5379

1224.7

39.6

35.64

71.64

cos(fi)

0.7705

0.8127

0.3150

sin(fi)

0.6374

0.5827

0.9491

Potència Reactiva [VAr]

5023.9

3856.8

3689.7

7882

6618.6

3887.7

105.34

51.78

20.86

47.62

48.01

47.39

Corrent [A]
Potència Activa [W]
fi [º]

Potència Aparent [VA]
Potència de Distorsió [VAd]
Freqüència [Hz]

Taula7.1.1.2.1.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits 3cm
Si es comparen els valors trobats en aquest assaig amb els primers on es té connectat el
neutre de l’alternador amb el del Compensador Síncron, s’observa que hi ha menys caiguda
de tensió. També s’observa que hi ha més potència activa, degut a que la caiguda de
freqüència és menor i el motor tèrmic pot aportar més potència. El desfasament entre tensió
i corrent és major, per la qual cosa apareix molt més potència reactiva. La suma d’aquestes
dues apreciacions, evidentment, fa que la potència aparent sigui major.
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Estudiant la mateixa configuració amb els propulsors submergits a una profunditat de
22.5cm es tenen les següents dades:
Alternador
Tensió [V]

Propulsors

Compensador Síncron

167.8

167.8

167. 8

Corrent [A]

9.92

8.73

2.16

Potència Activa [W]

5382

5023

853.9

fi [º]

38.16

34.56

81.72

cos(fi)

0.7863

0.8235

0.1440

sin(fi)

0.6179

0.5673

0.9896

Potència Reactiva [VAr]

4229.5

3459.5

5866.3

6844

6099

5925.7

119.41

29.47

169.41

38.73

38.85

39.60

Potència Aparent [VA]
Potència de Distorsió [VAd]
Freqüència [Hz]

Taula7.1.1.2.2.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits
22.5cm
Igual que en la configuració anterior, al submergir els propulsors, s’augmenta el parell
resistent dels propulsors. Això comporta que els propulsors no puguin girar a la velocitat de
sincronisme amb 50Hz per manca de potència activa. Aquest fet fa que el motor tèrmic giri a
menys revolucions, per tal de donar menys freqüència a la sortida de l’alternador i per tant,
menys potència activa als propulsors. Aquest fet fa que el motor tèrmic també doni menys
potència activa i s’acabi equilibrant amb una freqüència de 38.73Hz o el que és el mateix a
2323.8rpm.
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7.1.1.3. Sense Compensador Síncron
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.
Alternador
Tensió [V]

Propulsors

Compensador Síncron

215.6

215.6

----

8.34

8.88

----

5829.5

6153.2

----

27.72

36

----

cos(fi)

0.8852

0.8090

----

sin(fi)

0.4651

0.5878

----

Potència Reactiva [VAr]

3062.6

4469.5

----

Potència Aparent [VA]

6582.5

7602.7

----

Potència de Distorsió [VAd]

182.44

193.01

----

47.48

47.48

----

Corrent [A]
Potència Activa [W]
fi [º]

Freqüència [Hz]

Taula7.1.1.3.1.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits 3cm
Sense Compensador Síncron, s’observa una caiguda de tensió similar que en el cas de
tenir-lo connectat però sense el neutre comú amb l’alternador. També es veu que els
propulsors han augmentat la seva potència activa i la reactiva respecte els casos anteriors
on es tenia el Compensador Síncron actiu. La caiguda de freqüència és menor que en els
anterior casos degut a que la potència activa necessària és menor, el Compensador Síncron
no consumeix res.

CAP AL VAIXELL HÍBRID DE PROPULSIÓ ELÈCTRICA
Avaluació experimental de la cadena energètica instal·lada en la barca RAS

Pág. 53

Estudiant la mateixa configuració amb els propulsors submergits a una profunditat de
22.5cm es tenen les següents dades:
Alternador
Tensió [V]

Propulsors

Compensador Síncron

160.6

160.6

----

7.86

8.34

----

4162.6

4375.7

----

54.36

54.36

----

cos(fi)

0.5827

0.5827

----

sin(fi)

0.8127

0.8127

----

Potència Reactiva [VAr]

5807.1

6104.1

----

Potència Aparent [VA]

7143.1

7509.6

----

Potència de Distorsió [VAd]

160.53

112.67

----

36.36

36.36

----

Corrent [A]
Potència Activa [W]
fi [º]

Freqüència [Hz]

Taula7.1.1.3.2.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits
22.5cm
Com en les dues configuracions anteriors, al submergir els propulsors, apareix més parell
resistent i per tant el parell que necessita desenvolupar és major. Aquest fet fa caure la
velocitat de gir del motor tèrmic, que alhora fa disminuir la freqüència. Això fa disminuir la
potència necessària per moure els propulsors i per tant, permet un equilibri de potències.
7.1.1.4. Rigidesa del sistema
Es defineix la rigidesa del sistema com la variació de potència per una modificació
determinada de freqüència en un sistema interconnectat. Quan més petita sigui la variació
de freqüència per una variació de càrrega determinada, més rígid serà el sistema. La
característica potència/freqüència pot aproximar-se a una recta i dP/df=K, essent K una
constant [W/Hz] que depèn del regulador i de les característiques de la càrrega.
Amb els valors abans obtinguts, es pretén obtenir un valor de K per cadascuna de les
configuracions del buc. Per fer-ho, s’empren els valors obtinguts de freqüència i potència
activa dels propulsors en cada cas quan els propulsors estan submergits 3cm i quan ho
estan 22.5cm.
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Recordem:

Amb Compensador Síncron
amb connexió de neutres
Profunditat

Amb Compensador Síncron
sense connexió de neutres

Sense Compensador
Síncron

3cm

22.5cm

3cm

22.5cm

3cm

22.5cm

Potència activa [W]

5311.2

3578

5379

5023

6153.2

4375.7

Freqüència [Hz]

45.269

32.01

48.008

38.85

47.483

36.363

Taula 4.3.1.1. Taula resum dels valors de potència activa absorbida pels propulsors i
freqüència de les diferents configuracions
Amb aquests valors es procedeix al següent càlcul:
𝐾𝐾 =
I s’extreuen els següents valors:

K

𝑃𝑃3𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑃𝑃22.5𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓3𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑓𝑓22.5𝑐𝑐𝑐𝑐

Amb Compensador Síncron i
connexió de neutre

Amb Compensador Síncron i
sense connexió de neutre

Sense Compensador
Síncron

130.72 [W/Hz]

38.87 [W/Hz]

159.85 [W/Hz]

Taula 4.3.1.1. Taula resum del valor de la rigidesa del sistema
Aquests valors ens denoten que la rigidesa del sistema augmenta al connectar el
Compensador Síncron. S’observa una major rigidesa si no es tenen connectats els neutres
entre el Compensador Síncron i l’alternador.

7.1.2.

Harmònics

Per a poder estudiar bé els harmònics presents, es precisa d’un software adequat. Com que
no es té aquest software, es desenvolupa un software amb MATLAB que queda detallat en
l’annex. No es pretén fer un anàlisi exhaustiu dels harmònics presents. Aquest anàlisi queda
a punt per a treballs futurs.
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Conclusions

Com a primeres conclusions, s’observa que la millor configuració quan les hèlix estan
treballant com a hèlix de superfície és la configuració sense Compensador Síncron. D’altra
banda, si aquests treballen com a hèlix de profunditat, la millor configuració és que es té
connectat el Compensador Síncron sense neutre comú amb l’alternador.
Els propulsors a 3cm de profunditat semblen fer treballar correctament els motors, doncs és
la intenció inicial del disseny.
Els valors de cos(fi) observats, suggereixen que a 22.5cm els motors treballen amb un fort
lliscament, perquè la hèlix resulta massa grossa per aquest motor, en aquestes condicions.
Les dificultats de mesura real de la velocitat angular de rotació dels propulsors, han fet
deixar per un altre treball aquest aspecte.
La forta demanda d’energia reactiva, que els propulsors sol·liciten a l’alternador a 22.5cm de
profunditat, explicaria la seva desmagnetització i la millora introduïda al connector el
Compensador Síncron. El Compensador Síncron, que disposa d’un control automàtic del
seu corrent d’excitació, és capaç de generar energia reactiva i millorar el control tensió reactiva del sistema. Això permet als motors dels propulsors treballar amb més tensió
disponible, per al seu camp magnètic, el que afecta a la seva corba parell – velocitat,
ampliant el parell disponible. La freqüència la determina el motor tèrmic, i en principi no
varia.
Aquesta conclusió es treu d’assignar la millor configuració com aquella en la que els
propulsors consumeixen més potència activa, ja que és aquesta la que farà moure
l’embarcació.

