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Pròleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aquesta obra s’ha fet per donar contingut als temes del curs de: Inspecció, 
Manteniment, Calibratge i Reparació de Sistemes Electrònics d’un Vaixell que el propi 
autor imparteix a la carrera de la Facultat de Nàutica de Barcelona. Al realitzar aquest 
text hem tingut en compte dues motivacions principals. 
 La primera ha estat no només aconsellar i orientar a l’armador o propietari 
perquè passi la inspecció del vaixell, sinó també perquè agafi consciència dels riscos de 
tenir el vaixell amb deficiències i/o amb ús inadequat dels equipaments. Per això 
introduïm una visió tecnològica i de funcionament d’alguns equipaments elèctrics i 
electrònics dels que el lector pot tenir un coneixement teòric. 
 La segona, totalment informativa, és explicitar la normativa legal vigent referent 
als sistemes electrònics que podem trobar en un vaixell de forma que es faciliti la seva 
consulta. 
 Per això, hem dividit el contingut del llibre en tres grans parts. Cada part pot 
estar format per varis capítols. 
 La primera part toca aspectes generals i legals de la inspecció, introduint les 
societats de classificació que dicten normatives que ens ajuden a tenir el vaixell en 
condicions i així passar la inspecció. També introduïm el concepte d’entitat 
col·laboradora en la inspecció. Aquesta part és analitzada en el capítol 1, que a més del 
que hem dit, fa una breu descripció dels equips electrònics que trobem en un vaixell i un 
primer dimensionat del balanç energètic necessari per navegar. En el capítols 2 i 3 
posem les bases dels sistemes per protegir les persones i el vaixell (corrosió, norma IP i 
parallamps). 
 A la segona part es tracte de tenir la informació, legal i del vaixell, disponible 
dels principals equips i sistemes electrònics que són objecte de revisió durant la 
inspecció. Hem de fer possible pogué consultar el que diu la legislació de cada un d’ells 
(bomba de la sentina, molinet de proa (Windlass), instal·lació elèctrica, etc. 
 La tercera part d’aquest treball, analitza els aspectes més teòrics de cada una de 
les necessitats que volen fer servir els sistemes electrònics que trobem en el vaixell. Ho 
dividim en dos apartats. 



 
 
 

 

Primerament analitzem uns capítols en què estudiem els circuits d’electrònica de 
potència (alternador, bateries, carregadors de bateries, bomba de la sentina, ràdio pilot 
automàtic etc.). Desenvolupat en els capítols 3, 4, 5 i 6. 

Tot seguit el capítol 7 introduïm els sensors. En els capítols 8 i 9, veiem les 
antenes d’un vaixell i les interferències electromagnètiques en un vaixell. Acabant amb 
una petita exposició del bus NMEA de gran aplicació a la marina, en el capítol 10. 
  A continuació fem una descripció breu del programa proposat: 
 
 
 

Capítol 1 Introducció a la inspecció i manteniment i reparació d’equips 
electrònics. 

Capítol 2 Seguretat de les persones i del vaixell, el parallamps 
Capítol 3 Alimentacions i corrosió 
Capítol 4 Bateries 
Capítol 5 Alternador i altres carregadors de bateries 
Capítol 6 Inversors 
Capítol 7 Sensors 
Capítol 8 Antenes i radio ground 
Capítol 9 Interferències electromagnètiques 
Capítol 10 Busos, NMEA 0183 i NMEA 2000 
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1 Inspecció, manteniment, calibratge i reparació dels sistemes  

electrònics d’un vaixell 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 Una inspecció consisteix en general, en un examen de l’estat de funcionament i 
conservació d’allò que inspeccionem, en el nostre cas un vaixell. Aquest examen pot ser 
requerit pel seu propietari, pel seu comprador o per tercers (el curs de la investigació 
d’un accident). També pot ser un requisit administratiu previ i necessari per la inscripció 
del vaixell en un registre per obtenir el permís de navegació. 
 Si es tracte d’un requisit administratiu s’acostuma a anomenar “inspeccions 
reglamentàries. Pel contrari, en els altres casos s’anomenen “inspeccions voluntàries”. 
 A l’estat espanyol la inspecció reglamentària està regulada pel Ministerio de 
Fomento per mitjà de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM). Abasta tot 
tipus d’embarcacions civils, amb la particularitat de que les inspeccions de vaixells en 
servei no les fan directament personal de la DGMM, sinó entitats col·laboradores 
expressament autoritzades.  
 L’estructura de la DGMM és de capitanies marítimes que gestionen qualsevol 
tràmit. Els inspectors d’aquestes capitanies tenen la missió d’inspeccionar els vaixells 
d’ús civil amb l’abast i els temps establerts tant a la normativa estatal com a la 
normativa internacional, bàsicament al Reglamento de Reconocimiento de Buques y 
Embarcaciones Mercantes i el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar (SEVIMAR) vigent. 
 Un cop passada la inspecció amb èxit, s’emet (o es renova) un document 
anomenat Certificado de Navegabilidad, que té per funció acreditar el compliment de la 
normativa pel vaixell en qüestió. Els diferents tipus d’inspecció per a embarcacions 
d’esbarjo amb eslores entre 2,5 i 24 metres segueixen la normativa1. 
 Al desenvolupar el curs, proposarem criteris per fer manteniment, calibratge i en 
la mesura del que sigui possible reparació dels Sistemes Electrònics d’un vaixell. 

                                                 
1 BOE 1434 – 1999 del 10 de setembre i EU 25-94 del 16 de juny de 1994 (modificada per EU 44-2003 del 16 de 
juny 2003) 
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 Molts problemes de manteniment i fallides en un equip són resultat d’una 
inadequada o impròpia instal·lació, pel que intentarem dir en cada cas algunes 
dificultats que es puguin presentar abans de que es produeixin. Quan l’equip és nou, 
donarem algunes indicacions del que pot fallar i, així podrem atacar els problemes abans 
que sorgeixin. Tot i això, quan un equip funciona malament o s’espatlla proposarem 
ajudes a la reparació. 
 Pel que fa al calibratge dels equips, normalment es calibrem periòdicament els 
sensors que duen cada equip (temperatura, pressió de l’oli, RPM, vent, eco sonda, nivell 
de líquid etc.). Per fer les calibratges s’ha de disposar de patrons ben calibrats per fer les 
comparacions. 
 
 
 
 
2 Societats de classificació 
 
 Hi ha uns organismes que dicten unes de directives tant pel que fa als Equips 
Electrònics com que fa a test a que estan sotmesos aquest equips. Amb les normatives o 
estàndards d’aquestes societats s’aconsegueix unificar a nivell mundial tant les 
prestacions dels equips com els tests a que estan sotmesos i passar les inspeccions. Les 
Societats de Classificació més importants són: 
 
 
 

  BV Bureau Veritas   LR Lloyd’s Register 
     
  DNV Det Norske Veritas    SOLAS Safety of Life at 

Sea 
  ABS American Bureau of 

Shipping 
   EU European Union 

  ABYC American Boat and 
Yatch Council 

   ISO International 
Standards Organuzation 

  IEE Institution of Electrical 
Engineers 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La primera revisió d’un vaixell per obtenir el permís de navegació la fa 
l’organisme estatal corresponent, però les revisions posteriors (cada 5 anys) les fan les 
societats de classificació. Això es fa així perquè l’organisme estatal no podria donar 
servei a tota la demanda de revisió que hi pot haver. 
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3 L’electrònica en un vaixell 
 
 L’augment del confort i la facilitat de govern d’un vaixell ens porten a una 
dependència cada cop més gran de l’electrònica dels equips marins. En aquesta obra, 
introduirem una visió tecnològica i de funcionament d’alguns equipaments electrònics 
dels que el lector pot tenir un cert coneixement teòric. 
 A part dels equips electrònics, com és natural, en el funcionament correcte d’un 
equip marí té una gran importància el medi ambient en el que funciona l’equip. 
L’ambient marí és un lloc terrible per als equips que hi ha de funcionar. Per estar lliure 
de problemes, els circuits electrònics en un vaixell han d’instal·lar se amb molta cura i 
amb els estàndards molt alts. 
 Abans de passar a parlar dels equips, del manteniment, reparació i calibratge, 
analitzarem l’estructura de l’electrònica en un vaixell. A grans trets, per a resoldre les 
necessitats de navegació i confort en un vaixell les automatitzarem tant com puguem, 
fent ús dels dispositius electrònics. Trobem tres grans grups d’equips electrònics en un 
vaixell: equips d’Electrònica de Potència, equips d’Electrònica de Control i equips 
d’Electrònica de Ràdio. Encara que en un vaixell es fan servir dos tipus de corrent 
elèctric (DC a 12/24 V i AC a 220 V), la forma més comuna d’emmagatzemar energia 
elèctrica és amb una bateria. A la figura 1.1 podeu veure l’estructura 
d’emmagatzemament i distribució de l’energia elèctrica en un vaixell. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.1 Esquema de l’Electrònica de Potència, Electrònica de Control i Electrònica de Ràdio que trobem en un vaixell 
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 Observeu que en el grup de l’Electrònica de Potència hi ha un element 
d’emmagatzemament (bateria), cinc elements que poden carregar la (Alternador, 
Shoreside (moll), Molí, Placa Solar, Cèl·lula de combustible i Alternador) i cinc 
càrregues possibles (DC/AC, Windlass (molinet de l’ancora), Bomba de la sentina, 
Autopilot i emissora de ràdio). 
 Per una altra banda l’Electrònica de Control de i de Ràdio, bàsicament, està 
formada pels sensors, els equips que es comuniquen per ones electromagnètiques i el 
bus de comunicacions NMEA 2000 (utilitzat a la marina americana). Tots els sistemes 
electrònics estan alimentats en corrent DC, per tant també, tots s’alimenten de la bateria. 
 
 
 
 
4 Balanç energètic 
 
 Observeu que hi ha càrregues alimentades en corrent AC (bàsicament 
electrodomèstics i motors en general) i càrregues alimentades en DC (casi totes les 
altres). També tingueu en compte alhora de fer el balanç energètic que la forma 
d’emmagatzemar energia elèctrica és en corrent DC per mitjà d’un dispositiu 
electroquímic anomenat bateria. 
 Aleshores per emmarcar el nostre estudi d’inspecció, manteniment i reparació en 
un vaixell navegant, estudiarem les necessitats energètiques del el vaixell per navegar. 
Tots els càlculs els farem trobant corrent DC necessaris per a cada equip, en el cas de 
corrent AC trobarem el valor eficaç del corrent de cada equip i, tenint en compte el 
rendiment del convertidor DC/AC calcularem el corrent DC que ha de subministrar la 
bateria a cada càrrega AC. El corrent total que ha de subministrar la bateria és la suma 
del corrent DC que ve dels equips de l’Electrònica de Control i de Ràdio més el corrent 
DC que ve de l’Electrònica de Potència via convertidor DC/AC. A la taula I podeu 
trobar els consums dels principals equips utilitzats a la marina per a fer càlculs 
energètics. 
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Taula I 
Consums típics de càrregues utilitzades en un vaixell. 
 

Equips Consum (A)  Equips Consum (A)
Llum Ancora 1  GPS 1 
Molinet Ancora 40-300  Velocímetre (Knots) 0,1 
Auto Pilot 3-30  PC 5 
Bomba Sentina 5  Llum Pal Major 1,7 
Ventilador Cabina 1  Radar 4-8 
Llum Cabina 1-3  Refrigerador 5-7 
CD 1  Llums Navegació 3 
Card Plotter 0,5-3  Focus 10 
Eco Sonda 1  SSB (R/T) 2/35 
Llum Fluorescent 1,8  VHF (R/T) 1,5/6 
Bomba Aigua 5  Velocitat Vent 0,1 

 
 
 
 

A la taula II es veuen els consums en A  h, per a càrregues típiques 
(hipotètiques) d’un vaixell, en concret fent la hipòtesi de que els equips funcionen un 
determinat temps. El consum en Coulombs de cada sistema es troba multiplicant el 
consum en ampers de cada equip per les hores que suposem funciona l’equip. Si sumem 
els consum de cada equip tenim el consum total. En aquest cas: 6 llums, 1 refrigerador, 
1 llum del Pal Major, 2 ventiladors ràdio, VHF i CD. Tot plegat suma 100 A  h. 
 
 
 
 
Taula II 

Càrregues necessàries perquè un vaixell hipotètic pugui navegar. 
 

Equips Consum (A) Ús en 24 en hores Total 24h (A h) 
6 Llums 1,5 cada 2 cada 18 

1 Refrigerador 5 10 50 
Llum Pal major 1,5 8 12 
2 Ventiladors 1 cada 5 10 

Ràdio VHF i CD 2 5 10 
  Tot 100 

 
Per criteris de fer més llarg el cicle de vida d’una bateria, obliguem a que el banc 

de bateries no descarregui més del 50%, el banc de bateries aleshores hauria de tenir una 
capacitat de 200 A  h. 
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Preguntes  
 
P. 1 Feu un estudi de càrrega de les bateries per a suportar un trajecte entre Barcelona i 

l’Alguer (Sardenya, Itàlia). Amb un vaixell amb els equips de la taula II. 
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2 Seguretat de les persones i del vaixell, el parallamps 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 Atès que la seguretat en un vaixell és de d’una importància cabdal per arribar a 
bon port, estudiarem aquest aspecte, tant pel que fa a la seguretat de les persones com 
pel que fa a la seguretat dels equips electrònics (cables, components electrònics, etc) 
treballant en un ambient marí (amb salt, alta temperatura, humitat, etc.). 
 Durant les últimes dècades s’han fet experiències amb persones mortes i vives  i 
principalment amb animals que ens permeten fer una idea dels efectes que produeix el 
pas de l’electricitat pel cos de persones que estan en condicions fisiològiques normals.  
 El desenvolupament del coneixement en aquest àmbit ha originat una primera 
norma CEI 479 l’any 1974 i més endavant CEI 479-2:1994 que utilitzarem en aquest 
treball, juntament amb la nota d’aplicació NTP 4002. 
 En aquest tema, veurem basat amb aquests estudis, com afecten els corrents o els 
voltatges elèctrics en el cos humà. Primer analitzarem els efectes perillosos dels corrents 
elèctrics sobre els cos humà: fibril·lació ventricular, asfixia, cremades, etc. Després 
exposarem els llindars dels corrents elèctrics que provoquen aquests efectes perillosos. 
 Els equips electrònics que protegeixen a les persones contra possibles 
descàrregues elèctriques tallen de forma ràpida el camí del corrent. 
 Tindrem en compte la seguretat dels equips electrònics funcionant en ambients 
marins fent els hi complir els Grau de Protecció o codi IP, que especifiquen en els graus 
de protecció per a condicions adverses (pols, contacte accidental, ambient salí, etc.). El 
codi IP (International Protection Marking) és publicat per la Comissió Electrotècnica 
Internacional. 
 Per últim estudiarem la protecció dels equips electrònics i de la tripulació en el 
cas d’un fenomen físic molt important en el mar com són els llamps. 

                                                 
2 NTP 400: Corriente eléctrica: efectos al atravesar el cuerpo humano. L. Pérez Gabarda Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo 1995. 
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2 Efectes dels corrents elèctrics sobre el cos humà 
 
 El pas dels corrents elèctrics sobre el cos humà poden produir des de lesions 
físiques secundàries (cops, caigudes, etc.), fins a produir la mort per fibril·lació 
ventricular. 
 Una persona es pot electritzar quan un corrent elèctric circula pel seu cos, és a 
dir quan la persona forma part del circuit elèctric. El cos humà inclòs en el circuit ha de 
tenir, almenys, dos punts de contacte amb el circuit elèctric, un d’entrada del corrent i 
l’altre de sortida del corrent. Una persona es pot electrocutar, quan la persona mor a 
causa del pas de corrent elèctric pel seu cos. 
 Els efectes principals produïts en el cos humà pel pas de corrent elèctric són: 
fibril·lació ventricular, tetanització, asfixia, cremades i contraccions musculars, 
augment de la pressió sanguínia, etc. Tot seguit passem a exposar ho. 
 La fibril·lació ventricular és un moviment anàrquic del cor, que deixa d’enviar 
sang als diferents òrgans. Encara que estigui en moviment, no segueix el ritme normal 
de funcionament. El ventricle es contrau molt de pressa i no bombeja sang. 
 La tetanització és el moviment incontrolat dels músculs com a conseqüència del 
pas de corrent elèctric. Depenent del recorregut que fa el corrent perdrem el control de 
les mans, els braços, els músculs pectorals etc. 
 L’asfixia es produeix quan el pas del corrent elèctric afecta al centre nerviós que 
regula la funció respiratòria i com a resultat final es produeix un atur respiratori. 

