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Resum 

L’autonomia d’un veler de mitjana eslora (8-12m) es veu limitada en diversos aspectes. En 

conseqüència hi ha una gran dependència en amarrar recurrentment a les marines dels ports 

per a fer grans travessies, ja sigui per proveir-se d’aigua potable, d’energia elèctrica, dutxa i/o 

disposar de connectivitat a internet.  

L’objectiu principal del projecte és aportar autonomia per viure, reduint alhora la inversió en 

equipament, a un veler de 9,3 m per no haver d’assumir periòdicament el cost de l’estança a 

port. El projecte vol servir de model didactico-funcional per aportar coneixement i consciència 

sobre la temàtica al lector interessat i l’usuari no format, cap al DIY [“ do it yourself ”]. En 

definitiva fer viable la vida a un veler a baix cost. 

Per això es fa una anàlisi detallada del sistema elèctric, primer de tot quantificant  

justificadament els consums que se’n poden extreure a bord. Valorant i comparant les 

tecnologies que es tenen a l’abast en emmagatzematge i monitoratge. Estudiant el potencial 

de generació d’algunes de tecnologies a velers i les seves particularitats en funcionament 

òptim. Realitzant experimentacions i caracteritzacions de l’equipament elèctric ja instal·lat al 

veler. Instal·lant un generador eòlic analitzant la seva producció. De tot es fa un 

dimensionament i selecció d’equipament en el mercat que es té a l’abast per extreure 

finalment en conjunt el valor de la inversió. 

S’exposen idees i alternatives potencials a baix cost a nivell tèrmic enfocades a l’aprofitament 

de l’energia excedentària i disponible en el context del projecte i finalment la seva construcció 

i instal·lació. 

En connectivitat s’exposa el senyal de dades (LTE-4g) com l’alternativa més viable en rang i 

cost, seleccionant l’equipament necessari per millorar-la. 

Finalment es fa una anàlisi econòmica de la inversió per cobrir l’autonomia proposada en 

comparació al cost de l’estança a port. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Aquest projecte neix d’un intent de mobilitat a la Índia frustrat per la COVID-19, en que 4 amics 

es posen d’acord per adquirir un veler als Països Baixos i navegar amb la intenció de viure-hi 

per temps indefinit. 

El TFM de la mobilitat, a la Índia, consistia en dimensionar i dissenyar un sistema autònom 

d’abastiment energètic per cobrir el consum elèctric d’un servidor Wifi per tenir senyal a alta 

mar per a que els pescadors allunyats de la costa es poguessin comunicar amb les seves 

famílies en travessies de llarga durada.  

Una mica per coincidència es proposa aquest TFM, en la línia del proposat a la mobilitat. Un 

treball de camp on s’aniran exposant les idees que vagin sorgint per cobrir les demandes 

exposades i tanmateix útil per l’objectiu de realitzar la volta al món o viure al veler amb la 

màxima autonomia i el mínim cost.  

 

Il·lustració 1: Moment de la compra del veler a Groningen. Els venedors i els 4 tripulants. Font: pròpia 

 

Il·lustració 2: Amarrats al moll de Kollum, Països Baixos. Font: pròpia 
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1.2. Motivació 

Una de les motivacions més implícites dins el projecte és donar consciència en l’abastiment 

energètic i en la selecció de l’equipament, analitzant els dimensionaments, amb l’objectiu 

d’abaratir els costos conservant un mínim confort. En definitiva aplicar els coneixements que 

s’han adquirit durant el grau i el màster en enginyeria industrial d’una manera pràctica podent-

se estalviar la compra d’equips costosos. D’aquesta manera el lector podrà comprendre el 

funcionament intrínsec del sistema. 

1.3. Requeriments previs  

Dins la línia d’aquest projecte es poden trobar alguns treballs complets dedicats a 

l’equipament de velers per a travessies transoceàniques, però amb una visió general sense 

entrar massa a fons amb la discussió crítica de l’equipament energètic. Per altre  banda es 

poden trobar nombrosos articles dedicats a l’explicació profunda dels diferents temes 

(sobretot elèctric) que es vol tractar en el treball.  

Per tant el treball es servirà contínuament referenciant aquests articles i finalment fer un 

conjunt compacte amb un índex clar perquè el lector pugui seleccionar els capítols que 

l’interessi més. 

En el treball s’han anat resolent els dubtes que li han aparegut a l’autor, altres dubtes s’hauran 

de resoldre autònomament perquè la profunditat i l’abast potser no compleixi amb les 

expectatives del lector. Per tant es aconsellable llegir el treball amb un ordinador al costat per 

anar resolent els dubtes que no estiguin resolts en el text i que apareguin durant la lectura. 

Finalment abans de començar si no tens temps i et sobren els diners potser el mes viable 

sigui sobredimensionar l’equipament i comprar  lo últim en tecnologia fora pensar. Però si vols 

conèixer el que s’amaga darrere tot això i en conseqüència dimensionar a mida el teu 

equipament, ajustar el preu i aconseguir autonomia segueix llegint! 
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2. Introducció 

El món nàutic en general té fama de ser car. No és que no sigui cert sinó que amb la vida que 

se’ns planteja generalment, en termes econòmics, no es pot assolir tots els costos que se’n 

extreu sent fàcilment comprensible que es una “mala o difícil” inversió. L’amortització 

d’aquesta es pot contar amb el temps d’utilització, i disfrut que se’n extreu... Se’n sol dir d’un 

vaixell és un pou sense fons. La manutenció d’una embarcació comporta un cost elevat, ja 

sigui pel manteniment necessari causat pel deteriorament provocat pel medi marí o el 

reemplaçament de l’equipament de seguretat. A més comporta molta dedicació si no es que 

es vol encomanar aquest manteniment i feines que comporta el simple fet de posseir-lo. Tot 

això fa que la possessió d’una embarcació sigui quasi bé inaccessible/assolible per un jove 

amb poca trajectòria laboral. 

Per això aquest projecte es realitza amb la motivació de fer possible la vida a un veler sense 

massa pretensions econòmiques. 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal és aportar/maximitzar l’autonomia al veler i als seus tripulants per reduir la 

dependència dels ports pels subministraments d’energia i connectivitat per tal de socialitzar i 

democratitzar la vida en un veler. D’aquesta intenció s’estableixen els següents objectius 

secundaris: 

• Reduir costos d’inversió. 

• Aportar consciència i coneixement en el sistema energètic d’una embarcació per 

extreure’n el màxim profit. 

• Avaluació i focalització en les noves tecnologies energètiques. 

• Poder treballar a distancia en el veler 

• Donar viabilitat a projectes en contextos similars. 

• Que el contingut del treball sigui assolible per a tot al públic.  
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2.2. Abast del projecte 

• Discutir front cost/eficiència les diferents vies tant per generar energia com per 

condicionar-la per el seu us final. 

• Conèixer el funcionament pràctic de les tecnologies que formen l’equipament 

energètic elèctric d’un valer. 

• Dimensionar, dissenyar i seleccionar equips necessaris per cobrir les demandes 

exposades. 

• Seleccionar equips per millorar la connectivitat al vaixell 

• Realitzar estudi comparatiu econòmic autonomia vs dependència port 

El treball s’ha enfocat més amb el problema energètic i no tant amb el de connectivitat. Per 

tant es veu una diferència en l’abast entre temàtiques.  

2.3. Metodologia 

El que es pretén en aquest projecte es fer un dimensionament òptim del sistema i per tant 

justificar-lo, així de passada conèixer bé el funcionament i poder aplicar una disciplina d’us a 

mesura del sistema amb un sentit conegut. 

No s’ha de deixar de banda que es tracta de reduir el cost i ser pràctics també, per tant alguna 

dels equips no passaran per l’estudi exhaustiu previ sinó que s’extraurà el màxim 

d’antecedents per poder elegir de la millor manera quin equipament s’adapta a la situació 

comentada. 

Tot i ser un treball de camp, basat en un veler existent i amb els seus propis dispositius, no es 

deixa de banda perseguir la utilitat del mateix treball per altres projectes amb contextos 

similars. Per tant s’intentarà obrir el camp d’aplicació en la previsió de consums i 

dimensionaments de les generacions i emmagatzematges, exposant bé el procediment que 

s’ha dut a terme perquè algú altre ho pugui fer servir com una eina.  

2.4. El Bonito, el veler en qüestió. 

El Bonito és un veler construït a l’any 1978 dissenyat per l’arquitecte naval Van de Stadt. El 

model en concret és el Wibo 930, com el nom indica de 9,30 m d’eslora ≈ 31 peus. Té uns 3m 

de màniga, un calat d’1,5m i 11m de pal. La construcció es íntegrament d’acer, desplaça 3500 

kg. Velocitat de creuer de 5-6 nusos. Pavelló holandès. 
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Il·lustració 3: El Bonito amarrat a port. Font: propietari antic 

Disposa d’un depòsit de 100 litres de gasoil ubicat a popa juntament amb el motor intraborda  

Volvo Penta md2d. Un depòsit d’aigua dolça de 180 l connectat a la pica de la cuina amb una 

bomba de peu com a única sortida. 

Per dormir, 2 places a l’habitacle de proa i 3 a la cabina. Entre la cabina i la proa s’ha instal·lat 

un WC a babord i s’ha condicionat estribord amb estants per ubicar-hi la roba dels 4 tripulants.  

 

Il·lustració 4: Pintant els últims detalls del casc abans de llançar-lo a l’aigua dels canals de Groningen. 

Font pròpia 

L’antic propietari, Jeroem, just feia dos anys que el tenia en possessió. Poc involucrat amb el 

veler no ens va explicar gaire del seu equipament, sobretot pel que fa a la instal·lació elèctrica.  

El sistema actual compta amb les següents prestacions amb equipament energètic: 
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• Panell solar policristal·lí de reduïdes dimensions ( 50x50cm) integrat sobre la coberta 

de la cabina amb carregador solar Victron PWM light 5A. Veure apartat 3.2.1.1.4 

• Dues bateries de servei d’àcid-plom-calci segellades 12V connectades en paral·lel 

directament, diferents marques i models. Una de 108Ah i l’altre de 90Ah. Veure aparat 

3.2.2.1.1 

• Una bateria per alimentar l’arrancada del motor àcid-plom-calci segellada de 95Ah. 

• Un carregador de bateries de corrent alterna 220V a 12V 7A max connectat a les 

bateries de servei.  

• Alternador VOLVO BOCH del motor intraborda + Battery Isolator 100Amax. Veure 

apartat 3.2.1.2 

• Un inversor DC 12V - AC Victron 350W 

• Una estufa de llenya de reduïdes dimensions dins la cabina. Veure apartat 3.3.2.2 

 

 

“Està perfecte, lleuger a la vela, ràpid ben governat ” 
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3. Abastiment energètic 

En aquest capítol s’exposa el sistema elèctric d’una embarcació amb les seves 

particularitats, exposant detalladament els consums elèctrics definint així les corbes de 

consum diferenciant entre període de navegació i fondeig. D’alguns dispositius es 

comentaran alguna disciplina per poder fer un ús més eficient d’ells. Per altre banda 

s’exposaran els equips generadors i l’emmagatzematge, els que ja hi havia al vaixell amb 

la compra i els que s’han dimensionat i adquirit per poder assolir l’objectiu que es marca, 

fent una comparació i crítica amb el que es disposa al mercat actualment.  

A part del sistema elèctric, sistema que cobreix les demandes energètiques més 

necessàries, també es comentaran els consums tèrmics que es poden extreure del context 

marítim en termes de climatització i sanejament i conseqüentment idees/sistemes 

enginyoses per pal·liar-les. 
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3.1. Nocions energètiques 

Primer de tot ja que llegim un text que tractarà temes energètics trob necessari aclarir les 

unitats en que es mesura l’energia i les magnituds que l’envolten, ja que dins la meva 

experiència no és fins a quart de carrera que començ a tenir clar el que s’explica a 

continuació, i me va portar complicacions per entendre el mon energètic, i que a cops he 

de repassar: 

L’energia, capaç d’existir en moltes formes físiques (electricitat, calor, mecànica...), en el 

sistema internacional [SI] es mesura en Jules [J]. Un Joule es defineix, mecànicament, 

com el treball que fa una força d’un newton quan el punt on s’aplica es desplaça un metre 

en la direcció de la força. Un Joule també es pot definir, elèctricament, com el treball 

necessari per moure una càrrega elèctrica d’un coulomb (unitat de càrrega elèctrica) [C] al 

llarg d’una diferència de potencial d’un volt [V]. 

1𝐽 = 1 𝑉 · 1 𝐶 

Però normalment el que estem més familiaritzats a veure és el Watt. El Watt és la unitat 

del SI per mesurar la potència. Aquesta es defineix com la quantitat d’energia [Joules] que 

és convertida, utilitzada o bé dissipada en un segon, recordem que l’energia no es crea ni 

destrueix només es transforma: 

1𝑊 = 1 𝐽/ 1 𝑠 

Així que, podem començar a veure que l’energia mesurada per decret internacional en 

Joules, es podria mesurar amb altres unitats. De fet la unitat per mesurar i concebre 

l’energia que utilitzem més sovint és el famós 𝑊ℎ. També veiem altres formes d’energia 

en potència com els productes comestibles mesurades en cal (calories). No s’entra en el 

perquè d’això però justament el 𝑊ℎ  és la unitat que trobem a les factures elèctriques de 

casa, és aquesta la unitat per calcular l’energia consumida. Com entenem el 𝑊ℎ? Si 

recuperem les definicions anteriors ho veurem, com s’exposa a continuació: 

1𝑊 = 1
𝐽

𝑠
→ 1𝑊 · 1 𝑠 = 1𝐽 

1ℎ = 60𝑚𝑖𝑛 = 3600𝑠 

1𝑠 =  
1

3600
ℎ 

Substituïm a l’equació 3 resulta , 1𝑊 ·
1

3600
ℎ = 1𝐽 → 𝟏𝑾𝒉 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝑱   

Per tant es demostra que el 𝑊ℎ és una unitat vàlida per mesurar l’energia ja que és 

equivalent a 3600 𝐽 i que el Joule és la unitat del SI per mesurar l‘energia- El Wh  

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0rrega_el%C3%A8ctrica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Coulomb
https://ca.wikipedia.org/wiki/Difer%C3%A8ncia_de_potencial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Energia
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simplement és una equivalència. 

Anem ara a entendre-ho elèctricament: 

1𝑊ℎ = 3600 𝐽 

1𝐽 = 1 𝑉 · 1 𝐶 

Primer de tot el coulomb no estem tant familiaritzats a veure-ho, sinó més l’Ampere [A]. 

En termes pràctics, l’ampere és la mesura de la quantitat de càrrega elèctrica que passa 

per un secció de conductor en un circuit elèctric per unitat de temps, i és la unitat per 

mesurar el corrent elèctric, Intensitat I. 

1𝐴 = 1𝐶/ 1𝑠 

Així pues el coulomb es simplement una quantitat de carrega elèctrica i exactament equival 

a 6.241 × 1018 electrons. Per tant la informació que hi ha dins la frase el corrent/intensitat 

és de 25A es que en aquell circuit hi ha estan circulant 25 · 6.241𝑥1018 electrons en un 

segon, per tan és un flux d’unitats elèctriques. 

Anem al gra, si ajuntem les equacions resulta: 

1𝐽 = 1 𝑉 · 1 𝐴 · 1𝑠 →  1𝐽 = 1 𝑉 · 1 𝐴 ·
1

3600
ℎ →

1𝑊ℎ

3600
=  1 𝑉 · 1 𝐴 ·

1

3600
ℎ  

1𝑊ℎ = 1𝑉 · 1𝐴 · 1ℎ   

Finalment elèctricament ho entendrem que 1Wh és l’energia necessària per fer funcionar 

1 aparell que consumeix 1A a una tensió d’1V durant 1h o també és l’energia generada per 

un aparell generador ( panell fotovoltaic, molí eòlic...) que genera 1A a una tensió 1V  durant 

1h. Suposo que és per això, per aquesta simplicitat de comprensió, que sorgeix aquesta 

unitat el Wh.  

Fins ara estàvem parlant d’unitats de mesura, ara si parlem de les magnituds trobem el 

voltatge, V, mesurat en Volts [V], la potència P, mesurada en Watts [W], el corrent o 

intensitat I mesurada en Amperes [A], l’energia E, mesurada en J o Wh... Finalment en 

corrent continua es demostra que la potència elèctrica es 𝑃[𝑊] = 𝑉[𝑉] · 𝐼[𝐴]  

L’energia es pot definir també com la potencia [W] consumida durant un interval de temps. 

O sigui que per saber quina energia elèctrica es consumeix s’ha d’anar mesurant el voltatge 

i el corrent instantàniament que es consumeix en un interval de temps.  

Un exemple: Tenim un motor elèctric de 150W nominal connectat a una bateria de 12V 

(nominal). Com ja veurem en el capítol d’emmagatzematge una bateria no es comporta 

donant un Voltatge constant, per tant haurem de mesurar totes les magnituds necessàries. 

Feim les següents mesures. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0rrega_el%C3%A8ctrica
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Connectem durant mitja hora el motor a una velocitat de gir determinada a la bateria, 

mesurem durant aquesta mitja hora un voltatge 12,5V i un corrent de 6,1A. Ara accelerem 

el motor i mesurem durant mitja hora més un voltatge de 12,1V i un corrent de 9,3A. 

Aturem. Quina és l’energia total consumida? 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 =  12,5𝑉 · 6,1𝐴 · 0,5ℎ +  12,1𝑉 · 9,3𝐴 · 0,5ℎ = 132,5𝑊ℎ 

Per tant un motor que en principi era de 150W l’hem utilitzat durant una hora i l’energia 

consumida ha resultat ser menor que el càlcul ràpid de 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 = 150𝑊 · 1ℎ =  150𝑊ℎ. 

Això es degut que el motor consumeix 150W en unes determinades condicions de 

funcionament que el fabricant ha elegit com a nominals, està clar que si el fas girar a més 

o menys velocitat més velocitat consumirà mes o menys.  

Igual es podria fer amb l’energia generada per una placa solar, es veurà l’exemple al capítol 

de generacions. 

L’energia no és crea ni es destrueix sinó que es transforma. Però dins el verb transformar 

existeixen diferents accions... Consumir, generar, emmagatzemar... totes aquestes 

accions son conversions d’energia en diferents formes, a cops amb la mateixa forma però 

diferents condicions... 
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3.2. Sistema elèctric 

Quasi bé tota embarcació/veler de mitjana eslora de creuer es basa en un sistema elèctric 

de corrent continua a 12/24V, més sovint 12V (nominal). Normalment una embarcació de 

eslores mitjanes (30-50 peus) compta amb uns mínims d’equipament, bateries servei (1-2 

normalment (àcid-plom), bateria d’arrencada (àcid-plom), quadre de consums bàsic, 

alternador del motor intraborda, si és que en té, i un carregador de bateries AC-DC. Les 

dimensions elèctriques de cada equip varien segons preus, i dimensionaments fets 

prèviament. 

El dimensionament del conjunt generació-emmagatzematge-consums sol agafar un caire 

ambigu i sense precisa justificació per no fixar en consciència l’objectiu del dimensionament 

i conèixer el funcionament de les tecnologies utilitzades/instal·lades. És a dir, és probable 

que un instal·lador que cobra per la seva feina ha d’assegurar que el sistema instal·lat 

“funcioni” sempre, en tots els escenaris (objectiu del dimensionament). En definitiva, per 

un client que desconeixerà el funcionament del sistema, el que fa l’instal·lador es curar-se 

en salut i sobredimensionar per que sempre hi hagi energia disponible per cobrir 

qualsevol suma de consums possibles i que hi hagi uns marges de seguretat alts, això amb 

un equilibri amb el que client està disposat a pagar, normalment preus elevats. 

Ara, si l’objectiu és optimitzar, ser eficients i reduir costos el dimensionament agafa un caire 

més interessant i profund, s’ha d’ajustar. La consciència sobre el sistema en conjunt i el 

coneixement de les tecnologies que el comporten agafa importància, ja que permetrà un 

ús més eficient i dimensionament òptim. 

Es veurà que és difícil assegurar una producció diària de les fonts renovables però si saber 

el potencial energètic en diferents situacions. 

Al final el que es pretén es tenir el màxim de consciència per poder preveure en certa 

mesura fins a quin punt el teu sistema aportarà l’autonomia esperada. 

3.2.1. Consums previstos 

Seguidament s’exposaran els consums previstos diferenciant per dispositius, que es 

preveuen en aquest projecte en particular d’aquest veler i la travessa que es vol dur a 

terme. Per cada un d’ells es farà una breu explicació de la utilitat, temps i període de 

funcionament diari i en quin moment s’utilitza si en navegació i/o fondeig. De cada un la 

potència nominal i si és necessari en diferents estats de funcionament, amb les hores d’ús 

en cada període i estat, per extreure finalment el consum diari en conjunt, en període de 

navegació i fondeig. 

Les dades de potència de cada consum s’extreuen del full d’especificacions del producte i 

en alguns es fan valoracions/hipòtesis en marges de seguretat. En vista de la dificultat 
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d’obtenir informació d’alguns dispositius, s’ha adquirit un multímetre de corrent continua 

DC SHUNT KETOTEK, que mesura la potència, voltatge, corrent instantani i l’energia 

acumulada en Wh des de un moment donat. Aquest servirà per mesurar la potència de 

consum de cada dispositiu en diferents modes de funcionament i fer-ho més acurat per 

falta d’informació a la fitxa tècnica.  

  

 

Il·lustració 5: Multímetre de corrent continua DC SHUNT i esquema de la connexió. Font: Amazon 

S’adquireixen dos dispositius com aquest, un per monitoritzar els consums i un altre per 

les generacions. El seu valor a Amazon és de 18€ per unitat.  

 

Il·lustració 6: Els dos multímetres de corrent continua KETOTEK instal·lats al Bonito. A dalt 

generació i a baix consums. Font: Pròpia 

Pels consums amb bateria pròpia (PC’s portàtils, smarthphones, llanternes...) el que 

importa es quan estan carregant, es a dir quan estan consumint energia de les bateries. 

S’haurà de hipotetitzar/calcular quin temps estaran carregant i en quin període del dia. Es 

pot calcular sabent la capacitat de la bateria del dispositiu [Wh]  ò mesurant el temps que 

tarda en fer una carrega completa amb la potència de consum, es faran els dos exemples. 

La potència de consum és coneixerà a partir de les especificacions del carregador utilitzat 
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o amb el wattímetre quan estan carregant.  

Aquests dispositius s’han d’intentar carregar en moments que sobra l’energia (bateries 

totalment carregades i alguna generació), son un emmagatzematge més del sistema i 

s’han d’aprofitar. I malgrat no estiguin totalment carregades les bateries de servei s’han 

d’intentar carregar aquests dispositius quan hi ha generació, sempre que es pugui. Així 

s’evita fer cicles a les bateries de servei i les seves ineficiències de carrega/descarrega. 

També s’han d’evitar els carregadors de casa 220V AC-DC que passen per l’inversor (DC-

AC-DC) i utilitzar carregadors de 12V DC-DC disponibles al mercat, augmentant així 

l’eficiència de les conversions per adaptar-se al voltatge corresponent i per tant consumint 

menys. L’eficiència teòrica màxima de l’inversor Victron (alta gama) és del 89%, estret de 

la fitxa tècnica. Es calcula a l’anàlisi del consum del PC portàtil que aquesta realment és 

del 81%. El 19% restant es perd en dissipació de calor. Per el màxim admissible de 350 W 

això resulta 66W de pèrdues! A l’article [1] s’experimenta per un consum de 50W un 

inversor de 2000W i s’extreu una eficiència del 68%!! 