7.2. Variadors de freqüència
Dins de l’estudi de comanda amb variadors de freqüència, s’ha estudiat tenint en compte els
resultats obtinguts amb comanda amb contactors. Per aquest motiu, s’ha estudiat només
amb una profunditat de 3cm i amb les configuracions següents (vegeu figures 7.2.1.1 i
7.2.1.2):
-Amb Compensador Síncron sense neutre comú amb l’alternador
-Sense Compensador Síncron

Pág. 56

Memòria

Figures 7.2.1.1. Diverses configuracions de comanda amb variadors de freqüència
Una altra diferenciació entre aquest estudi i l’anterior és que s’ha estudiat només el règim
permanent en funció de la freqüència de sortida dels variadors i estudiant l’entrada
d’aquests, el Compensador Síncron i l’alternador.

7.2.1.

Valors eficaços

7.2.1.1. Amb Compensador Síncron sense neutre comú amb l’alternador
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.
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Alternador

Les dades extretes de l’alternador queden reflectides en la taula a continuació:
Freqüència Tensió Corrent
Propulsors [V]
[A]

Potència Potència Potència
Activa Reactiva Aparent
[W]
[VAr]
[VA]

fi

cos(fi) sin(fi)

Potència
Distorsió
[VAd]

0

240.4

2.34

1212.1

1723.8

2108

54.9

0.575 0.818

54.69

5

237.55

2.46

1437

970.1

1733.6

34

0.829 0.559

26.34

10

230.79

2.62

1595.2

943.2

1853

30.6

0.861 0.509

26.08

15

229.2

2.77

1694.1

1135.8

2039.6

33.8

0.831 0.557

6.95

20

229.91

2.97

1924.3

1960.6

2747.4

45.5

25

227.52

3.43

2297.1

2170.5

3160.3

30

228.47

3.81

2695.4

2436.7

35

229.43

4.63

3495

40

228.89

5.48

45

212.47

7.01

0.7

0.714

36.39

43.4

0.727 0.687

15.57

3633.5

42.1

0.742 0.671

19.13

3120.3

4684.7

41.8

0.746 0.666

69.88

4224.9

3844

5711.3

42.3

0.74

0.673

84.67

5249

3015

6053.1

29.9

0.867 0.498

46.97

Taula 7.2.1.1.1. Dades de l’alternador
7.2.1.1.2

Compensador Síncron

Les dades extretes del Compensador Síncron poden veure’s a la taula a continuació:
Potència Potència Potència
Freqüència Tensió Corrent Activa Reactiva Aparent
Propulsors [V]
[A]
[W]
[VAr]
[VA]

fi

Potència
Distorsió
cos(fi) sin(fi) [VAd]

0

240.4

2.83

1348.9

3673.8

3913.3

69.8

0.345 0.939

49.2

5

237.55

2.82

1407.4

2128

2550.9

56.5

0.552 0.834

45.47

10

230.79

2.83

1432.2

2195.3

2620.8

56.9

0.546 0.838

44.12

15

229.2

2.78

1462.1

2302.6

2728.9

57.6

0.536 0.844

84.81

20

229.91

2.81

1522.8

2399.4

2842.3

57.6

0.536 0.844

51.27

25

227.52

2.86

1622.7

1342.4

2106.5

39.6

0.771 0.637

46.36

30

228.47

3.03

1832.3

1554.6

2402.6

40.3

0.762 0.647

40.22

35

229.43

3.14

1997.9

2324.1

3064.4

49.3

0.652 0.758

49.98

40

228.89

3.4

2339.3

1886.2

3005

38.9

0.778 0.628

7.07

45

212.47

3.53

2352.1

1534.5

2808

33.1

0.838 0.546

46.91

Taula 7.2.1.1.2. Dades del Compensador Síncron
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Entrada a variadors

Mentre que les dades extretes de l’entrada als variadors de freqüència es veuen en aquesta
propera taula.
Freqüència Tensió Corrent
Propulsors
[V]
[A]

Potència Potència
Activa Reactiva
[W]
[VAr]

Potència
Aparent
[VA]

fi

Potència
Distorsió
cos(fi) sin(fi)
[VAd]

0

240.4

0.29

174

307

352.8

60.5

0.493

0.87

7.56

5

237.55

0.75

634.4

451.8

778.8

35.5

0.815

0.58

7.56

10

230.79

0.99

846.8

208.8

871.8

13.9

0.971

0.24

25.15

15

229.2

1.25

1060

318.6

1106.2

16.7

0.958 0.288

37.78

20

229.91

1.64

1367.8

612.4

1498.2

24.1

0.913 0.409

36.16

25

227.52

2.43

2003.8

602.8

2092.2

16.7

0.958 0.288

35.8

30

228.47

2.97

2453.4

935.8

2625.8

20.9

0.934 0.356

8.22

35

229.43

3.54

2965.2

1316.4

3244.2

23.9

0.914 0.406

22.05

40

228.89

4.7

3891.8

1498.6

4170.4

21.1

0.933 0.359

18.08

45

212.47

6.12

4751.6

2327.6

5291.2

26.1

0.898

37.06

0.44

Taula 7.2.1.1.3. Dades de l’entrada de variadors
7.2.1.1.4

Comparativa

Per facilitar la comprensió i poder realitzar una comparativa adient, les dades anteriors es
grafiquen a continuació:

Tensió fase neutre [V]

Tensió fase-neutre Vs Freqüència
propulsors
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Gràfica7.2.1.1.4.1. Gràfica de la tensió fase-neutre respecta la freqüència dels propulsors
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En aquesta gràfica s’observa una caiguda de tensió molt brusca a partir dels 40Hz de la
propulsió. Aquest fet fa que no es pugui augmentar la freqüència de propulsió fins als 50Hz.
Els variadors de freqüència cauen.

Corrent de la fase 2 [A]

Corrent de la fase 2 Vs
Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.1.4.2. Gràfica comparativa del corrent respecta la freqüència dels propulsors

En aquesta gràfica s’observa que el corrent absorbit pel Compensador Síncron es manté
pràcticament constant mentre que el corrent augmenta en els propulsors i en l’alternador a
mesura que s’augmenta la freqüència dels propulsors, òbviament. S’observa també una
petita incongruència quan els propulsors estan parats. L’alternador genera menys corrent
que el que consumeix el Compensador Síncron. Aquest fet no deixa de ser una petita
imprecisió a l’hora d’obtenir les dades.
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Poència Activa [W]

Potència Activa trifàssica Vs
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Gràfica7.2.1.1.4.3. Gràfica comparativa de la potència activa respecta la freqüència dels
propulsors
Igualment com passava amb el corrent, la potència activa augmenta en la mesura que als
motors propulsors se’ls augmenta la freqüència.

Poència Reactiva [VAr]

Potència Reactiva trifàssica Vs
Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.1.4.4. Gràfica comparativa de la potència reactiva respecta la freqüència dels
propulsors
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La potència reactiva es manté força constant tot i que amb un lleuger augment en els
propulsors i l’alternador mentre que el Compensador Síncron redueix el seu valor. Aquí
queda molt palès que el Compensador Síncron ajuda a millorar el factor de potència de la
xarxa.