Altres efectes fisiopatològics com són: les contraccions musculars, augment de 
la pressió sanguínia, dificultats de respiració, aturada del cor etc. poden generar se sense 
fibril·lació ventricular. Aquests efectes no són mortals, normalment són reversibles, 
però casi sempre creen marques pel pas del corrent. Les cremades molt fondes poden 
arribar a ser mortals. 
 
 
 
 
2. 1 Llindars d’afectació dels corrents elèctrics i temps d’aplicació sobre el cos humà 
 
 La intensitat de corrent pel cos humà és un dels factors més importants per 
produir lesions en un accident elèctric. En relació a la intensitat de corrent tenim un 
conjunt de conceptes que ens seran útils com són: llindar de percepció, llindar de 
reacció, llindar de quedar se enganxat al cable elèctric, llindar de fibril·lació ventricular, 
període de vulnerabilitat i durada del contacte elèctric. 
 El llindar de percepció és el corrent mínim que produeix en una persona la 
sensació de que li passa corrent. En corrent alterna, aquesta sensació es nota durant tot 
el temps en què passa el corrent. Mentre que en corrent continu, només es nota quan hi 
ha canvi en la intensitat, és a dir al començament i al final. La norma CEI 479-1:1994 
considera que els llindars de percepció són de 0,5 mA en corrent altern i 2 mA en 
corrent continu per qualsevol temps d’exposició. 
 El llindar de reacció és el valor mínim del corrent elèctric que provoca una 
contracció muscular. 
 El llindar de quedar se enganxat al cable és el valor màxim de corrent que 
permet a una persona que té agafats uns elèctrodes deixar los. En corrent altern es 
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considera un valor màxim de 10 mA, per a qualsevol temps d’exposició. En corrent 
continu, és difícil d’establir aquest llindar, atès que només el inici del pas de corrent pot 
provocar dolor i contraccions musculars. 
 El llindar de fibril·lació ventricular és el corrent mínim que pot provocar 
fibril·lació ventricular. En corrent altern, aquest llindar minva de seguida, si la durada 
del pas del corrent es perllonga més enllà d’un cicle cardíac (varia entre 1 s i 500 ms 
pera 50 pulsacions minut i 120 pulsacions per minut). La fibril·lació ventricular està 
considerada com la causa principal de mor per xoc elèctric. En corrent continu, si el pol 
negatiu està en els peus (corrent descendent) és el doble de si el pol positiu estigués 
situat en el peus (corrent ascendent). Les experiències amb animals ens ha ensenyat que 
només es produirà fibril·lació ventricular per intensitats molt més altes que en corrent 
altern. 

A la figura 2.1 (a) podeu veure tots els efectes sobre l’organisme humà del pas 
de corrent altern i a la figura 2.1 (b) podeu veure el mateix aspecte si el pas és de corrent 
continu.  
 

 
 

Fig.2.1 Efectes sobre l’organisme del pas de corrent (a) per a corrent altern i (b) per a corrent continu 

 
 
 
 
 A la figura 2.1 (a) es veuen els efectes que produeix un corrent altern de 
freqüència entre 15 i 100 Hz, amb un recorregut mà esquerra cap als dos peus. En 
aquesta figura s’hi poden distingir quatre zones, que exposem a la taula I. 
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Taula I 
Efectes sobre cada una de les quatre zones dels corrents continus o alterns. 
 

Zona  Efecte sobre l’organisme del corrent altern i corrent continu 

1 Normalment no hi ha cap reacció 
2 Normalment cap efecte fisiològic perillós 
3 Normalment no hi ha cap dany orgànic. Amb durada més gran de 

2 segons, es poden produir contraccions musculars que dificulten 
la respiració i fan parades temporals del cor sense arribar a 
fibril·lació ventricular  

4 Risc d’aturada cardíaca per: fibril·lació ventricular, aturada 
cardíaca i cremades greus.  

 
 
 
 
 A la figura 2.1 (b) podeu veure els efectes que provoca sobre el cos humà un 
corrent continu que puja seguint el trajecte mà esquerra cap als dos peus. En aquesta 
figura també hi han les quatre zones, però podeu observar que per a un temps superior a 
un cicle cardíac (d’1 s a 500 ms), el llindar per a la fibril·lació ventricular és molt més 
gran que en corrent altern. 
 Pel que fa a les cremades parlem de quatre zones que ens indiquen les 
alteracions de la pell humana per a la densitat de corrent (AC i DC) que circula per una 
determinada àrea (mA/mm2), en funció del temps d’exposició a quest corrent (el corrent 
AC és en valor eficaç), vegeu la figura 2.2. Hem de ressaltar que si el corrent és molt alt 
i amb grans superfícies de contacte es pot produir la fibril·lació ventricular sense alterar 
la pell. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2 Quatre zones de Cremades sobre la pell, en funció 
la densitat de corrent i del temps d’exposició a la 
descàrrega 

 
 
 
 
 
 
 Tot seguit expliquem, a la taula II, els efectes sobre la pell en cada una de les 
quatre zones de cremades vistes a la figura 2.2. 
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Taula II 
Efectes sobre la pell en cada una de les quatre zones cremades 
 

Zona  Cremades 

0 Normalment no hi ha cap alteració de la pell, només si el 
temps d’exposició és de varis segons, aleshores la pell en 
contacte amb l’elèctrode és torna gris i rugós.  

1 La pell es torna roja i s’inflen les vores de la pell en contacte 
amb l’elèctrode.  

2 La pell que està a sota de l’elèctrode es torna bruna. Si la 
durada de l’exposició és de varies desenes de segon, la pell a 
sota de l’elèctrode s’infla. 

3 Es pot carbonitzar la pell.  
 
 
 
 
 El període de vulnerabilitat afecte a una part petita del temps del cicle cardíac, 
durant el que la fibra del cor està en estat homogeni d’excitabilitat i la fibril·lació 
ventricular i es pot produir al excitar amb prou nivell de corrent. Aquest període es 
correspon amb la primera part de l’ona T de l’electrocardiograma i aproximadament 
abasta un 10% del cicle cardíac complet, vegeu la figura 2.3. A la mateixa figura 3 
reproduïm un electrocardiograma atacat per una fibril·lació ventricular, juntament amb 
els efectes sobre la tensió arterial. Quan es produeix una fibril·lació ventricular, la tensió 
arterial oscil·la i tot seguit cau, en uns segons, fins a nivells mortals. 
 

 
 

Fig. 2.3 Període de vulnerabilitat del cicle cardíac 
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 Per acabar aquest apartat, tractem la durada del contacte elèctric del cos humà que 
juntament amb la intensitat de corrent és el factor que més pot influir en el desenllaç d’un 
accident. Per exemple en corrent altern i intensitats de corrent per sota de 100 mA, la 
fibril·lació espot produir si el temps d’exposició és més gran de 500 ms, figura 2.1 (b). 
 
 
 
2. 2 Impedància del cos humà 
 
 Com que el pas corrent pel cos humà presenta una oposició al pas del corrent que 
depèn de moltes circumstancies: freqüència, temperatura, grau d’humitat de la pell, 
superfície i pressió de contacte, etc., la modelem com una impedància amb elements 
capacitius i resistius. El circuit equivalent del cos humà és una resistència en sèrie amb el 
paral·lel d’una capacitat amb una resistència, figura 2.4 (a). D’aquest circuit es dedueix 
que per a baixes freqüències la impedància del cos humà és resistiva pura i per a altes 
freqüències la impedància és el mòdul de Z. A la figura 4 (b) podeu veure un cas en què 
l’elèctrode d’un usuari toca de forma accidental un voltatge de 220 Veficaços. Observeu que 
el voltatge de 220 Veficaços troba en el seu camí cap a terra la impedància elèctrode de 
metall – mà, la impedància del cos humà i finalment la impedància peu terra. 
 

 
 

Fig. 2.4 (a) Impedància equivalent del cos humà i (b) Ztotal amb la impedància mà – elèctrode i peu – terra. 

 
 
 
 
 Fins a voltatges de contacte de 50 V de corrent altern, la impedància de la pell 
varia (inclús en una mateixa persona) amb factors externs com la temperatura, la humitat, 
etc. Tanmateix dels 50 V cap amunt, la impedància de la pell es fa petita molt ràpidament 
i pot arribar a ser molt petita si la pell està perforada. 
 La impedància interna del cos humà es pot considerar essencialment resistiva. 
Amb la particularitat de que la resistència dels braços i les cames és molt més gran que la 
del tronc. A més a més, per a grans voltatges, la impedància interna cos és l’única que es 
té en compte. A la figura 2.5 podeu veure les impedàncies d’alguns recorreguts comparats 
amb els trajectes mà – mà i mà dreta – peu dret que es consideren com a impedàncies de 
referència. 
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Fig. 2.5 Impedància interna de l’organisme respecte a mà - mà i mà – peu. 
 
 
 A les taules III i IV podeu veure la impedància total del cos humà en funció del 
voltatge aplicat, per a corrent altern (50 – 60 Hz) i corrent continu, per a la trajectòria mà 
– mà i pell seca i un elèctrodes de contacte de 50 – 100 cm2 que es pren com a referència, 
referència 2 (NTP400) d’aquest mateix treball. 
 
 
 
 
Taula III 

Impedància del cos humà, |Z| en funció del voltatge aplicat, per a corrent altern, 
trajectòria mà – mà, pell seca, freqüència 50 – 60 Hz i superfície de contacte de             
50 – 100 cm2. 
 

Voltatge de 
contacte (V) 

 
Impedància (Ω) del cos humà no superades pel 

 5% persones 50% persones 95% persones 

25 1.750 3.250 6.100 
50 1.450 2.625 4.375 
75 1.250 2.200 3.500 
100 1.200 1.875 3.200 
125 1.125 1.625 2.675 
220 1.000 1.350 2.125 
700 750 1.100 1.550 

1.000 700 1.050 1.500 
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Taula IV 

Impedància del cos humà, R en funció del voltatge aplicat, per a corrent continu, 
trajectòria mà – mà, pell seca i superfície de contacte de 50 – 100 cm2. 
 

Voltatge de 
contacte (V) 

 
Impedància (Ω) del cos humà no superades pel 

 5% persones 50% persones 95% persones 

25 2.200 3.875 8.800 
50 1.750 2.990 5.300 
75 1.510 2.470 4.000 
100 1.340 2.070 3.400 
125 1.230 1.750 3.000 
220 1.000 1.350 2.125 
700 750 1.100 1.550 

1.000 700 1.050 1.500 
 
 
 
 
 Les variacions de la impedància del cos humà en funció del voltatge aplicat en 
relació a la superfície de contacte es pot veure a la figura 5. A la instrucció MIE BT 001 
article 58 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió es considera que la resistència del 
cos humà entre la mà i els peus és de 2.500 . 
 
 
 
 
2. 3 Voltatge aplicat 
 
 El voltatge aplicat per ell mateix no és perillós el que és realment perillós es el 
corrent que pot circular pel cos humà. Si la resistència del cos humà és baixa es pot 
generar un corrent molt alt i per tant perillós. El límit del voltatge de seguretat aplicable 
al cos humà el proporciona un valor d’intensitat que no suposi cap risc per a la persona. 
 La relació entre la intensitat i el voltatge no és lineal perquè la resistència del cos 
humà varia amb el voltatge aplicat, vegeu la figura 2.6.  
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Fig. 2.6 Impedància interna de cos humà en funció 
del voltatge i amb la superfície de contacte com a 
paràmetre (50 Hz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A més a més de se funció del voltatge, la resistència del cos humà depèn de la 
trajectòria del corrent i del grau d’humitat de la pell. Per tant, no hi haurà un únic voltatge 
de seguretat, sinó que hi haurà infinits voltatges de seguretat, cada un correspon a una 
funció de les variables citades. Els voltatges de seguretat acceptats per el REBT MIBT-
21/2.2 són 24. 
 
 
 
 
2. 4 Freqüència del corrent altern 
 
 Normalment per a ús domèstic i industrial la freqüència del senyal AC és de 50 
Hz (60 Hz als USA), i per tant ens hem de protegir per a accions perilloses d’aquestes 
freqüències. Però cada vegada es fan servir freqüències més altes per a subministrar 
potència als equips electrònics: 400 Hz a l’aviació, 450 Hz per fer soldadures, 4.000 Hz 
a electroteràpia i fins a 1 MHz d’alimentadors de potència. 
 
 
 
 
2. 5 Impedància total  
 
 Experimentalment, s’han fet mesures de les variacions de la impedància total del 
cos humà i amb animals amb tensions que van de 10 V fins a 1.000 V de corrent altern i 
freqüències entre 25 Hz i 20 kHz. Dels resultats d’aquestes mesures tenim la figura 2.7, 
que ens diu la impedància total |Z| del cos humà en funció de la freqüència i, voltatges 
de contacte entre 10 i 1.000 volts i per a un trajectòries mà – mà o mà – peu. 
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Fig. 2.7 Impedància total en funció de la freqüència i el voltatge per a un trajectòries mà – mà o mà peu 
 
 
 
 
 Per a tensions de contacte d’algunes desenes de volts, la impedància total de la 
pell decreix proporcionalment quan la freqüència es fa més gran. Per exemple, a 220 V 
amb una freqüència de 1.000 Hz, la impedància de la pell gairebé es la meitat de la que té 
a 50 Hz. Això és provocat per la influència de l’efecte capacitiu de la pell. 
 No obstant aquesta dada, a altes freqüències baixa el risc de fibril·lació ventricular 
però romanen els efectes tèrmics. Amb efectes terapèutics, normal a la medicina, fer 
servir altes freqüències per generar un calor profund a l’organisme humà. De 100 MHz en 
amunt no es coneixen valors experimentals de defineixin llindar de quedar se enganxat al 
cable elèctric ni els llindars de fibril·lació ventricular. Tampoc es coneixen incidents 
greus, exceptuant les cremades provocades per intensitats “d’alguns ampers” que són 
funció de la durada del pas del corrent. 
 El corrent continu, en general, no és tant perillós com el corrent altern, atès que 
entre altres raons, és més fàcil expulsar els elèctrodes que tenim agafats amb la mà (per 
exemple). A més a més per a contactes amb durades més grans que el període del cicle 
cardíac (1 s a 500 ms , gràfiques figures 2.1 (a) i 2.1 (b), el llindar de fibril·lació 
ventricular és molt més alt que en corrent altern. 
 
