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Resum 

Aquest projecte té com a objectiu el disseny de l’accionament i el control d’un sistema de 

propulsió destinat a l’estudi de propulsions alternatives a les actuals dins del món naval. Es 

centra l’estudi en la exploració experimental de la cua dels peixos, on la potencia per unitat 

de superfície no es gaire elevada,  essent força eficient. 

Primerament s’ha seleccionat els diferents elements del sistema (font d’energia, motor, 

reductor de velocitat, driver electrònic i microprocessador) imprescindibles per a la 

realització del projecte i, un cop triats, s’han construït diferents dispositius per a poder 

acoblar tot el sistema i aconseguir un funcionament òptim del conjunt. 

Seguidament s’ha construït un arbre de sortida pel reductor de velocitat que és l’encarregat 

de transmetre el parell al braç mòbil. Com no es poden realitzar les proves fora del 

laboratori, s’ha decidit col·locar un cargol a l’arbre per simular el moviment del braç i així, en 

futurs projectes, poder fabricar un braç mòbil que s’adapti a les condicions de l’embarcació 

corresponent. 

Amb les parts mecàniques seleccionades, s’han realitzat diferents circuits electrònics per a 

controlar el motor manualment (amb un quadre de comandament)  i automàticament 

(mitjançant un microcontrolador i diversos sensors). 

Un cop dissenyats tots els circuits electrònics, s’ha creat un programa per al 

microcontrolador Arduino que ens permet el control automàtic del sistema gràcies a la 

utilització de diversos sensors que informen al microcontrolador, en tot moment, de la 

posició del braç mòbil. 

Tot i que l’objectiu inicial era realitzar un sistema on es poguessin controlar dos motors 

simultàniament, finalment sol s’han realitzat les proves amb un sol motor, ja que un dels 

dos drivers dels que es disposa al laboratori no funciona correctament i, per tant, no ha 

estat possible la realització de comprovacions amb els dos motors funcionant al mateix 

temps. 

Finalment s’ha aconseguit un sistema de propulsió que ens permet estudiar noves 

propostes i alternatives, com ara en el cas la propulsió biomimètica, en embarcacions 

d’esbarjo i, gràcies a la utilització de motors elèctrics, encarem el futur a la utilització de 

fons d’energia no contaminants. 
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1. Glossari 

ADC: Analog to Digital Converter. 

CODAG: Combined Diesel and Gas. 

COGAG: Combined Gas and Gas. 

COGLAD: Combined Diesel Electric and Gas Turbine. 

CODOG: Combined Diesel or Gas. 

DIP: Dual In-Line Package. 

GPIO: General Purpose Input/Output. 

I2C: Inter-Integrated Circuit. 

Ke: Constant elèctrica. 

KT: Constant de parell. 

MOSI: Master Output Slave Input. 

MISO: Master Input Slave Output. 

PWM: Pulse-Width Modulation. 

Rpm: Revolucions per minut. 

SCL: Senyal de rellotge. 

SDA: Senyal de dades. 

SOIC: Small Outline Integrated Circuit. 

SPI: Serial Peripherial Interface. 

VDS: Visual Drive Setup 
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2. Prefaci 

2.1. Motivació 

La motivació principal és la realització d’un projecte constructiu i experimental que em 

permeti obtenir una sèrie de coneixements i aptituds necessaris per a la indústria actual. 

També desperta l’interès la utilització de motors elèctrics pels avantatges que aquests 

aporten en termes ecològics com són la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica. 

Poder aprofundir en la construcció de prototips i en el control de motors elèctrics implica 

aplicar els coneixements adquirits durant la carrera universitària i millorar els coneixements 

en aquests àmbits els quals són molt interessants i gratificants a nivell personal. 

Totes aquestes motivacions han estat importants per a la realització d’aquest projecte final 

de carrera que em serviran per assolir el títol d’Enginyer Industrial Superior amb 

intensificació electrotècnica. 

2.2. Objectiu 

L’objectiu principal és establir les bases per a que en un futur es puguin utilitzar propulsions 

alternatives a les existents dins del món naval. 

Es centra l’estudi en la cua de les balenes o foques, que amb un moviment alternatiu d’una 

o dues aletes horitzontals, aconsegueixen propulsions prou eficients poc explorades en les 

embarcacions. 

L’objectiu seria l’estudi de propulsions per a petites embarcacions, capaces de navegar  en 

parcs fluvials, on es disposa de poc calat, sense remoure fons amb l’hèlix.  En aquestes 

condicions de baixa velocitat el rendiment passa a un segon terme, en front de la viabilitat 

d’una navegació respectuosa. 

Per a poder estudiar la viabilitat d’aquest tipus de propulsió, és necessari la construcció i el 

control d’un sistema específic. Degut a aquest requeriment, l’objectiu d’aquest projecte es 

basa en el disseny de l’accionament d’un sistema de propulsió i en el control dels respectius 

motors elèctrics. 
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Aquest control es farà de dues maneres diferents: 

- Manual mitjançant un quadre de comandament. 

- Automàtic utilitzant un micro-controlador Arduino i diversos sensors. 

L’altre punt primordial és l’electricitat i així, tenir la possibilitat de minimitzar l’impacte 

ambiental utilitzant fonts d’energia no contaminants. 

2.3. Abast 

Després de l’estudi i coneixement de diferents tipus de propulsió, l’abast d’aquest projecte 

és dissenyar i construir l’accionament d’un sistema que permeti estudiar diferents tipus de 

propulsió, com la biomimètica (disseny que imita o emula les característiques clau dels 

sistemes de propulsió biològics per tal d’obtenir els avantatges dels que gaudeixen), per a 

substituir i millorar la propulsió coneguda actualment en el món naval. 

El projecte es centra en la realització  d’un control, tant manual com automàtic, dels motors 

elèctrics encarregats del moviment d’un braç mòbil. Per aconseguir-ho, en primer lloc és 

realitzarà un estudi de quins són els elements necessaris per a dur a terme aquest tipus de 

propulsió. Un cop dissenyat l’accionament, es passarà al disseny dels circuits electrònics i a 

la programació d’un microcontrolador. Finalment és realitzaran les proves pertinents per tal 

d’assegurar el bon funcionament del sistema.  

Com que la realització de proves fora del laboratori no entra dins l’abast d’aquest projecte, 

es decideix prescindir de la construcció del braç mòbil i substituir-lo per un arbre de sortida 

per al reductor de velocitat. S’ha cregut convenient aplaçar el disseny del braç fins que no 

es puguin realitzar les proves, in-situ, en una embarcació i així, poder-lo adaptar a les 

dimensions i necessitats d’aquesta. 

Tanmateix, cal tenir en compte que l’estudi de la viabilitat d’aquest tipus de propulsió és una 

investigació a llarg termini que es realitzarà conjuntament amb futurs projectes de final de 

carrera, on s’utilitzarà l’accionament del propulsor dissenyat com a punt de partida.  
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3. Introducció 

El projecte consisteix en simular la propulsió dels peixos per a poder propulsar petites 

embarcacions de la mateixa manera. Tot i que és un món inexplorat de la que hi ha poca 

informació disponible, els peixos demostren que és viable utilitzant geometries simples. 

Aquest projecte vol ser un punt de partida per a l’estudi esmentat realitzant el disseny, la 

construcció i el control de l’accionament d’un sistema de propulsió biomimètica utilitzant 

servomotors, que permetrien la simplificació geomètrica amb moviments oscil·lants de una 

o dues “aletes”, i un microprocessador, juntament amb diversos sensors, per a poder 

aconseguir aquest moviment oscil·lant. 

Es vol utilitzar la propulsió elèctrica per millorar l’impacte ambiental i també per estudiar la 

viabilitat de propulsions alternatives a les actuals. A més, la capacitat d’un motor elèctric per 

a proporcionar un parell elevat a baixes revolucions és un argument convincent a favor de 

la propulsió elèctrica. 
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4. Evolució de la propulsió naval 

La propulsió és l’acció de traslladar, de fer avançar una embarcació per l’aigua, en aplicar-li 

una força bé mitjançant agents exteriors (el vent, els animals, la sirga, les rodes de paletes, 

etc.) o bé, en el cas de l’autopropulsió, mitjançant forces generades a l’interior de la mateixa 

embarcació, per màquines de vapor, motors de combustió interna, motors elèctric, etc. 

La propulsió està basada en la tercera llei de Newton, que estableix que a cada acció 

existent correspon una reacció equivalent i oposada. És, per tant , la generació d’una força 

destinada a actuar artificialment sobre l’estat de moviment d’un cos per mantenir-lo en un 

medi que oposa resistència al desplaçament. Parlem doncs d’un conjunt d’elements que 

permeten que un vaixell es desplaci d’un punt a l’altre a traves de les aigües on opera i, per 

tant, pugui complir la missió de transportar la càrrega i de desenvolupar tasques 

especifiques, científiques o recreatives. 