 

Il·lustració 7: Exemples de convertidors 12V-DC substitutius dels AC-DC. Font: Amazon 

Com a resultat de l’anàlisi de consums es calcularà: 

- Corba de potència instantània màxima (corrent) horari per un dia de navegació i 

per un dia de fondeig 

- Corba de consum horari acumulat màxima per un dia de navegació i per un dia de 

fondeig 

El consum es calcula segons la següent formula per a cada dispositiu:  

𝐶 [𝑊ℎ]  =  𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊] 𝑥 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 [ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠] 

3.2.1.1. Dispostius electrònics de navegació 

• Plotter (LOWRENCE Elite-5) 

o Funció: Dispositiu perifèric que mostra per pantalla varis inputs del qual 

pot disposar un embarcació, tot en conjunt per al suport a la navegació, 

amb diferents eines per crear rutes, trakers i seguretat. La seva funció 

es la traducció de dades a la pantalla del GPS (posició (ccordenades), 
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rumb, velocitat...), cartes nàutiques electròniques, visualització deLS 

vaixells amb identificació AIS... Ubicació exterior, suport al timoner. 

o Període de funcionament: 

▪ Navegació: 0-24h 

▪ Fondeig: 0h  

o Potència (seleccionada en negreta):  

▪ Datasheet: 12 W  

▪ Wattimetre: variable entre 12-14 W 

o Consum diari: 

▪ Navegació: 24ℎ · 14𝑊 =  𝟑𝟑𝟔 𝑾𝒉 

▪ Fondeig: 0ℎ · 12𝑊 =  𝟎 𝑾𝒉 

• Ordinador a bord (PC portàtil amb bateria) 

o Funció:  En navegació igual que el plotter però amb més funcionalitats 

depenent del programari utilitzat. Ubicació interior a cabina, suport al 

planificador de ruta. En fondeig per treballar/estudiar/oci. 

o Període de càrrega:  

▪ Navegació: una carrega completa d’1 PC per dia 9-12h 

▪ Fondeig: una carrega completa de 3 PC’s al dia  9-18h 

o Potència carrega:  

▪ Datasheet carregador: 45W 

▪ Wattímetre: (passa per l’inversor) 55,6W. Aquí es pot veure 

l’eficiència de l’inversor DC/AC (45/55,6=0,81).  

o Consum diari: 

▪ Navegació: 135 Wh 

▪ Fondeig:  405 Wh 

• AIS (Automatic Identification System) (em-trak B100 AIS class B) 
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o Funció: El Sistema d’Identificació Automàtica o AIS (Automatic 

Identification System) és un estàndard automàtic de transmissió de 

dades, mitjançant ones de radio VHF, utilitzat per a millorar la seguretat 

i eficàcia del transport marítim.[2] 

Receiver: identificació de les embarcacions pròximes i les seves 

característiques, conèixer el seu rumb, posició i velocitat. 

Emmitter: transmissió de les dades del teu vaixell, rumb, posició i 

velocitat. 

o Període de funcionament  

▪ Navegació: 0-24 h  

▪ Fondeig: 0 h 

o Potència:  

▪ Datasheet: 2,04 W de mitja i pics de 24 W 

▪ Wattimetre: 2,1W 

o Consum diari: 

▪ Navegació: 50,4 Wh 

▪ Fondeig:  0 Wh 

• VHF  (IC-M59 EURO) 

o Funció: Comunicació per ones de radio amb altres embarcacions, 

ports, marines... És el dispositiu bàsic i essencial de comunicació en 

una embarcació. Actualització de partes meteorològics. 

o Període de funcionament: 

▪ Navegació: 0-24h en estat d’escolta, 5 min/hora en estat 

d’emissió. 

▪ Fondeig: 0h  

o Potència (seleccionada en negreta):  

▪ Datasheet: - 

▪ Wattimetre: 5W en escolta i 18W en emissió 
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o Consum diari: 

▪ Navegació: 24h*5W + 5min*24h/60min*18W = 156 Wh 

▪ Fondeig: 0h*12W= 0 Wh 

• Pilot automàtic (Autohelm ST4000) 

o Funció: Mantenir el rumb del vaixell a través d’un actuador connectat a 

la canya del timó, així el timonell pot fer altres feines o descansar. El 

conjunt està format per el giroscopi, el plotter+electrònica i l’actuador.  

o Període de funcionament:  

Difícil predir el temps i període de funcionament del pilot automàtic. Si es 

navega en solitari i no tens pilot automàtic de vent, mínim hauràs de tenir-

lo en funcionament 8h al dia que son les que s’han de dormir. En aquesta 

tripulació com que som 4 persones i un tripulant basta per portar el veler no 

ens permetem utilitzar el pilot, ja que podem fer guàrdies i descansar. 

Només l’utilitzen quan anem a motor i l’alternador està carregant les 

bateries. Però com que es vol fer el dimensionament també amb l’opció de 

que sigui només un tripulant que porti el veler es contemplaran les 8h, i en 

el pitjor dels casos seran en la nit quan no hi ha generació fotovoltaica. 

▪ Navegació: 22-6h  

▪ Fondeig: 0h  

o Potència i consum 

El consum d’aquest dispositiu és variable segons si ha de corregir molt o 

no (actuador). Depenent si hi ha moltes ones o corrent que facin desviar el 

vaixell el pilot haurà d’actuar més per tant consumirà més. El 

plotter/electrònica només consumeix 1,5W constants (wattímetre) i quan 

actua/corregeix (aprox. durant 5 segons per actuació) consumeix pics de 

24W (wattímetre). Podria ser que actués/corregís cada 10 segons o més. 

Molt variable.  

El càlcul teòric amb les hipòtesis comentades abans (1,5W constat i pics de 

24W durant 5s cada 10s) resulta: 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 = 1,5𝑊 ·  8ℎ + 22,5𝑊 · 5𝑠 ·
1ℎ

3600𝑠
·

1𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó

10𝑠
·

3600𝑠

1ℎ
· 8ℎ

= 𝟏𝟎𝟖 𝑾𝒉  
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• Sonda profunditat 

o Funció: Saber la profunditat. Avisa (senyal acústica) si la profunditat 

disminueix més d’un cert valor programable. 

o Període de funcionament: 

Realment si a la carta nàutica que utilitzes es veu que la profunditat no 

disminuirà d’un cert valor de risc per la travessia que vols fer no fa falta tenir-

la encesa. En alguns moments si que es convenient quan hi ha risc de 

baixos en proximitat però només un moment. Per tant no és contempla com 

a consum per el dimensionament. 

▪ Navegació: 0h 

▪ Fondeig: 0h  

o Potència (seleccionada en negreta):  

▪ Datasheet: - 

▪ Wattimetre:  2,5W 

o Consum diari: 

▪ Navegació: 0 Wh 

▪ Fondeig: 0 Wh 

• Smarthphone (GPS + prediccions meteo) 

o Funció: En navegació suport al timonell aplicació navegació GPS 

(posició, rumb, velocitat, creació de rutes, càlcul de distàncies, estima 

de temps...). En navegació costera permet actualitzar les prediccions 

meteorològiques a través del 4G. En fondeig funcionament normal. Els 

samarthphones, solen tenir bateries d’una cel.la d’ió liti de 3,7V. 

o Consum: per especificacions del nostre mòbil la seva capacitat bateria 

és 4,2Ah*3,7V=15,54Wh MÀXIM per carrega. 

o Potència: Els carregadors de mòbil varien la seva potència però 

sempre son sortides USB a 5V. Suposarem que utilitzem carregadors 

1,2 A output. Suposem un 80% eficiència convertidor: P= 5V·1,2A = 

6W. 

o Període de funcionament/carrega: En navegació 3 carregues, 
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repartides durant el dia. Temps de carrega= 15,54Wh / 6W= 2,59h ≈ 

3h . Periode: 9-12h, 15-18h, 0h-3h. 

• Llums de navegació 

o Funció: Obligatòries per navegar de nit. Estan compostes per 3. Hi ha 

molt de tipus, i depenent de cadascú poden ser LED o no i així variar 

molt el consum. En el nostre cas ja estan instal·lades i sospitem de que 

siguin LED per el es seu baix consum. El consum s’ha mesurat amb el 

multímetre.  

o Període de funcionament: com màxim en hivern de 18-8h  

o Potència: 2.5 W (wattímetre) 

o Consum: 35 Wh 

• Llum de fondeig 

o Funció: Obligatòries per fondejar de nit.. Hi ha molt de tipus, i depenent 

de cadascú poden ser LED o no i així variar molt el consum. El consum 

s’ha mesurat amb el multímetre. Degut al seu baix consum 

assegurarien que son LED: 

o Període de funcionament: com màxim en hivern de 18-8h  

o Potència: 1.5W (wattímetre) 

o Consum:  21Wh 

3.2.1.2. Altres dispositius elèctrics i electrònics 

• Llanternes LED amb bateria 

o Utilitzades per il·luminar la coberta i per llegir quan descanses. S’ha 

previst 1 carrega al diària contant totes les llanternes. Aquestes tenen 

una bateria d’una cel.la Ió-liti capacitat de 1,15Ah·3,7V= 

4,255Wh·1,2(eficiència de carrega)=5,12Wh de consum. Es contempla 

fer-la de dia 12-15h la carrega amb 3h. 2W. Igual en fondeig 

• Llums cabina 

o La nostra cabina està composta per un total de 7 bombetes LED que 

consumeixen 3W cada una (mesurat amb el multímetre). Es considera 

que s’utilitzen de les 18h-22h tant en fondeig com en navegació 4 de 
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les 7 bombetes: consum de 3W·4·4h=12Wh. 

• Dispositiu de reproducció de musica 

o Al veler ja hi havia instal·lat un reproductor de música típic dels cotxes. 

Sempre es confortable escoltar un poc de música o la radio de la regió 

on navegues o estàs fondejat. Es veritat que quan les bateries estan 

baixes prescindeixes d’escoltar música més encara en navegació. Per 

tant no es considera com a consum de dimensionament. S’utilitzarà 

quan hi hagi excedent d’energia.  

▪ Potència: 10,7 W wattímetre 

• Frigorífic 

o Aquest es pot considerar el consum més elevat i més prescindible de 

tots. Però sempre fa ganes tenir unes cerveses fresques per celebrar 

alguna arribada o poder convidar-les a algú que et visita al veler també 

molt substituïble amb un vi negre que no fa falta refrigerar. En el tema 

menjar es molt prescindible ja que a la mar fàcil contemplar, i no més 

car, menjar en conserva! Tot així el veler venia equipat amb un frigorífic 

alimentat a 12V. Només s’utilitzarà quan hi hagi excedents d’energia: 

▪ Potència: 35W datasheet 

3.2.1.3. Taula resum i corbes de consum 
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Taula 1: Potència, període i consum de cada dispositiu i sumatori. 

 
 
 
 

Dispositius Potència nominal datasheet [W] Potència mitja wattimetre [W] Potència decidida [W] Periode navegació [h] Periode fondeig [h] Consum dia navegació [Wh] Consum dia fondeig [Wh]

Ordinador a bord 45 55.6 55.6 9-12h 9-18h 166.8 500.4

Plotter (GPS) 12 14 14 0-24h 0 336 0

AIS 2.04 2.1 2.1 0-24h 0 50.4 0

VHF (radio) - 5 escolta; 18 emissió 5 escolta; 18 emissió 0-24h ecolta; 5min/h emissió 0 156 0

Sonda profunditat - 2.5 2.5 0 0 0 0

Pilot automàtic - 1,5 const; 24 pics 1,5 const; 24 pics 22-6h 0 108 0

Smarthphone - 6 6 9-12h, 15-18h, 0-3h. 9-12h, 15-18h, 0h-3h. 54 54

Llums navegació - 2.5 2.5 18-8h - 35 -

Llum fondeig - 1.5 1.5 0 18-8h - 21

Llums cabina - 6 6 18-22h 18-22h 24 24

Llanternes amb bateria - 3 3 12-15h 12-15h 9 9

Dispositiu de reproducció de música - 10.7 10.7 Quan sobri l'energia Quan sobri l'energia - -

Frigorífic 35 - 35 Quan sobri l'energia Quan sobri l'energia - -

Sumatori 180.9 939.2 608.4
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Gràfic 1: Potència horària. Font: pròpia 

   

Gràfic 2: Consum acumulat  horari : Font: pròpia
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Amb les hipòtesis de consum fetes finalment es té que: 

- En navegació es preveu un consum mínim de 939,2 Wh diaris amb una 

potència màxima de 84,2W durant 3h, la resta de temps no es passa dels 45W. El 

consum més potent és la carrega de l’ordinador de 55,6 W, representant 66% de 

la potència pic. El consum més elevat es el plotter de navegació amb un 336 Wh 

diaris, representant un 36% del total. El regim de descarrega mitjà està al voltant 

dels 50W. 

- En fondeig es preveu un consum mínim de 608,4 Wh diaris amb una potència 

màxima de 60W durant 9h, la resta de temps no passa dels 10W. El consum més 

potent és la carrega de l’ordinador de 55,6 W, representant 93% de la potència pic. 

El consum més eleveat és també l’ordinador 500,4 Wh representat un 82,3 % del 

total. El regim de descarrega mitjà està al voltant dels 30W. 

 

En conjunt veiem que el període de consum més elevat i de més potència instantània és 

en navegació. Per tant el dimensionament de l’equipament s’haurà d’analitzar front el 

consum en aquest període. 

Aquestes corbes i dades de consum reflexa una demanda mínima de consum elèctric. No 

es contempla el consum elèctric de l’arrancada del motor, per tant el projecte queda fora 

del dimensionament de les bateria d’arrancada. Aquesta es carrega sols amb l’alternador. 

L’estudi es centra amb l’emmagatzematge de servei. 

Per un primer dimensionament, proposant una autonomia de dos dies sense generació, 

hauríem de disposar de 939,2 Wh/dia x 2dies = 1878,4 Wh útils en emmagatzematge 

elèctric. A 12V nominals (àcid-plom) equival a uns 160 Ah de capacitat útil de bateria amb 

el règim de descarrega mitjà de 50W. A primera vista com que disposem de un banc de 

bateries de servei de 198Ah hauria de bastar. Seguidament a l’apartat següent s’observarà 

que no és així. 
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3.2.2. Emmagatzematge 

L’emmagatzematge és l’encarregat, a part d’altres funcions, de guardar l’energia 

excedentària que es genera quan no es consumeix i aportar-la quan la generació no és 

suficient per cobrir els consums, es un esmorteïdor energètic. Es molt important pel simple 

fet que a un veler no es pot decidir quan es genera (dependència de meteorologia, encesa 

motor...) ni tampoc quan és consumeix (necessitats bàsiques, dispositius de seguretat, 

llums navegació...) o sigui molt difícilment coincidirà en moment i iguals magnituds la 

generació amb el consum. 

L’emmagatzematge dins el dimensionament elèctric d’aquestes característiques es pot 

considerar el centre, ja que és a partir dels seus paràmetres, que seguidament 

comentarem, que els generadors, carregadors, convertidors s’hauran d’adaptar i també 

dimensionar. Aquesta concepció és per la importància que té el bon ús (límits i 

condicionants de càrrega i descarrega...) de les bateries que s’instal·lin per que aquestes 

puguin aportar el que s’espera d’elles sense degradar-se ràpidament i controlant aquesta 

degradació en certa mesura. 

El mon de l’emmagatzematge elèctric es bastant complexa primer de tot per l’existència de 

nombroses tecnologies, on cada una te les seves particularitats en les seves 

especificacions en envelliment i funcionament correcte, i per altre per les 

característiques/processos fisicoquímics que les descriuen, que dificulten calcular en 

exactitud els paràmetres que interessen conèixer per el seu correcte funcionament. La 

manca d’informació dels fabricants fa que les disciplines d’us siguin ambigües, i en 

conseqüència la reducció de la seva vida útil.  

Existeixen diferents tecnologies de bateries. Les més destacables per aquest projecte son 

les bateries secundaries, es a dir, aquelles que permeten ser carregades i descarregades, 

degut a que en elles la transformació d’energia química en elèctrica és quasi bé reversible. 

De les bateries secundaries destaquen les de plom-àcid, níquel-cadmi, ió-liti, polímer-liti, 

redox-vanadi i zebra. El present treball es centrarà amb l’estudi de les tecnologies d’àcid-

plom VRLA segellades (AGM i GEL) les que s’utilitzen normalment en els cotxes i vaixells, 

i les d’ió-liti (lifepo4) les quals estan agafant força al mercat de l’autoconsum i utilitzades en 

els vehicles elèctrics. 

Seguidament s’exposen els paràmetres de les bateries en general que s’utilitzaran amb un 

sentit crític per realitzar la comparativa i selecció de tecnologies i models de les bateries i 

posteriorment un dimensionament. 

3.2.2.1. Capacitat Ah (nominal) 

L’ampere-hora (1 Ah = 3600 coulomb) es fa servir per a avaluar la capacitat d’una bateria, 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Coulomb
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és a dir, la quantitat màxima d’electricitat que pot emmagatzemar durant la càrrega i durant 

la descàrrega. Si una bateria té, per exemple, una capacitat de 100 Ah, significa que 

teòricament pot subministrar un corrent de 10 A durant 10 h, o d’1 A durant 100 h, etc. En 

realitat no és així pel fet que, entre altres coses, com més ràpidament es descarrega una 

bateria, més energia es perd per la resistència interna i per tant es redueix la capacitat. 

Aquest es coneix com l’efecte de Peukert. Per aquest motiu la capacitat se sol donar 

referida a un temps estàndard de descàrrega (10 o 20 hores, C10 o C20), i per a una tensió 

de tall determinada. La definició compacta de capacitat seria: 

Quantitat de corrent que pot subministrar durant una descarrega completa en un temps i 

una tensió de tall especificats. 

 

Il·lustració 8: Capacitats nominals per diferents corrents/règims de descarrega per un mateix model 

de bateria de ACID-PLOM GEL. Font: Datasheet 

 

Gràfic 3: Temps de descarrega per diferents règims per una tensió de tall particular. 

En el Gràfic 3 es pot observar la sensibilitat del voltatge amb règims de descarrega 

elevats. En conseqüència per extreure la capacitat enunciada per un regim de 

descarrega elevat s’ha de reduir més el voltatge que amb un regim menor. 

La capacitat en Ah pot ser enganyosa pel fet que és una unitat que ens serveix per 

conèixer l’energia que pot arribar emmagatzemar com a màxim una bateria però només 

es cert si es té en compte el voltatge d’aquesta. Recordem que l’energia es mesura en 

𝑊ℎ i que 1𝑊ℎ = 1𝑉 · 1𝐴 · 1ℎ. Però els fabricants de bateries acostumen a indicar la 

capacitat en Ah enlloc de en Wh. 

3.2.2.1.1 Càlcul de la capacitat útil del banc de bateries actual 
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Amb el temps les bateries van perdent la seva capacitat disponible per culpa de la sulfatació 

o per altres irreversibilitats per usos extrems (sobre descarregues). Per tant es necessari 

saber la capacitat residual de les bateries que  tenim actualment al vaixell per  finalment 

saber la nostra autonomia i fins a quin punt hauríem de reemplaçar-les. 

Per això s’utilitzarà el multímetre DC SHUNT. Amb aquest es comptabilitzarà l’energia 

extreta de la bateria connectant només com a consum l’ordinador portàtil a carregar (56W), 

que com hem vist a l’estudi de consums es pot considerar un regim de descarrega mitjà.  

S’inicialitzarà l’experiment en el moment que el carregador Solar PWM Victron indica que 

el banc de bateries està totalment carregat (es a dir quan el carregador ja no injectaria més 

corrent a les bateries) fins quan aquest indiqui que el banc de bateries estan 

descarregades, suposarem que realment hi està i aturarem de comptar. Finalment 

s’obtindrà l’energia en (Wh) que s’ha pogut consumir de les bateries des de que els 

carregador indica que estan totalment carregades fins que indiqui lo contrari. Es 

considerarà aquesta mesura com l’energia disponible en el banc de bateries en un cicle 

complet de descarrega del 100% al nostre regim de descarrega mitjà. 

Realitzat l’experiment s’han pogut descarregar 461Wh fins arribar a un voltatge de 10,5V. 

A 12 V resulta una capacitat residual de 38,4 Ah. Les bateries actuals no basten ni per 

cobrir un dia de fondeig sense generació i solament cobreixen el 50% del consum d’un dia 

de navegació fent una profunditat de descarrega del 100%.  

La capacitat útil del banc de les bateries s’ha reduït un 80% dels 190Ah teòrics.  

3.2.2.2. SoC (Autonomia) 

Estaríem d’acord que un paràmetre important d’un emmagatzematge energètic, sigui 

elèctric, tèrmic o de combustible es la quantitat restant d’energia disponible (Wh), ja que 

coneixent els consums (W) es pot aproximar el temps que tardarà l’emmagatzematge en 

exhaurir-se, per tant saber quan de temps pots utilitzar el teu sistema energètic, es a dir 

controlar l’autonomia. En un dipòsit de combustible l’energia restant es directament 

proporcional a la quantitat de fluid que tens, per tant coneixent el nivell del depòsit de 

combustible (suposant densitat constant) i el seu PCI (propietat coneguda d’un 

combustible) es coneix exactament la capacitat energètica d’aquest emmagatzematge. Per 

exemple un cotxe, sabent el seu consum de combustible x L/100km, es pot saber si el 

combustible bastarà per arribar al nostre destí.  

En el mon elèctric no és tan fàcil. Les bateries emmagatzemen l’energia en un cúmul 

d’electrons preparats per “fluir” quan lis dones un camí (tancar circuit). Però com es pot 

saber la quantitat d’energia restant en aquesta a un moment donat? O la quantitat d’energia 

que se’n pot extreure o aportar sense fer-la mal bé? Malgrat contínuament vegem signes 

de  (%)  de bateria als smarthphones, tablets, als cotxes elèctrics... aquest paràmetres son 
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molts difícils de saber ja que no només depèn de l’energia que entra i surt sinó de molts de 

factors (tecnologia, temperatura, regim de descarrega/carrega, envelliment...).  

Que és exactament el SoC d’una bateria? 

En bateries l’estat de carrega o SoC (State of charge) és un indicador de la energia 

emmagatzemada en una bateria en un moment donat. Aquest indicador s’expressa en 

percentatge i va del 0 al 100 % per definició. Quan l’estat de carrega és igual a 100% es 

considera que la bateria està totalment carregada, y 0% quan està totalment descarregada. 

Per definició que el SoC sigui 0% no implica que no quedi energia disponible a l’interior de 

la bateria, de fet si que en queda. Igualment passa amb el 100%. El 0% i el 100% indiquen 

els límits per el qual si es continua extraient o aportant energia a la bateria es produirien 

canvis irreversibles en aquesta quedant deteriorada.[2]  

Se sap que realment quan un dispositiu electrònic amb bateria marca que el seu estat de 

carrega es del 100% no es realment així. S’ha de dir que cada companyia/fabricant de 

dispositius que incorporen bateries, té els seus algoritmes de càlculs del SoC i 

modelitzacions de les bateries que utilitzen i amb això aproximen bé aquest estat, sobretot 

en els cotxes elèctrics on saber l’autonomia es tant important i per tant viable 

econòmicament invertir amb un bon algoritme que aproximi el SoC.. Però mai seran 

exactes a la realitat, seran aproximacions, més acurades o menys. 