Poència Aparent [VA]

Potència Aparent trifàssica Vs
Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.1.4.5. Gràfica comparativa de la potència aparent respecta la freqüència dels
propulsors
Igualment com passava amb la potència reactiva, el Compensador Síncron manté,
pràcticament, la potència aparent mentre que l’alternador i els propulsors augmenta el seu
valor a mesura que augmenta la freqüència dels motors propulsors.

cos (fi)
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Gràfica7.2.1.1.4.6. Gràfica comparativa del cos(fi) respecta la freqüència dels propulsors
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Com ja s’ha vist en la potència reactiva, al augmentar la freqüència dels propulsors, es
millora el factor de potència del sistema.
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Gràfica7.2.1.1.4.7. Gràfica comparativa de les potències de l’alternador

Potències al Compensador Síncron
Vs Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.1.4.8. Gràfica comparativa de les potències del compensador síncron
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Potències

Potències a l'entrada de variadors
Vs Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.1.4.9. Gràfica comparativa de les potències a l’entrada de variadors
7.2.1.2. Sense Compensador Síncron
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.
7.2.1.2.1

Alternador

Freqüència Tensió Corrent
Propulsors [V]
[A]

Potència
Activa
[W]

Potència
Reactiva
[VAr]

Potència
Aparent
[VA]

fi

cos(fi) sin(fi)

Potència
Distorsió
[VAd]

0

231.1

0.29

170.5

17.05

171.39

5.7

0.995

0.099

3.88

5

231.1

0.65

513.48

210.75

555

22.3

0.925

0.38

7.04

10

226.91

0.88

712.05

256.32

756.7

19.8

0.941

0.339

10.93

15

232.11

1.03

850.67

306.23

903.97

19.8

0.941

0.339

16.14

20

232.24

1.42

1174.3

607.7

1322.5

27.4

0.888

0.46

26.95

25

235.23

1.92

1648.6

629

1764.4

20.9

0.934

0.356

20.39

30

237.95

2.4

2102

839.6

2263.4

21.8

0.929

0.371

18.78

35

240.55

3.3

2936.8

1205.7

3174.3

22.3

0.925

0.38

48.23

40

242.77

4.29

3833.3

1366.3

4069.6

19.6

0.942

0.336

26.07

45

205.41

6.92

5039.8

2143.1

5475.2

23

0.92

0.391

121.02

Taula 7.2.1.2.1.1. Dades de l’alternador
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7.2.1.2.2
Freqüència
Propulsors
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Entrada a variadors
Tensió Corrent Potència
[V]
[A]
Activa [W]

Potència
Reactiva
[VAr]

Potència
Aparent
[VA]

fi

cos(fi) sin(fi)

Potència
Distorsió
[VAd]

0.993 0.116

4.21

0

231.1

0.29

165.73

19.34

166.8

6.7

5

231.1

0.69

565.32

232.09

611.01

22.3 0.925

0.38

10.9

10

226.91

0.97

810.52

309.13

867.35

20.9 0.934 0.356

14.69

15

232.11

1.14

971.55

356.6

1034.78

20.2 0.939 0.345

17.62

20

232.24

1.5

1272

462.4

1353

25

235.23

2.26

1989.4

758.8

30

237.95

2.81

2505.2

35

240.55

3.57

40

242.77

45

205.41

20

0.94

0.342

34.48

2129.2

20.9 0.934 0.356

1.69

955.6

2681.4

20.9 0.934 0.356

26.6

3228.4

1139.4

3423.6

19.4 0.943 0.333

15.43

4.85

4427.6

1673

4733.4

20.7 0.935 0.353

50.05

7.06

5691.2

1989

6028.6

19.3 0.944

43.13

0.33

Taula 7.2.1.2.1.1. Dades de l’entrada de variadors
7.2.1.2.3

Comparativa

Per facilitar la comprensió i poder realitzar una comparativa adient, les dades anteriors es
grafiquen a continuació:

Tensió fase-neutre Vs Freqüència
propulsors
Tensió fase neutre [V]
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Gràfica7.2.1.2.3.1. Gràfica de la tensió respecta de la freqüència dels motors propulsors
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Igual que quan es treballa amb Compensador Síncron, hi ha una caiguda de tensió molt
important a partir dels 40Hz dels motors propulsors. Cal un registre de la corrent d’excitació
de l’alternador per saber si aquest està magnèticament al límit, ja que la tensió és funció de
la diferència de flux respecte del temps, tal i com mostra la equació 7.2.1.2.3.1

𝑉𝑉 =

𝑑𝑑Φ

Equació 7.2.1.2.3.1

𝑑𝑑𝑑𝑑

Si aquest està al límit magnètic és degut a que es satura i per tant, caldria canviar
l’alternador per un altre amb més potència. Si no, és que cau la velocitat i aquest fet fa variar
la “dt” de l’equació 7.2.1.2.3.1. En aquest cas, caldria canviar el motor tèrmic i substituir-lo
per un de major potència.

Corrent de la fase 2 [A]

Corrent de la fase 2 Vs Freqüència
propulsors
8
6
4
2
0
Freqüència motors propulsors [Hz]
Alternador

Entrada Variadors

Gràfica7.2.1.2.3.2. Gràfica comparativa del corrent respecta la freqüència dels propulsors
S’observen petites diferencies entre les dues dades comparades que són degudes a errors
de mesura. Aquests errors també es veuran en les següents gràfiques i per tant no es
comentarà.
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Potència Activa trifàssica Vs
Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.2.3.3. Gràfica comparativa de la potència activa respecta de la freqüència dels
motors propulsors

Poència Reactiva [VAr]

Potència Reactiva trifàssica Vs
Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.2.3.4. Gràfica comparativa de la potència reactiva respecta de la freqüència
dels motors propulsors
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Poència Aparent [VA]

Potència Aparent trifàssica Vs
Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.2.3.5. Gràfica comparativa de la potència aparent respecta de la freqüència
dels motors propulsors

cos (fi) Vs Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.2.3.6. Gràfica comparativa del cos(fi) respecta de la freqüència dels motors
propulsors
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El cos(fi) és proper a la unitat degut a que a l’entrada dels variadors de freqüència hi ha un
rectificador.

Potències a l'Alternador Vs
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Gràfica7.2.1.2.3.7. Gràfica comparativa de les potències de l’alternador

Potències a l'entrada de variadors
Vs Freqüència propulsors
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Gràfica7.2.1.2.3.8. Gràfica comparativa de les potències a l’entrada de variadors
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7.2.1.3. Conclusions
S’ha comprovat que amb comanda amb variadors no es pot extreure tot el profit del grup
electrogen degut a la forta caiguda de tensió. Aquesta fa parar els variadors i per tant els
propulsors. El Compensador Síncron empitjora el factor de potència i es transmet menys
potència activa a l’entrada dels variadors. Aquest fet sembla incongruent ja que el
Compensador Síncron hauria de millorar el factor de potència. És per aquest motiu que als
variadors de freqüència se’ls ha de mirar amb lupa i caldria un estudi només dels variadors
de freqüència.
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7.3. Conclusions
Per cloure, es pretén fer una última prova en règim permanent per corroborar la cadena
energètica. Aquesta prova es realitza en comanda amb contactors i sense Compensador
Síncron. Aquesta es realitza en un profunditat de 22.5cm ja que és en aquesta configuració
on hi ha major demanda energètica. Cal notar que no es connecta el Compensador Síncron
ja que aquest fet podria fer aparèixer oscil·lacions pendulars no esmorteïdes i per tant
destructives.
A continuació es mostra en forma de taula els valors extrets:
Xarxa elèctrica

Propulsors

Compensador Síncron

Tensió [V]

237.7

237.7

----

Corrent [A]

9.09

9.65

----

Potència Activa [W]

6139

6468

----

fi [º]

52.56

52.56

----

cos(fi)