 
 
 
2. 6 Camí del corrent pel cos humà en un incident  
 
 La gravetat d’un incident al tocar un humà una voltatge perillós depèn del camí 
recorregut dins el cos humà fins que arriba a terra. Una trajectòria més llarga tindrà, en 
principi, una resistència més gran i per tant menys intensitat. Això no és garantia de 



2 Seguretat de les persones i del vaixell, el parallamps 

 
 
 

 17

seguretat màxima, doncs pot travessar òrgans vitals (cor, pulmons, fetge etc.) i provocar 
lesions molt greus. Els camins que travessen el tòrax o el cap ocasionen uns danys més 
alts. 
 A les figures 1 (a) i (b) hem indicat els efectes (zones) de la intensitat en funció 
del temps d’aplicació. Aquestes figures, hem dit que s’han fet per el camí mà esquerra – 
als dos peus. Per altres camins, s’aplica el factor de corrent “de cor F”, que permet 
calcular el risc equivalent dels corrents per a recorreguts o camins diferents que travessen 
el cos humà, a la figura 2.7 podeu veure el factor de corrent “de cor F” per a diferents 
trajectòries de corrent 
 

 
 

Fig. 2.7 Factor de corrent “de cor F” per a diferents trajectòries de corrent 
 
 
 
 
 Si al corrent que travessa el cos humà fent un camí determinat li diem Ih i al 
corrent mà esquerra – dos peus li diem Iref, podeu posar que el factor de corrent de cor F 
és  
 

h

ref

I

I
F =  

 
 Lògicament, el factor de corrent “de cor F” val “1” pel trajecte utilitzat per 
generar les figures 1 (a) i (b). Per qualsevol altre trajecte hem de modificar pel factor que 
hem posat a la figura 7. Així el trajecte més perillós és el pit – mà esquerra ( F = 1,5) i el 
menys perillós és el d’esquena – mà esquerra. Un trajecte qualsevol de 200 mA amb 
trajectòria mà – mà (F = 0,4) té un risc equivalent de corrent de 80 mA (Ih × F = Iref ;     
Iref = 200 × 0,4 = 80 mA). 
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2. 7 Cas pràctic  
 
 Suposeu el cas pràctic d’una instal·lació que no porta protecció. A la figura 2.8 (a) 
amb un diferencial podeu veure que la instal·lació alimenta un motor sense presa de terra. 
En un moment determinat es produeix una derivació o pèrdua que genera una diferencia 
de potencial entre la carcassa i terra de 150 volts. Tot seguit una persona toca la carcassa 
del motor, figura 2,8 (b). La resistència de la persona és de 1.500 .  
Es demana: 
 1 Intensitat màxima que circula per la persona, sinó funciona el diferencial. 
 2 Temps màxim d’actuació del diferencial per no arribar als llindars de no deixar  

el cable i de fibril·lació ventricular, tant en corrent altern de 50 Hz com en 
corrent continu ascendent. 

 3 Dir, segons la legislació vigent, quin ha de ser el temps màxim de resposta  
permès per engegar l’interruptor diferencial. 

 

 
 

Fig. 2.8 Cas pràctic 
 

1) Per la llei d’ohm (V = Ih ×R):    
500.1

150
Ih =  = 0,1 A = 100 mA 

2) En corrent altern 
Mirant el dibuix (b) veiem que la trajectòria és mà dreta – peus que té un factor de 
cor F = 0,8. Que fa un risc equivalent de corrent Iref de 
 

=×= href IFI  0,8 ×100 = 80 mA 

 
Interpolant en el gràfic de corrent altern de la figura 1 (a) 
 
• El llindar quedar se enganxat al cable elèctric ≈ 50 ms = 0,05 segons 
• El llindar de fibril·lació ≈ 550 ms = 0,55 segons. 
 
En corrent continu 
Interpolant el gràfic de corrent continu de la figura 1 (b) 
 
• El llindar quedar se enganxat al cable elèctric ≈ 100 ms = 0,1 segons 
• El llindar de fibril·lació ≈  (no s’hi arriba mai). 
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3) Segons la norma d’obligat compliment UNE 20.383-75 (MIE REBT – 044) en el 
seu apartat 18, per a un interruptor automàtic diferencial de intensitat diferencial 

d’arrenc de IN ≤ 30 mA. Si el corrent I es igual o està per sobre del corrent 

d’arrenc IN, els temps d’arrenc ta de l’interruptor diferencial són diferents. Per a I 

= IN, ta < 0,2 s. Per a I = 2 IN, ta < 0,1 s. Per a I = 10 IN, ta < 0,04 s. 
 

Pel nostre cas, I = Ih = 100 mA i I = IN = 0,03 A = 30 mA i fent una regla 
de tres queda 
 

NδNδ I3,3I
30

100
I ==  

 
Com que el corrent I està entre els valors  2 IN < I < 10 IN el temps 

d’arrenc del diferencial està entre 0,04 segons i 0,1 segons, valors molt més petits 
als llindars de la fibril·lació ventricular de 0,55 s i  (apartat 2). 

En conclusió, en aquest cas l’interruptor diferencial s’engega i desconnecta 
la instal·lació abans que es produeixi fibril·lació ventricular en una persona amb 
condicions fisiològiques normals. 

 
 
 
3 Grau de protecció IP  
 
 El Grau de Protecció IP fa referència a l’estàndard IEC 605293 que es fa servir 
molt com a referència per donar les dades dels equips electrònics. Subministra a l’usuari 
i fabricant dels equips electrònics un sistema que permet classificar els diferents graus 
de protecció dels equips. 
 Aquest estàndard ha estat desenvolupat per a qualificar d’una manera 
alfanumèrica els equips electrònics en funció del seu nivell de protecció contra l’entrada 
de materials estranys. Per mitjà de l’assignació de diferents codis numèrics, el grau de 
protecció de l’equip pot ser identificat de manera ràpida i fiable. La nomenclatura 
estàndard és IP [1 dígit] [2 dígit]. Per exemple, quan un equip té un grau de protecció 
amb les sigles IP67 vol dir 
 

• Les lletres IP (International Protection) identifiquen l’estàndard 
• El valor 6 del primer dígit numèric descriu el nivell de protecció pel pols.  
• “El pols no pot entrar mai” 
• El valor 7 del segons dígit numèric descriu el nivell de protecció en front 

a líquids (normalment aigua) en el nostre cas: “L’objecte ha de resistir 
(sense filtracions) la immersió completa a 1 metre dins de l’aigua i 
durant un temps de 1 hora. 

 
 En general podeu establir que com més gran és el grau de protecció IP més 
protegit està l’equip. Actualment la majoria dels sensors inductius, capacitius i 

                                                 
3 IEC 60592: Degrees of protectionby enclosures (IP Code). International Electrochemical Comission, Geneva 
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fotoelèctrics comercials tenen un nivell mínim d’I’P67, pel que són aptes per suportar la 
majoria dels ambients agressius que es troben a la indústria. 
 L’estàndard alemany DIN 40050-94 és una expansió de l’IEC 60529. Aquest 
estàndard ha estat pensat per a equips electrònics per a vehicles a la carretera, sotmesos a 
lates pressions i temperatures i en general estan sotmesos a atacs de líquids i químics. 
 Els contenidors dels equips, no només han de suportar els graus de protecció IP6X 
amb facilitat, si no que a més a més han de ser capaços de suportar el rentat amb aigua i 
netejadors industrials. 
 El procés de prova perquè un equip compleixi la norma DIN 40050-9 estableix 
que l’equip ha d’estar sotmès a raigs d’aigua amb un cabal entre 14 i 16 litres per minut, a 
80º C de temperatura, a una pressió entre 8 i 10 Mpa i a una distància entre 10 i 15 cm. A 
més  amés els raigs han de ser llençats des de diferents posicions respecte a l’horitzontal: 
0º, 30º, 60º, 90º, mentre que l’equip gira a 5 rpm sobre el seu propi eix durant almenys 12 
segons per a cada una de les posicions. 
 
 
 
3. 1 Primer dígit del codi IP 
 
 El primer dígit del codi IP ens diu el nivell de protecció contra el ingrés d’objectes 
sòlids. L’estàndard IEC 60529 estableix per al primer dígit que l’equip per a ser certificat 
ha de complir amb alguna de les següents condicions (l’equip es col·loca en el seu lloc de 
funcionament), taula V. 
 
Taula V 
Primer dígit IP, nivell de protecció contra objectes sòlids. 
 

Nivell Objecte entrat Protecció contra 

0 ---- Sense protecció 
1 < 50 mm L’element que s’utilitza per a la prova (esfera de 50 

mm de diàmetre) no ha d’arribar a entrar del tot  
2 < 12,5 mm L’esfera de 12,5 mm de diàmetre no ha d’arribar a 

entrar del tot 
3 < 2,5 mm  

L’esfera de 2,5 mm de diàmetre no ha d’arribar a 
entrar ni mínimament 

4 < 1 mm L’esfera d’1 mm de diàmetre no ha d’arribar a 
entrar ni mínimament 

5 Protegit pel pols L’entrada del pols no es pot evitar, però aquest pols 
no ha d’entrar en una quantitat que interfereixi el 
correcte funcionament de l’equip 

6 Protecció forta 
pel pols  

El pols no pot entrar en cap circumstància 

 

                                                 
4 DIN 40050-9 Straẞenfahrzeuge; -Schutzarten; Shultz gegen Fremdk örper, Wasser und Berűhen; Elektrische 
Ausrűstung (http://www.beuth.de/de/norm/din-40050-9/2079970) 
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3. 2 Segon dígit del codi IP 
 
 El segon dígit del codi IP ens diu el nivell de protecció contra el ingrés d’aigua. 
L’estàndard IEC 60529 estableix per al segon dígit que l’equip per a ser certificat ha de 
complir amb alguna de les següents condicions (l’equip es col·loca en el seu lloc 
habitual), taula VI. 
 
Taula VI 
Segon dígit IP, nivell de protecció contra ingrés d’aigua. 
 

Nivell Protecció contra Resultats esperats 

0 Sense protecció L’aigua entra a l’equip 
1 Degoteig d’aigua  No ha d’entrar hi aigua, quan la deixem caure des de 

200 mm d’altura de l’equip, durant 10 minuts (entre 
3 – 5 mm3 per minut) 

2 Degoteig d’aigua No ha d’entrar hi aigua, quan la deixem caure des de 
200 mm d’altura de l’equip, durant 10 minuts (entre 
3 – 5 mm3 per minut). La prova es farà quatre 
vegades, una per cada gir de 15º tant en sentit vertical 
com horitzontal, des de la posició normal de treball 

3 Aigua 
polvoritzada 

(spray) 

No ha d’entrar aigua polvoritzada en un angle de 60º 
a dreta i esquerra de la vertical a un promig de 10 
litres per minut i a una pressió de 80 – 100kN/m2 
durant un temps més petit de 5 minuts. 

4 Raigs d’aigua No ha d’entrar l’aigua llençada des de qualsevol 
angle a un promig de 10 litres per minut i a una 
pressió de 80 – 100kN/m2 durant un temps més petit 
de 5 minuts. 

5 Raigs d’aigua No ha d’entrar l’aigua llençada a raig (des de 
qualsevol angle) per mitjà d’un canut de 6,3 mm de 
diàmetre a un promig de 12,5 litres per minut i a una 
pressió de 20 kN/m2 durant més de 3 minuts i a una 
distància de més de 3 metres. 

6 Raigs d’aigua 
molt forts 

No ha d’entrar l’aigua llençada a raig (des de 
qualsevol angle) per mitjà d’un canut de 12,5 mm de 
diàmetre a un promig de 100 litres per minut i a una 
pressió de 100 kN/m2 durant més de 3 minuts i a una 
distància de més de 3 metres. 

7 Immersió 
completa a 

l’aigua.  

No ha d’entrar hi aigua 
L’objecte a de suportar sense cap mena de filtració la 
immersió completa a 1 metre durant 30 minuts 

8 Immersió 
completa i 
continua a 

l’aigua. 

L’equip electrònic ha de suportar (sense filtracions 
d’aigua) la immersió completa i continua a una 
profunditat i un temps determinat que especifica el 
fabricant del producte amb l’acord del client, però 
sempre que les condicions siguin més severes que les 
especificades per el valor 7 
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4 Protecció dels llamps en un vaixell 
 
 El llamps (Lightning) són una raresa en algunes parts del món, però en altres són 
un fenomen molt comú. A tot el món s’ha calculat que en un any es produeixen unes 
16.000.000 turmentes amb llamps. 
 Atès que els llamps tendeixen a xocar amb objectes situats en punts alts, un bot a 
l’aigua és particularment vulnerable, un veler amb el seu pal major és un objectiu clar 
dels llamps. La tradicional resposta a aquesta situació ha estat utilitzar el pal major com 
a captador de llamps i conduir l’energia de forma segura cap al fons del mar i, així 
subministrar un cert grau de protecció per al bot i els seus ocupants. Mes recentment 
amb la mateixa finalitat s’han fet servir dissipadors de l’energia dels llamps [1], que el 
llamp troba en el seu camí pel vaixell cap al fons marí. 
 Les normes ABYC, ISO i NFPA (National Fire Protection Association) tenen 
estàndards que fixen la instal·lació de sistemes per a la protecció contra el llamps. 
 Els llamps es creen en els núvols quan xoquen entre si partícules de glaç que hi 
ha al núvols. El resultat d’aquest xoc és el llamp i el tro. Les partícules generalment són 
de dos tipus: petites gotes de pluja glaçades i calamarsa. A causa de xocs entre els dos 
tipus de partícules, les partícules petites de glaç queden positivament carregades (+) i 
deixen la mateixa càrrega però de signe contrari a la calamarsa (-). Les partícules 
petites, al pesar menys, fan camí cap amunt, causant que la part de dalt dels núvols 
estigui carregada positivament. Les partícules de calamarsa resten carregades 
negativament a la part baixa del núvol. 
 Observeu que el núvol està a un potencial negatiu respecte a terra, que té el 
potencial de referència. Per tant el mar està a potencial positiu respecte al núvol. La 
diferència de voltatge entre el núvol i la superfície de la Terra o del mar esdevé molt 
gran. Tanmateix com que l’aire és un bon aïllant i s’ha creat una gran càrrega, arriba un 
moment en què salta un gran corrent en el buit (gap) que hi ha entre el núvol i el mar. 
Quan l’energia acumulada arriba a un nivell es genera una espurna gegant (spark) que 
en el seu camí cap a terra ionitza l’aire, realment hi ha un seguit de petites espurnes que 
es van fent grans (stepped leaders), vegeu la figura 2.9 (a). L’aire ionitzat és un bon 
conductor, és genera un gran corrent en microsegons. 
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Fig. 2.9 (a) Llamp fet per petites descàrregues (Stepped leader) unides en una espurna gegant i (b) con de seguretat. 
 
 
 
 
4. 1 Parallamps 
 
 El sistema de protecció contra els llamps es basa en posar una barra metàl·lica a 
l’aire i en el lloc més alt possible (lightning rod). Aquesta barra té una resistència molt 
petita i està connectada al terra del vaixell. Aquest terminal aeri subministra un camí 
perquè la càrrega de la superfície de la terra sigui llençada cap al núvol, ionitzant el camí 
del llamp i carregant encara més l’atmosfera que està en contacte amb la barra metàl·lica. 
El camí de baixa resistència travessa el bot que està dissenyat per aguantar la descàrrega i 
així protegir la tripulació i el bot, esperem que també, els sistemes elèctrics i electrònics. 
Encara que aquest últim aspecte és molt més difícil. 
 En essència, aquest tipus de protecció posa un punt conductor tant alt com sigui 
possible i el connecta a terra o a l’oceà. Els electrons són atrets des de la superfície de 
l’oceà cap al núvol i s’acumulen en el punt conductor del parallamps (lightning rod). Els 
electrons acumulats al ser de la mateixa càrrega es repelen un a l’altre i, hi ha una pressió 
d’electrons a l’atmosfera que l’envolta (+) que neutralitza el electrons del punt conductor. 
Quan la càrrega té el nivell necessari per el llamp, els electrons s’acumulen en qualsevol 
superfície metàl·lica inclòs el pal major, sense mirar si és bon conductor o està posat a 
terra. Qualsevol llamp seguirà el camí de mínima resistència. El cim del pal major, amb 
metall conductor o sense, probablement n’és un d’aquests punts. Si el pal major té una 
gran resistència perquè no està posat a terra, incrementa amb tota probabilitat els danys. 
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Tot i el que hem dit, s’ha de tenir en compte que el procés de concentrar les càrregues en 
el punt més alt del pal major augmenta la possibilitat de captar un llamp i que és millor 
no equipar el bot amb parallamps sinó tenim camins alternatius per a la descàrrega del 
llamp segurs. 
 Una errada en subministrar un camí adequat cap a terra al llamp, farà que el llamp 
cerqui el seu propi camí i provocarà danys. Si el camí del llamp és passant per la gent, els 
matarà. Si el camí del llamp és baixant per un pal major de fusta humit, camí molt 
resistiu, generarà una tremenda quantitat de calor que el pot trencar. Si el camí del llamp 
cap a terra passa per una àrea inadequada per dissipar el calor del casc, pot fer un forat a 
la fibra de vidre. Un parallamps ben posat a terra no aturarà el llamp, però farà més petits 
el danys. 
 