Tota màquina necessita una energia per al seu funcionament i aquesta energia s’obté de 

combustibles d’origen fòssil (que ha de disposar d’un mitjà per a transformar la energia 

calorífica del combustible en energia mecànica) o d’origen renovable com ara el vent (on 

s’utilitza la vela com a instrument per a transformar la energia eòlica en moviment per a 

l’embarcació). 

El fluid, en abandonar l’estructura del cos, genera per reacció el seu moviment. Segons la 

relació amb el fluid on s’efectua la propulsió els sistemes poden ser classificats en propulsió 

per fluid extern (cas de l’hèlix o el desplaçament per reacció de les embarcacions) i 

propulsió per fluid intern (cas dels coets). 

En la propulsió per hèlix, la causa de la generació de la rotació, pot ser per màquines o 

turbines de vapor (generat en calderes), turbines de gas, motors elèctrics (alimentats per 

bateries d’acumuladors o per generadors elèctrics moguts per motors Diesel). La propulsió 

per hèlix ha substituït les veles, els rems, les rodes de paletes, etc. en les embarcacions, on 

encara no s´ha trobat cap substitució. 

S’anomena propulsió per reacció la obtinguda per una bomba situada a l’interior de 

l’embarcació en aspirar l’aigua exterior i descarregar-la a gran velocitat per una tovera 

disposada a popa, la qual es orientable i permet prescindir del timó. 

Tres elements primordials componen la cadena de propulsió: Els sistemes d’accionament, 

les disposicions per a que les màquines aportin la seva potència i, finalment el propulsor, 

l’encarregat de generar l’impuls per a que el vaixell es desplaci . De la combinació dels 

elements citats podem esquematitzar els tipus d’instal·lacions: 
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Propulsió a vapor (Combustible fòssil). Sistema àmpliament superat pels motors dièsel i 

turbines de gas, des de que la crisi del petroli dels inicis dels 70 va fer que el consum de 

combustible passés a ser un element capital dels costos d’explotació. 

Propulsió per màquines de combustió interna (Motors dièsel). És el sistema de propulsió 

predominat avui en dia, ja que, la seva extraordinària economia de funcionament la 

converteixen en l’opció més atractiva pels vaixells mercants. 

Propulsió per turbina de gas. És el sistema més modern que existeix dels que utilitzen 

combustible fòssil per l’insuperable relació pes-potència. És l’element primordial de 

propulsió dels vaixells de guerra. 

Als orígens de la navegació la propulsió era completament humana, des de impel·lir cap 

endavant un tronc mitjançant la introducció de les palmes de les mans dins de l’aigua, 

passant per sustentar-se amb un llarg pal al fons, per a posteriorment desenvolupar el rem i 

les seves tècniques de propulsió. 

El següent avanç va consistir en la utilització de la força del vent per a empènyer les 

embarcacions, primerament combinat amb la potència que proporcionaven els rems i 

posteriorment amb un únic drap orientat al vent. 

Cap a l’any 1780 es va indagar en l´ús del vapor que podia moure grans rodes de paletes 

ubicades al mig de les unitats situades als dos costats de l’embarcació. Aquests primers 

vaixells eren en realitat velers als que se´ls havia condicionat motors de vapor. Aquestes 

rodes tenien rendiments interessants, però una geometria complexa i amb pales 

infrautilitzades.  

Entre els anys 1870 i 1880 es produïren varies millores en la disposició i forma de les rodes 

de paletes i posteriorment amb l’invent de l’hèlix va arribar l’època daurada dels vaixells. 

Coincidint amb la fi del segle XIX i principis del segle XX van prosperar els transatlàntics. 

Es provaren mitjans alternatius d’energia per a generar moviment, entre els quals destaca 

el motor Diesel, que segueix sent el més utilitzat actualment. 

En el futur es tendeix a l’aplicació de sistemes combinats cada cop més eficients que 

utilitzen varies màquines per a donar diferents velocitats. Actualment es fa referència als 

sistemes CODOG (Combined Diesel or Gas), CODAG, COGAG o COGLAD (Combined 

Diesel Electric and Gas Turbine) els quals s’adapten a noves i diverses necessitats.  
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Una autèntica revolució és el sistema de propulsió dièsel-elèctrica emprada als vaixells de 

creuers. Els motors dièsel de propulsió, en lloc d’anar directament acollats a l’eix o eixos, 

accionen alternadors que produeixen l’energia elèctrica necessària per a empènyer el buc i 

per a procurar tots els seus serveis. La propulsió s’efectua mitjançant els motors elèctrics 

situats prop de l’hèlix, evitant així els llargs eixos de transmissió i s’obté millor flexibilitat de 

disseny. 
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5. Propulsió elèctrica 

La propulsió elèctrica és la generació d’una força en la que un conjunt d’eixos i hèlixs són 

accionats per mitjà d’uns electromotors alimentats per bateries d’acumuladors o per 

generadors elèctrics moguts per turbines o bé per motors dièsel.  

L’any 1859  l’inventor i polític Narcís Monturiol i Estarriol va concebre i construir el primer 

submarí (Ictíneu) on el buc exterior tenia forma de peix i constava d’un propulsor pla d’aleta 

accionat per una tripulació de quatre homes. Pensat primerament amb propulsió humana, 

es va decidir acoblar un motor de vapor que alliberava oxigen que s’utilitzava per a la 

respiració de la tripulació. La invenció més important de Monturiol fou l’any 1864 i consistia 

en un motor anaeròbic on s’utilitzava un compost químic que reaccionava generant la 

temperatura necessària per la producció de vapor (Ictíneu 2).  

Al 1888, Isaac Peral es considerat l’inventor del submarí, no perquè la seva nau fos la 

primera en submergir-se, sinó perquè va revolucionar la història de la navegació militar 

creant un submarí que es propulsava elèctricament. Isaac Peral afirmava que si Narcís 

Monturiol hagués disposat de la tecnologia elèctrica,  possiblement la seva feina hagués 

avançat molt mes. 

L’any 1838 el professor Jacobi de Sant Petersburg va realitzar el primer assaig de propulsió 

elèctrica dotant a una embarcació d’un motor elèctric que movia unes rodes de paletes. 

Anys més tard, al 1858 va ser als Estats Units quan es va començar a aplicar la propulsió 

mixta a un submarí. Al 1884 es va construir a Londres una embarcació propulsada per un 

motor elèctric de 9 CV alimentat per acumuladors. 

El sistema dièsel elèctric es va provar per primera vegada a Rússia l’any 1903 en un 

petrolier al riu Volga. L’any 1923 els britànics van instal·lar al creuer “Adventure” la propulsió 

elèctrica per a velocitat de creuers.  

 La propulsió per bateries d’acumuladors es tracta d’una planta composta per un 

electromotor per cada eix propulsor, alimentats per l’energia que subministren un grup de 

bateries d’acumuladors. S’utilitza generalment per la propulsió de submarins i en algunes 

embarcacions menors. 

A la propulsió turbo elèctrica s’utilitzen electromotors per a moure els eixos propulsors. 

L’energia que els electromotors consumeixen provenen de generadors elèctrics moguts per 

turbines de vapor que s’acoblen al generador bé directament o bé per engranatges 

reductors. El sistema permet compaginar el rendiment de les turbines i dels motors 
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propulsors al fer que aquestes turbines puguin girar a altes revolucions mentre els motors 

elèctrics ho fan al règim requerit per les hèlixs.  

A la propulsió dièsel elèctrica l’energia és subministrada per generadors moguts per motors 

dièsel que alimenten els motors elèctrics acoblats als eixos propulsors. 

 Als anys 70 es van desenvolupar els divers de velocitat variable amb rectificadors AC/DC i 

a principis dels 80 els convertidors de AC/AC que van permetre un sistema elèctric basat en 

la propulsió alimentada a través d’una central elèctrica. 

Aquest sistema de propulsió mitjançant drivers s’utilitza en l’actualitat en diferents tipus 

d’embarcacions com ara en els trencaglaç, on limiten el parell del motor per evitar el 

trencament de l’hèlix en topar amb el gel. També se n’aprofiten altres embarcacions com 

els vaixells de col·locació de cables elèctrics, de oleoductes o de gasoductes submergits 

per la versatilitat i capacitat de posicionament dinàmic. 