0.6079

0.6079

----

sin(fi)

0.7940

0.7940

----

Potència Reactiva [VAr]

8015

8445

----

Potència Aparent [VA]

10099

10639

----

Potència de Distorsió [VAd]

249.51

187.81

----

50.2

50.2

----

Freqüència [Hz]

Taula7.3.1.- Taula resum de les dades obtingudes
Apareixen incongruències en les dades extretes, ja que el corrent absorbit pels propulsors
no pot ser major que el subministrat per la xarxa elèctrica. Aquestes incongruències són
degudes a petits errors d’extracció de dades (ja que tot transformador, com tot aparell de
mesura té una petita variància i per tant hi ha errors de mesura).
Cal fer una menció a la classe de les cadenes de mesura del corrent, que involucra als
transformadors de corrent, SHUNTs i l’oscil·loscopi. Tots ells són de classe 1. Com les dues
cadenes són de classe 3, és admissible un error del 6% per al nostre sistema de mesura. En
el nostre cas, si es s’observa la diferència de corrent mesurat en ambdós extrems de la
cadena energètica es té que l’error és:
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
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Equació 7.3.1

I en percentatge:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 −𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

· 100

Equació 7.3.2

On el corrent de la xarxa és de 9.09A i el corrent dels propulsors és de 9.65A. Per tant,
substituint aquests valors en les equacions 7.3.1 i 7.3.2, es té un error de 0.56A i, en
percentatge, del 5.8%.
Si el transformador de corrent es satura, la classe de precisió empitjora i per tant els valors
poden tenir més error.
Dit això, es veu que la potència aparent és propera als 10kVA i per tant s’aconsella canviar
l’alternador per un de com a mínim 10kVA. D’altre banda, es comprova que la potència
activa és d’uns 6kW i per tant, no es recomana el canvi del motor tèrmic. Cal recordar que
aquesta és, aproximadament, la potència útil que pot desenvolupar.
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8. ESTUDI ELÈCTRIC EXPERIMENTAL DE LA
CADENA ENERGÈTICA EN RÈGIM TRANSITORI
Un cop ja es té estudiat el règim permanent del buc, cal estudiar què passa en el transitori
d’arrencada. Com s’ha realitzat en règim permanent, s’ha realitzat dues proves ben
diferenciades en quant a la profunditat dels propulsors. En aquest cas, només s’estudiarà la
comanda amb contactors degut a que el règim transitori dels variadors de freqüència depèn
de la velocitat amb que es fan actuar aquests i per tant aquest fet podria ben ser tot un
projecte.
Com en règim permanent, per realitzar l’estudi del règim transitori i extreure’n alguna
conclusió, primerament es procedeix a obtenir els valors de tensió fase 2-neutre de
l’alternador, Compensador Síncron i propulsors així com el corrent de la fase 2. Aquests
valors extrets amb l’oscil·loscopi i processats amb el MATLAB, ens permeten obtenir valors
de pic de tensió, caigudes de tensió, etc i a continuació s’estudien els harmònics.
En aquest cas, també s’ha estudiat les potències de la mateixa forma que en règim
permanent, però només estudiant el caràcter de pic d’aquestes. Anàlogament al estudi en
règim permanent, per aconseguir la potència activa, s’ha realitzat el següent càlcul:
p(t) = 3 ∗ u(t) ∗ i(t)

Equació 8.1.- Càlcul de la potència activa
On la u(t) és la tensió fase 2-neutre i la i(t) és la corrent de la fase 2.
La potència reactiva, l’aparent i la de distorsió no s’han estudiat degut a que el desfasament
entre les ones de tensió i corrent no són constants i aquest fet comporta un error que no es
vol assumir, doncs queda fora de l’abast del present treball.

8.1. Comanda amb contactors
Dins de l’estudi de comanda amb contactors s’ha estudiat dues profunditats diferents,
emulant el treball de les hèlix com a hèlix de superfície (3cm de profunditat) i treballant com
a hèlix submergides (22.5cm de profunditat). També s’ha estudiat les diferents
configuracions que ens podem trobar en el buc. Aquestes són les següents (vegeu figures
8.1.1.1-8.1.1.3) :
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-Amb Compensador Síncron
-Amb neutre comú amb l’alternador
-Sense neutre comú amb l’alternador
-Sense Compensador Síncron

Figures 8.1.1.1 Diverses configuracions de comanda amb contactors estudiades
Són les mateixes situacions que en règim permanent, com és obvi.

8.1.1.

Valors de pic

8.1.1.1. Amb Compensador Síncron i neutre comú amb l’alternador
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.

Caiguda de la Tensió de pic [V]
Corrent de pic [A]
Potència Activa de pic [W]

Alternador

Propulsors

Compensador Síncron

de 348 a 222

de 348 a 222

de 348 a 222

41.1

57.2

15

3.88E+04

5.36E+04

1.23E+04

Taula 8.1.1.1.1.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits 3cm
En aquesta taula resum,s’observa unes dades molt curioses. Es produeix una caiguda de
tensió de més de 100V. El corrent de pic és de l’ordre de 4 vegades el corrent nominal, fet
més que normal en l’arrencada de motors elèctrics. La dada més sorprenent es troba en la
potència de pic, que és de l’ordre de 50kW. Prop de 10 vegades la potència màxima que pot
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aportar el motor tèrmic. Cal anotar que apareix saturació dels aparells de mesura que fan
que aquestes dades no siguin fiables, els valors reals podrien ser doncs superiors.
Si ara es realitza la mateixa prova amb una profunditat de 22.5 cm, tenim els següents
valors:

Caiguda de Tensió [V]
Corrent de pic [A]
Potència Activa de pic [W]

Alternador

Propulsors

Compensador Síncron

de 348 a 222

de 348 a 222

de 348 a 222

42.2

62.8

15.6

3.74E+04

5.47E+04

1.28E+04

Taula8.1.1.1.2.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits
22.5cm
S’observa que les dades són molt similars que en cas anterior. Només un petit augment del
corrent i de la potència activa però més aviat menyspreable amb els valors en que ens
trobem. Com en el cas anterior, apareix saturació dels aparells de mesura.
8.1.1.2. Amb Compensador Síncron i sense neutre comú amb l’alternador
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.

Caiguda de Tensió [V]
Corrent de pic [A]
Potència Activa de pic [W]

Alternador

Propulsors

Compensador Síncron

de 348 a 232

de 348 a 232

de 348 a 232

36.1

50

11.7

4.59E+04

5.86E+04

6.97E+03

Taula8.1.1.2.1.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits 3cm
Si es compara els valors obtinguts en aquest assaig amb els primers on es té connectat el
neutre de l’alternador amb el del Compensador Síncron, s’observa que hi ha menys caiguda
de tensió (igual que passava en règim permanent). També s’observa que hi ha més potència
activa de pic entregada per l’alternador i menys entregada pel Compensador Síncron. El
corrent ha disminuït molt. Aquest fet podria ser per la manca dels harmònics 3ers que ara no
poden circular entre l’alternador i el Compensador Síncron per la manca d’interconnexió del
neutre comú. En tot cas, aquest fet quedarà palès en l’estudi dels harmònics. També
s’observa saturació dels aparells de mesura.
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Estudiant la mateixa configuració amb els propulsors submergits a una profunditat de
22.5cm es tenen les següents dades:

Caiguda de Tensió [V]

Alternador

Propulsors

de 348 a 232

de 348 a 232

de 348 a 232

41.7

56.1

15

3.96E+04

5.00E+04

1.43E+04

Corrent de pic [A]
Potència Activa de pic [W]

Compensador Síncron

Taula8.1.1.2.2.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits
22.5cm
Igual que en la configuració anterior, al submergir els propulsors, hi ha un petit augment del
corrent consumit. En canvi, la potència de activa de pic ha disminuït. Aquest fet és degut a la
saturació dels aparells de mesura.
8.1.1.3. Sense Compensador Síncron
A continuació es mostra una taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors
submergits 3cm de profunditat.