Com es pot saber el SoC d’una bateria en el context del projecte? 

Hi ha diferents maneres per aproximar el SoC d’una bateria, depenent de la tecnologia de 

la bateria son possibles diferents camins però mai es podrà saber en exactitud!  

En bateries d’àcid-plom en l’actualitat un via molt poc aproximada per saber el SoC és a 

partir del voltatge. De fet l’única informació barata i fàcil de monitorar de les bateries en una 

instal·lació com la d’aquest veler és el voltatge, molts carregadors ja incorporen un 

voltímetre, i sinó obtenir-lo en el mercat no es gens costós. És solen veure taules/gràfiques 

per internet en diferents valors de voltatges que indiquen diferents valors de SoC per a 

diferents tecnologies. 
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Il·lustració 9: Taula de diferents valors de SoC front voltatge de la bateria per una bateria d’AGM 

baix unes condicions desconegudes. Font: internet 

Aquestes taules no son “reals” i podem dir que inútils i perilloses per la salut de la bateria. 

Aquesta dependència depèn per a cada model de bateria i fabricant. De fet, com  es 

comenta a l’apartat 3.2.2.5 quasi tots els controladors/carregadors de bateria es basen en 

el voltatge per limitar la carrega i la descarrega, però no veiem fàcilment l’estat de carrega 

(SoC) ja que seria una mentida. Això es degut de que la relació voltatge-SoC varia molt 

segons la temperatura, la profunditat de descarrega, el model de bateria, l’edat d’aquesta 

(numero de cicles que ha fet), el règim de carrega/decarrega (0,5C,1C,etc)... tant variable 

que tenir un bon algoritme que tingui en compte tots aquests paràmetres instantanis per 

calcular el SoC a partir del voltatge per a cada model de bateria encariria molt la tecnologia 

i només serviria per aquell model de bateria, fent que ja no sigui rentable. 

Un altre forma d’aproximar el SoC es mitjançant un balanç energètic del que entra i el que 

surt, mesurar el corrent que passa per la bateria ( ja sigui subministrat o absorbit)  i anar 

sumant, es a dir integrant al llarg del temps. Aquest és coneix com el comptador de 

Coulomb (Coulomb counting).  

Existeixen dispositius  que mostren el SoC entre d’altres paràmetres. Aquests son 

complexos gestors de bateria, que tenen en compte dins el seu algoritme tots aquests 

paràmetres dels qual depèn el SoC i que es basen amb el comptador de coulomb contant 

l’energia amb un SHUNT-DC com l’adquirit per mesurar els consums. 
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Il·lustració 10: Dispositiu monitor de bateries liti-àcid reconegut del mercat. Font: 

https://shop.marinehowto.com/products/balmar-sg200-battery-monitor 

El preu d’aquest dispositiu son 220€.  

3.2.2.2.1 Aproximació del SoC/autonomia del banc de bateries actual 

En el cas del projecte no ens podem permetre un dispositiu de mesura d’aquests. Per tant 

s’haurà de tenir una disciplina d’us i recollir el màxim d’informació per nosaltres poder 

aproximar el SoC. Per això es proposa l’alternativa del comptador d’energia DC-SHUNT 

KETOTEK per un cost de 40€, S’instal·la un per comptabilitzar els consums i un altre per 

la generació. Fent la diferencia de l’energia acumulada dels dos sabrem quants Wh s’han 

consumit de la bateria o quan s’han injectat respecte un moment inicial que poses el 

comptador a zero. Coneixent la capacitat real de les teves bateries pots calcular 

aproximadament l’energia disponible en tot moment. Simplement s’ha de inicialitzar el 

comptador quan es suposi que la bateria està totalment carregada. Es suposarà un 

rendiment de carrega de la bateria del 90%. L’expressió utilitzada és la següent: 

𝑆𝑜𝐶𝑡 = (1 −
𝐸𝑐𝑡 − 𝐸𝑔𝑡 · 0.9

𝐸𝑑
) · 100 

On: 

𝑆𝑜𝐶𝑡: 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑙′𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡 

𝐸𝑐𝑡: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑠 𝑙′𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡 

𝐸𝑔𝑡: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑠 𝑙′𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡  

𝐸𝑑: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 ( 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑎 𝑙′𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡 3.2.2.1.1) 

 

https://shop.marinehowto.com/products/balmar-sg200-battery-monitor
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Il·lustració 11: Estat del sistema en un moment donat, generació a dalt i consum a sota. Font: 

Pròpia 

Per exemple en l’estat de la il·lustració anterior el SoC seria del: 

𝑆𝑜𝐶𝑡 = (1 −
198 − 40 · 0.9

461
) · 100 = 64% 

Aquest càlcul és una aproximació ja que no es té en compte la temperatura i  es fa en 

relació a una capacitat calculada en un moment donat 𝑬𝒅. Per tant quants més cops al 

llarg de la vida de les bateries s’actualitzi la 𝑬𝒅 (capacitat real útil), més aproximat serà el 

càlcul del SoC. Es proposa actualitzar-la mínim cada 3 mesos (estacional) i per un règim 

de descarrega mitjà. 

S’ha reduït el cost de 220 a 40 € en monitoratge elèctric sols amb una implicació de càlcul. 

3.2.2.3. Vida útil (cicles) 

Quan es calculen inversions el temps és un factor important, paybacks, VAN’s…Per tant la 

vida útil dels equips en els qual inverteixes es un paràmetre a tenir en compte perquè el 

càlcul de la inversió sigui vàlid. En el cas de les bateries aquest paràmetre es molt variable 

i es comptabilitza en cicles de carrega i descarrega que pot fer la bateria fins a arribar 

a una reducció de la seva capacitat del 80%. És variable perquè depenent del corrent 

de carrega/descarrega, de la profunditat de descarrega etc..(paràmetres definits més 

endavant), les vegades que pots carregar-la i descarregar-la canvia. En el context en el 

que es veu el projecte es molt difícil tenir un corrent, una profunditat de carrega i descarrega 

constant, més aviat canviarà segons necessitats i oportunitats, “incontrolable”. Per tant no 

podrem assegurar mai en certesa quants de cicles les nostres bateries podran fer, per tant 

difícil saber en exactitud la vida útil d’aquestes. 
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Quan es miren les especificacions d’un model de bateria en concret es pot veure els cicles 

de vida però sempre baix unes condicions de laboratori marcades pel fabricant. Mai es 

tindrà dins un vaixell les mateixes condicions sempre, ni molt manco les condicions del 

laboratori del fabricant. 

El paràmetre que afecta més als cicles de vida son les profunditats de descarrega. Per 

exemple en bateries d’àcid plom es recomana no fer profunditats de descarrega de mes 

del 50% ja que els cicles que li pots fer a la bateria es redueixen molt. Això dependrà de 

cada tecnologia de bateria. 

 

Gràfic 4: Gràfic representant la reducció del nombre de cicles carrega/descarrega amb l’augment 

de la profunditat de descarrega d’una bateria àcid-plom de GEL. Font: https://autosolar.es/baterias-

gel-12v/bateria-gel-12v-115ah-ultracell-ucg-115-12 

Aquest afecte pràcticament el que comporta, si s’esperen uns cicles concrets de la bateria, 

és una reducció de la capacitat útil (autonomia) de la bateria. En el gràfic 3 si esperem fer 

aproximadament 2400 cicles hauríem de fer profunditats de descarrega del 30%. Això vol 

dir una reducció de la capacitat teòrica de un 70%.     

           

3.2.2.4. Altres paràmetres d’interès i consideracions 

 

• Tensió nominal: Diferencia de potencial entre pol positiu i negatiu, proporcionat 

pel fabricant.[2] Es el que es veu a la placa de característiques de la bateria. 

• Tensió de carrega: Tensió necessària per vèncer la resistència interna que oposa 

la bateria a ser carregada[1] Necessari conèixer per poder programar el teu 

carregador o saber si el carregador que tens pot carregar la bateria en qüestió. Es 

veritat que no varia molt entre tecnologies però si es vol fer una gestió de carrega 

eficient es necessari conèixer-lo. 

• Tensió de circuit obert: Tensió en bornes de la bateria quant el corrent de 
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carrega/descarrega es zero. [2] S’ha de tenir en compte que el voltatge d’un bateria 

varia segons si té un a carrega connectada o no, quan més potent és la carrega 

més baix serà el voltatge mesurat, al contrari si se l’hi està injectant corrent que 

puja. Això evidencia que conèixer el SoC a través del voltatge només pot ser “vàlid” 

quan mesurem la tensió de circuit obert. 

• Impedància interna: Resistència que oposen tots els components interns de la 

bateria com elèctrodes, electròlits i terminals i varia en funció de l’estat de 

càrrega, estat de salut, corrent i temperatura. Augmenta amb la descàrrega de la 

bateria i l’envelliment de la bateria. Contra més impedància interna menor 

rendiment de la bateria. [2] 

• SoH (State of Health), estat de salut,  quantifica la degradació i l’envelliment sofert 

per la bateria. Aquest paràmetre afecta considerablement la capacitat de la 

bateria[3] El SoH reflecteix la relació entre la capacitat pràctica màxima i la capacitat 

teòrica d’una bateria: per exemple, una bateria de 100 Ah amb un SoH 80% té una 

capacitat residual de 80 Ah. És molt difícil determinar o predir la rapidesa amb què 

una bateria o cèl·lules individuals en el paquet de bateries envellirà. D’una banda, 

la capacitat no es pot mesurar directament i, d’altra banda, el procés d’envelliment 

està influenciat per molts factors diferents, com ara la condició individual de la 

bateria, el comportament de càrrega i la temperatura. La determinació de SoH és 

essencial a l’hora d’avaluar la durada de la bateria. Depenent de l’aplicació, el final 

de la vida de la bateria es considera amb un SoH d’entre el 70 i el 80%. [4]  

Mesurada l’energia disponible del banc de bateries actual (capcitat actualitzada) es 

pot calcular el SoH. El banc teòricament hauria de ser de 190Ah ara mateix sols hi 

ha disponible 38,4Ah. Per tant el SoH es del 20%!! 

• DoD ( Depth of Discharge), profunditat de descarrega, es mesura en tant per cent 

i fa referencia a la quantitat d’energia extreta d’una bateria en funció de la seva 

capacitat nominal en un cicle de descarrega. [3] Aquest paràmetre es realment 

important pel fet de que donarà finalment la capacitat real de la bateria. 

 

𝐷𝑜𝐷 = 100 − 𝑆𝑜𝐶 

 

• Efecte temperatura: Un dels factors que més afecta el bon funcionament de la 

bateria. En general a baixes temperatures es redueix la capacitat de la bateria 
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disponible, i les altes temperatures poden danyar la bateria, escurçant la seva 

vida útil.  Aquesta influencia varia molt entre tecnologies. 

 

 

Taula 2: Influència de la temperatura de funcionament per 3 models de bateries d’àcid-plom en la 

vida útil en anys. Font: fitxa tècnica producte 

 

 

Gràfic 5: Influència de la temperatura en la capacitat d’una bateria de GEL per diferents corrents de 

descarrega. Fitxa tècnica producte 

 

3.2.2.5. Carrega i descarrega 

Les bateries tenen uns límits de tensió i corrents admissibles marcats pel fabricant de cada 

model per la carrega i la descarrega. Tot el que passi d’aquests límits es tradueix en danys 

a la bateria irreversibles, reduint-se la capacitat i fins i tot quedant inutilitzada. També valors 

de de tensió i corrents de carrega recomanats: 
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Taula 3: Valors admissibles de carrega i descarrega per un model de bateria de liti LiFePO4 12V. 

Fitxa tècnica del producte 

Per això son necessaris els reguladors de carrega o carregadors entre la generació i les 

bateries i tenir en compte els règims de carrega i descarrega del teu sistema. 

Els carregadors, entre altres funcions que puguin incloure cada fabricant,  limiten la carrega 

en funció de la tensió mitjançant etapes de carrega. Per una mateixa tecnologia de bateria 

els límits de tensions son similars entre diferents models. Per això solem veure carregadors 

per una tecnologia en específic o també amb l’opció de seleccionar-la. N’hi ha també on 

pots programar els paràmetres adaptant així el carregador al teu model de bateria.  

Es solen trobar tres etapes de carrega: 

Bulck/ carrega inicial: En aquesta etapa el regulador deixa passar tot el corrent que pot 

subministrar la generació (sempre dins els límits admissibles del regulador). El voltatge en 

bornes de la bateria va pujant fins el límit d’absorció. 

Absorció: El carregador s’oblida del corrent i imposa el voltatge d’absorció. Així el corrent 

que s’injecta es només el que pot absorbir la bateria, reduint-se fins que el carregador 

passa a l’etapa de flotació.  

Flotació: El carregador mantén la tensió de flotació programada per mantenir la bateria 

carregada. Simplement s’injecta el corrent necessari per compensar l’auto descarrega de 

la bateria. 



Pàg. 42  Memòria 

 

 

Gràfic 6: Representació genèrica de la relació voltatge-corrent en les etapes de carrega. Font [3] 

Amb l’envelliment de les bateries, s’eleva la resistència interna i la tensió en borns, la que 

mesura el carregador, torna molt sensible al corrent de carrega i descarrega, sobretot la 

tecnologia d’àcid plom. Finalment el que provoca es que quan més gran sigui el corrent de 

carrega menys energia podrà emmagatzemar la bateria, ja que s’eleva la tensió i el 

carregador talla la injecció de la generació passant ràpidament a la fase d’absorció, i per 

molta potència generadora disponible la corrent estarà limitada, tardant molt de temps en 

carregar. Això es un efecte que ens trobem a les nostres bateries per corrents de carrega 

no considerats elevats (9A). Igual amb la descarrega, per regim no molt elevats baixa la 

tensió ràpidament. 

Per això alguns carregadors inclouen una etapa dessulfitació, amb la que s’intenta a través 

d’elevar la tensió i impulsos controlats de corrent desulfatar la bateria i reduir aquest afecte. 

Realment no es sap l’eficàcia d’aquestes etapes, fins a quin punt poden pal·liar aquest 

afecte. 

 

 

Il·lustració 12: Programes i etapes de carrega del carregador AC 220V instal·lat. Font: Datasheet 
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carregador  

3.2.2.6. Tipus, comparativa Àcid-Plom (GEL) vs Liti (lifepo4) i elecció. 

Seguidament es fa una comparativa pràctica entre les dues tecnologies de bateria 

contemplats per les bateries de servei, Àcid-plom i Liti. Es posaran en discussió alguns 

paràmetres comentats anteriorment i el seu cost per finalment justificar quina de les 

tecnologies és millor/òptima per l’objectiu del projecte (autonomia/cost). 

Per fer la comparativa es seleccionaran bateries d’un mateix distribuïdor en les pròpies 

especificacions del model en concret. Els paràmetres que ens serviran per comparar seran: 

• Capacitat: no només contemplar la capacitat nominal sinó la variació de la capacitat 

en diferents règims de descarrega i amb el voltatge nominal. 

• Nº de cicles (vida útil) vs DoD (profunditat de descarrega). La vida útil està molt 

lligada a la profunditat de descarrega. Entre tecnologies aquesta relació varia molt. 

• Densitat energètica (Wh útil / kg) (Wh úitl / dm3) 

• Cost:  € / Wh útil 

Primer de tot dintre les dues tecnologies contemplades de bateries seleccionarem un tipus 

d’elles per la comparativa: 

Àcid-Plom 

En primer lloc, dues famílies nombroses s’han de distingir en àcid-plom: bateries 

d’electròlits humits o líquids, i bateries segellades [VRLA]. Les primeres són bateries 

típiques amb una solució d’àcid sulfúric que requereixen manteniment periòdic, ja que el 

nivell d’electròlits i la densitat s’han de comprovar amb freqüència, i cal afegir aigua 

destil·lada de tant en tant. Aquestes bateries poden tenir vessaments d’àcid i fuites 

d’hidrogen, de manera que s’ha de tenir especial cura quan les utilitzen, i el seu ús estarà 

limitat pels moviments d’aplicació. Per exemple, les bateries humides no són la millor opció 

en un vaixell on s’esperen grans moviments. [3] 

Per tant les humides no es tindran en compte a la comparativa. 

L’altra família són bateries segellades en les quals, a diferència de la primera, l’electròlit 

no està en forma líquida, sinó en mode gel o absorbit en una malla. Aquest tipus de bateries 

són conegudes per VRLA,  Valve Regulated Lead Acid, són més segures, més netes i 

fàcils de mantenir que les bateries humides. Els seus avantatges són: 

• No requereix manteniment 

• No produeixi gasos inflamables durant el procés de càrrega (hidrogen) 

• No provoquen vessaments 
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Es poden distingir dos tipus de bateries VRLA: AGM i GEL. El primer, Absorbed Glass Mat, 

mantenen l’electròlit absorbit en un teixit de fibra de vidre, i destaquen per acceptar alts 

corrents de descarrega i temps de càrrega reduïts. En els electròlits tipus GEL es troben 

en forma de gel a base de sílice i accepten descàrregues més profundes amb un cicle de 

vida més llarg que les anteriors...[3] 

Per tant per la comparativa s’elegeix la tecnologia de GEL més indicada per bateries de 

servei, ja que es poden fer profunditats de descarrega majors malgrat els corrents de 

carrega i descarrega hagin de ser menors. Les AGM son idònies per les bateries 

d’arrancada. 

Liti 

Existeixen diferents tecnologies que utilitzen liti, LiFePO4 ( liti-ferro-fosfat), LiCoO2 (liti- 

cobalt), LiMn2O4 (liti-manganès) o LiPo (polímer de liti). Les destacables son les LiCoO2 

i les LiFePO4. Les bateries LiFePO4 tenen una densitat energètica lleugerament inferior 

a les més comunes (òxid de liti cobalt) que es troben  amb freqüència en l'electrònica, 

però ofereixen una major durabilitat, una potència més elevada i són inherentment més 

segures (no tenen risc d’incendi/explosió), de manera que s'utilitzen amb freqüència en 

robòtica, vehicles elèctrics i  en aplicacions en habitatge d’autoconsum. Per tant per la 

comparativa de liti-plom s’estudiaran les LiFePO4, a partir d’ara LFP. Les cel·les unitàries 

de les LFP son de 3,2 V. Per tant per aconseguir una bateria de 12V s’han de connectar 

4 cel·les en sèrie resultant una de 12,8 nominals. 

Una característica rellevant d’aquesta tecnologia és la estabilitat del voltatge durant la 

carrega i la descarrega. En conseqüència la capacitat disponible no varia tant front 

diferents corrents de descarrega i carrega com les bateries d’acid-plom, podent 

descarregar el 100% de la capacitat nominal amb corrent elevats. Les bateries LFP 

carreguen tota la capacitat en fase bulck mentre les d’àcid-plom, depenent de la 

tecnologia, han de carregar l’últim 30% o més en absorció, allargant el temps de carrega 

complet i desaprofitant la generació disponible. Es pot observar l’efecte en el següent 

gràfic: 

 

Gràfic 7: Variació del voltatge amb la capacitat per diferents règims de descàrrega per una cel·la 

de 180Ah LFP. Font: https://www.electriccarpartscompany.com/180Ah-CALB-UL-Certified-

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_litio-ferrofosfato#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculos_el%C3%A9ctricos
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Batteries 

Es pot veure que no es pot aproximar gens el SoC a partir del voltatge amb la tecnologia 

LFP. S’hauria d’utilitzar el mètode exposat a l’apartat 3.2.2.2.1. 

Aquesta tecnologia ha d’incorporar una electrònica que protegeix i balanceja les cel·les 

unitàries, entre d’altres funcions → BMS ( Battery Managment System). Les bateries 

comercials ja l’incorporen. Una de les raons més importants és la caiguda sobtada de 

tensió que es provoca al final de la descarrega, i mentre una bateria d’àcid plom es pot 

recuperar d’una baixada forta de tensió les de liti no, per tant es necessari que es 

desconnecti la descarrega per un cert valor de tensió. En aquest enllaç 

https://www.electriccarpartscompany.com/BMS-Overview-Battery-Management-System 

trobem un article interessant que explica breument perquè s’ha d’incorporar el BMS en 

bateries de liti, resumint perquè molt fàcilment arruïnes la teva alta inversió amb aquesta 

tecnologia si no l’incorpores. 

Les mínimes funcions que ha de tenir un BMS son: 

- Protecció per over-voltage i under-voltage 

- Protecció contra sobre corrent 

- Balanceig de les cel·les unitàries 

Comparativa de dos models en concret→ LFP vs GEL: 

S’agafen les fitxes tècniques de dues bateries, una liti LFP i l’altre àcid-plom GEL, de 12V 

provinent del mateix distribuïdor, Autosolar (https://autosolar.es/) amb capacitats nominals 

similars d’uns 120Ah: 

- GEL: ULTRACELL UCG120 12 https://autosolar.es/pdf/Ultracell-UCG138-12.pdf 

- LFP: Upowerecoline UE-12Li125BL https://autosolar.es/pdf/Bateria-Litio-UPower-

12V-125Ah-UE-12Li125BL.pdf 

Capacitat: 

- GEL: 120Ah C10 a 12V → 1440Wh amb un corrent de descarrega equivalent a 10 

hores → 12A 

 

https://autosolar.es/
https://autosolar.es/pdf/Ultracell-UCG138-12.pdf
https://autosolar.es/pdf/Bateria-Litio-UPower-12V-125Ah-UE-12Li125BL.pdf
https://autosolar.es/pdf/Bateria-Litio-UPower-12V-125Ah-UE-12Li125BL.pdf
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Es pot observar a la fitxa que si variem el regim de descarrega varia molt la 

capacitat. Per un regim C3 equivalent a 29,5 A la capacitat es redueix un 26%, 88,5 

Ah→ 1026 Wh C3 

 

- LFP: 125Ah 0.33C (regim C3) a 12,8V → 1600 Wh C3 amb un corrent de 

descarrega equivalent a 3 hores. 

 

 

Vida útil, cicles: 

- GEL: 380 cicles amb un DoD del 100%. Si s’esperen 2500 cicles s’han de realitzar 

cicles de DoD del 28%: 

 

- LFP: més de 2500 cicles amb DoD del 100%. 

 

A igual condicions de regim de descarrega i cicles de vida (2500) és considera la 

Capacitat útil en Wh: 

- GEL: 1026·0,28 = 287.28 Wh útils 

- LFP: 1600 Wh útils 
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Dimensions i pes: 

- GEL 

o  176 𝑥 409 𝑥 225 𝑚𝑚 →  16,2  𝑑𝑚3 → 𝟏𝟕, 𝟕 𝑾𝒉 ú𝒕𝒊𝒍𝒔 / 𝒅𝒎𝟑      

o 37,2 𝐾𝑔 → 𝟕, 𝟕  𝑾𝒉 ú𝒕𝒊𝒍𝒔/𝒌𝒈    

- LFP 

o  165 𝑥 318 𝑥 215 𝑚𝑚 → 11,3 𝑑𝑚3 →  𝟏𝟒𝟏, 𝟔 𝑾𝒉 ú𝒕𝒊𝒍𝒔 / 𝒅𝒎𝟑  

o 15 𝐾𝑔 →  𝟏𝟎𝟔, 𝟕 𝑾𝒉 ú𝒕𝒊𝒍𝒔 / 𝒌𝒈  

Cost:  

- GEL:  233,93 € / 287.28 Wh útils = 0.81 € / Wh útil 

- LFP: 1133,35 € / 1600 Wh útils = 0,71 € / Wh útil 

Com a conclusió de la comparativa es confirma que esperant 2500 cicles de vida de les 

bateries i amb un regim de descarrega C3, la tecnologia de liti LFP té menys cost que la 

àcid-plom GEL.  Un 0,1 €/Whutil de diferencia. Amb la autonomia proposada de 2 dies de 

navegació 1878,4 Wh son 187,84€ de diferència. 