 
 
 
4. 1. 1 Con de protecció 

 
 El con de protecció és un concepte que ens serveix com a guia per a dissenyar 
sistemes de protecció contra els llamps. La idea és que un parallamps ben posat a terra 
subministra una zona de protecció per una àrea al voltant de la seva base amb un radi 
igual a l’altura del pal major. Vegeu la figura 2.9 (b). 
 
 
 
 
4. 1. 2 El camí a terra 

 
 El que es fa servir com a parallamps (ligthning rod) és una a punta metàl·lica 
d’uns 150 mm2 per damunt de qualsevol objecte del bot. Aquesta punta ha d’estar 
connectada tant directament com sigui possible a terra. 
 Totes les connexions elèctriques s’han de fer amb connectors estàndards de 
molta qualitat i protegi’ls contra la corrosió com protectors retràctils i grasses. Evitar 
tant com es pugui el soldador per fer connexions perquè el calor generat pot malmetre la 
unió i fer que els commutadors fallin.  
 
 
 
4. 1. 3 Camins paral·lels 

 
 La zona de protecció limitada pel con, no blinda del tot el vaixell contra els 
llamps. Doncs com que el conductor principal del parallamps té inevitablement una 
resistència a terra, en cas que un llamp xoqui amb el parallamps, aquesta resistència pot 
fer que el llamp vagi a terra per un altre camí que no és el del conductor principal, que 
anomenem camí paral·lel, figura 11. El cas d’un veler, l’ormeig pot ser és un camí 
paral·lel. 
 El grau en què un llamp seguirà aquest camí paral·lel és inversament 
proporcional a les resistències d’aquests camins comparades amb la resistència del camí 
principal (Lightning path). Encara que les resistències dels camins paral·lels sigui 
relativament altes comparades amb la resistència del camí principal, atesos els grans 
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corrents i voltatges que intervenen en un llamp, pels camins paral·lels també hi passaran 
grans corrents quan es produeixi un llamp. 
 Si els camins paral·lels no tenen baixa resistència a terra, el comportament amb 
llamp esdevé imprevisible. Aquest cas succeir, per exemple, si una persona toca 
l’ormeig carregat i la roda del timó (Steering Wheel) que està posada a terra. Per evitar 
aquesta incertesa, tots els camins paral·lels s’ajunten al terra principal (Lightning 
grounding). 
 A més a més del conductor principal que ve del pal major, qualsevol altre camí 
pel que es pugui propagar el llamp s’ha de posar a terra de forma segura. Per fer ho, 
connectem com a mínim un cable 6 AWC (13 mm2) des de la base de l’ormeig (argolla 
que agafa els tirants del pal major) al terra general. Es posa un cable directe a ground 
per a cada argolla dels tirants i que es connectin tots en el mateix punt al terra. Al posar 
tots els camins paral·lels d’aquesta manera té l’avantatge de que la majoria de cables 
que poden portar l’energia del parallamps cap terra estan posats de manera més o menys 
vertical, mentre que el cablat electrònic i elèctric en el bot és està posat principalment de 
forma horitzontal. Els dos conjunts de cables quan s’intercepten, majoritàriament 
formant angle recte. Aquesta disposició del cables fa que quan hi ha un llamp es 
minimitzi la producció d’espurnes entre cables. 

Quan es produeix un llamp, es genera un corrent molt gran pel cable vertical del 
parallamps que fa d’antena i indueix al voltant del cable un camps magnètic B. Aquest 
camp magnètic B i indueix sobre un cable tancat de superfície S que no està en contacte 
amb el cable un voltatge e (llei de Lenz o Faraday). El voltatge induït e serà zero si els 
vectors B i S són perpendiculars, és a dir si el cable del parallamps és perpendicular als 
cablats dels equips. 

 
 
 
 

Per minimitzar la possibilitat de la producció d’espurnes entre cables, els cablats 
han de formar un angle de no menys de 90º amb el cable del parallamps i qualsevol 
objecte de metall ha d’estar uns 1,8 m de qualsevol camí del llamp. El cable del 
parallamps s’ha posar al terra del vaixell (Grounding System) amb cables 6 AWC        
(13 mm2). Figura 2.10. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10 Estructura dels cables de protecció  
contra llamps en un vaixell.  
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 En un vaixell hi ha dues terres, groundings, en principi no connectades. Una terra 
interior al que van tots els cables de coure a prop línia de flotació (es fa servir pels 
llamps). I una terra exterior (es fa servir contra la corrosió i protecció contra descàrregues 
elèctriques).  
 És essencial que les dues terres (a dins i a fora del bot) estiguin elèctricament 
connectades. Sinó els corrents provocats pels llamps que circulen pel bus intern poden 
saltar, travessant el casc al bus extern i provocar un forat en bot. 
 
 
 
 
4. 1. 4 Protecció dels equips electrònics 

 
 Encara que no hi ha res que pugui subministrar una protecció total d’un equip 
electrònic enfront a descàrregues directes o voltatges induïts, certes mesures poden 
millorar aquest aspecte. 

Fer els cables de connexió entre els equips electrònics (positiu, negatiu i antena) 
el més curts possibles, sense llaços i que el cablat del circuits electrònics formi un angle 
recte amb el cables verticals que van al terra del llamps (Lightning Grounding). Si és 
possible durant una tempesta desconnecteu aquests cables dels equips electrònics, amb 
l’excepció cables de massa a les capses d’equipaments metàl·lics o xassís. A la pràctica 
rarament es desconnecten. 

Els cables més rellevants dels equips electrònics acostumen a ser inaccessibles, 
en qualsevol cas els equips es poden necessitar durant la tempesta. Aleshores el proper 
pas és fer una protecció dels circuits. Els circuits breakers (magnetotèrmic i diferencial) 
i els fusibles no actuen. Per a un transitori d’un llamp, el temps de resposta a pics (Surge 
o Overvoltage) de voltatge o corrent d’un Breaker és massa lent. Quan succeeix un 
llamp, abans que el Breaker o el fusible s’activi el llamp salta els seus terminals. 
 Per protegir un circuit electrònic contra llamps, els cables es posen a dins d’una 
capsa i la capsa es posa a massa, aquesta estructura rep el nom d’arrestor. És a dir, el 
llamp té un camí més fàcil cap a terra per la carcassa del cable que no pel circuit 
electrònic. Per veure com és un arrestor i l’estructura d’un equip de ràdio protegit contra 
el llamps, aneu a la figura 12. Si arriba un llamp per l’antena en direcció al Ground, el 
llamp salta directament cap a terra sense passar pels circuits electrònics perquè és un 
camí d’impedància més baixa. 
 

 
 

Fig. 12 (a) Arrestor supressor d’un transitori per un cable coaxial i (b) emissora protegida per varis arrestors 
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 Els components electrònics per protegir un circuit electrònic contra pics (Surges) 
que es formen en els transitoris es coneixen com supressors dels pics de voltatge 
transitoris o TVSS (Transient Voltage Surge Suppressors). 
 Els TVSS, en circumstàncies normals no actuen, però en el cas en què hi hagi un 
pic de voltatge (Spike) que sobrepassi un nivell de voltatge determinat (Clamping 
_Voltage), desvien el pic a massa.  
 A la literatura que tracte el tema de protectors de sobretensions o sobrecorrents es 
fa referència al Maximum Continus Operating Voltage o MCOV, per a circuits AC. 
L’MCOV és el màxim voltatge que el dispositiu aguanta en funcionament continu sense 
danyar se. Quan es produeix un llamp aquest voltatge és fàcilment superat. En un circuit 
corrent altern 120 V, l’MCOV pot ser tan baix com 130 V, si fem servir TVSS el voltatge 
màxim va de 330 V fins a 440 V. En un circuit amb TVSS, el temps típic per arribar a 
fixar el voltatge (Clamping Voltage) és de desenes de nanosegon. 
 Molts cops els Surges o Overvoltages són més causats per fallades elèctriques i 
electròniques que per altres causes. Molt circuits TVSS són dissenyats per tractar Surges 
que tenen una durada molt més petita que els transitoris associats amb els llamps. 
 Hi ha dispositius TVSS que desconnecten la càrrega quan es produeix un 
sobrevoltatge i es torna a connectar a connectar quan desapareix la causa. Noteu que un 
dispositiu TVSS és cablat entre el positiu de la font d’alimentació i Ground. Quan es 
produeix un transitori de voltatge en un circuit que té un TVSS, el TVSS triga un cert 
temps en respondre, durant aquest temps el voltatge i el corrent augmenten molt el seu 
valor. Per millorar alguns aspectes del funcionament del dispositiu TVSS es posa un 
condensador surge (Surge Capacitor) en paral·lel amb la font d’alimentació 
 Un condensador surge és un dispositiu que està instal·lat en el mateix circuit i el 
temps de resposta és zero. El corrent que aquest tipus de condensador pot absorbir, 
generalment està limitat a alguns ampers. Per aquesta raó treballant amb llamps, el 
condensador Surge treballarà en paral·lel amb un TVSS. Subministra una addicional de 
protecció dels circuits AC, doncs pot manegar pics ràpids i de baixa energia en què el 
TVSS és massa lent. A la figura 13 podeu veure l’efecte d’un circuit TVSS i un 
condensador amb un senyal que té sobretensions (Surge). Noteu que el circuit amb TVSS 
limita el transitori ràpid però no el treu, mentre que el condensador si que el treu. 
 
 
 
 
 

Fig. 132 (a) Senyal amb un pic, (b) 
senyal que passa per un TVSS i (c) 
senyal que passa  
per un condensador 

 
 
 
 
 
 L’altre element a protegir és l’antena. L’antena és un dispositiu electrònic que és 
casi impossible de protegir d’un xoc directe d’un llamp encara que fem servir arrestors 
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(un fabricant de protectors d’antena de qualitat és Polyphasor5. La millor manera de 
protegir una antena i equips adherits és desconnectar la completament des del equips 
associats amb ell, el cable de ground i el positiu i negatiu de la font d’alimentació. 
 En vaixells amb només un pal major, és bo no posar l’antena en el pal major sinó 
en una altre lloc. Particularment quan la transmissió i recepció del senyal no depèn de 
l’altura de l’antena sobre el nivell del mar, per exemple els senyals de la navegació per 
satèl·lit i el GPS. 
 
 
 
4. 1. 5 Protecció de la gent 

 
 Atès que la protecció que ens pot permetre la zona de protecció no és absoluta, 
la millor manera de contribuir a la protecció de la gent és que les persones, quan s’està 
produint un temporal amb llamps, estiguin tancades a dins del bot tant com puguin. Si la 
persona està obligada a estar a coberta, no penjar les mans i els peus per la borda i evitar 
tot contacte amb objectes de metall. 

És molt important amb les mans no tocar dos objectes de metall alhora (roda del 
timó i tirants del pal major, Wheel-Backstay i Steering). Perquè els potencials induïts 
pel llamp en els aparells de metall poden ser molt diferents i si en toquen dos alhora pot 
passar pel cos humà corrent molt grans. 
 
 
 

Preguntes 
P.1 Resoldre el problema dels protector pel cas de 48 V de corrent continu. (Per una 

resistència de la persona de 2kΩ, el corrent és de 24 mA (48/2kΩ).Puc aguantar 
1segon de temps d’exposició (figura 2.1), en aquest temps poden actuar els 
protectors.) 

P.2 Fer una recerca de normativa sobre parallamps marins. 
 
 

                                                 
5 http://www.polyphasor.com 
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3 Xarxes d’alimentació, corrosió i proteccions 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 En aquest capítol estudiarem els avantatge i els desavantatges de les dues formes 
de distribució d’energia elèctrica en un vaixell i les proteccions contra efectes no 
desitjats. Els dos sistemes de distribució d’energia elèctrica empleats en un vaixell són: 
l’alimentació en corrent continu DC (Direct Current) de 12V o 24 V i l’alimentació en 
corrent altern AC (Alternating Current) de 120 V o 240 V. Sempre que parlem 
d’alimentació en AC i no diguem el contrari, els voltatges i corrents alterns es mesuren 
en valor eficaç. 
 A igualtat de potència, en sistemes alimentats en DC es tria els 24 V enfront als 
12 V, per disminuir la quantitat de coure dels cables empleats per fer la instal·lació. En 
canvi les instal·lacions a 12 V, es trien principalment perquè hi ha molts equips 
electrònics alimentats a 12 V. Aquest sistema de distribució d’energia elèctrica té dos 
cables elèctrics (wires) viu o pol positiu i ground o pol negatiu. El punt de referència 
dels voltatges de corrent continu o DC ground està unit al pol negatiu de la bateria. 
 A igualtat de potència, en sistemes AC la tria és entre 120 V o 240 V, si els 
equips utilitzen el sistema americà o l’europeu. En aquest cas, a 240 V, el diàmetre dels 
cables elèctrics són més petits que en el cas d’una alimentació de 120. Aquest sistema 
de distribució té tres cables elèctrics: viu, neutre i ground. En corrent altern, el punt de 
referència dels voltatges és l’AC ground que es connecta a una placa connectada amb el 
terra. 
De la manera com es connectin l’AC ground, el neutral i DC ground en un determinat 
punt comú, els usuaris quedaran protegits contra descàrregues elèctriques o el casc del 
vaixell quedarà protegit contra la corrosió. En aquest capítol estudiarem les maneres de 
protegir la tripulació de possibles descàrregues elèctriques i com atacar la corrosió 
marina i formes de protegir el casc del vaixell contra la corrosió. 
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2 Protectors per a descàrregues elèctriques 
 
 Els equips electrònics que protegeixen a les persones contra possibles 
descàrregues elèctriques, tallen de forma ràpida el camí del corrent (viu o neutre) quan 
es produeix qualsevol incident que pot provocar una descàrrega sobre les persones. Els 
elements protectors es col·loquen en sèrie amb els cables que subministren la potència 
elèctrica, i poden ser fusibles: interruptor magnetotèrmic i interruptor diferencial. 
 El fusible elèctric és el protector més senzill i econòmic, però no és el més 
eficaç. Un fusible és un tros de fil elèctric que es fon, i per tant queda obert, quan hi 
passa per ell un corrent prou gran per fondre’l. 
 Els interruptors (breakers) magnetotèrmics i els diferencials són uns equips 
electro - mecànics que es posen en sèrie amb la xarxa de distribució elèctrica i que 
s’obren no deixant passar corrent quan detecten un corrent no desitjat. La majoria són 
per a corrent altern però també n’hi ha per corrent continu. 
 L’interruptor magnetotèrmic atura el pas de corrent quan detecta que el corrent 
per un cable (per exemple el viu) ha arribat a un nivell corrent determinat i talla el 
circuit. L’interruptor magnetotèrmic basa el seu funcionament en dos efectes produïts 
per la circulació del corrent elèctric per un circuit: el magnètic i el tèrmic (efecte Joule). 
El dispositiu consta, per tant, de dues parts, un electroimant i una làmina bimetàl·lica, 
connectades en sèrie i per les que circula el corrent que va cap a la càrrega. Vegeu la 
figura 1 (a). 
 Quan circula corrent per sobre d’un cert nivell (entre 3 i 20 vegades el corrent 
nominal), l’electroimant obre el circuit en un temps de 25 ms. Aquesta part de la 
protecció està destinada a la protecció davant els curtcircuits, a on es produeix un 
augment ràpid i molt gran del corrent. 
 L’altra part, està constituïda per una làmina bimetàl·lica que quan s’escalfa per 
sobre d’un determinat límit es deforma i passa a la posició assenyalada en línia de traços 
que provoca, mecànicament, l’obertura del contacte C, figura 3.1 (a). Aquesta part és 
l’encarregada de protegir el circuit contra sobrecàrregues. 
 L’interruptor diferencial és un dispositiu electromecànic que es posa en les 
instal·lacions de corrent altern per protegir a les persones de derivacions de corrent 
causades per manca d’aïllament entre els conductors actius i terra. 
 En essència l’interruptor diferencial consta de dues bobines, col·locades en sèrie 
(una a cada extrem de la càrrega) amb els conductors d’alimentació de corrent que 
produeixen camps magnètics oposats i un nucli o armadura que quan detecten que el 
corrent del viu és diferent del corrent de retorn pel neutre perquè hi ha una fuita a terra 
obre els contactes C1 i C2. Vegeu la figura 3.1 (b). 