Els vaixells de suport dels pous de petroli permeten el posicionament dinàmic al costat de la 

torre sense amarrar amb mal temps.  En aquestes condicions poden ajudar al 

bombejament del cru, amb la potencia elèctrica que no s’utilitza en  la propulsió (coeficient 

de simultaneïtat de càrregues),  guanyant fins a dues hores en la maniobra de 

transvasament del cru. 

La propulsió elèctrica aporta una sèrie d’avantatges respecte la propulsió convencional: 

- Menys consum de fuel. 

- Aprofitament de l’espai perquè no s’utilitzen eixos intermedis i canonades 

d’alimentació. 

- Reducció de la contaminació acústica i vibracions. 

- Possibilitat de millorar la maniobrabilitat del vaixell emprant propulsors orientables. 

- Capacitat d’utilitzar els grups generadors principals per a subministrar energia als 

grups auxiliars. 
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Malgrat tots aquests avantatges, també es troben certs inconvenients: 

- Necessitat d’una inversió inicial major. 

- Components addicionals (equip elèctric, transformadors, generadors i drivers) que 

suposen un augment del pes de l’embarcació. 

- La implantació d’un sistema propulsor basat en l’electricitat comporta una sèrie de 

requisits addicionals: 

o Noves estratègies de manteniment. 

o Coneixements de sistemes elèctrics. 

o Formació específica de la tripulació. 
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6. Elements del sistema 

Com s’ha esmentat anteriorment, en aquest projecte es vol simular la propulsió utilitzada 

pels peixos i per tant, a través del seu estudi, dissenyar un accionament d’un sistema de 

propulsió adient per a poder explorar i reproduir aquest moviment de manera fidel. Així 

doncs, és necessari dissenyar un sistema format pels següents elements: 

- Generador d’electricitat, encarregat de subministrar la font d’energia. 

- Motor elèctric,  per aconseguir el moviment oscil·lant del braç que accionarà l’aleta, 

amb velocitat, amplitud, seqüencia i freqüència controlades.  

- Reductor de velocitat, indispensable per a disminuir el nombre de voltes per minut 

del motor.  

- Brida d’acoblament entre el motor i el reductor de velocitat. 

- Driver electrònic, controla la velocitat o la intensitat del motor. 

- Micro-controlador, permet el control automàtic de tot el sistema. 

6.1. Generació de l’electricitat 

Degut a que el sistema de propulsió està pensat per col·locar-se en una embarcació, és 

necessària una font d’energia que ens permeti disposar d’electricitat a alta mar. 

Hi ha diverses fonts d’alimentació capaces de generar electricitat en aquestes condicions. 

6.1.1. Piles de combustible 

Una de les opcions seria utilitzar piles de combustible que generin l’electricitat mitjançant 

una reacció química. 

Aquesta generació de combustible, és possible gràcies a la reacció d’oxidació-reducció 

produïda per dues substàncies: un material reductor que pot cedir electrons fàcilment i un 

material oxidant que és l’encarregat d’absorbir-los.  

La pila de combustible seria una opció molt vàlida en termes mediambientals ja que els 

reactius utilitzats són l’hidrogen i l’oxigen i el residu resultant és aigua. Tot i això, es 

desestima la utilització d’aquest tipus de font en aquest projecte degut a qüestions 

merament econòmiques. 
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6.1.2. Grup electrogen 

L’opció escollida com a font d’alimentació és un grup electrogen Honda ECMT 6500  ja que 

es troba disponible al laboratori de la universitat i amb els 6,5 kVA proporciona potència 

suficient per a la realització del projecte. 

Les característiques del grup electrogen són les següents: 

 

Model ECMT 6500 

Motor   

Cilindrada (CC) 389 

Potència (CV) 13 

Potència (kW) 9,56 

Revolucions per minut 3000 

Arrencada Manual 

Depòsit de carburant (L) 25 

Autonomia (H) 10 

Generador   

Sortida Constant 230V (VA) 4500 

Sortida Constant 400V (VA) 6500 

Sortida màxima 230V (VA) 5000 

Sortida màxima 400V (VA) 7000 

Regulació del voltatge Per transformador 

Dimensions   

Alt (cm) 56 

Ample (cm) 55 

Llarg (cm) 75,5 

Pes en sec (Kg) 100 

 

 

 

 

 

 

Taula. 6.1.2: Característiques del grup electrogen 
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6.2. Motor 

El motor utilitzat és el Mavilor BF-83, un motor brushless síncron d’imants permanents que, 

tot hi estar pensat per a la indústria alimentària, assoleix unes condicions mecàniques més 

que suficients per a l’ús que se li vol donar. En aquesta decisió també va influir el fet de la  

disposició immediata del motor i per tant, la conseqüent disminució dels costos econòmics 

del projecte. 

Aquest tipus de motors es caracteritzen per la substitució del bobinat del rotor per imants 

permanents. D’aquesta manera, no és necessària la utilització de les escombretes com a 

altres tipus de motors. 

Disposa de la certificació IP67, un factor important per a un motor destinat com a propulsor 

en el món naval, ja que garanteix protecció contra la pols i la capacitat de submergir el 

motor fins a 1 metre durant 30 minuts sense que presenti cap tipus de filtració.  

També incorpora un resolver per a poder comunicar-se amb el driver de control i d’aquesta 

manera poder regular la velocitat o el parell del motor atenent a les necessitats de cada 

moment. 

Les característiques del motor són les següents: 

- KT = 0,69 Nm/A 

- Ke = 0,4 V·s/rad 

- Parell màxim = 10.8 Nm 

- Intensitat nominal = 2,9 A 

- 4 Pols 

- R = 7,6 Ω 

- L = 6,4 mH 

- Velocitat màxima: 10000 rpm 

D’aquestes característiques cal destacar la constant de parell (KT) i la constant elèctrica 

(Ke). La primera és la que ens relaciona el parell proporcionat pel motor amb la 

intensitat efectiva que hi circula. La constant elèctrica ens determina el voltatge 

necessari per a obtenir una certa velocitat. 

Fig. 6.2: Mavilor BF-83 
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6.3. Reductor 

Degut al gran nombre de revolucions per minut (rpm) que pot 

assolir el motor, és necessari la incorporació d’un reductor de 

velocitat al sistema. 

Al principi es va pensar en utilitzar dos reductors, un amb un 

rati de reducció de 30:1, disponible al laboratori i, comprar-ne 

un altre de reducció 10:1 per assolir un rati de reducció total de 

300:1. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir de forma 

notable la velocitat màxima del propulsor i també augmentar el 

parell de sortida. 

Tot i això, es va descartar l’opció d’un segon reductor a causa 

de la dificultat d’aconseguir-ne un a un preu raonable. Així 

doncs, s’opta per utilitzar únicament el disponible al laboratori i 

fer funcionar el motor a baixes revolucions. 

 

6.4. Brida d’acoblament 

Per a poder utilitzar el servomotor correctament, s’ha dissenyat i construït una brida 

d’acoblament entre aquest i el reductor descrit en l’apartat anterior. Intentant minimitzar 

costos,  s’ha construït al mateix taller mecànic de la universitat. 

Aquesta brida permet l’acoblament del motor Mavilor BF al reductor de manera correcta, 

aconseguint el bon funcionament del sistema, i minimitza el risc d’accident un cop el 

sistema es trobi en ple funcionament. 

Fig. 6.3: Reductor 30:1 
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Fig. 6.4.1: Brida d’acoblament 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4.2: Detall del motor acoblat al reductor 
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6.5. Driver electrònic 

El driver seleccionat per a controlar el motor és el CD1a/14A de la marca Infranor per 

trobar-se disponible al laboratori i així abaratir el cost econòmic del projecte una vegada 

més. 

Aquest driver és un servo amplificador que funciona per modulació d’ample de polsos 

(PWM) i permet controlar la velocitat i el parell de motors sinusoïdals brushless de corrent 

altern. També és capaç de proporcionar fins a 400V i 7A permanents amb pics de 14A 

durant un segon al motor. 

La seva funció és agafar el corrent subministrat pel grup electrogen, rectificar-lo i ondular-lo 

a la tensió, intensitat i freqüència necessària en aquell moment. 

Per poder donar les consignes d’entrada necessàries al driver, es construeix un quadre de 

comandament per al control manual i un circuit amb un micro-controlador per al control 

automàtic. 

Per la configuració inicial, disposa d’un software proporcionat per Infranor anomenat Visual 

Drive Setup (VDS) que, un cop definits els paràmetres del motor elèctric utilitzat, permet un 

control digital d’aquest. Tot i això, el software sol s’utilitzarà per la configuració inicial del 

motor ja que, com s’ha explicat anteriorment, es realitzarà un control automàtic i manual a 

part, utilitzant les consignes d’entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5: Driver electrònic 
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6.6. Micro-controlador 

Un micro-controlador és un circuit integrat programable capaç d’executar les ordres 

enregistrades a la memòria i ens serveix per a controlar els diferents circuits electrònics i 

sensors del sistema. Aquest s’utilitza per generar la consigna d’entrada al driver 

anteriorment descrit i retro alimentar el sistema, permetent-lo funcionar autònomament. 