Tant per espai que ocupen com per pes, les LFP superen en densitat energètica a les de 

GEL. Per exemple, en GEL, esperant 2500 cicles de vida pel nostre regim de descarrega 

mitja de 50W → 4,2A → 127Aheqs , per poder obtenir la autonomia mínima de 2 dies en 

navegació, es necessitarien 5 bateries connectades en paral·lel d’aquest model: 

1878,4 𝑊ℎ

127𝐴ℎ·12𝑉·0.28
= 4,4 → 5 bateries‼ →  81 𝑑𝑚3 → 186 𝑘𝑔 ingestionable! 

A més la bateria LFP per aquest preu incorpora la electrònica de protecció (BMS) 

necessària contra sobrecorrents, curtcircuit, sobre carregues, sobre descarregues i sobre 

temperatura, a més d’una monitorització a través de Bluetooth on s’indiquen paràmetres 

tant importants com el SoC. La bateria de GEL no incorpora cap electrònica de protecció 

ni de monitorització sent difícilment controlable i per tant fàcilment deteriorable per mal 

ús. 

Una contrapartida de canviar les bateries de servei a LFP és que tots els carregadors 

s’han d’adaptar a les sol·licitacions de carrega d’aquesta tecnologia. Per tant s’ha 

d’invertir amb adaptar els carregadors. Si és una instal·lació totalment nova és igual. 

Es pot veure que el que ha influït més amb la comparativa és l’estudi dels cicles vs DoD 

de cada tecnologia. Es conclou doncs que les bateries LFP son la millor opció  per aquest 

projecte, ja que es postula viure rutinàriament al vaixell i per un llarg període, per tant es 

requereixen el màxim cicles de vida útil en emmagatzematge elèctric. A més s’ha vist que 
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l’espai necessari per cobrir l’autonomia de dos dies en navegació amb bateries de GEL 

és difícil de disposar  per un vaixell de baixa eslora i reduïdes dimensions. Si la intenció 

son les sortides esporàdiques i de temporada en el vaixell pot ser sigui millor 

inversió/opció les de GEL fent profunditats de descarrega elevades i disminuint els cicles 

realitzables. 

3.2.2.7. Anàlisi i dimensionament de bateries LiFePO4 DIY de 12,8V a partir de la 

connexió de cel·les. 

Com s’ha conclòs a la comparativa anterior la tecnologia de liti LFP és la més competent a 

la llarga per l’objectiu del projecte d’aconseguir autonomia, fiabilitat i longevitat. La gran 

desavantatge és l’elevada inversió que suposen. Però existeix la via de fabricar la pròpia 

bateria a partir de cel·les unitàries reduint bastant aquesta inversió. Per contra hi ha el risc 

de no tenir la garantia d’un fabricant ni la monitorització que les bateries completes aporten. 

S’ha seguit l’article referenciat [7] que fa una crítica i anàlisis de la implementació de les 

bateries LFP en els vaixells. 

Per el dimensionament l’autonomia proposada son 2 dies sense generació en un dia de 

navegació → 1878,4 Wh 

El corrent màxim de descarrega és de 80 / 12 V = 6,7A 

Una cel·la LFP té un voltatge nominal de 3,2V. Per tant per aconseguir configurar una 

bateria per un sistema de 12V s’hauran de connectar 4 cel·les en sèrie (4S), resultant una 

bateria de 12,8V nominals. Es poden trobar diferents tipus cel·les (cilíndriques / 

prismàtiques) amb diferents capacitats.  

 

Il·lustració 13: Diferents mides de cel·les cilíndriques LFP 

De les cilíndriques les que tenen més capacitat son les 42120 amb una capacitat de 13Ah. 

Per tant connectant en sèrie 4 cel·les d’aquest tipus obtindríem una bateria d’un total de 

13Ah i 12,8V → 166,4Wh, insuficient per tenir l’autonomia proposada del dimensionament. 

Una opció es la connexió de 9 racks de 4 cel·les en sèrie en paral·lel, resultant una 

configuració, per l’autonomia proposada, 12P 4S una bateria de 1996,8 Wh. Aquest resulta 
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la connexió de 48 cel·les. 

Es desaconsella construir bateries DIY (do it yourself) amb connexions en paral·lel, per 

varis motius que s’expliquen a [8]. És necessari tants de BMS’s com racks en sèrie es 

connectin en paral·lel. Per aquest cas serien necessari 12 BMS’s incrementant el cost 

considerablement depenent de la qualitat i preu del BMS. 

L’altre via son les cel·les prismàtiques, que poden integrar més capacitat per cel·la, 

aconseguint així només haver de fer un 4S i evitar les connexions en paral·lel i les seves 

contres. A l’article [7] s’aconsella un distribuïdor de bateries, d’allà s’agafen les cel·les de 

referència: https://www.electriccarpartscompany.com/Fortune-100Ah-Aluminum-Encased-

Battery. 

 

Il·lustració 14: Cel·les prismàtiques LFP 3,2 V 100Ah. Font: 

https://www.electriccarpartscompany.com/Fortune-100Ah-Aluminum-Encased-Battery. 

 

Il·lustració 15: Fitxa tècnica de la cel·la LFP.Font: 

https://www.electriccarpartscompany.com/Fortune-100Ah-Aluminum-Encased-Battery 

Aquesta cel·la LFP és de 100Ah C3 amb més de 3000 cicles en 80 % de DoD. El preu 

d’aquestes son de 101,82 € / cel·la si compres un mínim de 4 cel·les. El conjunt 4S forma 

https://www.electriccarpartscompany.com/Fortune-100Ah-Aluminum-Encased-Battery
https://www.electriccarpartscompany.com/Fortune-100Ah-Aluminum-Encased-Battery
https://www.electriccarpartscompany.com/Fortune-100Ah-Aluminum-Encased-Battery
https://www.electriccarpartscompany.com/Fortune-100Ah-Aluminum-Encased-Battery
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una bateria de 100Ah C3 12,8 V → 1280 Wh amb el 100% de DoD, amb un cost total de 

407,27 € → 0,33 €/Wh. Per cada cel·la hi passarà el mateix corrent, de sobres respectem 

el corrent de descarrega continua, no es supera el 14% ( 100 ·6,7A / 50A = 13,4 %), per 

tant es podrien connectar els consums d’alta potència no comptabilitzats per el 

dimensionament. El conjunt cobriria una autonomia de 1,4 dies sense generació. 

Per arribar a cobrir la autonomia proposada es podria combinar amb racs 4S de cel·les de 

més baixa capacitat,  independents. L’avantatge d’això és que descentralitzes l’autonomia, 

no es depèn totalment d’un banc de bateries. A mes s’obri l’oportunitat de carregar aquests 

racs petits a fora del vaixell amb un carregador AC-230V LFP, ja que son fàcilment 

transportables per la seva alta densitat energètica. Per contra es complica el connexionat 

del sistema, per poder utilitzar els mateixos carregadors del vaixell, s’hauria de instal·lar un 

sistema de commutació per poder desconnectar i connectar les generacions i els consums 

als dos bancs per separat evitant així la connexió en paral·lel, a més d’haver de comprar 

més BMS’s i complicar el sistema monitoratge.  

Per assolir l’autonomia de dos dies sense generació farien falta cobrir 598,4 Wh que a 

12,8V nominals son 46,75Ah. En el catàleg del distribuïdor recomanat hi ha unes cel·les 

de 25 Ah per 29€ la cel·la. Els corrents admissibles de descarrega son 75A i 12,5 A de 

carrega en continu, suficient. El conjunt 4S seria un total de 320Wh per tant es proposa 

muntar-ne dos racs de 4S independents, resultant 640Wh addicionals, amb un cost de 

232€ → 0.36 €/Wh. 

Per el mateix distribuïdor les pròximes cel·les prismàtiques LFP ja son de 180Ah 0,3C 3,2V 

amb 2000 cicles a 80% de DoD.  

 

Il·lustració 16: Imatge i Fitxa tècnica de la cel·la LFP 3,2V 180Ah.Font: 

https://www.electriccarpartscompany.com/180Ah-CALB-UL-Certified-Batteries 

 

 

https://www.electriccarpartscompany.com/180Ah-CALB-UL-Certified-Batteries
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El preu d’aquestes és de 187,8 €. El conjunt 4S forma una bateria de 180Ah 0.3C 12,8V 

→ 2304Wh, limitant a un 80% de DoD per tenir els 2000 cicles → 1843,2 Wh, 751,2€, 

podent cobrir l’autonomia proposada. Més corrent admissible de descarrega que les 

anteriors, 90A. 

Com s’ha comentat a l’apartat 3.2.2.6 la tecnologia LFP ha d’incorporar un BMS per protegir 

les cel·les. En el mercat hi ha molts chips electrònics que es fan dir BMS, de més barats i 

de més cars, amb mes funcions o menys. El que proposa l’article es que no t’arrisquis amb 

un BMS de mala qualitat perquè et pot arruïnar la teva bateria LFP DIY per diferents motius 

exposats a l’article. Aconsella comprar el BMS també al mateix distribuïdor. Per un mateix 

nivell de proteccions de BMS es diferencien per el corrent admissible de carrega i 

descarrega. S’elegeix el BMS  de corrents 45A de carrega i 40A de carrega per la 

configuració 4S. Aquest BMS costa 12,32€, i té les mínimes funcions d’un BMS. 

 

Il·lustració 17: Foto del BMS real a l’esquerra i esquema de connexió amb el pack de 4 cel·les en 

serie. 

L’alternativa cara amb més funcions de BMS serien els Orion BMS. El menor i més barat 

que te la capacitat de connectar-hi fins a 16 cel·les en serie, té un cost de 332€. A més de 

les funcions d’un BMS bàsic incorpora protecció contra límits de temperatura, càlcul i 

monitoreig del SoC i del SoH, registre i maneig de dades i càlculs estadístics. Pot ser molt 

interessant per ja tenir el monitoratge complet cobert, però surt del pressupost. Per baixes 

capacitats, com les del cas, una bateria DiY amb aquest BMS iguala molt el preu amb les 

bateries comercials que inclouen BMS i monitoratge del mateix tipus. 

En conjunt, la primera opció de construir 3 DIY LFP: 12,8V 100Ah + 12,8 25Ah x 2 + 3 bms 

té un cost de 676,23€  que equival a 0.35 €/Wh 

https://www.electriccarpartscompany.com/12V-4S-40A-EV-Lithium-LiFePO4-BMS-Battery-Management-System
https://www.orionbms.com/products/orion-jr2-bms/
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Amb les cel·les de més capacitat la bateria DIY LFP 12,8V 180Ah + 1bms son 763,32€ 

equivalent a 0.41 €/Wh 2000 cilces.  

Finalment es selecciona l’opció descentralitzada de 3 racs de bateries, malgrat la 

complexitat en la utilització i connexió, per les seves avantatges en preu, cicles i flexibilitat. 

Al pressupost se li afegeix 50€ de mitjans auxiliars com carcasses, cablejat i terminals. El 

preu total serà doncs de 726,23€ → 0,38€/Wh. Comparant amb els 0,71€/Wh d’una ja 

muntada val la pena, una diferència de 620€. 

Al conjunt se l’hi ha d’afegir un carregador de bateries AC 230V – DC LFP. Per l’opció de 

carrega de les bateries de 20Ah a fora del vaixell. El seleccionat es de 4A de sortida i el 

seu cost es de 39,24€.  

 

Il·lustració 18: Imatge del carregador seleccionat. Font: Amazon 
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3.2.1. Generació 

Seguidament s’exposaran les diferents fonts de generació que es contempla instal·lar o, ja 

porta instal·lat, al veler en relació en el context marítim. Es comentaran les seves 

particularitats, coneixent els seus paràmetres que ens serviran per fer en conjunt el 

dimensionament i la selecció i marcar una disciplina d’ús per fer un bon aprofitament 

d’aquests. 

3.2.1.1.  Fotovoltaica 

Senzillament un panell fotovoltaic converteix l’energia lumínica de Sòl en energia elèctrica 

mitjançant l’efecte foto-elèctric. El panell està constituït, entre d’altres materials de 

protecció, per un conjunt de cel·les fotovoltaiques de material semiconductor, el més comú 

el silici. Les cel·les es constitueixen per dos regions que seran els dos pols (negatiu i 

positiu), on es formarà la diferencia de potencial que permetrà un camí per que hi circulin 

els electrons emesos. Les cel·les es connecten entre elles en sèrie per formar panells de 

diferents nombres de cel·les i a conseqüència diferents rangs de tensions de funcionament. 

El corrent que resulta de l’efecte fotovoltaic és corrent continu CC, igual que les bateries. 

 

 

Il·lustració 19: Representació d’una cel·la fotovoltaica i la connexió del seu conjunt. Font:[5]  

De la tecnologia fotovoltaica el que és rellevant en aquest projecte es conèixer el potencial 

d’aportació d’energia en dependència a les condicions que l’afecten (orientació, situació a 

la Terra, temperatura, convertidor, bateries...), es a dir modelitzar en certa manera el 

comportament. Justificar quins son els tipus de panells més adients per els sistemes 

elèctrics en bateries de 12V, saber comparar entre diferents panells a partir del seu full 

d’especificacions i identificar els paràmetres/condicions que afecten i amb quina mesura a 

la seva producció en un vaixell. 

3.2.1.1.1 Coneixements previs 
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El sol produeix una quantitat constant d’energia que, en el moment de l’impacte en la 

superfície de la Terra, ha perdut part de la seva potència a causa de diferents fenòmens. 

Es defineix la Irradiància solar ( global radiation ) com a la potència total que arriba a un 

pla de la superfície terrestre per unitat de superfície [𝑊/𝑚2].  

L’atmosfera atenua la radiació solar a causa dels fenòmens de reflexió, absorció i difusió 

que produeixen els components atmosfèrics (molècules d’aire, ozó, vapor d’aigua, CO2, 

aerosols, etc.). 

 

Il·lustració 20: Components de l’energia provinent del Sol. Font:  [5] 

De la energia solar que arriba a la superfície de la terra una part es difusa i l’altre directe o 

també provinent de reflexions (albedo). El tant per cent de cada una dependrà de la 

quantitat de núvols i les partícules en suspensió que hi hagi a l’atmosfera. Per tant un dia 

assolellat molt clar casi tota l’energia que arriba serà directe i un dia ennuvolat el contrari 

difusa. 

Com més llarg és el camí que han d’atravessar els rajos de Sol a través de l’atmosfera per 

arribar a la superfície més gran serà aquesta atenuació. Per això sorgeix el concepte de 

Air Mass ( AMx ), que defineix amb un numero adimensional la quantitat addicional 

d’atmosfera que han d’atravessar els rajos de Sol respecte quan està a la seva posició 

Zenital. 

 

Il·lustració 21: Esquema i expressió per la identificació de l’AM. Font:[5] 
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- AM0: extraterrestre  

- AM1: el Sol al Zenit. 𝜃 = 0  

- AM1,5: 𝜃 = 48,5º. Els càlculs donen aproximadament 970 W/m2 de irradiància per 

AM1.5 . No obstant això, l'espectre estàndard AM1.5 s'ha estandarditzat per donar 

1000 W / m2 a causa de la comoditat d'un nombre rodó i el fet que hi ha variacions 

inherents en la radiació solar incident. [6] 

La rotació de la terra i inclinació del seu eix de rotació respecte la trajectòria que dibuixa al 

voltant del Sòl fa que aquest traci un camí al cel que variï depenent de la situació en la 

superfície terrestre durant l’any. Això es tradueix en diferents AM’s i per tant en més o 

menys potencial d’energia solar en aquella superfície. Quan més declinat al Sud estigui el 

Sol mes AM per tant menys Irradiància. A l’alba i al ponent igual. 

 

Il·lustració 22: Camins del Sol en els diferents inicis estacionals a l’hemisferi nord. Font:[5] 

Aquest fenomen també comporta un variació en la durada del dia durant l’any, que 

comportarà una variació en l’energia anual. A l’hemisferi Nord el dia més llarg, per tant mes 

hores de Sol, per tant més energia disponible, es dona el 21 de juny i el més curt el 21 de 

desembre. Al contrari passa a l’hemisferi Sud. Aquest afecte es redueix a mesura que ens 

acostem a l’equador, on les hores de Sol al dia son constants durant tot l’any. 

 

Taula 4: Diferent valors de Irradiància solar segons l’aparença del cel. Font:[5] 

A més d’aquests factors, que fan que variï l’energia disponible del Sol, s’ha de tenir en 

compte la inclinació de la superfície captadora respecte el Sol. Fins ara els valors 

comentats de Irradiància eren contemplant la superfície captadora perpendicular als rajos 

de Sol.  
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Il·lustració 23: Representació angle h (altura solar) i la diferència de captació per a superficies 

horitzontal en els dos solsticis a l’hemisferi nord. Font: [5] 

Quan un feix de radiació solar, amb un tram d'1 m2, arriba a terra durant el Solstici d'Estiu 

en una latitud de 40º N, es divideix en una superfície d'1,04 m2,mentre que durant el Solstici 

d'Hivern ho fa sobre una superfície de 2,24 m2. Durant l'hivern, 1 m2 de superfície terrestre 

[horitzontal] rep menys de la meitat de l'energia que rep durant l'estiu,  

La irradiància resultant ( I ) en el pla inclinat depèn de la altura solar (angle h (angle entre 

l’horitzontal del pla i els rajos de Sol)), amb la següent expressió:  𝑰 = 𝑰𝟎 · 𝐬𝐢𝐧(𝒉), on 𝑰𝟎 

és la Irradiància rebuda en el pla perpendicular als rajos o sigui h=90º. 

 

Angle h  Pèrdues Irradiància amb I0=1000W/m2 

0º 100% 0 

15º 74% 259 

30º 50% 500 

45º 29% 707 

60º 13% 866 

75º 3% 966 

90º 0% 1000 

Taula 5: Pèrdues de irradiància i irradiància resultant quan I0 es 1000W/m2 per diferents angles 

d’altures solars. Font pròpia 

Finalment l’orientació d’una superfície captadora / panell solar fixe respecte la terra depèn 

de dos angles  (Azimut i inclinació/incidència). Es defineixen valors d’aquests angles pels 

quals es maximitza la producció anual, estacional... però només si la latitud del panell es 

fixa.  
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En un veler la latitud varia si es fan grans travessies, a més de que varia l’angle d’azimut 

constantment amb navegació i fondeig (vent, canvi de corrents, variació del rumb...). Per 

tant ens podem oblidar de trobar una orientació dels panells amb una situació fixa que 

maximitzi generació pel que fa l’angle d’azimut. 

Com més orientable sigui el panell més profit li podrem treure. Això és un compromís més 

de implicació dels tripulants sobre l’eficiència energètica. 

3.2.1.1.2 Funcionament del panell 

Quan els mòduls fotovoltaics s’il·luminen mentre estan connectats a una càrrega externa, 

aquests funcionen com a generador d’energia i generen valors de corrent i tensió variables 

en funció de la temperatura i irradiància instantània, en el punt de treball que imposa la 

càrrega. Això significa que, per exemple, si el nostre panell està connectat a una bateria 

de 12V, la potència resultant serà el resultat d’imposar els 12V al  panell, la irradiància del 

moment i la temperatura de la cel·la conseqüent de les dissipacions a causa del rendiment 

i la temperatura ambient. Seguidament la corba característica elèctrica I-V (verd) i 

conseqüentment ( P=  I x V ) la de potència (blau): 

 

Cal recalcar que aquesta corba només es pot definir fixant la irradiància i la temperatura 

de la cel·la. El panell pot funcionar en qualsevol punt de les corbes. Vegem que hi ha un 

punt de funcionament, corrent Ipmax (Imp) i voltatge Vpmax (Vmp) determinat, que serà 
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el que dona la potència màxima del panell Pmax. També els punts límits de circuit obert 

Voc i el curtcircuit Isc. 

Els fabricants mínimament mostren a les fitxes tècniques el comportament del cada model 

de panell baix uns estàndards de irradiància i temperatura de la cel·la. Aquestes son les 

condicions STC ( Standard Test Conditions ): 

- Irradiància solar (I) de  1000 𝑊/𝑚2 . 

- Temperatura de les cel·les de 25ºC. 

- Air mas de 1,5 (AM1,5). 

Quan es diu que un panell, per exemple, és de 300 Wp (watts pic) significa que el panell, 

a condicions STC, genera 300W. Aquestes condicions es poden considerar un punt màxim 

de funcionament però irreal. Quan a un panell solar l’hi arriben 1000 𝑊/𝑚2, la temperatura 

de la cel·la s’eleva més que a 25º i, com a seguidament s’exposarà, les altes temperatures 

afecten negativament a la producció. És veritat, però molt difícilment, es poden trobar 

irradiàncies més elevades que les de 1000W/m2, per exemple un dia d’estiu molt clar quan 

el Sol està quasi al zenit, o sigui quan l’AM es menor que 1,5 però el conseqüent augment 

de temperatura farà que la producció baixi. 

Es poden calcular amb aquest paràmetres l’eficiència del panell: 

[5] 

I el factor de forma, que es una mesura de la qualitat de les cel·les: 

[5] 

Seguidament l’afecte de la irradiància a temperatura constant agafant la fitxa tècnica 

d’un panell del mercat de 455Wp  de 72 cel·les: 
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Gràfic 8: Corba corrent-voltatge a diferents irradiàncies a 25ºC Tª de cel·la per un panell de 72 

celes 455Wp. Font: https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf 

Com podem observar, i es podia deduir, una reducció de la Irradiància afecta directament 

en la reducció de la potència. A més per un mateixa temperatura de cel·la, ho fa 

proporcionalment. Per tant recuperant la Taula 5per una desviació en la inclinació de 45º 

es perd un 30% de la potència disponible. Recuperant la Taula 4 un dia parcialment 

ennuvolat, poc clar pots esperar reduccions del 60% de la potència pic. 

L’efecte de la temperatura: 

 

Gràfic 9: Corba corrent-voltatge a diferents temperatures de cel·la a 1000W/m2 per un panell de 72 

celes 455Wp. Font: https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf 

S’observa que l’augment de temperatura afecta negativament a la potència. En real part 

per la reducció del Vmpp. De fet se sol trobar a les fitxes un paràmetre anomenat 

coeficient de temperatura: 

https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf
https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf
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Taula 6: Coeficients de temperatura per un panell de 72 celes 455Wp. Font: 

https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf 

Per aquest panell en concret cada ºC en augment disminueix la potència amb un 0,35% 

de la potència pic. En aquest cas 445 * 0,0035 ≈ 1,33 W / ºC. Aquest es pot considerar 

bo, normalment es troben valors entre 0,4 %/ºC i 0,5 %/ºC. Amb una temperatura de 

cel·la de 60ºC que fàcilment es dona l’estiu es veuria una reducció de 46W per el panell 

analitzat. 