El llindar d’actuació d’un interruptor diferencial està entre 0,5 o 1 vegades la 
intensitat nominal. Així un diferencial de 30 mA, s’activarà entre 15 mA i 30 mA. El 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió6 exigeix que els interruptors diferencials de 
les instal·lacions domèstiques actuïn amb un corrent de fuites màxim de 30 mA i en un 
temps de 50 ms. 
 

                                                 
6 El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT (Espanya 2002) 
(http://www.mtas.es/insh/legislation/RD/REBT.htm)  
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Fig. 3.1 (a) Interruptor magnetotèrmic i (b) interruptor diferencial. 

 
 
 
3 Sistemes d’alimentació AC 
 
 El corrent altern, AC, és dels dos tipus distribució d’energia que elèctrica que 
estan presents en un vaixell. Els voltatges més utilitzats són: 120 V i 240 V, que són 
molt més grans que els voltatges DC estàndards i són potencialment mortals per a les 
persones. La importància de l’energia elèctrica AC en un vaixell li ve del fet que els 
equips alimentats amb AC són més econòmics que els alimentats en DC i perquè la 
xarxa de distribució d’energia elèctrica AC té menys pèrdues que la xarxa de distribució 
d’energia elèctrica DC. 
 El corrent AC té un “viu” (hot) per subministrar potència a les càrregues i un 
neutre (neutral) pel que el corrent subministrat retorna al generador pel neutre. Per 
generar corrent AC tenim: l’alternador/generador i el convertidor DC/AC, tant a terra 
(ashore) com a bord (on board). En el moll, el neutre es connecta a terra per mitjà d’una 
placa enterrada (Buried Ground Plate). El voltatge AC es mesura entre el viu i terra 
(ground). El voltatge AC varia contínuament i alternament entre valors positius i 
negatius en relació a terra. 
 
 
 
 
3. 1 La posada a terra d’equips alimentats amb AC 
 
 Atesa la perillositat que per a les persones té la manipulació d’equips alimentats 
amb energia elèctrica AC, estudiarem un sistema per protegir les persones de possibles 
mal funcionaments del sistema. 
 En una instal·lació que subministra energia elèctrica AC a una llar utilitzem dos 
cables, el viu i el neutre. El cable neutre ja hem dit que es posa a terra per mitjà d’una 
placa metàl·lica enterrada a l’entrada de la casa. Suposeu que el viu i el neutre 
alimenten un motor, per exemple el d’una rentadora, que està protegit per una carcassa 
metàl·lica de possibles cops i manipulacions.  
 Però si en un sistema sense protecció de cap tipus, es produeix un incident de 
forma que el viu toca la carcassa del motor o és produeix una fuita entre viu i carcassa. 
Aleshores la carcassa protectora es posa al voltatge del viu o una mica més petit 
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(depenent de la fuita) i qualsevol persona que toqui l’equip completa el circuit a terra i 
rep una descàrrega. El mateix fenomen es desencadena si hi ha una fuita de corrent 
(stray current) entre el viu i la carcassa perquè també la posa al potencial del viu. Tot 
això ho podeu veure a la figura 3.2 (a). En el moment de l’incident la carcassa del motor 
de la rentadora queda al potencial del viu i, com que no circula corrent els diferencials 
no actuen. Quan la persona toca la carcassa, posa la resistència del seu cos a terra i tanca 
el circuit. 
 Per millorar la seguretat del sistema s’afegeix un tercer cable anomenat Ground 
que està connectat en paral·lel amb la carcassa de l’equip i al neutre. Vegeu la        
figura 3.2 (b). 
 

 
 

Fig. 3.2 (a) Circuit AC sense protecció i (b) circuit AC amb protecció 

 
 Sense cap incident, el corrent pel cable de Ground és zero. Però si es produeix 
l’incident que posa la carcassa al potencial del viu es produeix un corrent molt gran que 
va cap a terra pel cable de Ground i actua el diferencial (breaker) o el fusible (fuse). En 
el cas més catastròfic de que no actues el diferencial i la persona toques la carcassa no li 
passaria corrent perquè està a potencial zero. 
 La norma ISO per als vaixells europeus permet desconnectar l’AC ground del 
DC Ground. Aquesta norma obliga a que el cable pel que li arriba energia elèctrica AC 
al vaixell estigui protegit pel diferencial (breaker) conegut com GFCB (Ground Fault 
Circuit Breaker) o també com: RCD (Residual Current Device), GFCI (Ground Fault 
Circuit Interrupter) o RCCB (Residual Current Circuit Breaker). 
 Un GFCB és un equip que detecta qualsevol diferència de corrent entre els 
cables del viu i del neutre i immediatament talla el corrent pel circuit. Aquest circuit, en 
alguns casos, elimina la necessitat de tallar l’AC ground, doncs elimina el corrent abans 
que es torni perillós. El mínim nivell de corrent que fa funcionar el GFCB és 5 mA als 
USA i 30 mA a Europa. Els temps de resposta del breaker a Europa és de 30 ms i als 
USA no hi ha requisits pel què fa a aquest temps.  
 
 
 
 
4 Sistemes d’alimentació DC 
 
 El corrent continu, DC, és una de les formes de distribuir l’energia elèctric en un 
vaixell. Els voltatges DC més utilitzats són 12 V i 24 V, encara que en un futur es 
podrien utilitzar voltatges més alts (36 V, 38 V).  La importància de l’energia elèctrica 
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DC ve del fet que, pràcticament, és l’única forma d’emmagatzemar energia elèctrica en 
un vaixell. 
 Segons el tipus de retorn del corrent a la bateria des de la càrrega, hi dos tipus de 
sistemes de transmissió d’energia elèctrica en corrent continu: retorn per terra (ground) i 
retorn aïllat. 

El retorn més comú és el retorn per Ground o terra, que consta d’un “viu” 
(positiu) a on es connecten totes les càrregues (llums, instruments, etc.) i un ground 
(negatiu) a on es connecta el pol negatiu de la bateria o DC ground, i alhora al casc 
metàl·lic del vaixell. Vegeu la figura 3.3 (a). Les diferents càrregues es connecten entre 
el “viu” i la carcassa metàl·lica. El principal avantatge d’aquest sistema és que només 
necessita un cable (viu) per connectar les diferents càrregues. 

Casi totes les instal·lacions en corrent DC en un vaixell fan servir el retorn per 
terra, amb un cable molt gruixut que connecta el negatiu de la bateria amb la al casc del 
vaixell. Encara que sigui el més usat, no és la millor opció en un vaixell, doncs és molt 
sensible a la resistència de connexió entre cada càrrega i terra. Una altra desavantatge és 
que es poden establir llaços de corrent que passen per l’hèlix i el casc per mitjà de 
l’aigua abans de tornar a la bateria i per tant provoquen corrosió. 
 El retorn aïllat es produeix quan substituïm el casc del vaixell per cable, almenys 
tant gruixut com el viu, vegeu la figura 3.3 (b). Aquest sistema necessita que 
l’alternador, el motor d’ arrenc o qualsevol altra càrrega només tingui accés (de fabrica) 
per dos terminals aïllats de terra. No és fàcil aïllar l’alternador i assegurar ne una 
instal·lació robusta per a vibracions. Una bona alternativa per a alternadors no aïllats és 
connectar el seu casc al negatiu de la bateria i així desactivar ne els seus corrents de 
fuites que provoquen corrosió, figura 3.3 (b). 

Per lluitar contra la corrosió es recomana que mireu periòdicament les 
connexions. Un motor d’arrenc té encara més difícil aïllar se que l’alternador, però com 
que només actuen durant uns segons, l’efecte de qualsevol corrent de pèrdues és molt 
petit, i també es connecta directament al negatiu, figura 3 (b). 
 Els sensors electrònics (temperatura, pressió de l’oli del motor, rpm, etc.) i en 
general qualsevol càrrega que tingui poc consum, generalment, és posada a terra pel 
casc. Els circuits posats a terra dels sensors poden captar radiacions no desitjades 
(interferències) que poden crear petits corrents des dels sensors cap a terra. Aquest petits 
corrents, només es poden eliminar si per cada sensor col·loquem un cable perquè faci el 
retorn al pol negatiu directament. Al no existir els corrents de retorn pel casc,         
figura 3.3 (b), no hi pot haver corrosió. 
 

 
 

Fig. 3.3 (a) Circuit DC amb retorn per terra i (b) circuit DC amb retorn aïlla.t 
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5 La corrosió marina 
 
 La corrosió és un fet sempre és present en un vaixell. La barreja de sal i diferents 
metalls és, per ella mateixa, suficient per causar corrosió galvànica. A més els 
potencials elèctrics (fuites d’equips electrònics, humitats, connexions en els docks etc.) 
que hi ha en un vaixell poden ser un catalitzador que generi grans corrents paràsits de 
corrosió. 
 És un fenomen físic, que es crea quan submergim metalls en fluid conductor 
(electròlit). Tots els metalls tenen un potencial elèctric específic respecte a un altre 
metall. Es comprova experimentalment que mai dos metalls tenen el mateix potencial 
elèctric. Si mantenim un metall com a referència, podem fer una taula respecte a un 
metall de referència. En el món marí l’elèctrode de referència més comú és mitja cel·la 
de plata/clorur de plata. A la taula I hem posat els potencials dels metalls de més ús a la 
marina [1], tots aquest potencials (en volts) s’han mesurat respecte a l’elèctrode comú 
de mitja cel·la de plata/clorur de plata. Si necessiteu algun potencial que ho hi és a la 
taula I podeu anar a la bibliografia citada. 
 
 
 
Taula I 

Potencials en volts dels metalls d’ús marí en volts respecte a un 
elèctrode de plata/clorur de plata [1]. 

 
Fa de Càtode (-), a Protegir        Fa d’Ànode (+), Sacrificat 

Acer inox. Níquel Plom Bronze Coure Ferro Alumini Zinc Magnesi 

-0,05 -0,20 -0,25 -0,31 -0,57 -0,71 -1 -1,03 -1,63 
 
 
 
 Si submergim dos metalls diferents en un electròlit, es genera una diferència de 
voltatge entre ells, vegeu a la figura 3.4 (a) la diferència de potencial que es genera entre 
el timó (acer) i una placa de coure situada per sota de l’aigua i cap a proa. 

Quan hi ha una connexió entre els dos metalls per un camí elèctric (fuites) o per 
un cable elèctric, mesurarem un corrent (amb un amperímetre) entre els dos metalls.  

Aquest corrent, externament va del metall amb potencial més alt                         
(-0,1 V de l’acer) al metall de potencial més baix (-0.57 V del coure), aneu a                 
la figura 3.4 (b). Per mantenir l’equilibri el metall amb menys potencial, genera un 
corrent que flueix per l’electròlit cap al metall amb més potencial, completant el circuit 
entre els dos metalls. 

Desafortunadament el corrent per l’electròlit, generat per una reacció 
electroquímica, consumeix l’elèctrode amb potencial més baix, vegeu la figura 3.4 (b). 
Aquest procés es coneix com a corrosió galvànica. Tant temps com el circuit extern es 
manté connectat entre els dos metalls, el corrent des del metall amb més potencial evita 
que el metall amb menys potencial recobri l’equilibri del seu potencial natural, 
provocant que la reacció continuï. Si continua la reacció, el metall amb voltatge més 
baix serà totalment consumit, mentre que el metall amb voltatge més alt restarà intacte. 
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El metall que alimenta el corrent cap a l’electròlit es coneix com ànode, el metall 
que rep el corrent de l’electròlit i el descarrega cap al circuit extern s’anomena càtode. 
S’ha d’entendre que aquesta relació és totalment relativa, depenent dels metalls a la 
taula el mateix metall pot ser anòdic o catòdic respecte a metalls diferents. 
 

 
 

Fig.3.4 (a) Diferencia de potencial entre el timó (acer) i el protector situat cap a la proa i (b) ànode consumit 

 
 
 
 Perquè es creï un voltatge galvànic només cal tenir dos metalls diferents 
submergits en el mateix electròlit (aigua salada) i que estiguin connectats elèctricament. 
Hi ha corrosió encara que els metalls diferents estiguin situats en diferents bots. Aquest 
aspecte es troba quan connectem el vaixell a la torre d’alimentació (shore power) d’una 
marina (dock side). Molt del pas de corrent galvànic d’un bot a l’altre o a la marina 
s’aconsegueix pel cable AC ground que forma el cable d’alimentació general de xarxa 
de terra (shore power cord), juntament amb el viu i el neutre. Més endavant estudiarem 
com podem eliminar la corrosió galvànica. 
 A la marina es fan servir aliatges, barreges, de més d’un metall, si més no 
metalls purs que tenen impureses. Un exemple d’això són els cargols fets de llautó, que 
és una aliatge de coure i zinc. En presència d’un electròlit (aigua de mar) aquest dos 
metalls, que estan molt separats en l’escala galvànica, es tornen molt interactius. El zinc 
és menjat i deixa porus a l’aliatge. El fet és fàcilment identificable pel canvi de color del 
groc del llautó al vermell del coure. 

La corrosió és un problema molt seriós per als aliatges d’alumini per la posició 
que ocupa a la taula I. Ells són anòdics respecte a casi tots els metalls usats a la 
construcció naval. 
 
 
 
 
5. 1 Protecció contra la corrosió 
 
 La corrosió galvànica, generada per la cel·la galvànica, pot arribar a tenir valors 
de corrents de miliampers i voltatges de milivolts. Tanmateix, els circuits elèctrics 
protectors de les persones (magnetotèrmic i diferencial) necessiten valors més alts per 
engegar la protecció, en aquest cas contra la corrosió. Per tant els circuits protectors de 
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persones no actuen contra la corrosió. Aquests corrents galvànics poden ser generats per 
corrents de fuites, molt petits i incontrolats, que es generen entre les parts d’un vaixell. 
 Aquests corrents de fuites (stray corrents) es poden crear des de dins del bot, des 
de la connexió de potència elèctrica al moll o des de dos bots amarrats l’un al costat de 
l’altre. En els tres casos hi pot haver un corrent de pèrdues (leak) provocat per un cable 
viu (hot) que permet al corrent trobar un camí a massa (ground) no desitjat. Alguns 
d’aquests camins no desitjats i incontrolats poden ser: per l’aigua de la sentina (bilge), 
àrees humides del bot o l’aigua. Vegeu a la figura 3.5 com el corrent de retorn si     
Rfuites >> Rretorn, torna per camins que poden generar corrosió. 
 
 
 
 
 

Fig. 3.5 Corrent de fuites que pot provocar corrosió. 