Després d’estudiar els micro-controladors disponibles actualment, s’opta per un dels dos 

següents: la Raspberry PI o l’Arduino. 

 

6.6.1. Raspberry PI 

La Raspberry PI no és exactament un micro-controlador sinó que és un ordinador mono 

placa amb un sistema operatiu basat en GNU/Linux. Com la majoria d’ordinadors es capaç 

de realitzar funcions com ara processar text, navegar per internet o reproduir vídeos  d’alta 

fidelitat  

Per a utilitzar-lo com a micro-controlador disposa de diversos GPIO pins (General Purpose 

Input/Output) que poden assolir 2 estats: HIGH o LOW; 3,3V en l’estat HIGH o 0V quan 

està en l’estat LOW. Aquest tipus de pins es poden utilitzar com a interruptors digitals o per 

a controlar diferents tipus de sensors. Tot i així, té una carència important per l’ús que se li 

vol donar, ja que no disposa d’entrades analògiques i s’hauria d’utilitzar un convertidor 

analògic a digital (ADC) per poder connectar un sensor analògic. 

Aquest últim factor ens obliga a descartar la Raspberry Pi com a micro-controlador i a 

buscar una alternativa. 

  

 

Fig. 6.6.1: Raspberry PI 
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6.6.2. Arduino Leonardo 

L’Arduino Leonardo és una placa de circuit imprès basat en un micro-controlador de codi 

obert i diversos perifèrics. Disposa de 20 pins digitals entrada/sortida, 7 dels quals es poden 

utilitzar com a sortides PWM (en anglès, Pulse-Width Modulation) i 12 com a entrades 

analògiques. 

Els principals avantatges d’aquest micro-controlador són les grans quantitats de sensors i 

perifèrics disponibles, que utilitza programari de codi obert i que disposa d’una gran 

documentació per a realitzar diferents funcions. 

Tot i que té desavantatges respecte la Raspberry PI, com ara la menor capacitat de 

memòria i velocitat de rellotge, en aquest projecte s’ha seleccionat l’Arduino pel seu baix 

consum i per possibilitar el control de sensors analògics sense necessitat de hardware 

extern. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6.2: Arduino Leonardo 
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6.7. Arbre de sortida del reductor 

Tot i que aquest projecte es fonamenta en l’estudi de propulsions navals alternatives 

basades en la biomimètica, s’ha previst la necessitat d’un futur braç mòbil que permetrà la 

navegació un cop determinada l’embarcació en la que es realitzarà l’estudi i que permetrà 

l’assemblatge de forma ràpida, fàcil, eficaç i econòmica. 

Tot i així, s’ha construït una arbre de sortida pel reductor per a poder simular el moviment 

del braç i així poder controlar correctament la rotació del motor i limitar el moviment màxim 

que podria realitzar aquest. L’arbre s’ha construït a partir d’una peça quadrada de tefló amb 

l’ajuda d’un torn convencional que és col·loca directament a la sortida del reductor.  

 

 

Fig. 6.7: Arbre de sortida del reductor 
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7. Control del motor 

7.1. Driver 

Per poder controlar el servomotor Mavilor, es disposa d’un driver servo amplificador Infranor 

CD1a/14A que funciona per modulació d’ample de polsos i permet subministrar al motor 

400V i 7A permanents amb pics de 14A durant un segon. 

El driver disposa de les següents connexions: 

- Part frontal: 

o X1: Connexió del resolver que és el que ens proporciona la informació del 

motor en tot moment. 

o X2: Connector de comandament. Format per 25 pins, és on es connecten 

les diferents consignes d’entrada. 

o X5: Connector sèrie. Serveix per connectar el driver amb un ordinador i així 

realitzar la seva configuració inicial i controlar el driver de manera digital. 

- Part superior: 

o X8: Connector d’alimentació auxiliar. Proporciona 

l’alimentació de 24V al driver. 

o X9: Connector d’alimentació principal. Proporciona 

l’alimentació de 400V al driver. També és connecta la 

resistència de frenat. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1: Localització dels connectors                           
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S’utilitza una font auxiliar d’alimentació de 24V per alimentar al driver i al circuit encarregat 

de les consignes d’entrada. 

El driver necessita una resistència de frenat per dissipar l’energia produïda durant la 

frenada del motor. Aquesta resistència serà de 50Ωi 200W tal com indica el datasheet. 

7.2. Software de configuració 

El software “Visual Drive Setup” (VDS) d’Infranor permet configurar i definir els diferents 

paràmetres del motor elèctric que estem utilitzant. En cas que el driver estigui connectat a 

l’ordinador, també és capaç de controlar la velocitat del motor mitjançant un control digital. 

 

 

Tot seguit es mostren els diferents menús i opcions de configuració que disposa el 

software: 

 

 

 

 

Fig. 7.2: Connexió serie                           
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7.2.1. Pantalla inicial 

Ens informa de les limitacions de velocitat i intensitat, l’estat del driver, la velocitat del 

motor en temps real, un quadre de text on apareixen, si n’hi ha, els errors i la causa 

d’aquests i, per últim, l’estat de les consignes d’entrada. 

 

7.2.2. Pantalla de paràmetres generals 

Ens dona informació general dels diferents paràmetres definits 

 

Fig. 7.2.1: Pantalla inicial del VDS                           

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2.2: Pantalla d’informació general del VDS                        
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7.2.3. Pantalla Servo Motor 

En aquesta pantalla és on es defineixen els diferents paràmetres del motor que es volen 

utilitzar. També ens informa de l’ajust del “loop” de corrent que, com es veurà més 

endavant, es poden definir automàticament mitjançant una prova que proporciona el propi 

software; “l’offset” del resolver i el tipus de sensor tèrmic del motor. 

 

7.2.4. Pantalla limitació de corrent 

Com el seu propi nom indica, ens permet regular la intensitat màxima del motor. 

 

Fig. 7.2.3: Pantalla Servo Motor del VDS                           

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2.4: Pantalla limitació de corrent del VDS                     
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7.2.5. Pantalla velocitat màxima 

Es pot definir el sentit de gir del motor, l’acceleració/desacceleració, la velocitat màxima, el 

voltatge de referència per la consigna d’entrada i el llindar de l’error del seguiment de la 

velocitat. 

 

7.2.6. Pantalla encoder 

Mitjançant aquesta pantalla es pot regular la resolució de l’encoder, el “deadband” de la 

sortida de l’encoder i el divisor del rati de resolució. 

 

Fig. 7.2.5: Pantalla limitació de velocitat del VDS      

                     

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2.6: Pantalla encoder del VDS                           
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7.2.7. Pantalla Servo Loop 

Permet dur a terme la prova d’autodetecció de paràmetres del motor. 

 

7.2.8. Pantalla control del software 

Amb la pantalla de control de software, es controla el driver de forma analògica, mitjançant 

les consignes d’entrada, o de forma digital a travès de l’ordinador. També permet escollir el 

tipus de controlador i la velocitat del motor. 

 

 

Fig. 7.2.7: Pantalla Servo Loop del VDS        

                   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2.8: Pantalla control del VDS                           
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7.2.9. Pantalla oscil·loscopi 

Permet la visualització en temps real dels diferents senyals obtingudes pel driver.  

 

Els senyals que es poden visualitzar són els següents: 

Senyal Unitats Descripció 

Speed Rpm Velocitat 

Speed Ref. Rpm Consigna de velocitat 

Imes % Imax Corrent 

Idc % Imax Consigna del corrent 

Iq % Imax Corrent de quadratura 

Id % Imax Corrent directa 

Resolver Pts Posició donada pel resolver 

Error Pos. % Imax Error de posició 

I flux Ref. % Imax Consigna del corrent de magnetització  

I flux mes % Imax Corrent de magnetització 

I2t % Imax Consum de corrent 

DC Bus Volts Voltatge del bus de corrent continu 

Threshold Pts Llindar de seguiment dinàmic 

 

Fig. 7.2.9: Pantalla oscil·loscopi del VDS                           

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.2.9: Senyals disponibles a la pantalla oscil·loscopi del VDS                        

   

 

 

 

 



Viabilitat de propulsions elèctriques no convencionals per embarcacions d'esbarjo Pàg. 33 

 

Permet seleccionar fins a tres senyals simultàneament i també modificar l’escala i el temps 

de mostreig. 