Caiguda de Tensió [V]
Corrent de pic [A]
Potència Activa de pic [W]

Alternador

Propulsors

Compensador Síncron

de 369 a 222

de 369 a 222

----

43.9

43.9

----

4.88E+04

5.42E+04

----

Taula8.1.1.3.1.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits 3cm
Sense Compensador Síncron, s’observa una caiguda de tensió similar que en els casos
anteriors. També s’observa que hi ha una petita discrepància entre la potència de pic de
l’alternador i el dels propulsors. Aquest fet es deu altre cop a la saturació dels aparells de
mesura. Tot i això, els valors de pic de la potència activa són similars que en els casos
anteriors.
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Estudiant la mateixa configuració amb els propulsors submergits a una profunditat de
22.5cm es tenen les següents dades:

Caiguda de Tensió [V]
Corrent de pic [A]
Potència Activa de pic [W]

Alternador

Propulsors

Compensador Síncron

de 369 a 222

de 369 a 222

----

43.9

50.6

----

4.53E+04

5.17E+04

----

Taula8.1.1.3.2.- Taula resum de les dades obtingudes amb els propulsors submergits
22.5cm
Com ha succeït en els anteriors casos, la saturació apareix en aquestes dades fent-les no
fiables. Tot i així, s’observa una mica més de corrent i menys potència activa que en el cas
anterior.
8.1.1.4. Conclusions
La primera conclusió que s’extreu d’aquestes dades es que no són fiables. Apareix saturació
en els transformadors de corrent instal·lats en la embarcació. Per tal de tenir dades més
fiables s’haurien de substituir aquests transformadors, posar-ne uns de 100/5 per assegurarse la no saturació d’aquests.
A part d’aquesta apreciació, si ens fixem amb els valors aproximats obtinguts, es denota que
durant 2 períodes, es tenen unes potències de pic de 50kW. Sabent que en règim
permanent es té unes potències de valor eficaç properes als 5-6kW, es denota que en règim
permanent hi ha 4-5 cops menys de potència de pic. Per arribar a tal conclusió, es sap que
el valor eficaç d’una ona sinusoïdal és arrel de dos el valor de pic. Com que la potència és la
multiplicació de dues ones sinusoïdals, el valor eficaç d’una ona de potència és de l’ordre de
la meitat del seu valor de pic. En el nostre cas, la potència de pic en règim transitori és de
l’ordre de 50kW que si ens quedem amb la meitat és de l’ordre de 25kW. I així es denota
que en règim transitori es té unes potències de l’ordre de 4 a 5 vegades la potència nominal.
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8.2. Conclusions
Per cloure, es pretén fer una última prova en règim transitori per corroborar la cadena
energètica. Aquesta prova es realitza amb connexió a la xarxa elèctrica en comanda amb
contactors i sense Compensador Síncron. Aquesta es realitza en un profunditat de 22.5cm
ja que és en aquesta configuració on hi ha major demanda energètica. Cal notar que no es
connecta el Compensador Síncron ja que aquest fet podria fer aparèixer oscil·lacions
pendulars no esmorteïdes i per tant destructives.
Notar que es realitza una prova similar a la que s’ha realitzat en règim permanent. Els valors
trobats en aquesta prova són els següents:

Caiguda de Tensió [V]
Corrent de pic [A]
Potència Activa de pic [W]

Xarxa elèctrica

Propulsors

Compensador Síncron

----

----

----

62.8

74.4

----

7.2E+04

7.2E+04

----

Taula 8.2.1.- Taula resum de les dades obtingudes
En aquesta prova també s’observa una saturació dels transformadors de corrent i per tant,
es recomana un canvi d’aquests per tal de precisar millor els valors obtinguts.
Al comparar aquests valors amb els màxims trobats en aquest mateix apartat, s’observa que
ens trobem ens els mateixos ordres de magnitud. Cal recordar que, tot i que la potència de
curtcircuit de la xarxa és molt major a la del grup electrogen, aquest fa front d’una forma més
que correcta a l’arrencada dels propulsors.
Un sobredimensionament del grup electrogen ajudaria a una arrencada més ràpida, tot i que
aquesta ha de venir per part de l’alternador i no per part del motor tèrmic.
Cal dir que aquestes mesures es van prendre amb moltes dificultats, ja que l’aigua sortia per
la part superior del banc de proves. Aquest fet fa que l’aigua no es mantingui al nivell inicial i
falseja la extrapolació del comportament real en navegació. Degut a aquest fet, s’aconsella
un sistema auxiliar d’ancoratges dels motors propulsors que garanteixi la seva posició
relativa a la superfície, en navegació real, tant en baixes com en altes velocitats.
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9. RENDIMENT
9.1. Concepte de rendiment
En primer terme, s’ha de definir quin rendiment es vol obtenir. No és el mateix parlar en
termes de rendiment global del buc, que parlar del rendiment de cadascun dels components
d’aquest. Per aquest motiu, es pretén obtenir un rendiment global del buc en comanda amb
contactors.

9.2. Estudi del rendiment energètic
En aquest apartat es vol establir un rendiment energètic global del buc. Per aquest motiu es
partirà de la combustió de la benzina dins del motor tèrmic fins arribar als motors propulsors
en comanda amb contactors i règim permanent. Aquest estudi es realitzarà en les tres
configuracions de comanda amb contactors ja estudiades quan treballen les hèlix com a
hèlix de superfície. Aquestes són:
-Amb Compensador Síncron
-Amb neutre comú amb l’alternador (1)
-Sense neutre comú amb l’alternador (2)
-Sense Compensador Síncron (3)
Tenint en compte que es tenen els següents valors:

Concepte
PCI benzina
Consum motor tèrmic a plena potència

44 [MJ/kg]
313 [g/kWh]

Rendiment motor propulsor

0.78

Rendiment alternador

0.94

I tenint en compte les tres situacions descrites:
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Situació 1

Situació 2

Situació 3

Potència activa sortida alternador

5988.8

6072.5

5829.5

Potència activa entrada propulsors

5311.2

5379

6153.2

Es procedeix a realitzar el càlcul del rendiment energètic global del buc. Aquest es calcula
mitjançant la següent expressió:
𝜂𝜂𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Equació 9.2.1

𝑃𝑃𝑡𝑡è𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

De la qual la Potència propulsora es defineix:
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Mentre que la Potència tèrmica es defineix:
𝑃𝑃𝑡𝑡è𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

· 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

Equació 9.2.2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜂𝜂 𝑡𝑡è𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Equació 9.2.3

La Potència a l’entrada de l’alternador es defineix:
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

=

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜂𝜂 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Equació 9.2.4

I el rendiment tèrmic o de combustió es defineix:
𝜂𝜂𝑡𝑡è𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

1

Equació 9.2.5

PCI benzina ·Consum motor tèrmic

Substituint els valors que es tenen en aquestes 5 equacions es troben els següents valors:

Situació 1

Situació 2
0.2614

Situació 3

Potència entrada alternador [kW]

6371.1

6460.1

6201.6

Potència tèrmica [kW]

24373

24713.5

23724.6

Potència propulsora [kW]

4142.7

4195.6

4799.5

Rendiment global

0.16997

0.16977

0.2023

Rendiment tèrmic
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9.3. Conclusions
Com era d’esperar, el rendiment màxim que s’obté es quan no es té connectat el
Compensador Síncron. Cal dir que aquest estudi s’ha realitzat tenint en compte només el
valor eficaç de la potència activa. És per aquest motiu que es tenen aquests resultats. El
Compensador Síncron dona potència reactiva i encara que el consum de potència activa
sigui petit, aquest existeix. Per tant, els resultats són els esperats.
D’altre banda cal veure que el rendiment del conjunt respecte del rendiment del motor tèrmic
és, com a molt, un 10% menor. Cal tenir en compte que aquesta davallada de rendiment
també existiria si no es tingués la propulsió elèctrica. Engranatges, transmissions i llarg
etcètera de components mecànics fan rebaixar aquest rendiment.
També no cal deixar de banda el rendiment del motor tèrmic que és només del 26.14%.
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10. IMPACTE MEDIAMBIENTAL
10.1. Emissions durant la realització del projecte
Partint de la base que s’ha consumit 5 bidons de 5 litres de benzina cadascun, es pretén
calcular quina quantitat de CO2 s’ha emès per realitzar aquest projecte.