 
 
 
 
 
 
 Qualsevol metall que porti un corrent cap a l’aigua pot ser corroït, sense mirar la 
composició del metall ni la seva posició respecta a altres metalls a la taula I. Si, per 
exemple, hi un corrent de fuites (stray) des de bronze a un ànode de zinc, el bronze serà 
corroït. És la direcció del corrent que determina quin metall és corroït, el primer que 
troba. L’ànode de zinc no fa res per protegir al bronze. 
 La corrosió galvànica per la seva pròpia naturalesa és un procés lent (els 
mateixos metalls generen el corrent, però la corrosió per stray corrent (fuites) que pot 
ser provocada per grans nivells de corrent, pot tenir efectes devastadors. En el pitjor dels 
casos els corrents de fuites poden acabar amb una instal·lació en hores. 
 Els corrents de fuites de corrent DC són particularment destructives, mentre que 
hi ha discussió de si els corrents de fuites AC produeixen corrosió, en teoria no. Però 
l’experiència i alguns experiments suggereixen que poden provocar corrosió. Per tant, 
hem de mirar d’elimina’ls tots dos. 
 Perquè es desenvolupi un corrent de fuites hi ha d’haver un camí per a els 
corrents generats, curtcircuit o qualsevol altra fallada que subministri corrent als circuits 
en contacte amb l’aigua (Rfuites de la figura 3.5) més que per altres cables (Rretorn de la 
mateixa figura). Si es compleix això la corrosió està assegurada. Tot seguit exposem 
alguns exemples de corrosió provocada per corrents de fuites. 
 La bomba de la sentina (Bilge Pump) té un compartiment, situat al seu costat, 
que es pot omplir d’aigua fins a cobrir els dos terminals de l’interruptor també té un 
interruptor que obre i tanca el positiu DC que alimenta la bomba. L’interruptor té una 
boia que flota amb el nivell d’aigua de la sentina, quan arriba a un nivell determinat 
tanca mecànicament l’interruptor i engega la bomba, vegeu la figura 3.6. 
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Fig. 3.6 Connexió de la bomba de la sentina 

 
 
 
 
 A mesura que va entrant aigua i abans de connectar l’interruptor que va solidari 
amb la boia, es va omplint la petita càmera. Arriba un moment en què els dos terminals 
de l’interruptor queden coberts per l’aigua. El corrent va d’un terminal cap a l’altre i al 
casc (stray current), el corrent que va al positiu del motor no es suficient per engegar el 
motor per la resistència de l’aigua. Tanmateix el terminal sota l’aigua alimentat 
directament pel positiu pateix corrosió i es fa malbé. Si va pujant el nivell de la boia, el 
mecanisme mecànic tanca l’interruptor i buida l’aigua de la sentina. Els estàndards 
ABYC i ISO prohibeixen fer connexions per sota del nivell de l’aigua. 
 Un altre cas de corrosió es genera quan cablem la bomba de la sentina de 12 V 
amb fil de coure massa prim i que provoca una caiguda de voltatge del 10% (1,2 volts), 
vegeu la figura 3.7 (a). El motor de la sentina té algun camí a terra per l’aigua de la 
sentina. En circumstàncies normals això no crea cap problema. Però quan la bomba està 
funcionant, interruptor I de la figura 3.7 (a) ON, el costat negatiu de la bomba està a + 
1,2 V respecte a terra (pol negatiu de la bateria). Aquest voltatge és suficient per causar 
el passi d’algun tipus de corrent per un camí alternatiu cap al pol negatiu de la bateria. 
El camí pot ser via la carcassa de la bomba de la sentina, a l’aigua de la sentina, a 
l’aigua que envolta el vaixell, a l’hèlix i carcasses de motors. 
 

 
 

Fig. 3.7 (a) Camí alternatiu al corrent del motor de la sentina a massa i (b) interruptor al camí de retorn. 
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 Si posem un interruptor I en el camí de retorn del corrent i l’obrim, pot ser que el 
corrent de retorn trobi un camí alternatiu per alguna part metàl·lica i provocar corrosió, 
figura 3.7 (b). En aquest cas, tant si el generador és de corrent altern com si és de 
corrent continu i ens equivoquem i posem el viu a massa per l’Rfuites, tancant el circuit i 
produint corrosió. 
 Atès que el corrents elèctrics tant d’AC com de DC busquen el camí de menys 
resistència per tornar a la seva font, els corrents de fuites casi sempre són resultat 
d’algun defecte en el cablat o tros d’equip que genera un corrent de pèrdues en àrees 
humides del bot, a l’aigua de la sentina o l’aigua del voltant del vaixell. Aquest 
fenomen, enfronta la resistència del propi camí de ground, amb el camí pel bot i per 
l’aigua. 
 Com sabem el corrents de fuites (stray currents) són presents només quan falla la 
protecció elèctrica de l’equip o el cablat que permet als corrents anar per camins de 
baixa resistència per tornar a la font d’energia. En aquest cas per prevenir la corrosió 
proposem un seguit de mesures. 
 Encara que la corrosió també es presenta a la indústria en general, com a primera 
norma, es recomana fer servir equips dissenyats només per a la marina. Perquè hi ha 
petites diferències entre equips d’aplicació industrial i els equips d’aplicació marina que 
redueixen els corrents de pèrdues en els equips electrònics marins. Per exemple, els 
carregadors de bateries de cotxe no tenen aïllament entre el costat AC i el costat DC, en 
canvi els carregadors d’aplicació a la marina tenen aquest aïllament. 
 Utilitzar cables i connectors d’alta qualitat, per assegurar ne que no tenen 
resistència ni corrosió. Aquesta alternativa sempre serà millor que la de aquests que 
l’usuari se’ls faci. 
 No posar els cables elèctrics en àrees humides del vaixell. Si això no és possible, 
almenys no fer connexions en àrees humides. 
 Utilitzar retorn de corrent per un cable aïllat i posar el ground de cada equip a un 
terra comú. Els cables que fan de terra ha d’estar ben calculats per evitar caigudes de 
potencial. En general, s’accepten caigudes de voltatge del 10%, encara que a la marina, 
el millor cablat es considera que provoca una caiguda del 3%. El retorn a un punt comú 
té l’efecte de evitar la corrosió. 
 
 
 
 
5.1. 1 Protecció per Bonding 

 
 Bonding o vinculació és ajuntar els objectes de metall més grans en un vaixell 
(cadenes, carcasses de motors, eix de l’hèlix, dipòsits d’aigua i fuel, capses d’equips 
elèctrics, etc.) i connecta’ls al ground del bot. Vegeu la figura 3.8. 
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Fig. 3.8 Connexió Bonding o vinculació (unió) d’objectes de metall grans. 

 
 
 
 

El propòsit del Bonding és subministrar un camí de baixa resistència entre 
objectes metàl·lics aïllats, prevenint la augment de la diferència de voltatge entre ells i 
així evitant la generació de corrents de fuites. 

El circuit Bonding és connectat a la ground del bot, el qual es connectat per 
l’aigua al ground de la Terra. Per ser efectiu, un circuit de Bonding necessita 
connexions elèctriques molt bones (resistències ≈ 0 ) i conductors que assegurin que 
no hi ha diferència de voltatge entre els accessoris ajuntats. 
 Com que les connexions han de ser gairebé perfectes, la connexió entre l’eix de 
l’hèlix i el circuit de Bonding no és adequada per fer la per Bonding. En aquest cas, 
connectem un cable de Bonding amb una molla que pressiona un tros de bronze sobre 
l’eix de l’hèlix, l’altre banda del cable va al circuit de Bonding. Noteu que el tros de 
bronze actua com una escombreta d’un motor. 
 Un circuit de Bonding es pot fer servir com a AC ground de la xarxa de 
distribució AC. En aquest cas, subministra un camí a ground a terra per a alts voltatges i 
alts corrents alterns que fan servir determinats components que necessiten una potència 
relativament gran com poden ser els focus de la llum. 

Ajuda a minimitzar la interferència electromagnètica (RFI/EMI) que es pot 
generar a dins d’un vaixell per radiacions no desitjades generades pel funcionament dels 
motors. 

Evita danys en els elements que estan sota l’aigua per l’acció de corrents 
paràsites (stray currents) que s’originen a dins del bot, subministrant un camí directe al 
pol negatiu de la bateria per als corrents de fuites. D’aquesta manera exclou el seu pas 
per cap element que estigui a sota de l’aigua, fent impossible la corrosió. Si el 
connectem a un d’ànode de zinc permet controlar la corrosió galvànica. 
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5. 1. 2 Protecció Catòdica 

 
 La corrosió galvànica és un procés electroquímic que és present en el món 
industrial (tubs que porten petroli, dipòsits d’emmagatzemament, cables elèctrics 
enterrats, etc.) en el que un material d’unes característiques es transforma en un altre de 
característiques molt diferents. Perquè hi hagi corrosió s’han de complir tres condicions: 
tenir un electròlit (aigua amb algun tipus de sal o sals dissoltes en ella), tenir dos metalls 
diferents submergits en un electròlit i unir los per fora amb un cable elèctric. 
 Suposeu que teniu un metall de ferro (-0,71 V) i un metall menys actiu com el 
coure (-0,57 V) submergits en un electròlit i units externament per un cable elèctric. El 
ferro que és més actiu (ànode -) perd quatre electrons més ions ferro, els quatre 
electrons passen pel cable cap a l’elèctrode de coure (càtode +) que és menys actiu, a on 
el gas oxigen es converteix en ió al combinar se amb els quatre electrons lliures que 
combina amb aigua per formar ions hidroxil. 

La combinació d’aquests ions a la superfície del ferro crea hidròxid de ferro que 
és el producte generat per la corrosió. L’ hidròxid de ferro és una crosta que es desfà 
fàcilment. A la taula II podeu veure les reaccions químiques que es generen. 
 
 
Taula II 

Reaccions d’oxidació del ferro o l’acer 
 

Ànode Càtode Reacció final a l’ànode 

2Fe 2Fe++ + 4e- O2 + 4e- + 2H2O 4 OH- 2Fe + O2 + 2H2O  2Fe(OH)2 
 
 
 
 La corrosió galvànica es genera en un vaixell quan dos trossos de metalls 
diferents amb potencials diferents (per exemple l’eix d’ una hèlix d’acer inoxidable i la 
placa del terra de la ràdio que és de coure) es submergeixen en aigua de mar. En aquest 
mètode es connecta el metall a protegir a un altre de menys noble, és a dir, més negatiu 
a la sèrie electroquímica de la taula I.  

El sistema de protecció catòdica o d’ànode de sacrifici, en realitat és una pila 
galvànica a on el metall a protegir actua sempre de càtode (pol positiu de la pila), 
mentre que el metall anòdic es “sacrifica” és a dir es dissolt (pol negatiu de la pila), 
vegeu la figura 3.9. El metall més utilitzat a la pràctica en vaixells i construccions 
marines pel seu preu baix i alta resistència mecànica és l’acer. Els metalls que es poden 
connectar amb l’acer queden reduïts a la pràctica al zinc, alumini i magnesi i els seus 
aliatges. El metall més utilitzat per protecció anòdica és el zinc, que s’ha de posar a prop 
del metall a protegir i a sota de l’aigua. Els protectors de zinc són “menjats” i així 
protegeixen el casc. Perquè el zinc treballi bé ha de tenir a prop una bona connexió al 
circuit de Bonding. Els corrents generats pel zinc depenen de l’àrea exposada a la 
reacció i del pes dels ànodes de zinc. 

Els vaixells amb casc de fibra de vidre necessiten per a la seva protecció poc 
corrent entre metall a protegir i ànode de sacrifici, mentre els vaixells amb casc d’acer 
en necessiten més. Els corrents necessaris augmenten amb el vaixell en moviment. Els 
corrents generats pels zincs només protegeixen metalls que estiguin submergits en el 
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mateix electròlit, per exemple el bescanviador de calor, el bloc del motor o la sentina 
tenen electròlits diferents al zinc del casc i no queden protegits per aquests zinc, i 
necessiten els seus propis protectors de zinc. 
 

 
 

Fig. 3.9 Protecció catòdica amb ànodes galvànics o de sacrifici. 
 
 

Un vaixell amb protecció per Bonding promou la corrosió galvànica. Això és 
així perquè sí connectem el circuit Bonding a un tros de zinc de protecció submergit a 
dins de l’aigua, el zinc és menys noble que qualsevol metall de construcció del vaixell i 
serà corroït, subministrant protecció a tots els metalls més nobles de la taula galvànica 
(taula I). Si el zinc és consumit, el pròxim metall menys noble que estigui connectat al 
circuit de Bonding li començarà el procés de corrosió (per exemple el casc en un bot 
d’acer o alumini). 
 La protecció per ànode de sacrifici es fa servir quan necessitem corrents de 
protecció petits i quan la resistivitat de l’electròlit és baixa. 
 Per a bots amb cascs de fusta i fibra de vidre la protecció de les parts 
metàl·liques s’acostuma a fer ànodes de sacrifici de bronze. 
 
 
 
 
5. 1. 2. 1 Protecció Catòdica amb corrent impresa 

 
 Els ànodes de sacrifici de zinc treballen generant sota de l’aigua uns corrents 
galvànics molt petits entre el material que fa de càtode i el zinc. El mètode de protecció 
per corrent impresa que tot seguit passem a exposar és convenient si es vol protegir 
estructures molt grans i d’alta resistivitat. Els corrents impresos es poden posar com a 
complement de la protecció anòdica, per protegir algunes parts de l’estructura o per 
eliminar la possibilitat de corrosió per corrents paràsites (incontrolades). 
 Recordeu que perquè el material menys actiu (càtode +) estigui protegit per 
l’ànode de sacrifici, externament s’han d’enviar electrons de l’ànode al càtode o 
estructura a protegir. Aquest mateix fenomen es genera si connectem entre el càtode i el 
zinc un generador de DC o un rectificador, figura 3.10 El rectificador ha d’estar 
connectat de forma que subministri electrons a l’estructura a protegir, és a dir el pol 
positiu a l’ànode de sacrifici i el negatiu a l’estructura a protegir. 
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Fig. 3.10 Circuit rectificador connectat a una cel·la galvànica per generar protecció catòdica amb corrent impresa. 
 
 
 
 
 El corrent que necessitem per la protecció amb corrents impresos és molt 
variable. Si ens fixem en el casc d’acer d’un vaixell, necessitem entre 0,1 mA i 10 mA 
de corrent protectora per cada peu2 de casc submergit. En un bot de 30 peus, necessitem 
subministrar una càrrega entre 4,5 i 450 A  h a la setmana. Com a resultat d’aquestes 
dades, el sistema amb corrents impreses només s’utilitza en grans vaixells que tenen 
capacitat de generar potència les 24 hores. ABYC no recomana l’ús de corrents 
impreses en cascs d’alumini perquè es crea una capa alcalina al voltant del càtode que 
és corrosiva. 
 
 
 
 
6 Relació entre la corrosió i la xarxa de distribució d’energia 
 
 Un vaixell amarrat en una marina es pot connectar a un receptacle (dockside 
receptacle) que té connexió a la xarxa elèctrica. Com en el cas d’una llar el cable del 
neutre , Ground, és posat a terra amb una plaqueta enterrada en el terra del Dock. El viu 
i neutre a la sortida del receptacle tenen una protecció per a sobrecorrents (circuit 
breaker) com en el cas d’una llar. 
 Quan amarrem el vaixell al moll i l’endollem a la xarxa, els cables neutre i 
Ground del vaixell són connectats als seus respectius cables en el receptacle de terra. 
Per tant tots dos són posats a terra per mitjà de la placa enterrada del Dock. 
 Tal com passa en una llar, si hi ha un incident que fa que un equip quedi al 
potencial del viu o semblant i produeix un corrent molt gran pel Ground. Aquest corrent 
fa actuar el circuit protector de corrent (breaker) del moll. També, quan naveguem, 
aquest esquema de tenir units el viu i el Ground ens subministra una protecció de les 
persones molt bona. Però quan el vaixell està amarrat el cable de Ground del vaixell es 
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connecta amb el cable de Ground del receptacle i es pot produir corrosió galvànica en el 
casc del vaixell. 
 Suposeu, per estudiar el problema, que teniu un vaixell amarrat al moll i 
connectat a la xarxa elèctrica del port (Shore Power) i que el neutre i el Ground a bord 
estan units per protegir a les persones per a descàrregues AC com en el cas de la 
protecció d’una llar, figura 3.11. 
 

 
 

Fig. 3.11 Circuit a bord amb el neutre i el viu units connectats amb els seus equivalents a terra. 

 
 
 

Noteu que la xarxa del Dock té units el neutre i el Ground (com en el cas d’una 
llar protegida), i que al connectar se al sistema AC del vaixell el neutre i el Ground 
queden units al terminal negatiu de la bateria. Les parts submergides estan protegides 
per zincs o per bronzes (segons els casos) que juntament amb l’electròlit format per 
l’aigua salada creen una gran bateria. 