Tot i que el software ens dona llibertat per a controlar el motor, en aquest projecte s’utilitza 

el control analògic amb la finalitat d’establir un control manual, mitjançant un quadre de 

comandament, i un control automàtic, amb un micro-controlador. 

7.3. Control Manual 

7.3.1. Quadre de comandament 

El quadre de comandament està format per diversos interruptors i potenciòmetres que 

permet el control del motor. Esta dividit en dues zones exactament iguals ja que està 

pensat per poder controlar dos motors simultàniament. 

La consigna d’entrada va de ± 10 V. El signe ens indica en quina direcció girarà el motor i el 

valor, que és el percentatge respecte el màxim que s’ha posat a la configuració del driver, 

correspon a la velocitat del motor.  

Les funcions disponibles són les següents: 

- CV0: Serveix per introduir la comanda de velocitat zero per al control de velocitat. 

- CI: Permet escollir entre control per parell (intensitat) o per velocitat (tensió). 

- FC+ \ FC- : Aquesta funció activa o desactiva els senyals de fi de cursa. 

- Enable: Activa el driver 

- Reset: Permet reiniciar el driver 

- AOK: Led que al activar-se ens assabenta que el driver funciona correctament. 

- Sentit del moviment: Dona opció a canviar el sentit de gir del motor. 

- Gas: Potenciòmetre que permet controlar, depenent del tipus de control indicat en 

l’interruptor CI,  la velocitat o el parell del motor. 
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7.3.2. Circuit electrònic i connexions 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el connector X2 del driver està format per 25 pins i és 

on es connecten les senyals que controlarem amb el quadre de comandament. Els pins 

utilitzats són els següents: 

 

PIN Funció Entrada/Sortida Descpripció 

1 FC+ E Fi de cursa 

2 CI E Commutador de corrent 

10 CV0 E Consigna velocitat nul·la 

13 RESET E Reiniciar Driver 

14 FC- E Fi de cursa 

15 GND E Terra 

16 CV- E Consigna velocitat - 

17 CV+ E Consigna velocitat + 

18 AOK S Funcionament correcte 

19 AOK S Funcionament correcte 

20 ENABLE E Habilitar driver 

21 +12V S 12 Volts 

22 -12V S -12 Volts  

23 Ref. Input E Referencia d'alimentació 

24 Ref. Input E Referencia d'alimentació 

Fig. 7.3.1: Quadre de comandament pel control manual                   

        

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.3.2.1 Pins utilitzats en el control manual                 
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Com a font d’alimentació s’utilitzen les sortides de ±12V que proporciona el propi driver, 

simplificant així el circuit. 

 

Tot i que al quadre de comandament existeix l’opció d’activar els senyals de fi de cursa, 

s’ha optat per inhabilitar aquesta funció i s’han col·locat dos fi de cursa a la sortida del 

reductor. Així els utilitzem com a parada d’emergència en cas que el motor arribi a l’angle 

màxim de gir per evitar el trencament del braç mòbil. Com no es disposa del braç mòbil, 

s’ha col·locat un cargol a l’arbre de sortida del reductor per a que accioni els fi de cursa 

quan arribi a l’angle màxim de gir. 

 

 

Fig. 7.3.2.1: Esquema de connexions dels senyals de consigna       

                    

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3.2.2 Detall finals de cursa a la sortida reductor 
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En referència al motor, es connecta el resolver al connector X1 tenint en compte que la 

pantalla del cable s’ha de connectar al terra. L’alimentació principal s’obté del connector X9 

on es connecten les 3 fases del motor. 

 

 

 

 

7.4. Control Automàtic 

El control automàtic està pensat per a que un cop construït el braç mòbil, aquest pugui 

realitzar el moviment correcte per a la navegació de manera autònoma. Ja que els drivers 

no permeten un control per posició, s’utilitza un micro-controlador Arduino i diversos 

sensors per a retro alimentar el sistema. 

Tenint en compte que la funció de l’Arduino és la generació de les consignes d’entrada, 

s’utilitza el mateix concepte que al control manual, és a dir, controlar el voltatge de consigna 

mitjançant un potenciòmetre que, en aquest cas, serà digital i estarà regulat pel micro-

controlador en funció dels estats dels sensors. 

Com a sensors es disposa de dos finals de cursa i un potenciòmetre analògic. Els primers 

es col·loquen més enllà de l’angle màxim de gir i la seva finalitat es generar una parada 

d’emergència del sistema. El potenciòmetre analògic és col·loca a l’eix de sortida del 

reductor i serveix per informar al microcontrolador en quina posició es troba el braç mòbil en 

tot moment. 

Per poder utilitzar diversos perifèrics, com ara un potenciòmetre digital, l’Arduino ofereix 

diversos protocols de comunicació com el SPI (Serial Peripherial Interface) o el I2C (Inter-

Integrated Circuit) 

Fig. 7.3.2.3: Esquema de connexions del motor 
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7.4.1. Protocol de comunicació SPI. 

La interfície per a perifèrics sèrie (SPI) és un protocol de comunicacions que va 

desenvolupar Motorola i s’utilitza principalment per a la transferència de dades entre circuits 

integrats en equips electrònics. Aquest protocol és un estàndard per controlar qualsevol 

dispositiu electrònic digital que accepti un flux de bits sèrie regulat per un rellotge. 

El SPI és un protocol síncron que permet al dispositiu mestre, el micro-controlador, iniciar la 

comunicació amb els dispositius esclaus, els perifèrics. Aquesta sincronització 

s’aconsegueix gràcies al pols de rellotge o Clock (SCLK) que és el senyal que controla en 

quin moment s’envia o es llegeix un bit. Cal tenir en compte que el dispositiu mestre és 

l’únic que pot controlar el pols de rellotge, que tots els esclaus estan controlats per aquest 

clock i que sense un canvi de pols no es permet la transferència de dades entre el mestre i 

l’esclau. 

Com que és un protocol de intercanvi de dades, quan un dispositiu transmet informació és 

necessari llegir-la, tot i que no sigui útil pel sistema, abans de tornar a realitzar una 

transmissió.  

A part del rellotge, el protocol SPI necessita 3 senyals més per poder funcionar 

correctament: 

- MOSI (Master Output Slave Input): Senyal que transmet les dades del dispositiu 

mestre a l’esclau. 

- MISO (Master Input Slave Output): Transmet les dades de l’esclau al mestre. 

- SS/Select: Senyal que utilitza el mestre per a indicar amb quin esclau es vol 

comunicar. 

 

 

Fig. 7.4.1.1 Connexió entre mestre i esclau                           
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A la Fig. 7.4.1.2 és pot observar un exemple de comunicació SPI. El canvi de bits és 

produeixen en els flancs de baixada del rellotge i el mostreig als flancs de pujada. El mode 

de SPI defineix en quins moments és fan el mostrejos i en quins els canvis. Hi ha 4 modes 

diferents que es defineixen segons la polaritat (CPOL) i la fase de transmissió (CPHA): 

- Flanc de pujada amb retard. 

- Flanc de pujada sense retard. 

- Flanc de baixada amb retard. 

- Flanc de baixada sense retard. 

 

Fig. 7.4.1.2 Exemple protocol SPI                          

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4.1.3 Detall dels diferents modes del SPI                           
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Alguns avantatges del SPI respecte altres protocols de comunicació són: 

- Major velocitat de transmissió que amb I2C. 

- Control total i flexible sobre la quantitat de bits transmesos. 

- Menys consum que altres protocols. 

- Necessitat de menys terminals que una interfície que utilitzi un protocol en paral·lel. 

Alguns desavantatges respecte altres protocols són: 

- Només funciona en distancies curtes. 

- Necessita més terminals que altres protocols com ara el I2C. 

- No hi ha senyal d’assentiment, és a dir, es pot enviar informació sense que ho rebi 

cap esclau. 

Si ens fixem en l’Arduino Leonardo, que és el microcontrolador d’aquest projecte, els pins 

per a poder utilitzar el protocol SPI es troben separats de la resta. A continuació es mostra 

una imatge on es pot observar on es troben i a quin tipus de senyal correspon cadascun. 

 

 

Fig. 7.4.1.4 Pins utilitzats per a la comunicació mitjançant el protocol SPI                       
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7.4.2. Protocol de comunicació I2C 

El I2C és un protocol multi mestre i multi esclau desenvolupat per Phillips que s’utilitza per 

comunicar diversos perifèrics amb un o més micro-controladors separats per una distància 

curta. 