10.1.1. Composició química dels fums de la combustió de la benzina
Per tal de realitzar aquest estudi, es pren la següent composició química de la benzina:
Carboni  85.0%; Hidrogen 13.0%; Sofre  1.4 %; Oxigen 0.0%; Nitrogen  0.6%;
En la combustió de la benzina apareixen les següents reaccions químiques:
C + O2 + 3.78N2  CO2 + 3.78N2

Reacció 1

2H + 1/2O2 + 3.78N2  H2O + 3.78/2N2

Reacció 2

S + O2 + 3.78N2  SO2 + 3.78N2

Reacció 3

De la reacció 1 es troben les següents composicions:
0.85

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

1.5867
0.85

𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

·

22.4𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2
12𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

·

·

= 1.5867

3.78𝑚𝑚 3 𝑁𝑁2
1𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

22.4𝑚𝑚 3 𝐶𝐶𝑂𝑂2
12𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶

𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

= 5.9976

= 1.5867

𝑚𝑚 3 𝑁𝑁2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑚𝑚 3 𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Equació 10.1.1.1

Equació 10.1.1.2

Equació 10.1.1.3

Mentre que de la reacció 2 es troben les següents composicions:
0.13

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐻𝐻

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

1.5867
0.7280

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐻𝐻

·

11.2𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

2𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐻𝐻

·
·

= 0.7280

22.4𝑚𝑚 3 H 2 O
2𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐻𝐻

3.78 3
𝑚𝑚 𝑁𝑁2
2
1 3
𝑚𝑚 𝑂𝑂2
2

𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

= 1.4560

= 2.75184

Equació 10.1.1.4

𝑚𝑚 3 H 2 O

Equació 10.1.1.5

𝑚𝑚 3 𝑁𝑁2

Equació 10.1.1.6

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
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I de la reacció 3:
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑆𝑆

0.014

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

·

0.014

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

·

0.0098

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑆𝑆

𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

22.4𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2
32𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑆𝑆

= 0.0098

22.4𝑚𝑚 3 𝑆𝑆𝑆𝑆2
32𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑆𝑆

·

3.78𝑚𝑚 3 𝑁𝑁2

Equació 10.1.1.7

𝑚𝑚 3 𝑆𝑆𝑆𝑆2

Equació 10.1.1.8

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

= 0.0098

1𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

𝑚𝑚 3 𝑂𝑂2

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

= 0.037044

𝑚𝑚 3 𝑁𝑁2

Equació 10.1.1.9

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Si agrupem els valors obtinguts en les equacions 10.1.1.1-10.1.1.9 obtenim els següents
valors.
Element de combustió
CO2
H2O
SO2
N2

Contingut
𝑚𝑚3 𝐶𝐶𝐶𝐶2
1.5867
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑚𝑚3 H2 O
1.4560
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑚𝑚3 𝑆𝑆𝑆𝑆2
0.0098
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑚𝑚3 𝑁𝑁2
8.786484
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

10.1.2. Emissions del projecte
Centrant-nos en el CO2, si s’ha gastat 5 litres de benzina i aquesta té una densitat de 720g/l,
es té que les emissions de CO2 en el projecte són de:
5𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 · 5

𝑔𝑔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑚𝑚3 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
· 720
·
· 1.5867
= 28.5606𝑚𝑚3 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ó
𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 1000𝑔𝑔𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Si es repeteix el mateix procediment per la resta d’elements de la combustió, es té:
Element de combustió
CO2
H2O
SO2
N2

Emissions durant el projecte
28.5606 𝑚𝑚3 𝐶𝐶𝐶𝐶2
26.208 𝑚𝑚3 H2 O
0.1764 𝑚𝑚3 𝑆𝑆𝑆𝑆2

158.1567 𝑚𝑚3 𝑁𝑁2
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10.2. Reciclatge del buc
A continuació es pretén explicar que se’n farà dels elements instal·lats i del propi buc un cop
a aquest se li acabi la vida útil.
Els elements elèctrics emprats en aquest buc, com ara el cablejat, els elements de
protecció, control i mesura, s’acumularan en el magatzem del Laboratori de Motors i
Màquines Elèctriques perquè puguin ser emprats en altres projectes. D’aquesta forma es
reutilitzen i no es generen deixalles.
Els motors elèctrics podran també ser reutilitzats en posteriors projectes i/o podran ser
emprats pel departament per realitzar pràctiques (per exemple).
El motor tèrmic i/o grup electrogen també serà reutilitzat per posteriors projectes, per tant
tampoc generaran cap mena de residu.
Els elements d’unió i ancoratges són peces d’acer, i per tant, també es podran reutilitzar en
posteriors projectes. Tot i que és cert que aquestes peces seran emprades sota unes
condicions concretes degudes a la forma i forats que tenen.
L’únic element que realment serà un residu és el propi buc o casc. Aquest és de fibra i per
tant haurà de ser tractat com els residus de contenidor groc.
Per tant, es conclou que no es generaran residus reutilitzables o reciclables.

10.3. Estalvi d’aigua
Respecte als PFCs anteriors, la banyera blava ha suposat un important estalvi d’aigua. Amb
la banyera metàl·lica s’hagués requerit molta més aigua i molt temps per a remenar-la.
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11. PRESSUPOST
11.1. Pressupost del buc
Degut al caràcter continuista d’aquest PFC respecte del de l’Albert Peregrina, es procedeix a
fer un estudi econòmic similar al seu. Primerament es calcularà els recursos humans i
materials a partir del punt en el que s’ha iniciat el projecte i se li sumaran els recursos
humans i materials destinat al projecte amb anterioritat (consultar annex).
Com s’ha realitzat en el PFC de l’Albert Peregrina, es comptabilitza tant el cost real del
material com el cost del material cedit, com si aquest s’hagués comprat.
La comptabilitat de les hores de treball s’ha fet segons els següents costos:
•
•

Hora de treball de taller a un cost de 25€/h.
Hora de treball d’anàlisi i redacció de la memòria a un cost de 35€/h.

El pressupost acumulat del buc ascendeix a 30120.88€.
A continuació es mostra el cost del projecte en sí i després es veurà el cost dels materials
emprats per poder-lo executar.

Concepte

Unitat/Hores

Preu unitari (€)

Avaluació experimental de la cadena
energètica instal·lada en la barca RAS

Total (€)

9875

Suports

830
·Disseny de nou sistema
d'anclatge de popa

10

35

350

·Construcció, pintat, instal·lació
nou sistema d'anclatge de popa

10

25

250

·Disseny de nou sistema
d'anclatge per la nova banyera

3

35

105

·Construcció, pintat, instal·lació
nou sistema d'anclatge de la
banyera

5

25

125

Pág. 88

Memòria

Cablejat

490
·Adaptació del cablejat per
poder enregistrar

5

25

125

·Adaptació de les senyals a
mesurar

5

35

175

·Elecció i estudi dels equips a
emprar per enregistrar

4

35

140

·Modificació dels esquemes
elèctrics

2

25

50

Registres

390
·Calibració, disseny i construcció
del divisor de tensió

2

25

50

·Disseny de Software amb
MATLAB

6

35

210

·Preparació

1

25

25

·Realització

3

35

105

Proves a bassa

990
·Desplaçament

8

35

280

·Preparació

6

25

150

·Realització

16

35

560

Documentació

7175
·Anàlisi i tractament de resultats

100

35

3500

·Càlculs

25

35

875

·Redacció de la memòria

80

35

2800

Nota: Hi ha personal de suport en els desplaçaments que no està comptabilitzat. Aquest
càrrec, està comptabilitzat en altres projectes.
D’altre banda, el cost dels materials emprat són:
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Unitat/Hores

Preu unitari (€)

Total (€)

1598

Materials
Suports

950
·Barres d'acer, cargols, femelles, volanderes,
etc. (disponibles en el magatzem del
laboratori de motors i màquines elèctriques
de l'ETSEIB )

1

150

150

·Maquinària cedida pel laboratori de motors
i màquines elèctriques de l'ETSEIB per
realitzar les peces com ara el perforador, el
soldador amb arc elèctric, etc.