Quan endollem els vaixells al receptacle del Dock es crea un corrent DC per 
l’AC Ground del receptacle que és alimentat per la bateria formada l’electròlit i els 
protectors i que provoca la corrosió del casc i perill pels nedadors que s’acostin. 
 Tenint en compte tot el que hem dit, sembla que perquè no es produeixi corrosió 
només hem de no fer la connexió entre l’AC Ground i el DC Ground, tallant el camí de 
ground que va del vaixell a la torre d’alimentació del moll. En teoria hem aïllat l’AC 
Ground de l’aigua, tallant els corrents galvànics i mantenint la protecció de la tripulació. 

En un primer cop d’ull, aquesta és una solució senzilla al problema de la 
corrosió que no compromet la seguretat a bord. Però si fem això, pot generar se una 
situació molt perillosa, pels nedadors al voltant del vaixell. Per estudiar el cas de tallar 
l’AC Ground, suposeu la situació de dos vaixells amarrats en un moll, l’un al costat de 
l’altre com els de la figura 3.12. 

Suposeu que un vaixell té les parts submergides estan protegides per zincs i 
l’altre amb bronzes i que l’aigua salada fa d’electròlit. Tots dos vaixells tenen tallat el 
cable DC Ground pel lloc que es veu a la figura 3.12. En aquest cas també es crea una 
gran bateria que tanca el circuit pel cable de Ground. 
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Fig. 3.12 Dos vaixells amarrats junts i connectats al mateix receptacle elèctric amb el neutre i el 
ground separats. 

 
 
 

Amb dos vaixells situats com els dos de la figura 3.12, per mal funcionament 
d’algun dispositiu elèctric es poden crear corrents de fuites entre l’AC Ground i el DC 
Ground d’un vaixell. Aquest cas pot succeir, per exemple, si s’ha mullat un endoll AC o 
la rentadora, aleshores tenim una resistència de fuites entre el neutre i el DC Ground. 
Atès que l’AC Ground i el DC Ground estan connectats en el moll, la pila creada pels 
protectors de zinc i bronze troba un camí i genera corrosió. L’element menys noble 
(més actiu galvànicament) es corrou, en aquest cas el zinc. 
 Per les mateixes causes d’abans de mal funcionament d’algun dispositiu elèctric 
es poden crear corrents de fuites entre el sistema AC i el DC Ground d’un vaixell. 
Aleshores pot succeir, per exemple, que si s’ha mullat un endoll AC o la rentadora, hi 
hagi una resistència de fuites entre el viu i el DC Ground. Un altre cas el podeu trobar 
quan fem servir un carregador de bateries (convertidor AC/DC) defectuós que té una 
fuita entre el viu de l’alimentació AC terra (ground DC). Amb el DC Ground tallat i 
l’AC Ground connectat al DC Ground (negatiu) el corrent de fuites (creat pel viu a 220 
V) no té camí per tancar se pel cable Ground cap al moll. El circuit es tanca per l’aigua i 
busca el casc del segon vaixell pel cable de Ground, camí 2 de la figura 12. 
Probablement el corrent generat no es prou gran per activar els protectors (breakers) 
AC, en aquest cas el voltatge del viu (≈ 220 V) queden aplicats al pol negatiu de 
l’alimentació DC, fent el sistema molt perillós. Un dels perills, és que els 220 V poden 
arribar al contacte amb l’aigua i fer la letal pels banyistes que hi puguin haver al voltant 
del vaixell. 

Suposeu l’exemple en què l’AC Ground ha estat tallat i un equip posa a un 
voltatge alt de 120 V/240 V al casc, el corrent generat busca el terra per l’aigua perquè 
no pot tornar per l’AC Ground. El corrent genera un camp al voltant del bot i la 
resistència de l’aigua causarà un voltatge que és inversament proporcional a la distància, 
fins arribar a 0 V en el fons marí. 
 Un corrent, dins de l’aigua de 50 mA de corrent AC durant 2 segons o 500 mA 
durant 0,2 segons, pot produir en certes condicions fibril·lació ventricular. Corrents de  
5 mA i voltatges més grans de 50 V, poden atacar el muscles. 

Depenent de la resistència de l’aigua i altres factors es crea un gradient 
decreixent de voltatge al voltant de vaixell. Aquest gradient es mesura en Volts/metre. 
Un nedador entrant en aquest camp elèctric, tindrà una part del cos a un potencial i un 
altre part a un altre potencial. Si aquesta diferència de potencial és prou gran, és crea un 
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corrent a dins del cos del nedador. Com a regla, s’ha vist que un gradient per sobre de 6 
volts/metre pot ser letal [1].  
 Els corrents de fuites AC en aigua dolça estancada són més perillosos, per 
incerts, que els corrents de fuites que en aigua salada (té menys resistència), Els corrents 
de fuites en aigua salada tendeixen a seguir el camí més curt cap a terra o al casc de 
vaixells veïns posats a terra, mentre que les fuites en aigua dolça es radien en totes les 
direccions al voltant del vaixell. 
 
 
 
 
6.1 Protecció contra la corrosió 
 
 A l’apartat d’abans hem vist que perquè un vaixell estigui protegit del tot contra 
la corrosió catòdica, hem de tallar la connexió elèctrica entre el terra de corrent continu i 
el terra de corrent altern. Però en aquest cas, es creen problemes per a la seguretat de la 
tripulació. 

Si tallem la unió entre l’AC Ground i el DC Ground, aquests poden estar 
connectats per camins incontrolats (generadors, aires condicionats, refrigeradors, 
carregadors de bateries no marins, escalfadors d’aigua, etc.) i provocar corrosió pel 
corrents de pèrdues de fuites d’aquests circuits. En conclusió la connexió entre l’AC 
Ground i el DC Ground (pol negatiu de la bateria) no es pot tallar mai. L’única manera 
correcte per aïllar galvànicament un circuit AC és un aïllador galvànic. 
 L’aïllador galvànic més senzill és un circuit format per quatre díodes (cada un 
amb VDON ≈ 0,5 V) agrupats de dos en dos i l’agrupació posada en paral·lel, vegeu la 
figura 3.13. Aquest circuit és posat entre l’AC Ground i el DC Ground. Si la diferència 
de voltatge DC entre els dos Grounds és més petit que 1 V, els díodes no condueixen i 
no es genera corrosió galvànica. Aquest aïllador només bloqueja el senyal DC, el senyal 
AC passa per l’AC Ground cap al DC Ground del vaixell. Però en el cas en que la 
diferència de voltatges és més gran d’un volt, automàticament es connecten els dos 
Grounds i s’activen els circuits protectors per a senyals AC i hi ha corrosió. El cost d’un 
aïllador galvànic de díodes pel que hi passa 30 ampers és de 300 $, mentre que un 
aïllador galvànic de díodes pel que hi passen 50 ampers és de 500 $. 
 

 
 

Fig. 3.13 Esquema bàsic d’un aïllador galvànic a díodes. 
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 Noteu que si hi ha una diferència de voltatge d’1 V, tant si és DC o AC, s’uneix 
l’AC Ground i el DC Ground. Atès els tipus de metalls utilitzats en un vaixell per a la 
protecció catòdica és impossible arribar a tenir 1 V de voltatge DC, per generar 
interacció galvànica, aleshores els díodes no es polaritzen, i l’aïllador galvànic treballa 
bé fins que no apliquem corrent AC. De totes formes, es molt fàcil trobar voltatges AC 
de fuites en el Ground del moll (dockside) més grans d’1 V AC. Sense condensador en 
paral·lel amb el díodes, quan hi ha un corrent AC, els díodes conduiran i també passarà 
un corrent DC mig petit, aturant el funcionament com a aïllador. 
 Per tenir en compte això i protegir se dels voltatge de fuites AC es posa un 
condensador de capacitat molt gran entre l’AC Ground i el DC Ground, mireu la    
figura 3.13. El condensador deixa passar el corrent altern, AC, i bloqueja el corrent 
continu, DC. Així el corrent AC passa pel condensador i a efectes de corrent altern 
ajunta els dos Grounds, permetent la protecció de corrent altern. Aleshores aquest 
sistema impedeix que els díodes es polaritzin i així mantenir la seva funció essencial de 
aïllador galvànic, bloquejant el petit voltatge DC. 
 La millor situació física, per posar un aïllador galvànic com el vist a la        
figura 3.13, és entre l’entrada Ground del Dock (AC Ground) i la unió del pol negatiu 
de la bateria (DC Ground) i el Ground del vaixell, com podeu veure a la figura 3.14. 
 Tanmateix si l’aïllador, s’espatlla, passant a circuit obert, el vaixell perdrà la 
protecció per AC Ground. Per un altre cantó si l’aïllador, s’espatlla, passant a curt 
circuit, el vaixell perd la protecció galvànica. 
 

 
 

Fig. 3.14 Situació física d’un aïllador galvànic senzill en un vaixell. 

 
 
 
 
 Per a tenir protegida la tripulació quan el vaixell està amarrat al port, és essencial 
estar segurs de que l’AC Ground del Dock i l’AC Ground del vaixell estiguin ben 
connectats (una connexió bona té una resistència baixa). Per comprovar ho abans de fer 
rés, no endolleu el cable d’alimentació a la torreta de potència del Dock, atureu o 
desendolleu (turn off) qualsevol motor o inversor a bord. Agafeu un multímetre i el 
poseu a la seva escala més baixa d’ Ohms (R×1) i aneu fent les proves (tests) dibuixats a 
la figura 3.15. 
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Fig. 3.15 Procediment per comprovar l’aïllament entre masses. 

 
 
 
 
 Test 1, mireu la resistència entre l’AC Ground d’un endoll qualsevol del vaixell i 
el cable AC Ground que va a la torreta. Si no hi ha cap l’aïllador galvànic (només un 
cable), aquesta resistència ha de ser zero o molt baixa, si és alta el camí pot estar tallat. 
Si tenim un aïllador galvànic, aquesta resistència serà alta, perquè el díodes condueixen 
poc i presenten alta impedància. 
 Test 2, mireu la resistència entre l’AC Ground i el DC Ground que serà baixa 
amb o sense aïllador galvànic, en cas contrari la connexió entre AC Ground i la DC 
ground falla i s’ha de revisar. 
 Test 3, amb els breakers conduint (turned on) i tots els equips desendollats mireu 
la resistència entre el DC Ground d’un endoll i el neutre o el viu. La resistència 
mesurada serà infinita (en vaixells amb transformador serà zero). 
 Test 4, un cop descarregat el condensador de l’aïllador galvànic (fent un 
curtcircuit amb un tornavís) es mesura la resistència en borns de l’aïllador galvànic. Si 
la resistència és gran, en les dues direccions, els díodes estan oberts, si marca zero ohms 
els díodes estan creuats. En aquesta prova que es molt semblant al Test 1, s’han 
d’intercanviar els terminals del multímetre i la resistència dels díodes en un sentit o en 
l’altre pot variar entre un 10% i un 12%. 
 La mesura del corrent DC que es pot tancar per l’AC Ground es fa amb el 
multímetre posat a l’escala per mesurar corrents DC. Aquest corrents poden, si són prou 
grans, ser els culpables de la corrosió del casc. Per realitzar la mesura posem un 
terminal del multímetre a l’AC Ground de la torreta (dockside) i l’altre terminal al 
connector que ve del vaixell i li subministrem potència per l’endoll del moll, vegi la 
figura 3.16. Si hi ha corrent vol dir que l’aïllador està conduint i no bloqueja els corrents 
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galvànics, i per tant es genera corrosió. L’estàndard ABYC per a breakers permet 
corrent de fuites d’uns 30 mA. En un bot ben amarrat al moll i amb zincs ben 
mantinguts i complint la norma, la corrosió serà tant lenta que no serà cap problema.  
 

 
 

Fig. 3.16 Comprovació del corrent galvànic. 

 
 
 
 
 El voltatge que pot arribar a ser perillós per les persones, és el voltatge AC que 
es pot generar entre el Ground i el neutre (caigudes provocades per la seva resistència 
entre els punts). Aquest voltatges no són zero i, poden a començar a ser perillosos des 
dels 30 volts eficaços. 
 L’única forma de subministrar total protecció de la tripulació sense que hi hagi 
risc de corrosió és instal·lar en el vaixell un transformador d’aïllament en els cables que 
subministren la potència (Shore Power Lines) que hi ve de les torretes dels molls 
(Dockside), a la figura 3.17 podeu veure com es connecta. 
 Els transformadors utilitzats per aïllament són de relació 1 : 1. El primari del 
transformador té una carcassa de protecció (Shield) que és posada al terra del Dock 
(Ground Ashore) perquè puguin actuar les proteccions del moll. El secundari del 
transformador, normalment, està posat al DC Ground. La potència és transferida des del 
primari al secundari magnèticament. L’únic camí perquè puguin tornar els corrents de 
pèrdues, que són DC, és el transformador i aquest component no treballa per corrent 
DC. Com que no hi ha cap camí per l’aigua, no es creen corrents de corrosió. En aquest 
cas, la protecció contra descàrregues és activa perquè podem connectar el neutre i el 
Ground en el vaixell. 
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Fig. 3.17 Circuit amb un transformador per aïllar l’AC Ground del DC Ground. 

 
 
 
 
 Un circuit derivat del que porta transformador d’aïllament és el que genera una 
fase trifàsica des de dues fases que podeu veure a la figura 3.18 (a). Noteu que si 
agafem el voltatge dels extrems del secundari tenim el voltatge d’una 240 V, i si referim 
un extrem a la presa mitja del secundari tenim voltatge d’una fase d’un sistema trifàsic 
120 V. 

A la figura 3.18 (b) podeu veure un sistema amb dues fases de 120 V i tensió 
d’una fase trifàsica (240 V) sense transformador. Al no tenir el neutre i el Ground units 
en el vaixell ni en el Dock, no hi ha protecció per a corrents grans quan naveguem ni 
quan està amarrat en el Dock. 
 
 
 

 
 

Fig. 3.18 (a) Circuit amb transformador d’aïllament per crear un voltatge de 120/240 V i (b) circuit 
sense transformador d’aïllament per crear un voltatge de 120/240 V. 

 
 
 
 

Els aïlladors amb díodes comparats amb els aïlladors per transformador són 
relativament més econòmics, però menys efectius. 
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 Per raons de seguretat les connexions de l’AC Ground al DC Ground estan 
incloses a les normes ISO/ABYC. Considerem el cas d’un vaixell amb el pin de l’ AC 
Ground del cable d’entrada de potència amb corrosió. Si la connexió és molt dolenta, el 
potencial del viu pot trobar millor camí per l’aigua que pel connector per tornar a terra i 
provocar situacions letals pel nedadors. Per tant, s`han d’inspeccionar sovint els pins per 
si estan amb corrosió. Per una altra banda, la circulació de corrents grans pels 
connectors amb corrosió pot provocar focs. 

Un altre cas perillós es presenta quan tenim un vaixell a fora de l’aigua per 
reparació i el casc del vaixell ha quedat a un potencial perillós perquè hi ha un corrent 
de fuites a terra (filtre AC del carregador de bateries) i falla el diferencial. Aleshores 
qualsevol apèndix metàl·lic, com l’hèlix ó l’eix de l’hèlix que estan connectats al DC 
Ground, queden al potencial perillós. Tocant aquests apèndixs ens podem electrocutar, 
per evitar ho es connecten aquests apèndixs directament amb un cable al punt DC 
Ground. 
 