La principal característica del I2C és que fa servir dues línies per transmetre la informació: 

una per les dades (SDA) i una altra per la senyal de rellotge (SCL). També és necessari 

que el dispositius comparteixin una connexió a terra però, com que la majoria de 

comunicacions amb aquest protocol es troben a distancies petites o fins i tot a la mateixa 

placa de circuit imprès, ja comparteixen la connexió a terra i no és necessària una tercera 

senyal. 

 

Els dos senyals són bidireccionals i el nombre d’esclaus que es poden connectar, a 

diferència del SPI, són gairebé il·limitats. 

Per cada pols de rellotge es transmet un bit de dades. A continuació es mostra una figura 

on s’observa quan és permet el canvi de bit i en quin moment es mostreja la informació. 

 

Fig. 7.4.2.2 Mostreig i canvi de bit al protocol I2C                           

 

 

 

 

Fig. 7.4.2.1 Exemple connexió I2C amb un mestre i tres esclaus   
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El funcionament d’una transmissió utilitzant el protocol I2C es pot dividir en quatre parts: 

- Condició d’inici de transmissió, 

Es produeix quan el senyal SCL es troba en l’estat HIGH i el senyal SDA canvia 

d’estat HIGH a LOW. Aquesta condició informa a tots els perifèrics connectats que 

un dispositiu vol iniciar una transmissió.  

 

 

 

 

 

 

- Byte Adreça: 

Cada perifèric té una adreça única de 7 bits. Després de la condició inicial, 

s’envia l’adreça corresponent del dispositiu amb el que es vol iniciar la 

comunicació. Seguidament, s’envia un R/W (Read/Write) bit per indicar si 

l’operació que es vol dur a terme és d’escriptura o de lectura i, per últim, es troba 

un NACK/ACK (No Acknowledge/ Acknowledge) bit que és enviat pel dispositiu 

esclau. Aquest últim serveix per informar al mestre si s’ha trobat el perifèric 

corresponent i s’ha incitat correctament la comunicació. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4.2.2 Condició d’inici utilitzada al protocol I2C     

                      

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4.2.3 Adreça de 7 bits més el bit d’operació        
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- Bytes de dades 

Un cop s’ha establert correctament la comunicació, el dispositiu mestre, si és 

una operació d’escriptura, o l’esclau, si es de lectura, agafa el control de la 

senyal SDA i l’utilitza per enviar la informació. Les dades s’envien en paquets de 

8 bits (bytes) i no hi ha limitació de paquets que es poden enviar. 

 

 

 

 

 

- Condició de final de transmissió 

Es produeix quan el senyal SCL es troba en l’estat HIGH, igual que en la condició 

d’inici de transmissió, i el senyal SDA canvia d’estat LOW a HIGH. 

 

 

 

Fig. 7.4.2.4 Detall d’un byte de dades al protocol I2C        

                   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4.2.5 Condició de final de transmissió                
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A continuació es mostra una imatge on es poden observar les 4 fases del procés de 

comunicació amb el protocol I2C. 

 

Alguns avantatges del I2C respecte altres protocols de comunicació són: 

- Necessitat de menys terminals per dispositiu que altres protocols com el SPI. 

- Possibilitat d’utilitzar més d’un dispositiu mestre 

- Gestió d’adreces completament incorporat. 

Alguns desavantatges respecte altres protocols són: 

- Menys velocitat de transmissió comparat amb altres protocols com el SPI. 

- Més complexitat que en altres protocols. 

- Necessitat de distàncies curtes. 

 

A diferència del protocol SPI, l’Arduino si que disposa de pins que es poden detectar a 

simple vista per a poder utilitzar el I2C com a protocol de comunicació. En aquest projecte 

s’utilitza aquest i no el SPI ja que, com es veurà més endavant, es decideix comprar un 

potenciòmetre digital que funciona amb I2C. 

 

 

 

Fig. 7.4.2.6 Exemple protocol I2C                         
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7.4.3. Potenciòmetre digital 

Un potenciòmetre digital és un component electrònic de 3 terminals format per diversos 

interruptors i resistències que fa possible el control del voltatge o de la intensitat. La 

diferència entre aquest i un de mecànic és que el primer es controla digitalment utilitzant 

diversos protocols com el I2C o el SPI i el segon permet la regulació de voltatge o intensitat 

segons l’angle de gir d’un cursor que és troba al mateix dispositiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per simplificar el circuit automàtic, es decideix utilitzar un potenciòmetre digital per a 

controlar, a través de l’Arduino, la consigna d’entrada al driver. D’aquesta manera el 

concepte no varia respecte el control manual.  

Fig. 7.4.3.1 Exemple d’un potenciòmetre mecànic 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4.3.2 Exemple d’un potenciòmetre digital 
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Per escollir un potenciòmetre digital adient per a l’aplicació s’ha tingut en compte el rang de 

voltatge, l’encapsulament i el protocol de comunicació. 

- Rang de voltatge. 

El driver CD1a/14A necessita una consigna d’entrada de ± 10V per a controlar el 

motor ja que la polaritat indica el sentit de gir i el número el percentatge de velocitat 

respecte la velocitat màxima que s’ha introduït al software del driver. Aquest factor 

requereix que el potenciòmetre pugui funcionar perfectament en ambdues 

polaritats.  

- Encapsulament 

Els circuits integrats és col·loquen en encapsulaments per protegir-los d’agents 

externs i per aconseguir un assemblatge més fàcil i ràpid. Actualment existeixen 

molts tipus d’encapsulaments minúsculs, que han de ser descartats per aquest 

projecte degut a la seva mida, ja que dificulta molt el procés posterior de soldadura 

manual del xip al circuit. Tenint en compte aquest últim factor, és busca un 

potenciòmetre digital on l’encapsulament sigui del tipus DIP (Dual In-Line Package) 

o SOIC (Small Outline Integrated Circuit). 

o DIP: 

Consisteix en un bloc amb dues fileres paral·leles de pins on la quantitat 

d’aquests depèn del tipus de circuit. Aquest sistema d’encapsulament és 

idoni per a realitzar prototips, ja que la separació dels pins és relativament 

gran i permet un assemblatge més fàcil. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4.3.2 Exemple d’encapsulament DIP 
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o SOIC 

L’encapsulament SOIC és de muntatge superficial i ocupa entre un 30% i un 

50% menys que el DIP. Tot i de ser de muntatge superficial, existeixen 

diverses plaques adaptadores que permeten la conversió de SOIC a DIP 

fàcilment. 

 

 

- Protocol de comunicació 

Com que el microcontrolador que s’utilitza per controlar el potenciòmetre digital és 

l’Arduino, es necessari que el potenciòmetre permeti la comunicació mitjançant el 

protocol SPI o I2C ja que, com s’ha explicat anteriorment, són els protocols dels que 

disposa l’Arduino per a comunicar-se amb els perifèrics. 

 

No ha estat possible trobar un potenciòmetre digital que complís totes aquestes condicions 

i que alhora fos viable econòmicament, ja que la majoria de proveïdors subministren 

aquests tipus de xips a l’engròs. Així doncs, s’ha optat per seleccionar un potenciòmetre 

digital que compleixi tots els requisits esmentats menys el rang de voltatge ja que, com 

s’explicarà més endavant, es fàcil d’aconseguir el rang desitjat utilitzant diversos 

amplificadors operacionals.  Aquest potenciòmetre és el AD5242 de la marca Analog 

Devices de 256 posicions que permet una alimentació dual de de ± 2,5V, un control a 

través del protocol I2C i està fabricat en un encapsulament del tipus SOIC amb 16 pins. 

 

 

Fig. 7.4.3.3 Exemple d’encapsulament SOIC 
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La configuració dels pins és la següent: 

 

Pin Mnemotècnic Descripció 

1 O1 Terminal lògic de sortida O1 

2 A1 Terminal de resistència A1 

3 W1 Terminal d’ajust W1 

4 B1 Terminal de resistència B1 

5 VDD Font d'alimentació positiva 

6 

 

Connexió asíncrona de l’ajust W al 
terminal B i circuit obert del terminal 

A 

7 SCL Entrada del senyal de rellotge 

8 SDA Entrada/Sortida del senyal de dades 

9 AD0 
Adreça de bit programable per a 

múltiples paquets de descodificació 

10 AD1 
Adreça de bit programable per a 

múltiples paquets de descodificació 

11 DGND Terra comú 

12 VSS Font d'alimentació negativa 

13 O2 Terminal lògic de sortida O2 

14 B2 Terminal de resistència B2 

15 W2 Terminal d’ajust W2 

16 A2 Terminal de resistència B2 
   

  

 

 

Fig. 7.4.3.5 Configuració pins AD5242 
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 El diagrama de temporització és el següent: 

 

  

Pel que fa a la transmissió de dades, són acceptades pel potenciòmetre del bus del I2C 

amb el següent format: 

 

On: 

- S: Condició d’inici de transmissió 

- P: Condició de fi de transmissió. 