1

800

800

Cablejat

25
·Magnetotèrmic cedit pel laboratori de
motors i màquines elèctriques

1

15

15

·Cables conductors cedits pel laboratori de
motors i màquines elèctriques

1

10

10

Registres

543
·Equips emprats per a registrar, tals com
l'mp3, l'oscil·loscopi, etc. cedits pel
laboratori de motors i màquines elèctriques

1

250

250

·Material per a la construcció del divisor de
tensió

1

18

18

·Transformadors de tensió cedits pel
laboratori de motors i màquines elèctriques
de l'ETSEIB

3

18

54

·Transformadors de corrent cedits pel
laboratori de motors i màquines elèctriques
de l'ETSEIB

2

17

34

·SHUNTS cedits pel laboratori de motors i
màquines elèctriques de l'ETSEIB

2

10

20
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·Banyera per a realitzar els registres

1

60

60

·Aigua per emplenar la banyera

3

4

12

·Ordinador i mecanografia

1

70

70

·Benzina per a realitzar les proves

5

5

25

Proves a bassa
80
·Materials utilitzats : cabs, grillets, etc.
Cedits pel laboratori de motors i màquines
elèctriques de l'ETSEIB

1

80

El cost total del projecte ascendeix a 11 473€.
Per tant, el cost total del projecte, que és la suma del cost d’aquest projecte i el cost
acumulat, ascendeix a un valor de 30 120.88€.
Cal notar que no s’ha tingut en compte el pressupost del PFC d’en Pedro González, degut al
paral·lelisme entre ambdós projectes.

11.2. Viabilitat d’elaboració en sèrie d’aquest buc
Partint del cost del projecte acumulat actual i dels recursos per realitzar bucs en sèrie, es
pretén realitzar un estudi econòmic de la producció en sèrie d’aquest buc.
Primerament es calcularà el cost de fabricar el buc en sèrie i després es farà una previsió de
vendes i el preu de venda d’aquest.
El cost de les matèries primeres és la suma dels costos de matèries primeres en els
pressupostos dels PFC de l’Albert Peregrina i d’aquest. Aquesta suma ascendeix a
14 938.88€. A aquests costos se li han de sumar els costos de fabricació, administració,
màrqueting, etc. Aquests depenen directament de la previsió de vendes, ja que es pretén
fabricar sota comanda.
Com que aquest buc és de competició, es preveu que es podrien vendre una unitat per cada
club nàutic de Catalunya. Com que a Catalunya hi ha 31 clubs nàutics, es preveu unes
vendes de 31 unitats. Aquestes es vendran en 5 anys de forma progressiva, és a dir, el
primer any se’n vendran menys que al segon i així successivament fins a arribar a les 31
unitats.

80
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Les previsions de venda queden reflectides a la taula 11.2.1.

Any

Unitats venudes

1

2

2

4

3

6

4

8

5

11

Taula 11.2.1. Resum de la previsió de vendes del buc
Per realitzar l’anàlisi econòmica de la inversió per a la producció comercial del buc cal fixar i
determinar una sèrie d’aspectes:

-

-

Inversió: Es fixa com a valor de la inversió el cost total del projecte, la qual
s’amortitzarà equitativament en 5 anys.
Ingressos: Correspon al nivell de ventes de producte al preu de 50 000 €. Amb el
nivell de ventes i producció que s’ha determinat.
Despeses de matèria prima: Calculat segons el nombre d’unitats produïdes i el
cost de matèria prima per unitat.
Despeses de personal: En aquest valor hi consta una despesa fixa corresponent
al sou del gerent de l’empresa amb un cost de 50 000 €/any i un terme variable
que correspon al sous dels treballadors subcontractats que se’ls hi atribueix un
cost de 20 000€/any. S’ha estimat que aquests treballadors podran fabricar dues
unitats a l’any i que l’any 5 només es necessitaran 5 operaris per fer els 11 bucs
degut a l’experiència acumulada d’aquests.
Altres despeses: En aquest concepte queden inclosos termes com el lloguer de
maquinària, de locals, despeses energètiques, etc. Aquestes s’han estipulat en
50 000€/any.

Per tant els resultats de l’anàlisi econòmica de la inversió són els següents:
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Any 0

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Amortització

6024.18

6024.18

6024.18

6024.18

6024.18

Ingressos

100000

200000

300000

400000

500000

-29877.76

-59755.52

-89633.28

-119511.04

-149388.8

Despeses personal

-70000

-90000

-110000

-130000

-150000

Altres despeses

-50000

-50000

-50000

-50000

-50000

-43853.58

6268.66

56390.9

106513.14

156635.38

0

-1880.6

-16917.27

-31953.94

-46990.61

-43853.58

4388.06

39473.63

74559.2

109644.76

Inversió

30120.88

Despeses matèria prima

BAII
Impostos (30%)
BdI
Flux de caixa

-30120.9

-37829.41

10412.24

45497.8

80583.37

115668.94

Flux de caixa acumulat

-30120.9

-67950.29

-57538.05

-12040.25

68543.12

184212.06

Taula 11.2.2. Anàlisi de costos pels 5 primers anys
Amb aquestes dades es poden trobar la rendibilitat econòmica del projecte, com el VAN, el
TIR i el Pay-Back.

11.2.1. VAN
El VAN (Valor Actualitzat Net), és un procediment que permet calcular el valor present d’un
determinat número de fluxos de caixa futurs, originat per una inversió. La metodologia
consisteix en descomptar al moment actual tots els fluxos de caixa futur del projecte. A
aquest valor se li resta la inversió inicial, de tal manera que el valor obtingut és el valor actual
net del projecte. La fórmula que ens permet calcular el Valor Actual Net és:
𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �

𝑛𝑛=1

𝑉𝑉𝑛𝑛
− 𝐼𝐼0
(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛

Equació 11.2.1.1.1. Fórmula per obtenir el valor del VAN

On:
•
•
•
•

Vn representa els fluxos de caixa en cada període n
I0 és el valor de la inversió inicial
m és el número de períodes considerats
i és el tipus d’interès considerat
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𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �

𝑛𝑛=1

𝑉𝑉𝑛𝑛
− 𝐼𝐼0 =
(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛
=�

−37829.41

1

+

10412.24

2

(1 + 0.15)
(1 + 0.15)
− 30120.88 = 78354.38

+
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45497.80

(1 + 0.15)

3

+

80583.37

4

(1 + 0.15)

+

115668.94

(1 + 0.15)5

El tipus d’interès considerat depèn del risc del projecte, és a dir, de la facilitat de que el
projecte es pugui vendre segons les consideracions especificades. Degut a que el projecte
té una clientela molt concreta i es pretén arribar a tots ells, el tipus d’interès considerat és del
15% anual (valor molt superior al tipus d’interès actual que és de 1,236% anual a dia 26 de
novembre de 2009, segons [REF. BIB. 4]).
Amb tot això, el VAN és de 78 354.38€. Com que aquest valor és positiu, la inversió produirà
guanys per sobre de la rendibilitat exigida (r) i, per tant, es pot acceptar el projecte.