Efecte de les ombres 

Es evident que les ombres a un panell tenen un afecte directe en la potència. Però no és 

tan evident en quina mesura. La disminució de potència no és del tot proporcional a la 

superfície ombrejada, de fet aquesta disminució sol ser major. Les raons d’això no 

s’exposen al treball.  

A més existeix una particularitat que si l’ombra es transversal, malgrat ocupi una petita 

part de la superfície del panell la producció se’n va casi a zero, mentre que quan es 

longitudinal es va reduint però més proporcionalment amb la superfície ombrejada. Es pot 

veure aquest afecte a les següents imatges, on s’observa la potència del panell 

mitjançant l’altura de l’aigua impulsada per una bomba connectada directament al panell. 

 

 

A un veler la probabilitat d’ombres és alta ( màstil, veles, antenes...). Per tant s’ha de tenir 

en compte l’afecte de les ombres amb l’orientació dels panells respecte el veler.  

Si els rajos de Sol venen de proa (±20º de la línia de crugia (línia longitudinal, de popa a 

proa, que separa el vaixell en dues partes simètriques)) el pal pot projectar ombres 

https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf
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fàcilment als panells que s’ubiquen normalment a popa, inclús amb elevacions altes 

sobretot navegant cap l’est o l’oest en estiu o cap al sud en hivern que projectes ombres al 

mig dia quan la radiació és major. Per tant vist l’efecte de les ombres és millor orientar els 

panells longitudinalment a la línia de crugia reduint la probabilitat de fer una ombra 

transversal que anul·laria la producció. 

3.2.1.1.3 Connexió i punt de funcionament. Anàlisis PWM vs MPPT. 

Com s’ha dit és la carrega que imposa el punt de funcionament del panell. En el cas dels 

vaixells, les bateries de liti imposant els 12,8V nominals (LFP). Com s’ha vist les bateries 

tenen un límits de carrega, no es viable injectar corrent sempre a les bateries, es 

necessari un carregador que limiti aquest corrent quan les bateries estiguin totalment 

carregades, sinó es farien mal bé. Es necessari un carregador que faci mínimament 

aquesta funció. 

A partir d’aquí existeixen molts de tipus de carregadors solars. Amb més o menys 

prestacions. Cada carregador és específic per cada tipus de bateria ja que els 

paràmetres canvien entre tecnologia, o un mateix carregador es programable perquè tu li 

programis els paràmetres necessaris de les pròpies bateries.   

Al final al mercat podem trobar dos grans tipus de carregadors solars independentment 

del tipus de bateria, el PWM i l’MPPT. 

Els reguladors PWM (Pulse Width Modulation), en català, modulació per l’ample del puls, 

son reguladors que actuen bàsicament com a interruptors controlats entre la generació i 

les bateries. Per tant aquests imposen a la generació el voltatge de les bateries quan 

tanquen el circuit. En l’etapa bulk ( veure apartat 3.2.2.5) el circuit està tancat i per tant 

circula tot el corrent possible que pot injectar la generació amb el punt de funcionament 

del moment. En la etapa d’absorció la missió del PWM és mantenir el voltatge constant i 

en conseqüència anar reduint el corrent injectat. Per aconseguir-ho va variant el temps 

que tanca i obri el circuit en un període de treball molt curt (Duty cicle - ancho de pulso). 

Com a resultat obtenim el voltatge d’absorció o el de flotació que vol imposar 

 

Il·lustració 24: Representació del Dutycicle i el voltatge mig. Font: internet 
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L’MPPT  és un PWM que inclou una electrònica que segueix constantment i imposa el de 

punt de màxima potència del panell, per tant és necessari que inclogui també un 

convertidor DC-DC buck (reductor) per reduir el voltatge MPPT al de carrega de les 

bateries. En conseqüència s’augmenta la potència del generador. Com es pot suposar 

aquest tenen un cost més elevat. Però compensa la diferència de preu amb la diferència 

de producció? En quina mesura hi ha un augment de potència. Es fa una comparativa i 

anàlisis teòric a continuació: 

Per la diferencia de preu, s’agafen dos reguladors del mateix fabricant i del mateix 

distribuïdor amb les mateixes prestacions amb carrega, control i monitorització. L’única 

diferencia es que un incorpora l’electrònica de l’MPPT i l’altre no: 

Regulador de carrega MPPT 20 A Victron Blue Solar  → 134,83 € 

Regulador de carrega PWM 20 A Victron Blue Solar → 51,86 € 

Primer de tot s’ha de dir que la diferència en producció que hi pot haver entre l’MPPT i el 

PWM només es dona quan el regulador està en la etapa BULCK. Quan estan en les 

altres etapes de limitació de corrent els dos es comporten de la mateixa manera. Per tant 

si les teves bateries estan sulfatades o tenen una elevada resistència interna entraran 

més aviat en l’etapa d’absorció, carregant lentament, i per tant l’aprofitament/rentabilitat 

de l’MPPT es redueix. 

 

Il·lustració 25: Corba corrent-voltatge a diferents irradiàncies a 25ºC Tª de cel·la per un panell de 

72 celes 455Wp remarcant dos punts de funcionament. Font: https://autosolar.es/pdf/JaSolar-

M72S20-MR440-465W.pdf 

En el cas del gràfic anterior observem que per qualsevol irradiància si la bateria imposa 

els 12,8V (LFP) utilitzant PWM el punt de funcionament s’allunya molt de la punt de 

màxima potència utilitzant un MPPT. De fet hi ha una reducció de quasi el 70%: 

https://autosolar.es/reguladores-de-carga-mppt/regulador-mppt-bluesolar-100v-20a-victron
https://autosolar.es/reguladores-de-carga-pwm/regulador-pwm-bluesolar-1224v-20a-lcd-usb-victron
https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf
https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf
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𝑟𝑒𝑑% = (1 −  
𝐼𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡 · 𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡

𝐼𝑚𝑝·𝑉𝑚𝑝
) · 100 = (1 −

11,5 · 12,8

11 · 42
) · 100 = 68%  

On:  

𝐼𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡: 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑙 12,8𝑉 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡: 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙 𝑃𝑊𝑀 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎, 12,8𝑉 

Però s’observa que aquest panell es de 72 cel·les. L’ Vmp està molt relacionat amb el 

nombre de cel·les del panell. A un de 60 cèl·lules està envoltant 36V. També depèn de la 

qualitat i del tipus de cel·la, però mes o menys ronden aquests valors. Els panells de 36 

cel·les l’Vmp està al voltant dels 18V. Per tant, per sistemes de 12,8V (LFP), la reducció 

d’utilitzar un PWM front un MPPT utilitzant panells de 36 cel·les ja no es tan gran, fins 

a un 29%: 

𝑟𝑒𝑑%= (1 −
12,8

18
· 100) = 29% 

Per altre banda s’ha de tenir en compte que quan les cel·les pugen de temperatura 

l’Vmpp es redueix (mirar Taula 6 i Gràfic 1), reduint en conseqüència la reducció de la 

potència. Fins 3V en l’estiu de diferencia quedant l’Vmpp a 15V per panells de 36 cel·les, 

per tant una reducció de potència sols del 16% d’utilitzar un PWM front un MPPT. 

També se l’hi ha d’afegir l’eficiència del convertidor de l’MPPT buck que segons la fitxa 

tècnica del regulador analitzat (alta gama) es del 98% màxim. Per tant 2% menys de 

reducció de potència en la comparativa.  

El factor de forma també influeix, resultant que per panells de mes baixa qualitat on el 

factor de forma es redueix, el corrent subministrat és major imposant el punt de 

funcionament menor que l’Vmpp. Conseqüentment la reducció de la potencia en la 

comparativa es menor. 

Finalment s’obtindria una reducció de potència d’entre el 27% i el 14% per un panell 

de 36 cel·les amb la mateixa exposició solar i carrega en etapa bulck d’utilitzar un 

PWM front un MPPT d’alta gama per una reducció del preu del 39% 

A part de la comparativa s’ha de tenir en compte que si es connecta un carregador PWM 

o un MPPT convencional (buck) a una placa que el seu Vcc o Vmp (sempre casi iguals) 

es menor que el voltatge nominal del banc de bateries veuríem que la producció és nul·la, 

ja que estaríem fora del seu rang de funcionament. Per exemple connectar un panell de 
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36 cel·les (Vmp≈18V) a un banc de bateries de 24V és un error total. Una solució davant 

l’error seria comprar un altre panell igual i connectar-lo en sèrie ( + amb -), així el Vmp del 

conjunt es doblaria. 

 

Il·lustració 26: Advertiment de la fitxa tècnica del carregador PWM solar victron instal·lat al Bonito. 

Però és veritat que la potència de qualsevol panell es veu limitada pel nombre de cel·les. 

Per exemple és difícil veure panells de 60 cel·les de més de 380Wp o de més de 180Wp 

de 36 cel·les. Per tant si es volguessin utilitzar panells de 36 cel·les i es requereixen més 

de 180Wp de potència s’hauria d’instal·lar més d’un panell. A l’apartat 3.2.1.1.5 es 

dimensionen 300Wp per cobrir les demandes. 

Conseqüentment s’han de connectar entre si fent un conjunt o per separat utilitzant més 

d’un regulador. A partir d’aquí hi ha varies opcions entre PWM o MPPT i connexió 

paral·lel o sèrie. S’analitza per sistemes 12,8V PWM front MPPT: 

- PWM-paral·lel: 1 PWM imposició del voltatge en bornes de la bateria a cada 

panell (panells de 36 cel·les). Cada panell subministra entre el 90% i el 70% del 

seu màxim. El conjunt subministra entre 86% i el 72% del seu potencial del 

moment. Doblem el corrent admissible del PWM. 

 

- PWM-sèrie: no vàlid, ja que si connectem en sèrie doblem el Vmpp del conjunt i 

per tant es dobla la reducció de la potència que pot subministrar. El conjunt 

subministra el 40% del seu màxim. El corrent admissible és el d’un panell. 

 

- MPPT: tant en sèrie com en paral·lel si els dos panells han de compartir 

carregador s’ha de procurar que els panells estiguin a igual condicions en posició, 

orientació i en exposició solar, perquè sinó l’MPPT imposa un punt de 

funcionament que en algunes situacions (un dels panells ombrejat 

transversalment i l’altre no o orientacions molt diferents) està molt per davall del 

punt de màxima potència dels dos panells per separat. En aquests casos un 

MPPT és pitjor que un PWM. S’haurien de connectar un MPPT per cada conjunt 

de panells amb les mateixes condicions d’exposició solar. 

S’ha trobat un article [9] on es fa una comparativa experimental entre un carregador PWM 

i un MPPT. Utilitza dos panells iguals (model) de 36 cel·les, amb idèntiques condicions 
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d’exposició solar, carregant unes bateries LFP durant 7 dies en fase BULCK. El resultat de 

l’experiment es el següent: 

MPPT Ah’s 7 Day Total = 220.44 

PWM Ah’s 7 Day Total = 182.48 

Percentage Gain For MPPT = 20.8%  

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusió de l’anàlisi, el compromís resta amb la inversió de comprar un carregador 

PWM o un MPPT i el cas particular de la instal·lació.  

Per potències envoltant els 300Wp un MPPT és la millor opció quan es disposa d’un sol 

panell de 60 cel·les o dos de 36 amb idèntiques condicions d’exposició solar connectats 

en sèrie.  

Per altres condicions, per l’elevada diferència d’inversió (38%) que comporta es més 

rentable els carregadors PWM, malgrat la possible reducció de la potència d’entre el 16% 

i el 27%.  

Per bateries d’àcid-plom, que entren en fase d’absorció abans de ser totalment 

carregades és redueix l’amortització del MPPT considerablement. 

3.2.1.1.4 Analisi instal·lació FV propietari antic 

Res es coneix a priori d’aquest panell. L’antic propietari no va aportar cap informació. 

Seguidament les hipòtesis i càlcul per esbrinar la seva potència i producció abans 

d’obtenir el multímetre DC shunt: 

Gràfic 10: Producció de cada dia de l’experiment del sistema en PWM i MPPT. Font: [9] 
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Il·lustració 27: Panell solar instal·lat propietari antic. Font: pròpia. 

Superfície útil (conjunt cel·les) mesurada: 0.5 𝑚 · 0.5 𝑚 = 0.25 𝑚2 

Pel color (blavós) i la forma de les cel·les (rectangulars) es pot assegurar que aquestes 

son policristal·lines. Com es pot veure al següent gràfic, l’eficiència mitja de les cel·les 

policristal·lines es del 14%. 

 

 

Gràfic 11:Comparació d’eficiències entre tecnologies fotovoltaiques. Font: internet 

Amb el següent càlcul podem aproximar que a condicions STC la placa és de 30 𝑊𝑝.  

𝑃𝑝𝑖𝑐 =  1000
𝑊

𝑚2
·  0.25 𝑚2 ·  0.14 =  32,5 𝑊𝑝 

No és fins que s’obté el multímetre de continua que es pot mesurar la potència que genera 

realment. Com ja s’ha comentat, estar amb condicions STC és casi bé impossible, per tant 

és molt normal que la placa aporti sempre una potència per d’avall la nominal. 

El carregador que regula la carrega d’aquest panell es un PWM de 5A 12V. Observem que 
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a 12 V (30Wp/12V) com a molt passaran 2,5A pel bus de carrega, per tant està de sobres 

dimensionat.  

S’ha mesurat la tensió en circuit obert del panell amb el voltímetre. Aquesta ha resultat de 

20,8V. Per la forma de les corbes de funcionament del panells és pot suposar que l’Vmpp 

està al voltant dels 18V, dependrà del factor de forma del panell. Per tant, amb el 

carregador PWM i carregant bateries de plom 12V, màxim en condicions STC s’obtindrà 

els 20 Wp. 

 

Il·lustració 28: Mesura del Voc (open circuit voltatge) del panell que hi havia instal·lat al Bonito. 

Font: pròpia 

S’ha anat mesurant per diferents condicions amb el multímetre DC SHUNT i  no ha superat 

mai els 16W de potència. Molt comprensible ja que el panell no arriba estar mai orientat 

perpendicular als rajos de Sol. A més, allà on està instal·lat, la botavara i el màstil li 

projecten ombres contínuament que depenent de com, la producció arriba a ser nul·la. 

Amb un dia assolellat (8h d’incidència relativa), movent la botavara a banda i banda segons 

convenia, el panell va produir sols 94Wh (mesurat amb el multímetre DC SHUNT).  

Aquest panell produeix com a molt un 10% de l’energia consumida i un  en un dia de 

navegació i un 20% d’un dia de fondeig.  A més s’ha de tenir en compte que en navegació 

(utilitzant veles) la ombra pot ser casi constant. Per tant no es pot confiar amb aquest panell 

com a font de generació per cobrir les demandes mínimes exposades.  

Simplement serveix per a mantenir les bateries a un estat de carrega elevat, en voltatge de 

flotació, per compensar l’auto descarrega de les bateries, quan el veler resta molt de temps 

aturat. 

3.2.1.1.5 Dimensionament i selecció instal·lació FV per cobrir les demandes. 

Com hem vist la producció d’un panell fotovoltaic és molt variable. Per una ubicació i una 
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orientació concreta, amb l’històric de dades meteorològiques disponible, és possible 

calcular la producció mensual/anual d’una instal·lació fotovoltaica i per tant fer un 

dimensionament per cobrir uns consums mensuals/anuals amb bastanta coherència i 

exactitud.  

En el nostre cas es pretén cobrir les demandes durant la navegació. No hi ha possibilitat 

d’assegurar l’orientació fixa respecte el Sol, ni un històric de dades meteorològiques ja que 

la intenció és canviar d’ubicació constantment. Per tant és impossible assegurar una 

producció ni anual ni mensual. 

Existeix un concepte que serveix per fer dimensionaments de  panells. Es la definició de 

les hores solar pic equivalents (HSP), o sigui les hores del dia equivalents a condicions 

STC. 

 

Il·lustració 29: Representació en gràfica del HSP. Font:[5] 

Es solen calcular els HSP equivalents en mitja anual o mensual per una ubicació, 

inclinació, orientació fixa del panell i altres paràmetres a fixar. 

Per tant per el nostre dimensionament es calcularà un HSP conservador: ubicació A 

Coruña,  inclinació fixa 30º, per el mes de febrer, atmosfera neta 1.05. 

 

Il·lustració 30: Imatge del calculador de HSP. Font: 

http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/calculadora_hsp.php  
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Aquest resulta un HSP DE 3,2h. Finalment el dimensiona tal que el panell ha de cobrir les 

demandes d’un dia de navegació amb 3,2h de producció equivalents a condicions STC. El 

càlcul  és el següent: 

𝑃𝑝𝑝 =
𝐸𝑐𝑛

𝐻𝑆𝑃
=

939,2 𝑊ℎ

3,2 ℎ
= 293,5 𝑊𝑝 → 𝟑𝟎𝟎𝑾𝒑 

On 𝐸𝑐𝑛 és el consum mínim per un dia de navegació i 𝑃𝑝𝑝 es la potència pic del panell. 

En el mercat existeixen molta variabilitat de panells, tant en tecnologia com en rang de 

funcionament i potència. La tecnologia més eficient i que ja és més competitiva al mercat 

és la formada per cel·les monocristal·lines.  

Es contemplen dues opcions, dos panells de 150Wp o un panell de 300Wp.  

Després hi ha l’opció de comprar-los flexibles o rígids. Els flexibles en els vaixells son ideals 

perquè casi no superen el kg de massa i es poden adaptar a superfícies que no siguin 

planes. Sent una perfecte solució per la instal·lació directament damunt la lona dels tendals 

biminis de popa de manera fixa, simplificant molt la instal·lació i ocupant un espai mort amb 

bona exposició solar. 

 

Il·lustració 31: exemple d’un panell solar flexible instal·lat al biminí de popa. Font: [10]  

Una contrapartida dels panells flexibles és que s’eleva molt el risc de rotura de les cel·les 

sent difícil de identificar-la. A un article [10] de la pagina MarineHowTo s’opina el següent: 

 “The cheaper semi-flexible panels however have proven, rather widely, to be hit or miss 

under performers and even dangerous, sometimes developing hot spots, due to micro-

cracking of the low grade cells used in them. They have even started fires and burned 

bimini’s and decks. Hardly a day goes by in solar forums or groups where someone isn’t 

complaining about the purchase of a cheaper semi-flexible panel. They have even burned 

a few boats to the waterline.” [10] 
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Il·lustració 32: Imatges que exposen la fragilitat dels panells flexibles de marques barates. [10] 

Per tant per no agafar riscos d’aquesta mena s’han de comprar panells de marques i 

distribuïdors de confiança, perquè aquestes especificacions no surten a les fitxes 

tècniques. 

El preu d’un panell flexible monocristal·lí de 180Wp del distribuïdor autosolar.com és de 

329,51€ → 1,8 €/Wp. Del mateix distribuïdor, un panell rígid monocristal·lí de 180Wp amb 

les mateixes prestacions elèctriques és 138,65€ → 0.77 €/Wp. Una diferència de 1,03 

€/Wp. 

Pels 300Wp que volem instal·lar comporta una diferencia de 309€. Aquest sobre cost, en 

el nostre cas no compensa el pes ni l’adaptabilitat que puguin tenir a superfícies. 

Per els rígids s’ha de muntar una estructura/suport per instal·lar-los. Una opció molt valida 

es al balcó de popa als laterals, lliure d’obstacles i bona exposició solar, amb la possibilitat 

de fer-los orientables a un eix. Una altre opció es construir una estructura amb intenció de 

fer un tendal de popa i que el panells facin de coberta. 

https://autosolar.es/paneles-solares-flexibles/panel-solar-flexible-180w-12v
https://autosolar.es/panel-solar-12-voltios/panel-solar-180w-12v-monocristalino-era
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Aquestes imatges son extretes de fotos realitzades a un veler veí fondejat a Seixal (Lisboa). 

L’idea de fer-los orientables, plegables i accessibles fàcilment ens va convèncer. A més 

s’adapta al Bonito perfectament. Es pressuposten 50€ per peça d’adaptació al balcó. 

Finalment s’elegeixen 2 panells rígids de 150 Wp un a cada lateral del balcó de popa amb 

el sistema orientable a un eix exposat anteriorment. La probabilitat de que els dos panells 

estiguin a diferents orientacions i a diferents exposicions solar fa decantar-se per utilitzar 

un carregador PWM per tant es seleccionen 2 panells de 36 cel·les de 150Wp del mateix 

model. Preu d’aquest panell són de 105 €/panell amb IVA → 0.7 €/Wp. 

Il·lustració 33: Imatges d’un panell solar monocristal·lí de 36 celes instal·lat al balcó 

de popa amb un suport inclinable. Font: pròpia 
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Panel Solar MERKASOL 150W 12V  

Pmpp=150W  

Voltatge de circuit obert (VOC) 22.6V  

Corrent de curtcircuit (ISC) 8.90A  

Voltatge a potencia nominal (Vmp) 18.2V  

Corrent a potencia nominal (Imp) 8.52A 

Coeficient de temperatura de Pmax - 0,43 % / °  

Dims: 1483x665x35 mm pes 12Kg 

 

Per la connexió a les bateries, s’instal·larà un carregador solar PWM i es connectaran els 

panells en paral·lel entre ells. En conseqüència el corrent màxim que circularà per el bus 

de carregador serà 2 cops el corrent de curtcircuit. Per tant el corrent del carregador 

admissible haurà de ser mínim de 8,9A x 2 = 17,8 A. En el mercat es troben en diferents 

amperatges 5,10,20,30... S’elegeix de 20A de la marca JZK, distribuïdor Amazon. El seu 

cost es de 12€ amb IVA.. 

 

Es considera un cost de 40€ de mitjans auxiliars. Finalment el conjunt panells-carregador-

estructura té un cost de material pressupostat de 105x2 + 12 + 50x2 + 40 = 362€. 

3.2.1.2. Alternador 

L’alternador és un dispositiu unit a la corretja de distribució del motor del vaixell, el propòsit 

és la producció de corrent elèctric per a la recàrrega de les bateries d’arrancada i de servei. 



Estudi sobre l’abastiment i condicionament energètic a baix cost d’un veler de 9,3 metres d’eslora per a travessies de llarga 

durada  Pàg. 73 

 

 

Il·lustració 34: Fotografies de l’alterdor del Bonito. Font: pròpia 

L’alternador genera electricitat mitjançant un rotor que produeix un camp electromagnètic 

giratori dins d’un conjunt de bobines fixes anomenades estator. El corrent elèctric AC (Alter 

Current) recollit a l’estator és rectificat per díodes i convertit a DC (Corrent Directe). El rotor 

gira per estar acoblat a la corretja de distribució del motor, quan més consum elèctric més 

(carrega bateries, carregues diverses) més parell resistiu, per tant més parell mecànic es 

sol·licitat al motor, per tant més consum de combustible per mantenir unes mateixes rpm’s. 

El sistema complet es un generador elèctric de combustió interna. 

Finalment per calcular el consum de combustible només utilitzant el motor per generar 

electricitat amb alternador s’ha de comptabilitzar el consum del motor desembragat i el 

derivat de l’alternador. Per això s’hauria d’experimentar i tenir un indicador del nivell de 

combustible molt precís (cm3) i mesurar el volum  consumit i els Wh subministrats amb el 

motor desembragat només fent girar l’alternador. Al veler ens falta l’indicador de nivell de 

combustible precís.  