- A: Reconeixement. 

- X: No importa. 

- AD1/AD0: Adreça de bit programable per a múltiples paquets de descodificació. 

- R/W. Lectura en estat HIGH i escriptura en estat LOW. 

- A/B: Selecció de l’adreça RDAC. LOW per la RDAC 1 i HIGH per la RDAC 2. 

- RS: Reset. 

- SD: Igual que el SHDN però amb lògica inversa. 

Fig. 7.4.3.5 Diagrama de temporització del AD5242 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4.3.6 Format per la transmissió de dades 
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- O1, O2: Terminals lògics de sortida. 

- D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0: Bits de dades. 

 

Com aquest potenciòmetre està fabricat en un encapsulament del tipus SOIC, ha estat 

necessari la utilització d’una placa adaptadora a DIP per a facilitar les connexions posteriors 

del circuit ja que, l’encapsulament SOIC està pensat per a muntatge superficial. 

 

 

7.4.4. Circuit elèctric, connexions i programació Arduino 

Pel control automàtic s’utilitzen els mateixos pins del connector X2 del driver [Taula 7.3.2.1]. 

Però, en aquest cas, es fa servir un circuit diferent ja que cas s’utilitza l’Arduino que actua 

com a microprocessador i un potenciòmetre analògic, així com també els dos fi de cursa, 

que ens permeten controlar la posició del braç en tot moment. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el potenciòmetre digital permet com a màxim un rang 

de voltatge de ±2,5V. Per aquest motiu s’han utilitzat dos divisors de tensió, un per al 

voltatge positiu i un per al negatiu, per a aconseguir disminuir el voltatge fins el rang admès. 

Per assegurar que el voltatge sigui el correcte s’ha col·locat un buffer a la sortida del divisor 

mitjançant un amplificador operacional. 

 

Fig. 7.4.3.5 AD5242 soldat a la placa adaptadora SOIC-DIP 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 50  Memòria 

 

També s’ha afegit un amplificador de voltatge, de guany dos, a la sortida del potenciòmetre 

per aconseguir un rang de ±5V. Aquesta sortida és connecta al pin CV0 del driver que tot hi 

permetre un rang de ±10V no es fa servir en la seva totalitat, ja que únicament es farà girar 

el motor a baixes revolucions per tal d’aconseguir un moviment òptim del braç mòbil. 

Seguidament es mostra el circuit electrònic realitzat per assolir el voltatge necessari per al 

funcionament del potenciòmetre i del driver electrònic. 

 

On: 

- R1 = 100 Ω 

- R2 = 386 Ω 

- R3 = 386 Ω 

Fig. 7.4.4.1 Circuit electrònic per aconseguir el rang de voltatge desitjat 
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- R4 = 100 Ω 

- R5 = 330 Ω 

- R6 = 330 Ω 

- SCL = Connexió amb l’Arduino del senyal de dades. 

- SDA = Connexió amb l’Arduino del senyal de rellotge. 

En aquest tipus de control, s’utilitzen dos fi de cursa i un potenciòmetre analògic que és 

col·loca a l’arbre de sortida del reductor, connectat a l’Arduino, per utilitzar-lo com a sensor 

de posició.  

Pel que fa a la l’Arduino, es realitza un programa que es divideix en dues parts: 

- Inicialització: S’executa quan s’inicia l’Arduino i la seva funció és trobar l’interval de 

moviment del braç mòbil. Primer de tot es generà un moviment contrari a les agulles 

del rellotge fins que s’activa el fi de cursa de parada d’emergència. En aquest 

moment, l’Arduino guarda el valor del potenciòmetre analògic i l’utilitza com a 

posició inicial. Seguidament és genera un moviment en el sentit de les agulles del 

rellotge fins activar l’altre sensor de fi de cursa i l’Arduino guarda el valor com a 

posició final. 

- Loop: Un cop trobades la posició inicial i final del moviment màxim del braç, 

l’Arduino executa la següent seqüencia de manera indefinida: 

o Generació de moviment en sentit contrari a les agulles del rellotge fins 

arribar a una posició propera a la inicial ja que es deixa un marge de 

seguretat dins l’interval de moviment del braç. Un cop aconseguida aquesta 

posició, es genera un moviment en sentit contrari fins arribar, també, a una 

posició propera a la posició final. 

També s’ha afegit un sistema de seguretat de tal manera que, en cas de tornar a activar-se 

algun fi de cursa, és produeixi una parada d’emergència que ens informarà que el 

programa de l’Arduino o bé el sensor analògic no han funcionat correctament i així evitar 

una possible ruptura del braç mòbil. 
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8. Proves realitzades 

8.1. Velocitat del motor respecte la velocitat de referència 

En aquesta prova s’observa com respon el motor a un canvi brusc de la velocitat, a un 

canvi de sentit i quan temps tarda en estabilitzar-se la velocitat del motor. 

.  

Com es pot comprovar, inicialment hi ha un canvi brusc de la velocitat de referència de 0  a 

550 rpm aproximadament. Aquest canvi brusc de la velocitat de referència produeix un 

canvi brusc en la velocitat del motor que aconsegueix arribar fins a 750 rpm i que implica un 

error inicial de 200 rpm. També s’observa que el motor triga 100ms a estabilitzar-se i a 

funcionar a la velocitat de referència subministrada pel driver. 

 

Fig. 8.1.1 Velocitat del motor respecte la velocitat de referència 
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A la figura anterior es veu quina és la resposta del motor a diferents canvis de sentit i de la 

velocitat de referència. Un canvi brusc de sentit provoca que el motor necessiti més temps 

per a estabilitzar-se ja que implica canviar el sentit de gir, contrarestar la velocitat actual i 

arribar fins la velocitat desitjada. 

Fig. 8.1.2 Resposta del motor a canvis de la velocitat de referència i del sentit de gir 
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8.2. Intensitat del motor 

En aquesta prova és pot observar quina és la  intensitat consumida pel motor en règim 

permanent i fins on arriba durant el pic d’arrancada. 

 

La figura ens demostra que la intensitat d’arrancada és 3 vegades la intensitat consumida 

en règim permanent. Cal tenir en compte que, en l’estudi de futurs projectes on és 

construeixi el braç i es realitzin les proves pertinents a l’aigua, aquesta intensitat durarà mes 

temps ja que hi haurà més energia en joc. 

Fig. 8.2.1 Intensitat consumida pel motor en l’arrancada. 
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Aquest gràfic mostra la variació d’intensitat en diferents cicles d’arrancada-parada i canvis 

de gir del motor. 

 

 

Fig. 8.2.2 Intensitat consumida pel motor en diferents cicles 
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9. Propostes de millora 

Una proposta de millora seria el canvi del motor i del reductor de velocitat per un altre tipus 

de motor que proporciones molt parell a baixes revolucions. D’aquesta manera es pot 

eliminar el reductor de velocitat del sistema. 

Uns motors que podrien funcionar perfectament en aquestes condicions són el motor MSIP 

de l’empresa Lancor, concretament el MSIP 160 25 116 (80 rpm, 270Nm), ja que són 

motors síncrons d’imants permanents que permeten un gran parell a baixes revolucions. 

 

 

 

El problema actual d’aquests motors és que solament disposen de la certificació IP21 i, per 

tant el sistema de protecció vers l’aigua no es suficientment elevat, ja que únicament 

disposa d’un sistema de protecció contra degoteig d’aigua. Tot i això, com que en el tipus 

de propulsió que es proposa el motor no ha d’estar submergit, existeix la possibilitat de 

col·locar el motor en un lloc de l’embarcació on estigui protegit de l’aigua o de poder parlar 

amb el fabricant, per a la construcció d’uns prototips a mida que permetin millorar la 

estanqueïtat del motor. 

 

 

 

 

Fig. 9.1 Motor MSIP 160 de l’empresa Lancor 
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Com que els drivers utilitzats en aquest projecte no disposen d’un control per posició, seria 

interessant poder canviar-los per dos que permetessin aquest control i així, poder regular 

de manera encara més precisa el moviment del braç mòbil. 

Un exemple de driver amb control de posició seria el SMT-BD1/400 de la marca Infranor. 

  

Amb aquest driver, és podria controlar en tot moment la posició del braç mòbil sense 

necessitat d’un microcontrolador extern. Malgrat això, seria recomanable la seva utilització 

per a poder emprar diferents sensors i realitzar un control tenint en compte diferents agents 

externs com ara la posició relativa del braç mòbil respecte la barca, la intensitat de l’onatge, 

la utilització de sensors per a parades d’emergència, etc.  