11.2.2. TIR
El TIR (taxa interna de retorn o taxa interna de rendibilitat) d’una inversió, està definida com
la taxa d’interès amb la qual el valor actualitzat net (VAN) és igual a zero.
𝑚𝑚

0=�

𝑛𝑛=1

𝑉𝑉𝑛𝑛
− 𝐼𝐼0
(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛

Equació 11.2.1.1.2. Fórmula per obtenir el valor del TIR

On:
•
•
•
•
0=�

Vn representa els fluxos de caixa en cada període n
I0 és el valor de la inversió inicial
m és el número de períodes considerats
i és el tipus d’interès a trobar o valor del TIR

−37829.41
1

(1 + i)

+

10412.24
2

(1 + i)

+

45497.80
(1 + i)

3

+

80583.37
4

(1 + i)

+

115668.94
(1 + i)5

− 30120.88 → i = 0.2128

Aquest valor és un indicador de la rendibilitat d’un projecte, a major TIR, major rendibilitat.
S’utilitza per decidir sobre la acceptació o no d’un projecte d’inversió. Per decidir
correctament, es compara el valor del TIR amb el valor del tipus d’interès considerat. Si el
TIR és major al tipus d’interès considerat es pot acceptar el projecte. En cas contrari, s’ha de
declinar el projecte.
En aquest cas, el TIR és del 21.28% mentre que el tipus d’interès considerat és del 15%.
Per tant, es pot acceptar el projecte.
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11.2.3. Pay-back
El Pay-back, també anomenat període de recuperació, és una tècnica que s’utilitza per
saber, aproximadament, el temps que es tarda en recuperar una inversió inicial. És una eina
útil per prendre la decisió d’acceptar només els projectes i inversions que tornin dita inversió
inicial en el termini de temps que s’estimi adequat. Aquest es pot trobar fent una simple
observació al flux de caixa acumulat i trobant el primer valor superior a zero. Un cop trobat el
valor es mira a quin any representa i ja es té el Pay-back. En el nostre cas, el Pay-back és
de 4 anys.

11.2.4. Conclusió
Amb totes les dades obtingudes del VAN, TIR i Pay-back, s’aconsella realitzar el projecte de
la fabricació en sèrie del buc.
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Conclusions
Es clou donant una pinzellada a tots els aspectes important del present estudi.
•

Propulsió elèctrica:
La propulsió elèctrica té com a principal avantatge el gran parell que es desenvolupa
a baixes velocitats sense la necessitat de reductors, engranatges, etc. A més a més,
pot desenvolupar més potència de la nominal durant un període de temps sense
patir conseqüències greus. També té una gran avantatge en el control, que és
relativament fàcil.

•

Obtenció de dades elèctriques:
La dificultat d’obtenir dades ja s’ha exposat amb anterioritat. De tots els diferents
aparells de mesura que s’han exposat, s’ha procedit a obtenir les dades elèctriques,
en el laboratori, mitjançant l’oscil·loscopi i, fora del laboratori, amb un mp3.
Aquestes dades elèctriques s’han processat amb dos programes informàtics, el
MATLAB i l’Excel. Aquests dos programes ens permeten tractar les dades
obtingudes per tal de treure uns resultats com els exposats en aquest document.

•

Estudi de la cadena energètica del buc:
o

Règim permanent:
 Comanda amb contactors:
S’observa que la millor configuració, quan les hèlix estan
treballant com a hèlix de superfície, és la configuració sense
Compensador Síncron. D’altra banda, si aquests treballen
com a hèlix de profunditat, la millor configuració és que es té
connectat el Compensador Síncron sense neutre comú amb
l’alternador.
 Comanda amb variadors:
S’ha comprovat que amb comanda amb variadors no es pot
extreure tot el profit del grup electrogen degut a la forta
caiguda de tensió. Aquesta fa parar els variadors i per tant els
propulsors. El Compensador Síncron empitjora el factor de
potència i es transmet menys potència activa a l’entrada dels
variadors. Aquest fet sembla incongruent ja que el
Compensador Síncron hauria de millorar el factor de potència.
És per aquest motiu que caldria un estudi només dels
variadors de freqüència.

o

Règim transitori:
Si ens fixem amb els valors aproximats obtinguts, es denota
que durant 2 períodes, es tenen unes potències de pic de
50kW. Sabent que en règim permanent es tenen unes
potències de valor eficaç properes als 5-6kW, es denota que
en règim permanent hi ha 4-5 cops menys de potència de pic.
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Per tant en règim transitori es tenen unes potències de l’ordre
de 4 a 5 vegades la potència nominal.
o

Rigidesa del sistema:
Al augmentar la rigidesa, es millora el sistema elèctric i per
tant es pot transmetre millors prestacions als consums finals.
La rigidesa és inversament el valor de K. Al connectar el
Compensador Síncron es millora la rigidesa, com era
d’esperar. Dins de la connexió del Compensador Síncron es té
millor rigidesa sense la connexió de neutres.

o

Rendiment:
El rendiment màxim que s’obté es quan no es té connectat el
Compensador Síncron. Cal dir que aquest estudi s’ha realitzat
tenint en compte només el valor eficaç de la potència activa.
És per aquest motiu que es tenen aquests resultats. El
Compensador síncron dona potència reactiva i encara que el
consum de potència activa sigui petit, aquest existeix. Per tant,
els resultats són els esperats.
D’altre banda cal veure que el rendiment del conjunt respecte
del rendiment del motor tèrmic és, com a molt, un 10% menor.
És com introduir quelcom amb un rendiment d’entre un 65% a
un 77% segons la connexió. Cal tenir en compte que aquesta
davallada de rendiment també existiria si no es tingués la
propulsió elèctrica. Engranatges, transmissions i llarg etcètera
de components mecànics fan rebaixar aquest rendiment.
També no cal deixar de banda el rendiment del motor tèrmic
que és només del 26.14%.

o

Canvis a fer:
 Com a canvis a introduir o treballs futurs més importants, s’aconsella
canviar l’alternador de 8.5kVA per un de 14kVA, com el del grup
electrogen Honda GX390, que és el següent grup electrogen similar a
l’actual i que es pot canviar per l’actual. Aquest fet permetrà aprofitar
tota la potència activa que subministra el motor tèrmic.
 Introducció d’un sistema auxiliar d’ancoratges que permeti mantenir la
posició relativa dels motors propulsors respecte el nivell del mar, tant
en baixes com en altes velocitats.

o

Tipus de pilotatge:
A falta d’un estudi més acurat dels harmònics existents en el sistema
elèctric, s’aconsella navegar amb el buc amb comanda amb
contactors tenint connectat el Compensador Síncron i sense
connexió del neutre.
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Impacte mediambiental
L’impacte mediambiental d’aquest projecte, pot resumir-se amb les emissions
de gasos que s’han fet per poder realitzar aquest projecte. Aquests es veuen
en la següent taula resum:
Element de combustió
CO2
H2O
SO2
N2

Emissions durant el projecte
28.5606 𝑚𝑚3 𝐶𝐶𝐶𝐶2
26.208 𝑚𝑚3 H2 O
0.1764 𝑚𝑚3 𝑆𝑆𝑆𝑆2

158.1567 𝑚𝑚3 𝑁𝑁2

Taula resum dels gasos emesos per poder realitzar el projecte
•

Pressupost i viabilitat econòmica
Per tant, el cost total del projecte, que és la suma del cost d’aquest projecte i
el cost acumulat, ascendeix a un valor de 30 120.88€.
Si es procedís a fabricar en sèrie aquest buc i es vengués una unitat a tots
els clubs nàutics de Catalunya (n’hi ha 31) en 5 anys, es tindria, amb una
inversió de 30 120.88€, un VAN de 78 354.38€, un TIR del 21.28% amb un
Pay-back de 4 anys i per tant, es recomanaria l’elaboració en sèrie del buc.
Cal matisar que una versió fabricada en sèrie no necessitaria tanta
instrumentació i per tant sortiria més barata.
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