Alternativament es pot fer un càlcul teòric, pel derivat només de l’alternador: 

Suposant: 

- Eficiència total del motor de combustió interna dièsel 20% 

- Rendiment d’un motor elèctric (alternador + rectificador): 90% 

PCI gasoil: 9,98 kWh/l´ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
1

0,2 · 0,9 · 9,98 𝑘𝑊ℎ/𝑙
 =  0,56 𝑙/𝑘𝑊ℎ. 

El preu mig del gasoil A  Espanya el 2020 ha estat de 1,06 €/l → 0,6 €/ kWh. 



Pàg. 74  Memòria 

 

Per cobrir un dia de navegació (939Wh) amb l’alternador es gastaria mínim mig litre de 

gasoil, 50 cèntims d’euro. 

La mida de l’alternador està en línia amb la mida de les bateries, és a dir, contra majors les 

necessitats actuals del vaixell, més gran ha de ser l’alternador.   

Normalment la mida de la politja de l’alternador és més petita que la del motor, de manera 

que la rotació de l’alternador és més ràpida que la del motor. Això farà que sigui més fàcil 

carregar les bateries quan estem navegant motor a baixes revolucions per minut. 

 

-  

Il·lustració 35: Exemple de corbes corrent vs rpm de diferents models d’alternadors 

Com en tota generació per carregar les bateries es necessita un regulador que limiti la 

injecció de corrent. Com en tot n’hi ha per diferents tecnologia de bateries, corrents 

admissibles, més sofisticats i menys. Els més bàsics, sense etapes de carrega, interns del 

mateix alternador, generen un corrent de carrega formant una diferència de potencial entre 

el voltatge de l’alternador i el de les bateries. A mesura que el voltatge de la bateria s’acosta 

al de regulació de l’alternador baixa el corrent fins que s’igualen i ja no s’injecta més. 

 

Il·lustració 36: Imatge de regulador simple d’alternador.  
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3.2.1.2.1 Anàlisi potència-rpm alternador del Bonito. 

S’ha cercat la corba Amperatge-rpm de l’alternador del Bonito, per saber el potencial de 

generació en funció de les rpms del motor, però no s’ha trobat. Com a solució la dibuixarem 

nosaltres, llegint les revolucions del tacòmetre del motor i la potencia subministrada per 

l’alternador al multímetre DC shunt.  

 

Il·lustració 37: Tacòmetre del motor en ralentí 900 rpm. Font: pròpia 

S’ha observat que si es connecta algun consum en el moment que l’alternador carrega, per 

unes mateixes revolucions, aquest subministra més potència, fins i tot quan les bateries 

estan totalment descarregades. Això es degut a que les bateries actuals de plom no 

absorbeixen tot el corrent que pot subministrar l’alternador, ja sigui per la tecnologia o 

perquè estan envellides.  Quan s’instal·lin les bateries LFP si que es podrà absorbir tot el 

potencial, per l’estabilitat del voltatge front corrents elevats de carrega i capacitat ( veure 

Gràfic 7). Per tant es dibuixarà la corba en els dos casos amb un consum instantani de 

200W i per cap consum, quan les bateries estan suposadament descarregades. 

 

Gràfic 12: Corba potencia subministrada alternador en funció de les rpm’s amb un consum de 200W 

i bateries. Font: pròpia 
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Gràfic 13: Corba potencia subministrada alternador en funció de les rpm  només carrega de bateries. 

Font: pròpia 

Podem observar el comportament asimptòtic a partir de les 1700 rpm quan no hi ha 
consum i a partir de les 2200 rpm amb el consum de 200W.  

Amb el banc de bateries actuals, sense cap consum endollat, mínim es tarda X hores en 
carregar-les per complet amb l’alternador: 

𝑡𝑚𝑖𝑛𝑐 =
Ed

𝑃𝐴1700
 =

416 𝑊ℎ

136 𝑊
= 3   

On: 

𝐸𝑑: 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 ú𝑡𝑖𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 [𝑊ℎ] 

𝑃𝐴1600: 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎 1700 𝑟𝑝𝑚 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚  

Temps mínim perquè les bateries de plom a mesura que es van carregant baixen la 

capacitat d’absorbir corrent per tant l’alternador baixa de potència i en conseqüència 

augmenta el temps per carregar-les completament. A més no s’ha contemplat la eficiència 

de la carrega que fàcilment pot ser del 90%. 

Amb només 185Wh injectats a la bateria la potència generada de l’alternador a 900 rpm 

ha baixat a 87W, mentre al principi, en 0Wh injectats eren 107W. La relació de la disminució 

de potència va acord a la diferència de voltatge entre l’alternador i la bateria. Per tant a 

mesura que augmenta el voltatge de la bateria menys corrent es pot injectar. Com que les 

bateries estan sulfatades i son d’àcid plom el voltatge puja amb molt poca carrega, reduint-

se molt l’aprofitament de la producció. 

Es va fer la prova amb una travessia, sense cap generació més, i es va tardar unes 6h a 

injectar els 416Wh a les bateries actuals. 
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Es conclou que amb les bateries LFP  no passarà aquest fenomen per l’estabilitat del 

voltatge  podent absorbir més corrent contínuament fins a ser carregades completament. 

Suposant la potència generació continua de 210W es tardarien unes 9h en fer un cicle 

complet de carrega al conjunt dimensionat de bateries LFP (veure apartat 3.2.2.7) 

(1920Wh), consumint 1 l  de gasoil només derivat de l’alternador amb un cost d’entre 1€ i 

1,5€ depenent del preu del gasoil. 

L’alternador es contempla doncs com una font d’energia elèctrica d’emergència per 

carregar les bateries de servei i l’única font per la bateria d’arrancada. Realment els 

consums mínims de seguretat no poden dependre totalment de l’eòlica i la fotovoltaica, ni 

de l’autonomia de dos dies per el qual es vol dimensionar el sistema. Serà la font d’energia 

per quan no hi hagi Sol ni vent suficient i les bateries estiguin baixes. 

3.2.1.2.2 Addicionals alternador bateries LFP 

A l’article referenciat de les LFP a vaixells [9][7] fa un anàlisis  d’adaptació l’alternador per 

carregar bateries LFP. Finalment es necessari afegir un regulador adient per la tecnologia 

LFP, ja que tenen diferents límits de voltatge de regulació que les d’àcid plom, amb el risc 

de fer saltar la protecció del BMS. El preu del regulador que s’aconsella a l’article [7] és 

275 €. 

Amb el risc que el BMS salti i obri el circuit, desconnectant les bateries de cop de 

l’alternador, es produeix un pic de tensió que pot danyar l’alternador, el regulador i 

l’aïllador de bateries, deixant fora subministre d’energia a través de l’alternador els dos 

banks de bateria amb el conseqüent cost de reemplaçar l’equipament. 

 

Il·lustració 38: Il·lustració del fenomen de sobretensió al desconnectar el BMS. Font: [7] 

Per tant es necessari instal·lar un protector d’alternador que mitjançant un relé automàtic 

deriva aquesta sobretensió. El que s’aconsella a l’article [7] és el Sterling alternator 

protection device, aquest té un cost de 50€. 

Separació de bateries de servei-arrancada 

https://shop.marinehowto.com/products/balmar-mc-614h
https://shop.marinehowto.com/products/sterling-power-12v-transient-voltage-protection-device
https://shop.marinehowto.com/products/sterling-power-12v-transient-voltage-protection-device
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Ja sigui perquè son de diferents tecnologies o capacitats les bateries de servei i arrancada 

no haurien d’estar connectades entre elles. Una manera segura d’evitar-ho carregant les 

dues amb la mateixa font de generació, és instal·lant un aïllador de bateries basat amb 

díodes.  

 

Il·lustració 39: Representació esquema aïllador de bateries amb díodes. 

Aquests díodes deixaran circular el corrent amb una direcció sols, evitant que els dos bancs 

de bateries es puguin descarregar entre ells. S’ha de tenir en compte que un díode afegeix 

una caiguda de tensió. Això provoca que la bateria no es pugui carregar del tot si no és 

compensa el voltatge de regulació de l’alternador. Un aïllador de bateria es selecciona 

segons els ampers que hi podran passar. En el nostre cas l’alternador pot subministrar 

80A. Un aïllador de bateries d’aquest amperatge costa 66 € de la marca victron. 

L’aïllador de bateries del Bonito es de 100Amax, suficient. Per verificar que funcionava es 

va fer la prova de continuïtat amb el multímetre que dona senyal acústica si hi ha connexió 

directe (<30Ω) entre dos punts elèctrics. Es va descobrí que només cap a les bateria 

d’arrancada existia el díode, que entre l’alternador i les de servei era com un conductor. Es 

postula que es va rompre per algun motiu desconegut deixant un curtcircuit. Finalment com 

a resultat tenim que la bateria d’arrancada si que pot descarregar les de servei però no 

viceversa. O sigui només quan la bateria d’arrancada tingui un voltatge inferior a les de 

servei hi circularà corrent entre elles des de les de servei cap a la d’arrancada. 

Quan s’instal·lin les bateries LFP es substituirà l’aïllador per un de nou. 
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Il·lustració 40: Fotografia de l’aïllador de bateries del Bonito. Font: pròpia 

  

En total els equips addicionals que s’han d’instal·lar per poder carregar les bateries de 

servei LFP i la d’arrencada acid-plom per separat i amb seguretat, tenen un preu  total de: 

411 € 

- Regulador addicional per etapes LFP: 275€  

- Protector de l’alternador contra sobretensions: 50€ 

- Aïllador de bateries: 66€ 

- Medis auxiliars: 20€ 

3.2.1.3. Eòlica 

3.2.1.3.1 Coneixements previs: potencial en navegació 

Un aerogenerador transforma l’energia cinètica del vent en energia elèctrica. Està clar que 

la conversió no es del 100% d’eficiència ni molt manco, de fet existeix un límit físic que 

marca la màxima energia mecànica que se’n pot extreure de l’energia cinètica del vent, a 

causa de limitacions. Aquest es coneix com el límit de Beltz i demostra que com màxim un 

59,25% de l’energia cinètica del vent es podrà transformar en energia útil mecànica. 

Finalment afegint limitacions de disseny i materials difícilment es supera el 40% 

d’eficiència. Finalment, després d’aplicar el límit de Beltz la potència mecànica màxima que 

es pot extreure del vent en una superfície circular depèn de la següent expressió: 

 

On V1 és la velocitat del vent a l’entrada del molí. Un incís es que la relació de la potència 

amb la velocitat del vent es cúbica. 

En navegació es coneix com a vent aparent al vent que incideix en una vela, resultant de 

sumar vectorialment el vent real i el vent creat per la velocitat mateixa del veler. Un 
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generador eòlic solidari al veler, el vent que utilitzarà per produir energia serà el vent 

aparent. 

 

Il·lustració 41: Representació vectorial de les velocitats del vent aparent. 

Com es representa a la il·lustració per un mateixa velocitat del vent real i un mateixa 

velocitat del veler, la velocitat del vent aparent varia en funció de la direcció del vent real 

respecte el veler o sigui del teu rumb.  

 

Per tant, teòricament el rumb que maximitza la producció és de cenyida fins el rumb de 

popa que difícilment obtindrem molta producció.  

Quan portem les veles, aquestes creen turbulències a prop d’elles, sobretot al sotavent. 

Per tant s’haurà d’allunyar el molí al màxim de la zona vèlica.  

Com a opcions son al topall del màstil o a popa. Per facilitats de muntatge DIY a popa 

amb un màstil propi per elevar les aspes i augmentar seguretat. Si fos possible com més 

allunyat del vaixell millor, amb un voladís seria ideal, per allunyar-nos de les possibles 

turbulències. Fins el punt que es vulgui complicar. 

Il·lustració 43: Representació dels rumbs en 

funció de les direccions del vent. 

Il·lustració 42: Representació de les turbulències 

del vent entorn la superfície vèlica. 
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Simplement per tenir una idea, nosaltres com a principiants en la navegació, no 

naveguem amb vents de més de 30 nusos [ milla/h [mph] , kt, ] (a partir d’aquí  la 

preocupació ja no és l’energia sinó la supervivència) i normalment ho fem amb vents 

d’entre 10-20 nusos de vent real. Seguidament la corba potència de sortida/velocitat del 

vent (aparent) de dos models de molins d’alta gama del mercat per aplicacions marines. 

 

Gràfic 14: Corbes potència-velocitat del vent per dos models diferents de generador eòlic de la 

mateix marca. Font: https://www.bluemarinestore.com/air-x-marine-generador-eolico-

400w/?sef_rewrite=1 

En aquest cas en 20 nusos de vent aparent es podria produir com a màxim 150 W de 

potència. Ara en 5 nusos més de vent ens anirem a casi 300Wp. Aquí es pot observar la 

relació cúbica de la potència eòlica amb la velocitat del vent 

3.2.1.3.2 Funcionament del molí 

Els àleps (dissenyats expressament per recollir la màxima energia cinètica del vent) 

transforma el moviment lineal del vent en moviment rotatori a un eix (encara energia 

cinètica). L’eix que gira a diferents velocitats, fa girar una alternador (l’encarregat de 

transformar l’energia mecànica en energia elèctrica). L’alternador és pot entendre 

bàsicament com un conjunt d’imants (rotor) que gira gracies al moviment rotatori de l’eix, 

creant així un camp magnètic rotatiu. Aquest camp magnètic rotatiu indueix un corrent 

elèctric a l’estator (induït), a cada un dels tres bobinats que el constitueixen.  

Aquest corrent és altern (CA), com el que tenim a casa, però en voltatges variables i repartit 

en tres conductors, tres fases, que en conjunt és denomina corrent trifàsic, sense neutre. 

Les lleis físiques que descriuen aquestes conversions son necessàries conèixer-les si es 

volgués dissenyar un aerogenerador o si es volgués dissenyar el dispositiu de control de 

l’aerogenerador, no és el cas del TFM. Si esteu interessats està plegat de documents que 
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expliquen els fenòmens. 

En el vaixell com ja hem dit necessitem un corrent continu (DC) a 12V nominal, per poder 

carregar les bateries. Per tant primer de tot es requereix transformar el corrent altern trifàsic 

de la sortida de l’aerogenerador en corrent continu. L’encarregat de fer aquesta tasca és el 

rectificador. El corrent continu que resulti del rectificador tindrà un voltatge variable, en 

moments molt diferent de 12V, malgrat el molí sigui nominalment de 12V. Per tant per 

poder carregar les bateries haurem d’aconseguir aquests 12V o que la bateria cregui que 

el que li donem son 12 V. Això s’aconsegueix com en la fotovoltaica, amb un carregador 

PWM o MPPT.  

3.2.1.3.3 Dimensionament i instal·lació molí eòlic 

Navegant pels canals de Groningen vam haver d’amarrar just abans d’un pont que només 

s’obria a unes hores especifiques del dia. Vam desembarcar i vam veure just a la riba al 

terra un molí eòlic entre males herbes. Vam preguntar als veïns i ens van dir que feia aprop 

de 2 anys que el tenien allà sense ús. Finalment ens el van donar. 

 

 

Il·lustració 44: Fotografies del molí adquirit. A l’esquerra placa de característiques. Font: Pròpia 

  

Es va observar primer de tot que el molí està dissenyat per sistemes de 12V i que màxim 

subministra 500W a la mateixa placa de característiques. El molí ja tenia el màstil (alumini) 

i el cablejat de les tres fases amb una manguera elèctrica 3G.  Abans d’instal·lar-lo amb un 

multímetre comú vam comprovar que hi havia tensió de circuit obert entre fases quan el 

molí girava, la tensió anava augmentat a mesura que augmentava el vent. Bona senyal. 

Vam comprovar que la resistència de cada bobinat era la mateixa amb la funció 

d’ohmímetre de l’aparell mesurador. Probabilitat alta de que funcionés. Per internet s’ha 

trobat el mateix model i el preu nou es de 300€ del distribuïdor oficial de la marca a 

https://istabreezespain.com/producto/aerogenerador-de-viento-i-500-plus-24v-ista-breeze/
https://istabreezespain.com/producto/aerogenerador-de-viento-i-500-plus-24v-ista-breeze/
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Espanya.  

 

 

Il·lustració 45: Imatge del model de l’aerogenerador instal·lat. Font: 

https://istabreezespain.com/producto/aerogenerador-de-viento-i-500-plus-24v-ista-breeze/ 

Vam decidir instal·lar-lo a popa al costat de babord com a millor opció. Vam haver 

d’augmentar l’altura del màstil que el suportava, unint un tub d’acer galvanitzat de 30cm 

d’igual radi exterior, per seguretat de la col·lisió de les aspes amb un tripulant. La unió del 

màstil amb el casc es va fer amb un suport d’acer galvanitzat amb 4 perns, es va fer un 

altre forat per poder passar el cablejat amb un premsa-estopa passa cascs. Una vegada 

encastat, es va arriostrar amb caps a 4 punts diferents del vaixell disponibles. 

  

 

Per poder dimensionar el conjunt carregador-rectificador s’ha de saber les seves 

característiques. Cercant informació s’ha trobat la fitxa tècnica del model i marca en 

concret. 

Il·lustració 46: Imatges de l’encastament i arriostrament de l’aerogenerador. Font: pròpia 
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Il·lustració 47: Fitxa tècnica del model IstaBreeze i-500, aerogenerador instal·lat. Font: Datasheet  

S’observa que com a màxim pot generar  420 W a 12V  → 12V·35A. Que mínim per 

començar a carregar es necessita un vent de 3 m/s → 5,8 nusos de vent aparent.  

 

Gràfic 15: Corba potència vs velocitat del vent del model del molí instal·lat. Font: Datasheet 

producte 

Al document de la fitxa apareix la corba de potencia elèctrica vs velocitat del vent. 

Observant que en teoria arriba a generar casi 550W, s’analitza la incongruència dels 420W 

a 12V màxim de la fitxa. Es considera que aquesta corba es dibuixa baix les condicions de 

treball òptimes per cada velocitat de vent, que no coincideix amb el punt d’imposició dels 

12 volts de la bateria. Es considera que per aproximar-se en les prestacions d’aquesta 

corba seria necessari un carregador/regulador MPPT d’eòlica que imposés el voltatge al 
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rectificador que maximitza la potència per a cada velocitat de vent, per tot punt de 

funcionament.  

Com que no s’ha pogut trobar la corba característica potència-voltatge, no es pot preveure 

en quina mesura, com en la fotovoltaica si, imposar el voltatge de les bateries a la sortida 

del rectificador, o sigui utilitzar un carregador PWM, provoca pèrdues de potència. Potser 

que per un rang gran de velocitats de vent el punt òptim de funcionament sigui imposar els 

12V per tant seria poc rentable comprar un MPPT per aquest molí. 

Per cobrir la demanda de consums d’un dia de navegació (939,2 Wh) és necessari amb 

aquest molí 9h i mitja a 100W que segons la corba s’extreuen a 15 nusos de vent aparent 

si el punt de funcionament es l’òptim.  

Per això es considera raonable adquirir un carregador PWM solar per la carrega de les 

bateries amb el molí. Aquest s’haurà de dimensionar un corrent admissible per el corrent 

màxim que pot subministrar el molí, a 12V máx 35A. Es sobredimensiona per la mínima 

diferència de preu que hi ha entre diferents corrents admissibles de carregadors del mercat. 

El cost es de 17,6€ per 60A. En aquest carregador es pot elegir el tipus de bateria que 

utilitzes i també programar els paràmetres  necessaris. 

 

Il·lustració 48: Fotografia del carregador PWM instal·lat pel molí. Font: pròpia 

Pel que fa al rectificador igual pel corrent admissible (35A) i mirar el rang de voltatges AC 

[0-330V], a la fitxa. En vista que la diferència de preu no és elevada per diferents corrents 

admissibles i el risc que hi pot haver de sobre escalfament es compra un rectificador de 

100A de corrent admissible i amb una tensió inversa pic de 1200V. El seu cost es de 13€. 
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S’ha anat fent observacions amb el multimetre DC SHUNT de la carrega del molí. I en 

vents forts≈ 25-30 nusos de previsió (no es disposa d’anemòmetre) el sistema eòlic no ha 

superat mai els 130W. S’ha observat que quan hi ha rafegues de vent fortes el wattímetre 

arriba a marcar 0. En aquest moment hi ha una pujada gran del voltatge de la bateria.  Això 

és una altre evidència de que les bateries estan molt deteriorades amb una resistència 

interna molt elevada. Per cobrir la capacitat de les bateries actuals (461Wh) son necessaris 

4h a 20-25 nusos de velocitat del vent. 

Per aquesta raó es preveu que amb unes bateries LFP el molí podria subministrar més 

energia ja que podria elevar-se en més corrent sense elevar el voltatge i que el carregador 

talli la generació. 

S’ha observat que malgrat el sobredimensionament del rectificador aquest s’escalfa just 

passant-hi 10A; un 10% del seu corrent admissible. Això significa pèrdues. 

Quan el carregador talla la generació deixa el molí en circuit obert, sense resistència 

elèctrica, sense parell electró-motriu, es a dir girant lliurament. En aquestes condicions i 

per vents forts hi ha el risc que el molí superi la limitació dels 1900rpm i que mecànicament 

es faci mal bé. A més hi ha un desgast dels rodaments i engranatges innecessari. Per tant 

en aquests moment s’ha d’aturar el molí o connectar consums. L’opció més fàcil quan no 

hi ha consums és curtcircuitant les 3 fases, obtenint el màxim parell electromotriu, frenant 

així el molí. Per això es fa un pont amb una regleta abans del rectificador i es porten les 

tres fases a un lloc fàcilment accessible, allà es prepara amb una regleta rapida per poder 

fer el curtcircuit de les fases quan es cregui convenient. 

Quan s’ha de fer el curtcircuit vol dir que les bateries estan totalment carregades, i estem 

desaprofitant energia. A l’apartat 3.3.2.1 s’estudia una solució per aprofitar-la en energia 

tèrmica. 

Il·lustració 49: Rectificador 100A instal·lat. Esquerra connexió de les tres fases; dreta pols CC. 
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Finalment el cost total de la instal·lació del molí, contant la compra del molí, és de  350,6€ : 

- Carregador PWM: 17,6€ 

- Rectificador: 13€ 

- Generador eòlic Ista Breeze: 300€ 

- Mitjans auxiliars: 20€ 

  

Il·lustració 50: D’esquerra a dreta: Pont derivació, circuit obert i curtcircuit. Font: pròpia 



Pàg. 88  Memòria 

 

3.3. Abastiment tèrmic 

Com ja s’ha exposat el projecte contempla que els tripulants puguin viure temps indefinit i 

amb qualsevol clima amb autonomia al veler sense dependre de altres llocs que ofereixin 

habitatge. Tot i dir que la climatització es un confort fàcil de pal·liar amb peces de vestir o 

amb un capfico a l’aigua s’exposa una solució per assolir aquest confort.  

Un altre punt es l’ACS, per poder tenir la higiene necessària amb un cert confort. Amb sabó 

i detergent i aigua salada sempre es possible assolir aquesta higiene però amb un clima 

fred es necessari poder tenir aigua calenta. 

En aquest apartat s’exposaran tres solucions DiY de baix cost i se’n executen dues. 

3.3.1. Necessitats tèrmiques 

En període de navegació continua no és contempla cap necessitat tèrmica de climatització. 

Tenir calor en navegació és difícil ja que hi ha una continua ventilació i l’aire refrigerat per 

el mar. Si hi ha una encalmada pots tirar-te a l’aigua per refrescar-te. Per fer front al fred 

bon equipament de roba. Pot ser arriscat utilitzar sistemes tèrmics en moments de 

navegació. 