 

Fig. 9.2 Driver SMT-BD1/400 de la marca Infranor 
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10. Treballs futurs 

Un cop reparat el segon driver (del qual no disposem actualment), el següent pas seria 

adaptar el  programa de l’Arduino i realitzar un segon circuit amb un altre potenciòmetre 

digital per a poder controlar els dos motors de manera simultània.  

Amb  el driver i el segon motor funcionant correctament, s’hauria de construir un braç mòbil 

a mida segons les dimensions i necessitats de l’embarcació on es vulgui realitzar les proves 

pertinents. 

Una de les opcions per al futur banc de proves podria ser l’embarcació LADY en la gama 

de propulsors de 2,2 kW, ja que disposa d’un grup electrogen de 6,5 kVA 400V, que s’està 

construint a l’Institut de Nàutica de Barcelona (INB), en col·laboració amb la UPC i 

l’Associació de Patrons de Iot (APY). El sistema dissenyat, pot emprar-se per a la 

estabilització dinàmica en escora i/o assentament de LADY, millorant el comportament dels 

propulsors amb hèlix. (S’adjunten plànols de la LADY als annexes). 

Abans d’instal·lar tot el sistema de propulsió a l’embarcació, seria recomanable realitzar 

proves de l’empenta que podria generar el braç en un canal o dins d’una piscina per 

optimitzar el conjunt i, un cop estigués tot el sistema a punt, l’últim pas seria instal·lar-lo a 

l’embarcació. 

Com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, es podria millorar el sistema actual canviant els 

servomotors Mavilor juntament amb el reductor de velocitat per un altre tipus de motor que 

oferís molt parell a baixes revolucions. Així també, és podria canviar el driver per un model 

més modern que permetés un control per posició encara més precís. 
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11. Pressupost 

En aquest pressupost s’han tingut en compte les hores d’enginyeria necessàries per la 

selecció i construcció dels components i els materials indispensables per a la realització del 

projecte. També s’han comptabilitzat els costos dels components electrònics i les hores 

necessàries per dissenyar els circuits i programar el microprocessador. Per últim, s’han 

inclòs les hores emprades en la realització de les proves i la redacció de la documentació 

 

Concepte Unitats Preu   

(€) 

Import  

(€) 

Capítol 1. Selecció dels components mecànics 80 hores  45,00 3.600,00 

Total capítol 1   3.600,00 

Capítol 2. Disseny i construcció parts mecàniques    

- Arbre de sortida del reductor de velocitat 20 hores 45,00 900,00 

- Brida d’acoblament motor-reductor 30 hores 45,00 1.350,00 

Total capítol 2   2.250,00 

Capítol 3. Muntatge del conjunt 50 hores 45,00 2.250,00 

Total capítol 3   2.250,00 

Capítol 4. Selecció dels components electrònics 110 hores 45,00 4.950,00 

Total capítol 4   4.950,00 

Capítol 5. Realització del circuit i connexions    

- Configuració drivers electrònics 10 hores 45,00 450,00 

- Disseny dels circuits electrònics 45 hores 45,00 2.025,00 

- Realització dels circuit electrònics 25 hores 45,00 1.125,00 

- Cablejat, connexions i soldadures 25 hores 45,00 1.125,00 



Pàg. 60  Memòria 

 

Total capítol 5   4.725,00 

Capítol 6. Programació Arduino 45 hores 45,00 2.025,00 

Total capítol 6   2.025,00 

Capítol 7. Cost material emprat    

- Servomotor Mavilor BF-83 2 1.400,00 2.800,00 

- Driver electrònic CD1a/14 2 3.000,00 6.000,00 

- Reductor de velocitat 2 143,00 286,00 

- Grup electrogen 1 2.254,00 2.254,00 

- Components electrònics 1 66,70 66,70 

- Arduino Leonardo 1 21,76 21,76 

Total capítol 7   11.428,46 

Capítol 8. Realització de les proves 60 hores 45,00 2.700,00 

Total capítol 8   2.700,00 

Capítol 9. Documentació 50 hores 45,00 2.250,00 

Total capítol 9   2.250,00 

    

Resum pressupost    

Total capítol 1   3.600,00 

Total capítol 2   2.250,00 

Total capítol 3   2.250,00 

Total capítol 4   4.950,00 

Total capítol 5   4.725,00 
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Total capítol 6   2.025,00 

Total capítol 7   11.428,46 

Total capítol 8   2.700,00 

Total capítol 9   2.250,00 

    

TOTAL PRESSUPOST   36.178,46 
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12. Estudi d’impacte ambiental 

Utilitzar l’electricitat com a font d’energia implica una millora mediambiental, ja que es 

substitueixen els motors de combustió interna per motors elèctrics. D’aquesta manera és 

redueix l’emissió de gasos de CO2 i la contaminació acústica.  

Durant la realització del projecte s’ha minimitzat al màxim l’impacte ambiental ja que s’han 

reutilitzat molts elements del laboratori de la universitat com ara els servomotors Mavilor, el 

drivers electrònics, els reductors de velocitat i diversos components electrònics. També 

s’han dipositat tots els residus generats durant el procés constructiu als contenidors 

adients. 

Per realitzar les proves del propulsor, s’ha utilitzat la xarxa, que és un focus de 

contaminació extern, i un grup electrogen que és l’element més contaminant del sistema, ja 

que emet fums susceptibles de provocar efecte hivernacle a l’atmosfera. Tot i això, s’ha 

intentat reduir al màxim el temps de funcionament del grup electrogen i sol utilitzar-lo en 

moments puntuals per a comprovar el correcte funcionament del propulsor amb aquest 

tipus d’alimentació. 

En un futur es podria canviar la font d’alimentació del sistema per una d’energia neta i 

d’aquesta manera reduir encara més l’impacte ambiental generat. També és pretén 

substituir l’hèlix per a poder minimitzar l’impacte sobre el fons al navegar en zones fluvials 

protegides.  
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Conclusions 

Al present projecte s’han realitzat una sèrie de proves destinades a aconseguir el 

funcionament d’un braç mòbil  per iniciar l’estudi on, en un futur, s’utilitzi la propulsió 

biomimètica com a alternativa a l’actual.  

Un dels problemes inicials va ser l’alta velocitat de gir dels servomotors, ja que la seva 

velocitat màxima és de 10.000 rpm i per a poder simular el moviment dels peixos és 

necessari reduir aquesta velocitat. Per a aconseguir-ho es va pensar en comprar i acoblar 

un reductor de rati 10:1 al reductor que ja es tenia al laboratori ,però degut a la dificultat de 

trobar un proveïdor que ens proporciones un reductor adequat a un cost raonable, és va 

descartar aquesta opció i és va decidir utilitzar l’únic reductor disponible i fer girar el motor a 

baixes revolucions. 

En treballs futurs es podria solucionar aquest inconvenient canviant el servomotor pel motor 

MSIP 160 de l’empresa Lancor que, com ja s’ha comentat anteriorment, milloraria el par a 

baixes revolucions i és podria eliminar el reductor de velocitat. 

Una de les principals dificultats va ser la possibilitat de trobar un component electrònic 

capaç de comunicar-se amb l’Arduino i regular correctament voltatges de diferents 

polaritats. Finalment és va utilitzar el potenciòmetre digital AD5242 ja que, modificant el 

rang de voltatge amb un circuit extern, ens donava la possibilitat de regular correctament el 

voltatge al rang desitjat. 

Inicialment és volia utilitzar dos drivers per tal de poder controlar, a part del moviment del 

braç mòbil, la posició d’aquest respecte l’embarcació, però degut al mal funcionament d’un 

dels drivers sol s’ha pogut realitzar les proves del moviment del braç. 

Malgrat aquests inconvenients, s’ha aconseguit realitzar un accionament capaç de 

permetre tant un control manual, mitjançant un quadre de comandament, com un 

d’automàtic, gràcies a un microcontrolador, que és capaç de controlar en tot moment la 

posició del braç utilitzant un sensor analògic col·locat a l’arbre de sortida del reductor. 

També disposa d’un sistema de seguretat que permet realitzar una parada d’emergència 

en el cas que el braç mòbil surti de l’interval de moviment desitjat. 

Tot aquest sistema de control, realitzat mitjançant un circuit electrònic extern i la 

programació del microcontrolador Arduino, permet aconseguir el moviment oscil·lant del 

braç que accionarà l’aleta, amb velocitat, amplitud, seqüencia i freqüència controlades. 
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Així doncs, en aquest projecte s’ha realitzat un accionament que permet iniciar un estudi 

cap a una nova forma de propulsió que, tot hi que actualment no es disposa de molta 

informació, els peixos demostren que podria ser perfectament viable. 
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