En fondeig ens hem d’imaginar que vius a una casa enmig de la mar, amb una activitat 

casi normal. Volem socialitzar amb l’exterior per tant es agradable poder-se dutxar amb 

aigua dolça i calenta quan fa fred. L’aigua calenta sanitària (ACS) és una necessitat en 

hivern casi indiscutible.  

En moments de molta calma i calor, la poca ventilació, fa que la cabina sigui com un forn, 

per molt d’aïllant que hi hagi s’acaba encalentint. Si la cabina del veler ha de ser el teu lloc 

de feina ha de tenir un cert confort en el clima. Igualment amb el fred però es vera que el 

fred amb molta vestimenta pots estar bé com en navegació, a més disposem de l’estufa de 

llenya per això. 

3.3.2. Estudi generacions potencials 

El consums d’energia tèrmica son elevats en comparació amb l’elèctric. Basta observar 

que per escalfar 40l d’aigua dels 15ºC als 40º sense cap pèrdua son necessaris 1161Wh, 

[veure càlcul a 3.3.2.1] major que el consum elèctric calculat en un dia de navegació i el de 

que el de fondeig. Això implica que si es volgués escalfar elèctricament aquesta aigua per 

la mínima dutxa dels 4 tripulants, s’haurien de doblar les generacions i l’autonomia doblant  

la inversió i l’ocupació d’espai, no és viable. 

L’altre opció és instal·lar petites calderes de gas o de gasoil, acoblades al mateix depòsit 

de gasoil del motor o el de gas de la cuina. Es troben moltes opcions al mercat però 
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aquestes surten de l’estudi d’interès del projecte pel l’elevat cost i dependència 

combustibles fòssils reduint l’autonomia. 

Seguidament s’exposen algunes solucions per pal·liar aquestes necessitats comentades 

més econòmiques, autònomes i energèticament més sostenibles. Es divideixen en si 

aporten aigua calenta sanitària (ACS), calor per climatització (CALORclima) i/o fred per 

climatització (FREDclima). De cada una es faran els càlculs pertinents per fer un 

dimensionament pràctic i tenir una idea amb el potencial energètic necessari. Es farà de 

cada instal·lació un pressupost econòmic per finalment posar-ho en conjunt amb les 

execucions en el sistema elèctric i realitzar l’estudi econòmic comparatiu amb la pernocta 

continua a port. 

3.3.2.1. Resistència dissipadora excedents eòlica ( ACS ) puntual. 

Quan arriba una depressió pot ser que aquesta porti un vent fort durant 1, 2 o 3 dies. S’ha 

vist a l’apartat d la instal·lació de l’aerogenerador que aviat (4h) ja s’han carregat les 

bateries actuals amb el conseqüent excedent i desaprofitament d’energia.  

Una bona manera per aprofitar aquests excedents es connectar una resistència elèctrica 

calefactora al moli directament, i encalentir aigua. La potència elèctrica convertida en calor 

té una eficiència del 100% per l’efecte joule. Per tant si el molí en borns de la resistència 

produeix 100W, aquests 100W es convertiran en calor. 

En definitiva el que es pretén es fabricar un termoelèctric que funcioni amb energia eòlica. 

Més que res per abocar els excedents a algun lloc. Per tant es un subministre puntual que 

depèn del vent. S’analitza seguidament el potencial energètic per cobrir la dutxa: 

𝑄 = �̇� · 𝐶𝑝𝑤 · ∆𝑇 

On: 

𝑄: 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑓𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑚à𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑑′𝑎𝑖𝑔ü𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑇1 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑇2  [𝑊] 

�̇�: 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑚à𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑑′𝑎𝑖𝑔𝑢 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

𝐶𝑝𝑤: 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 →  𝐶𝑝𝑤 = 4180 𝐽/𝐾𝑔𝐾 

∆𝑇: 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇1 𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑇2 [𝐾]   

El cabal de dutxa segons UNE EN 12056 es de 0,5 l/s; amb una densitat de 1 kg/l resulten 

0.5 kg/s. Per tant per tenir una dutxa amb producció directe son necessaris: 

𝑄 = 0,5 
𝑘𝑔

𝑠
 · 4180

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
∗ (40 − 15)𝐾 =  52250 𝑊 → 𝟓𝟐 𝒌𝑾! 
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Una bèstia! Es veritat que el cabal de la UNE es pot considerar exagerat per un vaixell en 

que l’aigua dolça és un bé escàs. Per una dutxa de mínim confort es proposa uns 5 l/min 

→ 0.083 l/s → reduint la potència necessària 8,7 kW. Malgrat això el molí s’ha vist que pot 

subministrar com a molt uns 200W ni un 3% de la potència necessària per tant s’haurà 

d’acumular i esperar el temps necessari. 

Es contempla que per dutxa es necessita uns de 10 litres/persona d’aigua a 40ºC. Es 

dimensiona el sistema per dues dutxes seguides, 20 litres. 

Seguidament el càlcul de l’energia necessària per encalentir els 20 litres d’aigua.  

𝐸 = 𝑚 · 𝐶𝑝𝑤 · ∆𝑇 

𝐸: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑓𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑′𝑎𝑖𝑔ü𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑇1 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑇2 [𝐽] 

𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑′𝑎𝑖𝑔ü𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑓𝑎𝑟 [𝐾𝑔]  

 

𝐸 =  20𝑘𝑔 · 4180
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
·

1𝑊ℎ

3600𝐽
∗ (40 − 15)𝐾 = 580,6 𝑊ℎ 

Vist que normalment les potències de l’eòlica en vents de 20 nusos oscil·len entre 100-

130W amb el molí estudiat, per tenir una idea amb uns 100W de potència es tardaria unes 

6h a encalentir els 20 litres d’aigua de 15ºC a 40ºC (580,6Wh / 100W). Pot ser el molí pugui 

subministrar més potència sense passar pel carregador PWM que imposa els 12V de les 

bateries. Es difícil de saber ja que no hi ha disponible la corba característica de tensions 

òptimes. 

S’ha de tenir en compte que l’aigua s’ha d’emmagatzemar en un depòsit per escalfar-la 

lentament. Aquest depòsit per molt aïllat que estigui sempre tendra pèrdues de calor. 

Aquestes pèrdues depenen de variables com la temperatura, ambient i de l’aigua, de la 

superfície d’intercanvi (dimensions depòsit), tipus i gruix d’aïllant etc. La potència de 

pèrdues anirà augmentant a mesura que puja la temperatura de l’aigua, per tant no és un 

valor fix. No és un càlcul senzill i a més poc aproximat a la realitat en tanta variabilitat. 

Veure construcció dipòsit apartat 3.3.2.1.2  

S’assumeix una potència de pèrdues mitja de 20W. En conseqüència l’aigua tardarà més 

en escalfar-se a la temperatura de 40ºC, unes 2h més. 

Finalment per un vent de 20 nusos que aportarà uns 100W de potència elèctrica mínima 

es tardarà aproximadament 8h en escalfar 20l d’aigua de 15 a 40ºC. 

Connexió i punt de funcionament: 
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Es proposen resistències que a 12V consumeixen 150W com a mínim, un consum elevat 

per el nostre sistema. Per tant s’ha d’evitar connectar-lo a la bateria, malgrat només es 

connecti quan genera el molí, ja que hi hauria el risc de que si para o el vent no es suficient,  

la resistència consumís de la bateria durant temps provocant una sobredescarrega i 

escurçant la seva vida útil. Per tant es connecta directament abans del rectificador, en el 

trifàsic del molí.  

Hi ha l’opció de connectar tres resistències o una amb 6 terminals, 2 per coil. Per 

simplificació de connexió i instal·lació al dipòsit es cerca una amb 6 terminals. En el mercat 

disponible (internet) s’ha trobat una que consumeix 1200W  a 36V, 3 coils, El seu cost és 

de 27,79€. Seguidament anàlisi teòric de la resistència: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 =
𝑉𝑎𝑏2

𝑅𝑐𝑜𝑖𝑙
 

𝑅𝑐𝑜𝑖𝑙 =
362

1200
3

= 3.24𝑜ℎ𝑚 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑚𝑜𝑙í = 150𝑊 = 𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 ∗ 3 

𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 =
150

3
= 50𝑊 

   𝑉𝑎�̃� = √ 𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 · 𝑅𝑐𝑜𝑖𝑙 = 12.7𝑉 𝐴�̃� 𝑅𝑀𝑆 

Amb l’ohmímetre es comprova que cada coil tingui un valor de resistència sobre els 

3,2Ohms. També es fa la comprovació de que cada coil consumeix 50W a 12,7V 

connectant un per un a la bateria passant per el multímetre SHUNT DC. 

Hi dues opcions de connexió, en estrella (neutre flotant) o en triangle. Com que no es 

disposa de informació suficient sobre el molí (corbes característiques) no es fa l’estudi 

teòric sinó que es proven les dues opcions. S’ha vist, amb el calor aportat per la resistència, 

en diferents ocasions de vents forts que la connexió estrella (neutre flotant) és el que dona 

el punt de funcionament més òptim. 
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Il·lustració 51: Borns de la resistència calefactora connexió estrella neutre flotant. Font: pròpia 

 

Il·lustració 52: Esquema de la connexió generador (triangle)- resistència (estrella- neutre flotant). 

Font: internet 
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3.3.2.1.1 Primeres proves 

Es fan unes proves a l’espera de construir el depòsit: 

 

Il·lustració 53: Fotografia de la ria de Seixal des del vaixell el dia de l’experiment. Font: pròpia 

S’observa a la il·lustració anterior que les onades provocades pel vent, una ria totalment 

en calma sense vent. Es connecta la resistència submergida dins una olla. Es mesuren 

tensions variants  fase-neutre (borns coil resistència) d’entre 8 i 14V max. Això vol dir que 

s’arriben a subministrar potències pics de:  

𝑃𝑝𝑖𝑐 = 3 ·
142

3.24
= 181𝑊 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 3 ·
82

3.24
= 59𝑊 

𝑃𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 =
181 + 59

2
= 120 𝑊 

 

 

 

 

  

El mateix dia s’umpl una olla de 7 litres a una temperatura de l’aigua de 14ºC. Es va 

tardar 3h a tenirla a 47ºC. Per mesurar la temperatura s’adquireix un termometre de 

pistola. Per verificar es fa servir el termòmetre del botiquí, aquest sols té un rang de 

mesura d’entre 30 i 40ºC. En el mateix moment de la mesura marcava accés de 

temperatura H. 

Il·lustració 54: Diferents mesures de voltatge fase-neutre en el mateix dia de l’experiment. Font: 

Pròpia 
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Il·lustració 55: Mesures de temperatura el dia de l’experiment. Font: pròpia 

𝐸𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 =  7𝑘𝑔 · 4180
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
·

1𝑊ℎ

3600𝐽
∗ (47 − 14)𝐾 = 268,2 𝑊ℎ 

𝐸𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝑃𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 · 3ℎ = 360𝑊ℎ 

La diferencia entre l’energia teòrica i la practica (108Wh → 30%) son les perdues 

tèrmiques per evaporació (calor latent) i per conducció/convecció (calor sensible). 

3.3.2.1.2 Depòsit d’inèrcia 

Com s’ha comentat es necessari un depòsit d’inèrcia per acumular l’aigua calenta. Aquest 

es vol fer servir també per l’acumulador necessari a l’apartat següent 3.3.2.2. L’idea es 

poder pujar a altes temperatures si es possible.  

A la drassana on fan feina actualment  dos dels tripulants utilitzen acetona, tenen depòsits 

de 20kg. La densitat de l’acetona es de 784 kg/m3, per tant un depòsit de 25,5 L. Reciclem 

un ja utilitzat.  

L’idea es elevar el mateix depòsit per sobre la persona que es vol dutxar amb una de les 

drisses del pal guanyant altura-pressió, així no és necessari bomba per dutxar-se. 

S’utilitzarà la toma de sortida d’aigua del circuit de l’apartat 3.3.2.2 per la sortida d’aigua 

per la dutxa. El volum de 20 litres d’aigua (20kg) es assequible per transportar-lo amb la 

dingy ( barca auxiliar) i anar a recollir aigua a una font o un subministre accessible. 

Amb un trepant i una corona de diferents diàmetres es mecanitzen els forats necessaris 
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per les tomes d’entrada (a dalt) i sortida (a sota) requerits per l’apartat següent i el forat per 

submergir-hi la resistència. S’instal·la a dalt pel risc de fugues si es fa a les parets o a sota 

malgrat accentuï l’estratificació. Les tomes del dipòsit es fan a rosca ½”. Com que no hi ha 

accés a dintre del depòsit per enroscar i segellar, s’haurà de soldar amb soldadura freda 

bicomponent.  Primer es poleix i després s’aplica la soldadura. Seguidament imatges del 

dipòsit en el procés de mecanització i muntatge. 

 

 

 

 

 

 

 

S’instal·la una vàlvula de pas per tallar el pas de l’aigua. Es col·loca la resistència 

calefactora amb una regleta de fàcil connexió. 
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S’aïllen els laterals i la tapa  amb una capa de llana de roca de 5cm de gruix. L’elecció de 

la llana de roca es pel seu baix cost, facilitat de trobar-ho al mercat i una conductivitat baixa 

ja que conté molt d’aire, per tant s’ha d’anar en compte a premsar-ho en la instal·lació 

perquè es veuria reduïda l’efectivitat. 

A sota s’aferra una planxa d’espuma de poliuretà de 3 cm de gruix. Es cobreixen els laterals 

i la tapa amb una capa de material reflectiu per una banda per impermeabilitzar el depòsit 

i per l’altre per reduir l’intercanvi de calor per radiació. 

 

S’ha calculat la potència de pèrdues del depòsit mesurant una reducció de temperatura de 

l’aigua de 4ºC en 4h partint de 38º amb una temperatura ambient de 15ºC. La potència 

resultant és de: 

  

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 =  25𝑘𝑔 · 4180
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
·

1𝑊ℎ

3600𝐽
· 4𝐾 = 𝟐𝟗 𝑾 
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El cost del material per construir el dipòsit ha estat de 19,5€: 

- Unions de llautó i vàlvula: 7,5€ 

- Llana de roca: 2€ 

- Capa de material reflexiu: 3€ 

- Mitjans auxiliars: 7€ 

3.3.2.2. Estufa biomassa + serpentí ( ACS + CALOR clima ) 

Actualment tenim una estufa de biomassa de reduïdes dimensions. Es una opció molt 

viable només per embarcacions d’acer, per el risc d’incendi de les de fibra o fusta. La 

primera aplicació és encalentir l’habitacle de la cabina. Molta calor es perd per els gasos 

d’escapament de la xemeneia. Una manera d’aprofitar aquesta calor és abocar-la a 

encalentir aigua per la dutxa.  

 

 

Il·lustració 56: Imatges de l’estufa de llenya. Font pròpia 

A l’interior el cremador de la xemeneia fa 20x20x30 cm. S’intenta sempre reciclar llenya 

del carrer o dels boscos de la proximitat però han de ser de reduïdes dimensions, o tallar 

amb la serra. Sinó existeixen uns compactats (briquetes)  de serradures i encenalls de la 

industria de la fusta que es venen als supermercats.  



Pàg. 98  Memòria 

 

 

Il·lustració 57: Dades tècniques de les briquetes. Font: 

https://biomassenergetic.com/project/briquetes/ 

“Las principales propiedades de las briquetas son una humedad menor del 10%, un 

poder calorífico inferior superior a los 16,9 MJ/kg (4,7 kWh/kg) y una densidad en 

torno a los 1.000 kg/m3. El contenido en cenizas no llega al 0,7%”[11] 

Actualment al supermercat de Portugal Continente costa 2,45€ un paquet de 9 kg 12 

briquetes  → 0,27 €/kg → PCI= 4,7 kWh/kg → 0,057 €/kWh 

El gas que s’utilitzaria per calefacció o per encalentir aigua a dins el vaixell seria el mateix 

que el de la cuina. Existeixen petites calderes d’ACS i calefacció de producció directe de 

gas: 12,68€ una bombona de gas butà de 12,5 kg → 1€/kg a Espanya. PCI → 12,73 

kWh/kg [12] → 0,078 €/kWh 

 

Existeix també l’opció de calefacció estacionaria connectada al mateix depòsit del motor o 

amb un depòsit particular. El gasoil té un PCI=10,28 kWh/l [12]. El preu mig del gasoil A 

del 2020 a Espanya ha estat de 1,06 €/l → 0,103 €/kWh. 

 

Per comparar finalment els preus s’hauria de conèixer les eficiències de la combustió i el 

calor útil generat. En una estufa de biomassa molta calor es perd amb els gasos 

d’escapament.  

Una idea no intrusiva, que no implica cap modificació de la xemeneia ni l’estufa és 

enrotllar un tub de coure al voltant del tub d’escapament formant un espiral, 

refredant els gasos de combustió que tanmateix es perden. Des de el mateix 

dipòsit d’inèrcia de 25 litres exposat anteriorment, recircular aigua amb una 

bomba DC de 12V. L’aigua passarà per el serpentí de coure absorbint el calor de 

la xemeneia i retornarà al dipòsit. L’aigua del depòsit anirà pujant de temperatura 

a mesura que vagi passant pel serpentí.  

https://biomassenergetic.com/project/briquetes/
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Es dimensiona el sistema per limitacions del mercat i comoditat en la instal·lació: 

L’esquema hidràulic postulat es el següent: 

 

L’espai de la xemeneia que postulem per enrotllar el tub de coure es de 30cm de 

llargària. Al mercat es poden trobar tubs de diferents diàmetres, els normalitzats son els 

de fontaneria domèstica d’ACS i els de climatització d’aire condicionat. El diàmetre 

exterior del tub de la xemeneia es de 80mm. La longitud de tub necessari per cobrir els 

30cm serà de. Finalment es va trobar a una tenda de subministres de fontaneria un tub 

de De=12mm i 1mm d’espessor. 

𝐿 =
300

12
· 𝜋 · 75 · 10−3 = 5,89 → 𝟔𝒎 

A 4,3€/m · 6m = 25,8 € 

 

Il·lustració 58: Imatge del tub de coure en la forma que venia de la tenda. Font:pròpia 
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S’utilitzarà una bomba de recirculació per petites instal·lacions d’energia solar tèrmica. 

Resistent a altes temperatures, límit 100ºC. Cabal màxim 6 L/min. El seu preu és de 28,49€. 

Rosca mascle ½”. 

Totes les conduccions es fan amb mànega convencional de Di=12mm i De=16. 

S’adquiriran 3 metres de mànega a 2,1€/m 6,3€.  Les unions entre mànega i equips seran 

a un ½” i amb llautó i abraçadera. Es pressuposten 10€ en unions de llautó. S’aprofita el 

depòsit d’inèrcia de la resistència calefactora. 

La instal·lació es pressuposta amb uns 70,59 €. 

3.3.2.2.1 Construcció i experiment. 

S’intenta donar la primera forma amb l’ajuda d’una defensa 

del vaixell. Es fa un intent al tub de la xemeneia ( 8 cm de 

diàmetre) i tot duna es doblega estrangulant el tub de 

coure. 

Demanant al mariner del port de Seixal ens aconsella 

omplir el tub d’arena o sal i tapant els extrems, ja no hi ha 

l’opció de que es doblegui ja que el volum interior està 

ocupat. Com que ja s’havien donat moltes voltes al 

serpentí no va ser possible omplir-lo bé del tot. L’alternativa 

va ser omplir-lo d’aigua, amb la bomba 12V DC adquirida i congelar-lo al congelador de la 

drassana on treballen dos dels tripulants. Es va observar prèviament que si intentàvem 

donar forma sobre el mateix tub de la xemeneia aquest es copejava. Per tant es va 

buscar un cos cilíndric pel carrer del mateix diàmetre. La alternativa va ser servir-se d’un 

pal de fusta que suporta un arbre: 

 

 

Il·lustració 59: Imatges donant forma al serpentí a un pal de secció circular del mateix diàmetre que 
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la xemeneia. Font pròpia 

Com a ultima complicació va ser que el tub interior de la xemeneia no es va poder 

desmuntar per passar-li el serpentí. Per tant es va instal·lar al tub d’escapament de fora. 

La contra d’això es que tardarà més en encalentir-se, primer perquè els fums estan a més 

baixa temperatura que a la boca de la xemeneia i l’altre perquè l’ambient es molt més 

fred amb la possibilitat d’augmentar les pèrdues amb el vent. Per tant s’haurà d’aïllar 

també amb llana de roca el serpentí. El primer resultat és el següent: 

 

La primera experiència sense aïllar els tubs de conducció i aïllant el depòsit amb 

tovalloles i un polar a la tapa, a l’espera de poder comprar la llana de roca i aïllant amb 

troços de llana de roca reciclada d’una obra el serpentí, amb una temperatura ambient de 

9ºC, ha resultat que en 4h s’ha passat de tenir l’aigüa de 10º a 39ºC. La potència útil del 

sistema ha estat en aquest cas de: 

𝑄 =  25𝑘𝑔 · 4180
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
·

1𝑊ℎ

3600𝐽
· (39 − 10)𝐾 ·

1

4ℎ
= 𝟐𝟏𝟎 𝑾 

Es varen utilitzar un total de 6 briquetes a 0,75kg/briqueta→ 4,5kg a 4,7 kWh/kg → 21,15 

kWh. A 0,057€/kWh → 1,2€ per escalfar la cabina durant 4h i tenir la dutxa per a 

dues persones en 4h. 

S’ha de contemplar que durant aquestes 4h hi va haver el consum de la bomba de 

recirculació de 20W → 80Wh de consum elèctric per obtenir 840Wh de generció 

tèrmica per escalfar l’aigua qüasi un 10%. 

Es postula que la  instal·lació del serpentí i el depòsit a l’interior de la cabina i aïllant millor 

l’equipament milloraria els resultats. 
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El fet de no poder enrotllar el serpentí directament al tub de la xemenia ha provocat que 

no s’adapti bé a la superficie, que hi hagi aire en molta part entre de la superficie de 

contacte entre el coure i el tub de la ximeneia. Per tant en aquests trams el mecanisme 

de transferencia de calor és per convecció amb l’aire i no per conducció directe amb els 

dos metalls, elevant així la resistència tèrmica i reduïnt la potència del conjunt. La 

conductivitat tèrmica de l’aire es de 0,02 W/m·K (es comporta com un aïllant tèrmic) amb 

comparació a la del coure de 370 W/m·K. 

Finalment s’instal·la el depòsit i les conduccions aïllades. 

 

Il·lustració 60: Instal·lació completada amb el depòsit, conductes i serpentí aïllats de l’ambient. 

Font: pròpia 

A les proves següents en diferents regims de potència de flames, no s’ha millorat 

significativament la potència de generació d’aigua calenta respecte l’anterior. Segueix 

estant envoltant les 4h el temps per escalfar l’aigua fins a 40ºC i s’utilitzen unes 5-6 

briquetes. 

Es conclou que el que realment augmentaria la potència de l’equip és augmentar la 

superficie de contacte directe del tub de coure amb la xemeneia adaptant millor el 

serpentí al tub. 

3.3.2.3. FANCOIL radiador aigua del mar ( FREDclima ) 

Per climatitzar les cabines en embarcacions s’instal·len maquines frigorífiques de gas 

refrigerant. El consum elèctric d’aquestes és elevat per el dimensionament establert en el 

projecte, per exemple recomanat pel fabricant per climatitzar una petita llanxa cabinada, 

529W elèctrics  per  1024W de potència frigorífica. A més s’alimenten a corrent alterna 

230V augmentant el consum de les bateries per la ineficiència. Només son viables per 

embarcacions grans amb una instal·lació elèctrica potent i fotovoltaica mínim 1,5kW o per 
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estar endollats a port. El preu de la unitat comentada es de 1190€. Se li ha de sumar tota 

la instal·lació i la ma d’obra del frigorista especialitzat. 

Un avantatge de l’ambient marí per instal·lacions frigorífiques és que la unitat 

condensadora pot intercanviar al calor amb l’aigua de mar a través d’un intercanviador 

millorant molt el COP de les maquines.  

Per petites eslores hi ha poc mercat. S’ha trobat uns fabricants de Cartagena que han 

desenvolupat una solució a baix cost, una maquina frigorífica portàtil (12 kg de pes) 

compacte amb l’evaporador, el compressor i el condensador en la mateixa capsa com a 

unitat exterior conduint l’aire que surt de l’evaporador a una de les escotilles del vaixell. El 

cost de la unitat és de 350€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumeix 360W a 230V 50Hz ( necessari inversor ≈ 80% d’eficiència → 432W! ) i aporta 

uns 600W de potència frigorífica. El COP es de 1,4 passant per l’inversor en condicions 

nominals. El condensador intercanvia amb l’aire i no amb l’aigua de mar, per això la 

diferència de preus i amb la utilització de material de baix cost. Aquest s’anuncia que pot 

climatitzar petites cabines. Molt poc soroll. 

Malgrat la reducció de la potència i del cost encara és inviable per el dimensionament 

elèctric realitzat i l’objectiu de baix cost en aquest projecte. Per el mes de juliol l’HSP a A 

Coruña per una inclinació de 20º (òptima) es de 5,3h. Els panells dimensionats amb el 

PWM produirien uns 1270Wh al dia (5,3h·300Wp·0,8). Restant el consum mínim en 

fondeig calculat (608,4Wh) sobrarien 661Wh, només es podria utilitzar 1h i mitja al dia. A 

Cadiz, més exposició solar amb un HSP de 8,3h es podria utilitzar 3h. Com que es voldria 

https://dormaire.com/es/aire-acondicionado-barco/compacto-3500btu-23.html
https://dormaire.com/es/aire-acondicionado-barco/portatil-2000BTU-19.html
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per conri una jornada laboral 8h, no bastaria. 

Una idea alternativa de mes baix consum i baix cost, per millorar l’estat dins la cabina en 

moments de poca ventilació, Sol i altes temperatures en període de fondeig és utilitzar 

l’aigua de mar directament per refrigerar l’aire amb una intercanviador aire-aigua compacte. 

El dubte és si s’aconseguiria climatitzar la cabina o si realment tindria un afecte significatiu 

amb la temperatura ambient. Per respondre aquesta pregunta s’haurien de definir moltes 

variables que requereixen un gran estudi previ. Calcular un problema de climatització d’aire 

humit i el càlcul complexa iteratiu d’intercanviadors de calor. Es podria fer un bon projecte 

només del desenvolupament d’un prototip optimitzat. A priori es contempla com una font 

d’aire fred local, no per superar les carregues tèrmiques d’una cabina i climatitzar-la per 

complet. 

Una solució econòmica per experimentar és bombejar aigua del mar amb una bomba DC 

12V a un radiador de cotxe. Aquests s’utilitzen per refredar l’aigua calenta de refrigeració 

del motor, mitjançant un corrent d’aire forçat per un ventilador a 12V. L’idea es utilitzar-lo 

per el contrari, refrigerar l’aire.  

 

Les equacions bàsiques per calcular la potència d’un intercanvi tèrmic entre dos fluids i les 

condicions dels fluxos son les següents: 

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑢𝑎𝑡𝑠:                 𝑞 = 𝑚𝑎̇ · 𝑐𝑝𝑎 · (𝑇𝑖𝑎 − 𝑇𝑓𝑎) =  𝑚�̇� · 𝑐𝑝𝑤 · (𝑇𝑓𝑤 − 𝑇𝑖𝑤) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠:                         𝑞 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑀𝐿𝐷𝑇 

 



Estudi sobre l’abastiment i condicionament energètic a baix cost d’un veler de 9,3 metres d’eslora per a travessies de llarga 

durada  Pàg. 105 

 

 

Gràfic 16: Representació qualitativa variació temperatura al llarg d’intercanviador del flux creuat 

aire-aigua. Font: pròpia. 

Alguns detalls a considerar: 

- La 𝑐𝑝𝑎  ( capacitat calorífica de l’aire humit) és aproximadament 4 vegades menor 

que la 𝑐𝑝𝑤 (capacitat calorífica aigua). Escalfar/refredar un 1ºC un kg d’aigua 

requereix 4 vegades més Joules (energia) que escalfar/refredar 1ºC un kg d’aire. 

Dependrà dels cabals màssics de cada fluid, però molt fàcilment l’aigua quasi no 

pujarà de temperatura mentre l’aire es refredarà molt, màxim fins a la temperatura 

final de l’aigua Tfw.  

- El cabal màssic d’aire 𝑚𝑎̇  dependrà de la potència del ventilador. Quanta més 

potència del ventilador, més cabal màssic, més potència d’intercanvi però més 

consum elèctric. 

- El cabal màssic d’aigua 𝑚�̇� dependrà de la potència de la bomba. Per tant quanta 

més potència de la bomba més cabal màssic, més potència d’intercanvi però més 

consum elèctric. 

- A més superfície d’intercanvi de calor 𝐴 més potència d’intercanvi. En relació a la 

mida de l’intercanviador i de la quantitat d’aletes. El serpentí per on hi circula l’aigua 

està aletejat, per augmentar la superfície d’intercanvi de calor i per tant augmentar 

la potència d’intercanvi. Per això es consideren compactes, ja que en dimensions 

reduïdes aconsegueixen potències tèrmiques iguals que altres intercanviadors de 

majors dimensions 

- El coeficient global de transferència de calor 𝑈 depèn principalment de la geometria 

de l’intercanviador, del material i dels coeficients de convecció dels fluxes. 

A conseqüència de la inèrcia tèrmica de l’aigua la diferència de temperatura entre l’aire i la 

aigua superficial del mar en l’estiu es considerable. Depèn de la localització, però per 

exemple a Barcelona el dia 16/07/2020 es va registrar una temperatura de l’aigua a un 

metre de profunditat de 25,7ºC. Dins la cabina, en les condicions esmentades, es poden 
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registrar temperatures de l’aire de més de 35ºC. En aquest dia el delta tèrmic entre fluids 

d’intercanvi podria ser de 10ºC. 

Existeix el fenomen d’aflorament “upwelling” que consisteix en l'ascens d'aigua de nivells 

més profunds, més freda i rica en sals nutrients (nitrats, fosfats i silicats). Aquesta aigua 

substitueix a l'aigua superficial, més càlida i generalment més pobre en nutrients, que ha 

estat desplaçada per l'acció de vent. A la costa atlàntica de Galícia, l'aflorament es 

produeix predominantment durant la temporada d'estiu, quan el vent bufa de nord. [13]  

Per tant en aquestes costes on es produeix aquest fenomen aquest sistema té més cabuda 

i s’obtindrien millors resultats. 

L’elecció del radiador recau amb l’espai disponible del vaixell, com més gran més potència 

però l’espai en el veler es limitat. N’hi ha d’alumini i de coure. Els dos materials son dels 

metalls menys oxidants amb aigua de mar, però el coure es comporta millor. Es procura 

buscar un que tingui el coil de coure i de reduïdes dimensions. S’ha trobat per la plataforma 

mil-anuncios de segona ma un de 50€  de 20x30cm: 

 

Per tenir una idea, un càlcul seria la relació de cabals màssics dels fluxos que hi hauria 

d’haver per aconseguir l’objectiu esmentat, imposant les temperatures: 

𝑇𝑖𝑤 = 25,7º𝐶 

𝑇𝑓𝑤 = 26,2º𝐶 

𝑇𝑖𝑎 = 35º𝐶 

𝑇𝑓𝑎 = 26,5 

𝑐𝑝𝑤

𝑐𝑝𝑎
≈ 4 
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𝑚�̇�

𝑚𝑎̇
≈   

𝑐𝑝𝑎 · (𝑇𝑖𝑎 − 𝑇𝑓𝑎)

𝑐𝑝𝑤 · (𝑇𝑓𝑤 − 𝑇𝑖𝑤)
= 4.25 

El cabal màssic [kg/s] d’aigua haurà de ser 4 vegades major que el de l’aire. En cabals 

volumètrics [ l/s ], degut a les diferencies de densitats entre el dos fluids, resulta que el de 

l’aire ha de ser 200 vegades major que el de l’aigua. 

𝑚𝑎̇

𝑚�̇�
≈  

1000

1,2 · 1,4
= 196 

Els consum elèctrics del sistema son la bomba d’aigua i el ventilador del radiador. Els 

dimensionament dels panells s’ha fet per cobrir els consums de navegació per un HSP 

d’hivern. Com s’ha calculat anteriorment es disposen d’excedents entre 661Wh (A Coruña) 

i 1380Wh (Cadis) diaris depenent de la latitud. Per unes 8h d’utilització, una jornada laboral, 

un màxim de 130W total de consum elèctric és factible. 

El cabal d’aigua serà el resultat d’imposar les pèrdues de pressió a una bomba en 

particular. L’idea es fer un sistema obert, és a dir, no recircular l’aigua, sinó agafar-la del 

mar i llançar-la, per tenir l’aigua lo mes freda possible. S’agafarà a 1,5 m de profunditat 

(calat del vaixell) i es retornarà a la superfície mitjançant conductes exteriors. Les pèrdues 

de carrega seran les de fricció del serpentí del radiador i de les conduccions extres. 

S’elegeix una bomba d’aigua freda auto espirant de diafragma de 12V 30W, 2,41bar i 4,14 

l/min max. Aquesta té un valor de 23€. 

 

 

Existeix un alt rang de potències de ventiladors de 12V per a radiadors, d’entre 80W a 

400W. Per complir amb les limitacions de potència descrites es selecciona un de 80W de 

20cm de diàmetre. El cabal resultant d’aire serà el d’imposar les pèrdues de carrega per 

superar el radiador transversalment a la corba característica del ventilador. Aquest té un 
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cost de 29€ a amazon. 

 

S’hauria d’experimentar en les condicions esmentades tot l’equipament seleccionat a veure 

quin efecte té, mesurant temperatures. 

El pressupost de l’equipament és 103€. 
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4. Connectivitat 

Donar viabilitat i durabilitat en aquest tipus de projectes es un dels objectius intrínsecs. Per 

tant una manera es poder treballar (quan l’economia ho requereixi) o poder realitzar 

tasques acadèmiques a distancia, sense dependre de ports ni establiments públics per 

poder tenir accés a internet, tant necessari per les tasques d’ara. Per això es vol equipar el 

veler d’un sistema que pugui rebre senyal i emetre wifi, d’una manera robusta i fiable. 

Actualment a l’abast el més viable i fàcil es la utilització de cobertura/senyal de dades 

mòbils (3G/LTE 4G), que a través d’un dispositiu (smarthphone, mifi, router 4G..) que 

condicioni el senyal, pots crear un punt d’accés wifi per que els pc’s o dispositius que el 

requereixin el puguin utilitzar.  

Existeix la via satel·lital per travessies enfora de la costa ( > de 20 milles) però no és 

l’objectiu del projecte cobrir la connectivitat a més d’aquest rangs. A més aquesta de 

moment té un preu molt elevat en equipament i en tarifes. A més serveix per aplicacions 

que no requereixen molta latència. SpaceX, la companyia d’Elon Mask, amb el projecte 

StarLink estan llançant en òrbita de 550km satèl·lits per oferir connectivitat arreu del mon 

amb una latència i velocitats millors que els serveis satel·litals actuals. Si les tarifes no son 

molt cares serà la solució per oferir connectivitat al mar. 

El senyal de dades mòbil és emès per antenes situades a la terra a través de radio 

freqüències. Es solen ubicar al cim de turons o muntanyes per disminuir la possibilitat 

d’obstacles i augmentar cobertura. Aquestes antenes son de propietat de les 

teleoperadores. Hi ha antenes emissores arreu de la costa. L’abast de la cobertura és un 

poc menor que la radio VHF, dependrà de l’antena del dispositiu, 20 milles de la costa com 

a màxim a baixa velocitat. 

 

Il·lustració 61: Mapa de la localització de les antenes de les teleoperadores d’Espanya a la costa 

gallega.  
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Com a un smartphone, tots aquests dispositius necessiten un contracte amb una 

teleoperdaora del territori a través d’una targeta SIM. En l’àmbit europeu existeix el roaming 

que permet seguir utilitzant dades mòbils sense haver de fer un contracte amb un altre del 

país on navegues. Si es navega en territori fora d’Europa s’haurà de contractar el servei 

amb alguna tele operadora d’allà. 

Tot obstacle físic atenua qualsevol senyal de radiofreqüència. Depenent del material més 

o menys. Es comprova amb la diferència de velocitat de descarrega de dades a través de 

l’smarthphone a dintre o fora de la cabina. Per això una manera de millorar i augmentar el 

rang d’accés a internet es instal·lant una antena a fora del veler, conduint el senyal fins al 

router que emet la senyal wifi ubicat dins la cabina. 

Cercant en el mercat s’ha trobat el pack complet per aplicacions marines: 

 

Aquest té un cost total de 589 €.  

En el mercat es troben moltes altres marques tant de routers i antenes dedicades a la 

recepció i al condicionament wifi, molt més barates. 

Cercant informació sobre la tecnologia s’ha trobat un article [14] que explica els 

paràmetres importants de una antena  4G, per la seva selecció acord amb la ubicació de 

l’antena. Per estacions mòbils com una embarcació, proposa utilitzar antenes 

omnidireccionals, que emeten i reben la senyal en 360º. Un veler a més ha d’anar variant 

el rumb segons el vent. La contra de les omnidireccionals és que tenen menys abast que 

les direccionals per una mateixa potència del router.  

Si la intenció es millorar molt el rang en milles de la costa es podria instal·lar una antena 

direccional i una omnidireccional i quan la omnidireccional doni un senyal dèbil es 

connecta al router la direccional. Aquesta haurà de tenir un suport per poder orientar-la a 

l’antena de la costa més propera. S’haurà d’anar orientant a quan el veler canviï el rumb i 

quan es vulgui canviar d’antena base de la costa. 
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Per altre banda l’article  [14] explica la tecnologia MIMO: 

“MIMO es la abreviación de Multiple Imput - Multiple Output. Esta tecnología utilizada 

actualmente por la mayoría de router de sobremesa y algunos modelos de smartphones, 

permiten mejorar las velocidades de transmisión y recepción de datos, así como dotar de una 

mayor estabilidad a las conexiones 4G. 

Los router MIMO, emiten la misma señal por dos canales diferentes a través de los dos puertos 

de antena que disponen. Cada señal viaja por el espacio hasta llegar a la antena base 4G, donde 

son "enlazadas", como resultado, las velocidades de conexión son significativamente mayores y 

se consigue una mayor estabilidad en las conexiones.” [14] 

Per tant es procurarà que la antena i el router la tinguin. 

Finalment es proposen els següents components: 

- Antena 4G omnidireccional MIMO + 5mx2 cable coaxial SMA → 79€ 

- Router TP-Link Archer MR200 → 105€ 

  

El router té alimentació a 12V sense haver de passar per l’inversor. Consumeix un màxim 
de 12W. 

Un total de 184 €. 

 

 

https://www.ampligsm.com/omni40-antena-router-mimo-4g-omnidireccional_p9365829.htm
https://www.pccomponentes.com/tp-link-archer-mr200-ac750-wireless-dual-band-4g-lte-router
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5. Anàlisi econòmic autonomia front pernocta a 

les marines del port 

Per aquest estudi es calcularà la inversió necessària per obtenir l’equipament energètic i el 

de connectivitat que es pretén instal·lar i ja instal·lat per tenir l’autonomia comentada i es 

calcularan els dies de pernocta a port que s’haurien de pagar per cobrir la inversió, per 

calcular el període de retorn. 

No tots els ports tenen el mateix preu ni els mateixos serveis. Les marines dels ports més 

cars solen incloure connexió Wifi, sales d’estar/treball climatitzades, dutxa (ACS), aigua 

corrent i energia elèctrica il·limitada. Tampoc un mateix port té sempre els mateixos preus, 

hi ha una baixada del preu en temporada d’hivern. Les tarifes van en funció dels metres 

d’eslora de l’embarcació. Es limitarà l’estudi a Europa. No tots els port tenen lloc web on 

es mostren les tarifes i energia elèctric il·limitada.. Per tant l’estudi es farà una mitja dels 

preus d’una les marines dels llocs que hem anat visitant al llarg de la travessia des de 

Groningen fins a Lisboa que disposi del preus a la web i energia elèctrica il·limitada . 

S’agafarà la tarifa en temporada d’hivern, on son més barates però es més requerit per la 

vida a un veler. Per la nostra eslora 9,30m. Per ordre de visita: 

- Groningen (Països Baixos) ----- 13,95 € 

- Amstterdam (Països Baixos) ---- 25,6 € 

- Rotterdam (Països Baixos) ----- 25,6 € 

- Oostende (Bèlgica) ----------------- 25,6 € 

- Calais (França) --------------------- 15,40 € 

- Dover (Anglaterra) ----------------- 25,1 € 

- Falmouth (Anglaterra) ------------ 27,9 € 

- A Coruña (Galicia) ---------------- 23 € 

- Cangas (Galicia) ------------------ 15 € 

- Lisboa (Portugal) ------------------ 22 € 

La mitja dels preus és de: 21,9 € / dia. Es cert que si pagues una mensualitat la tarifa diària 

es redueix considerablement per exemple per A Coruña el preu d’un mes de temporada 

baixa per eslores de 10m es de 195€; així surt a 6,5€ el dia front els 23€. Però com que la 

intenció es anar movent-se contínuament es contemplen les tarifes diàries. 

El pressupost en equipament energètic i de connectivitat, detallades les partides en cada 

capítol, és el següent: 

- Emmagatzematge elèctric -------- 765,5 € 

- Fotovoltaica---------------------------- 362 € 

- Eòlica------------------------------------ 350,6 € 

- Monitoratge---------------------------- 40 € 
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- Addicionals alternador-------------- 411 € 

- Connectivitat---------------------------184 € 

- Tèrmica--------------------------------- 216,38 € 

La inversió en equipament energètic i de connectivitat per cobrir l’autonomia proposada i 

condicionar-lo pel seu ús final és de 2329,5 €. 

El període de retorn de la inversió es pot calcular amb els dies que es deixa de pernoctar 

a port just per cobrir la manca d’autonomia aportada amb aquest equipament. Aquest 

resulta amb el preu mitjà calculat de les tarifes: 

2329,5 €

21,9 € / 𝑑𝑖𝑎
= 106,4 →  𝟏𝟎𝟕 𝒅𝒊𝒆𝒔 

Finalment s’hauria de sumar el cost de la climatització i la dutxa amb la xemeneia de 

briquetes d’aquests 107 dies de no pernoctar a port. Aquest son de 1,2€ / 2 dutxes i 

climatitzar durant 4h. Si es contemplen 4 tripulants serien 2,2 €/dia · 107 dies = 235,4 €. 

Refent el càlcul afegint el cost de la climatització i les dutxes resulten 117 dies. 

Per tant en 117 dies de no pernoctar a cap marina recuperes la inversió de 641€ per 

tripulant, sent 4 tripulants, de augmentar l’autonomia justa per viure i no dependre dels 

serveis de les marines. 
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Conclusions 

En resum aquest projecte ha servit per poder donar consciència i coneixement amb 

l’abastiment energètic d’un veler i quantificar la inversió necessària per aportar una 

autonomia mínima.  

Primer de tot s’ha fet un estudi sobre l’equipament elèctric d’un veler. S’han quantificat els 

consums un per un, d’una manera justificada, realitzant corbes horàries d’un dia de 

navegació i un dia de fondeig per tenir una base amb el dimensionament de l’equipament 

resultant 1 kWh diari de consum. S’han analitzat teòricament i amb experiments els 

paràmetres d’interès de l’emmagatzematge elèctric per evidenciar les limitacions de les 

bateries d’àcid plom i justificar les de liti com l’opció més viable per l’objectiu del projecte. 

S’ha exposat una forma d’aproximar el SoC sense una inversió elevada. S’han dimensionat 

dues opcions de construcció de bateries de LiFePo4 (LFP) a partir de cel·les unitàries per 

l’autonomia proposada seleccionant finalment la més flexible amb un cost de 0,4 €/Wh 

comparat amb el de 0,7 €/Wh d’adquirir una bateria ja construïda LFP.  

En generació elèctrica s’ha fet una anàlisi de la tecnologia fotovoltaica exposant l’efecte 

amb la producció en dependència als factors ambientals, orientacions, connexió i 

carregadors, tot per conèixer el potencial de producció de la tecnologia  i poder dimensionar 

i seleccionar l’opció òptima front cost/eficiència per el nostre veler. S’ha analitzat la 

tecnologia eòlica en velers exposant el potencial de generació i les seves particularitats, 

amb l’experiència i la instal·lació d’un molí adquirit de 500Wp que finalment només s’ha 

arribat a extreure 120 W per la càrrega de les bateries. S’ha estudiat l’alternador del vaixell 

com a font de generació d’emergència, dibuixant la pròpia corba potència-rpm’s observant 

les seves limitacions subministrant en el sistema actual i seleccionant l’equipament 

addicional necessari per adaptar-lo a la càrrega de les bateries LiFePO4. 

En nivell tèrmic s’han exposat solucions d’aprofitament energètic excedentari enfocat 

sobretot a l’obtenció d’aigua calenta sanitària. Disseny i construcció d’un dipòsit d’inèrcia 

per abastir la dutxa de 2 persones. Anàlisi i experiment de generació tèrmica puntual amb 

la instal·lació d’una resistència calefactora per aprofitament de l’excedent d’energia de la 

generació eòlica per escalfar el dipòsit. Disseny, construcció i experiència d’un sistema de 

cogeneració amb l’estufa de llenya del veler a través d’un serpentí de coure. Estudi 

preliminar de refrigeració a partir d’aigua del mar amb un intercanviador compacte. 

En connectivitat s’exposa la senyal de dades (LTE-4g) com l’alternativa més viable en rang 

i cost, seleccionant l’equipament necessari per millorar-la. S’ha seleccionat una alternativa 

més econòmica en front de les suggerides en el mercat, explícitament per embarcacions 

reduint un 68% el preu. 

De tot l’equipament exposat com a necessari per adquirir l’autonomia mínima s’ha fet un 
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pressupost per finalment conèixer la inversió requerida de 2330€. Comparant amb el cost 

mig en temporada d’hivern de pernoctar a les marines dels ports resulta que la inversió es 

recupera en 117 dies de no pernoctar-hi. 

Una de les línies futures apart de millorar les instal·lacions fetes, és dissenyar el sistema 

de monitoratge i control energètic a baix cost per automatitzar alguns consums segons 

generacions, SoC, prediccions meteorològiques. Per l’ACS control i monitoratge d’encesa 

i apagada de les bombes i resistència segons temperatures, meteorologia i anemòmetre. 
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Agraïments 

A la família i als amics, a totes aquelles persones que confien amb el que estem fent 

malgrat les decisions i accions siguin a cops difícilment interpretables perquè això ens 

ajuda a realitzar les nostres voluntats. 
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