 
 
 
Preguntes 
 
P. 1 Aneu a un vaixell amarrat en una marina i comproveu si es produeix corrosió 

catòdica. 
P. 2 Es produeix corrosió catòdica en un vaixell que té el casc de fibra de vidre? 
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4 La Bateria 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 Atès que la bateria és el sistema electroquímic més important per a 
emmagatzemar energia elèctrica en un vaixell, en farem una petita introducció. Encara 
que hem fet l’estudi per a bateries de plom àcid, perquè són les que actualment es fan 
servir més a la marina, l’estudi es pot generalitzar per a qualsevol altre tipus de bateria. 
 Analitzarem un seguit de conceptes tecnològics del funcionament de les bateries 
de plom àcid que fan referència a aspectes de la topologia de connexió dels elèctrodes, 
de funcionament com la sulfatació i la gasificació, particularitats de connexió al circuit i 
model de la bateria. 
 Exposarem els models estàtic i dinàmic de la bateria, que són d’aplicació per a 
corrents de descàrrega constants durant uns minuts o durant hores i corrents de 
descàrrega constants durant uns segons. Saber la càrrega (temps de funcionament) que li 
queda a una bateria és una informació molt important per a navegar tant a vela com a 
motor. En el cas de navegació a vela, hem de saber quan temps podrà alimentar la 
bateria els instruments electrònics d’abord. En el cas de navegació a motor, encara que 
l’alternador o el generador mantenen la bateria carregada, pot ser que s’espatllin enmig 
d’una travessia. En el dos casos també , hi pot haver càrregues imprevistes que facin 
descarregar la bateria i aleshores tenim necessitat de saber quan temps la bateria podrà 
alimentar els circuits. 

Veurem en quines aplicacions es fa servir el model de bateria estàtic i en quines 
el model de bateria dinàmic. També es mencionarà normativa d’inspecció que fa 
referència al tema d’emmagatzemament i distribució d’energia elèctrica en un vaixell. 
 
 
 
 
2 Aspectes tecnològics i característiques de les bateries de Plom Àcid 
 

La bateria emmagatzema càrregues elèctriques per mitjà d’un procés 
electroquímic que funciona forma no lineal. La cel·la bàsica d’una bateria està formada 
per dues plaques o elèctrodes (càtode i ànode), submergides en un electròlit. Cada 
bateria està formada per moltes d’aquestes cel·les unitàries o plaques posades en sèrie o 
paral·lel per obtenir el voltatge i la capacitat desitjada. La unitat bàsica o cel·la bàsica 
d’una bateria de plom àcid està formada per elèctrodes de Pb (negatiu) i PbO2 (positiu) i 
àcid sulfúric d’electròlit. 

En una bateria de plom àcid, el procés electroquímic s’estableix pels canvis en 
els elèctrodes, els elèctrodes passen de Pb o PbO2 (bateria carregada) a sulfat de plom 
SO4Pb (bateria descarregada). 
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A l’elèctrode positiu (PbO2), en el procés de descàrrega li arriben 2 electrons 
(corrent surt pel pol positiu) i l’elèctrode positiu es transforma en PbSO4 més aigua. 
Mentre que en el procés de càrrega el sulfat de plom més aigua de l’elèctrode, perd 2 
electrons i es transforma en PbO2 més ions d’hidrogen i ions sulfat. 
 

OHPbSOeHSOHPbO 2442 223    
 

A l’elèctrode negatiu, en el procés de descàrrega li surten 2 electrons i 
l’elèctrode negatiu es transforma en Pb més ions sulfat. Mentre que en el procés de 
càrrega el sulfat de plom més 2 electrons es transforma en Plom i ions sulfat. 
 

  eHPbSOHSOPb 244  
 
 La reacció global és 
 

OHPbSOSOHPbPbO 24422 222   
 
 Aquesta reacció, que és reversible descriu plenament el procés de descàrrega i 
càrrega d’una bateria de plom-àcid (descarrega cap a la dreta i carrega cap a l’esquerra). 
Quan la bateria està carregada, l’elèctrode negatiu és de plom esponjat bastant pur i 
l’elèctrode positiu és d’òxid de plom. Quan la bateria està carregada, la concentració 
d’àcid sulfúric a l’electròlit és alta. 
 

Una altra reacció es produeix durant la càrrega quan arribem a voltatges al 
voltant del 14,5 V, en què es produeix l’electròlisi de l’aigua i es genera hidrogen. Al 
perdre aigua s’asseca l’electròlit i es genera hidrogen que és explosiu. 
 

2H2O → O2 + H2 
 

La bateria s’envelleix, perdent prestacions, al fer li moltes càrregues i 
descàrregues que degraden la seva composició química. Una bateria que no ha assolit la 
plena càrrega (UnderCharged) produeix sulfatació del elèctrodes i estratificació de 
l’electròlit. Una bateria sobrecarregada (OverCharged) genera gasos i pèrdua d’aigua. 
L’envelliment de la bateria va augmentar la resistència interna Ri perquè provoca que 
algun material actiu en els processos (elèctrodes i electròlit) s’aïlli elèctricament. 
 Les bateries per engegar de motors (Cranking Battery) tenen nombrosos 
elèctrodes (plaques) que són molt estrets, i que ocupen molta superfície. Aquest tipus de 
bateria, al tenir molta superfície de elèctrodes, accepten règims o corrents de descàrrega 
alts. 

Quan una bateria Cranking Battery es descarrega, primer consumeix les 
càrregues de les superfícies dels elèctrodes, que desprès han de ser recarregades en un 
temps més petit que el temps d’equalització de la bateria (temps per igualar la càrrega 
entre totes les cel·les). Però si la bateria es deixa parcialment carregada un temps llarg, 
el voltatge intern de les seves cel·les unitàries serà equalitzat (igualat), resultant 
descarregades igualment algunes àrees dels elèctrodes. Si aquestes àrees no estan 
carregades completament, l’interior dels elèctrodes són vulnerables a la sulfatació. La 
sulfatació és el fenomen pel que els elèctrodes queden coberts amb derivats del sofre, 
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que fan disminuir la capacitat d’emmagatzemament de càrregues elèctriques de la 
bateria. 

Després d’una descàrrega d’una bateria d’engegar motors, necessitem poca 
càrrega per a recuperar la càrrega inicial, doncs només les àrees superficials dels 
elèctrodes de la bateria han perdut una part petita de la càrrega que tenia en el procés de 
descàrrega (ràpida), i com a conseqüència la càrrega perduda es recupera molt aviat. 

Les bateries d´ús general (Deep Battery), tenen pocs elèctrodes que són molt 
gruixuts i poden fer descàrregues profundes durant uns períodes de temps llargs. Aquest 
tipus de bateria pot ser profundament descarregada durant llargs períodes de temps, 
drenant carregues dels nivells interns dels elèctrodes, fet que pot produir l’equalització 
(sulfatació) de la bateria. 

Bateries amb elèctrodes prims com les Crank Batteries de Gel i d’AGM, es 
poden descarregar més ràpidament que bateries Deep Batteries de plom àcid amb 
elèctrodes gruixuts perquè la difusió de les càrregues pels elèctrodes de Gel i AGM és 
més ràpida. 
 Per evitar l’envelliment de les bateries, s’han de guardar en ambients freds. En 
una bateria, s’ha vist que per cada 6º C d’augment de temperatura, el cicle de vida de la 
bateria es redueix a la meitat. Per això cal instal·lar les bateries en ambients ben 
ventilats i freds, mirant de deixar espais per evacuar el calor generat. No es desitjable 
posar bancs addicionals de bateries en diferents llocs físics, perquè la temperatura és 
diferent i treballen diferent. 
 El regulador per a carregar un banc de bateries a alts nivells de corrent ha de 
controlar la temperatura de la bateria (Temperature Sensing), per pogué aturar la càrrega 
si augmenta molt el calor a la bateria i així evitar que es destrueixi. 
 L’eficiència o rendiment de conversió tant en el procés de càrrega com en el 
procés de descàrrega està entre el 80 % i el 90 %, la resta es perd en calor. 
 Les bateries de plom àcid admeten sense fer se malbé descàrregues del 50 % de 
la seva capacitat total C. Aquesta característica fa que per una determinada despesa en 
Ah, el banc de bateries que ha de suportar aquesta despesa ha de tenir el doble de la 
capacitat perduda, és a dir si la capacitat subministrada per la bateria ha de ser C, el 
banc ha de tenir una capacitat 2 C. 

El corrent màxim a què podeu carregar una bateria de plom àcid, sense fer la 
malbé està limitat al 25 % de la seva capacitat C, per sobra d’aquest règim de corrent els 
elèctrodes perden la seva capacitat de passar de SO4Pb a Pb i PbO2 i es fan malbé. És a 
dir, una bateria de 100 Ah de capacitat es pot carregar com a màxim a una intensitat de 
25 A sense que es faci malbé. Les bateries de Gel i les AGM accepten corrents de 
càrrega més grans que les de plom àcid. Les de Gel (típicament 30%) menys que les 
AGM (típicament 40%). 
 
 
 
 
3 Model estàtic de la bateria 
 
 En aquest apartat, proposarem un model de bateria o circuit elèctric equivalent 
per modelitzar la quan està a un règim de corrent constant i durant llargs períodes de 
temps (de minuts fins a hores). Perquè el model de bateria, s’adapti a la realitat 
analitzarem alguns dels aspectes pràctics més importants. 



4 La Bateria 

 
 
 

 54

Els aspectes més importants en el processos no lineals de càrrega i descàrrega 
d’una bateria són: durant la càrrega el règim de corrent d’inici o de Bulk              
(Charge Acceptance Rate) que accepta la bateria i durant la descàrrega evitar la 
sulfatació per una càrrega molt baixa (Undercharge) o la gasificació de l’electròlit per 
sobrecàrrega (OverCharge) dels elèctrodes. 
 El règim d’acceptació de càrrega és el corrent que la bateria s’agafa o admet 
quan la carreguem, i està format pels corrents que es difonen cap l’interior dels 
elèctrodes. Quan una bateria està descarregada el voltatge a l’interior de les cel·les dels 
elèctrodes és baix (veure variació del voltatge d’una cel·la elemental amb l’estat de 
càrrega), pel que el voltatge de tota la bateria (suma dels voltatges de les cel·les) també 
serà baix. Però quan les cel·les es van carregant, el seu corrent va minvant. Quan 
arribem al 70% o 80 % de la seva plena càrrega, accepta un corrent que va del 10% al 
15% del corrent de càrrega i després baixa ràpidament. 

En general el règim de corrent de la fase de Bulk o d’inici fa referència a quan 
carreguem una bateria amb un generador de corrent constant amb la intenció de tenir de 
forma ràpida el 80% o més de la càrrega perduda per la bateria a la descàrrega. 

Quan carreguem una Deep Battery, el règim d’acceptació de càrrega és molt més 
petit que en les bateries Cranking Battery, perquè en aquestes bateries les càrregues 
necessiten més temps per difondre’s per l’interior dels elèctrodes. Per tant cal més 
temps per tornar una Deep Battery descarregada a plenament carregada que en una 
Cranking Battery. 

La difusió de les càrregues a l’interior dels elèctrodes sempre es pot accelerar 
augmentant el voltatge de regulació. Això es fa augmentant el voltatge entre els 
elèctrodes i l’alternador o el carregador electrònic, fet que redueix el temps de 
recàrrega. Tanmateix, si aquest augment de voltatge és massa gran (OverCharge), es pot 
produir un dany a la bateria per sobreescalfament. Per aquesta raó, s’ha vist 
empíricament que el límit màxim a que podem carregar una bateria està limitada entre el 
20 % C i el 25 % C en bateries de plom àcid. 
 Els fet experimentals de que l’acceptació de càrrega en una la bateria va 
decreixent a mesura que avença el procés de recàrrega i que el voltatge en els seus borns 
es més petit a mesura que avença el procés de descàrrega, suggereixen un model senzill 
de bateria. Aquest model està format per una capacitat molt gran que representa les 
càrregues que emmagatzema la bateria en sèrie amb una resistència Ri molt petita que té 
en compte la caiguda en els seus borns durant la descàrrega. La capacitat té un voltatge 
associat, funció de l’estat de la càrrega de la bateria Vb (A × h). 

A la figura 4.1 (a) podeu veure el circuit o model equivalent RiC d’una bateria 
per a règims de corrent estàtics, a on el voltatge de la bateria depèn de les càrregues 
emmagatzemades en el condensador. Com que les càrregues en el condensador varien 
molt lentament, a la 4.2 (b) hem proposat un altre model senzill d’una bateria, model de 
Thevenin, format per una resistència Ri en sèrie amb un generador vb amb el voltatge 
també depenent de l’estat de la càrrega [10]. 
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Fig. 4.1 Circuits equivalents 
estàtics d’una bateria: (a) 
model RiC i (b) model de 
Thevenin o model Rivb a on vb 
és funció de l’estat de càrrega 
en A × h de la bateria. 

 
 
 
 

A tall d’exemple, si en una bateria típica de plom-àcid de 12 V i 100 A  h li 
fem processos de descàrrega i de càrrega i en mesurem el voltatge en els seus borns en 
funció de la càrrega emmagatzemada SOC (State Of Charge) per a diferents règims de 
corrent tindrem unes corbes com les de la figura 4.2, de les que en podreu extreure els 
valors de Ri per a cada situació. 

Aquest model de bateria RiC també ens permet analitzar el procés de gasificació, 
doncs simula amb prou precisió l’augment del voltatge en borns d’una bateria a mesura 
que l’anem carregant. Quan el voltatge en borns de la bateria arriba al voltatge de 
gasificació de 14,4 V es genera hidrogen. 

 
 

Fig. 4.2 Voltatges en una bateria genèrica de plom-àcid de 100 A × h de capacitat, per a càrrega i  
descàrrega en funció de l’estat de càrrega SOC i del règim de corrent de càrrega o descàrrega.. 
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 Mirant la figura 4.2 i analitzant, els processos de descàrrega a dos règims de 
corrent diferents, de C/100 (1A) i C/20 (5A) i quan la bateria està amb un SOC del 60%. 
Veiem que el voltatge de la bateria disminueix aproximadament en 0,1 volts al 
descarregar la a règims d’1 A o de 5 A. La bateria actua com si tingués una resistència 
interna Ri, perquè com més corrent subministra, menys voltatge té a la sortida. 
 

 25=
1-5

4,12-5,12
=

IΔ

VΔ
=R

Bateria

Bateria
i m 

 
 Sí analitzem la mateixa figura 4.2 en el procés de càrrega, a dos règims de 
corrent de C/10 (10A) i C/5 (20A) i també per un SOC del 60%, veiem que la bateria 
torna a actuar com si tingués una resistència interna Ri, fent que s’hagi d’augmentar el 
voltatge a l’entrada de la bateria per sobre del voltatge en buit, si volem subministrar 
càrregues a la bateria perquè les emmagatzemi. 
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En general en un carregador de bateries, el voltatge subministrat a la bateria per 

carregar la VBateria haurà de ser més gran que el voltatge de la bateria en repòs que 
oscil·la entre: 13,4 V < VBateria < 13,5 V). 
 Una conclusió important d’aquest anàlisi senzill és que, tant a la descàrrega com 
a la càrrega, la resistència interna de la bateria Ri depèn molt del punt de funcionament 
on la calculem. La resistència Ri no és constant i és funció, entre d’altres factors, de 
l’estat de càrrega, del règim de corrent de funcionament, de l’antiguitat de la bateria, 
etc. A efectes de tenir magnituds de comparació, podeu dir que la resistència interna Ri 
d’una bateria de plom àcid pot variar entre mΩ a plena càrrega a Ω quan està molt 
descarregada. 
 

Ω10<R<Ωm1 i  
 
 
 
3.1 Resistència interna Ri en funció del SOC d’una bateria 
 
 De l’estudi de les dades subministrades a la figura 4.2 trobarem com varia la 
resistència interna Ri d’una bateria en general i en particular per la bateria de plom àcid 
proposada, en funció de l’estat de càrrega SOC. Per a treure algunes conclusions de les 
gràfiques de la figura 4.2, estudiarem el comportament de la bateria recordarem alguns 
conceptes bàsics dels condensadors, utilitzant el model RiC de la bateria. 
 Així l’energia emmagatzemada W per un condensador que desenvolupa una 
potència P, i que té un voltatge de V volts en els seus borns, una capacitat elèctrica de 
CElèctrica farads i una capacitat de càrrega C en A × h és 
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0 2

1
∫ VCdqVW Elèctrica

Q
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V

3600×C
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 Utilitzant el circuit equivalent RiC de la bateria i connectant la a una resistència 
de descàrrega R, vegeu la figura 4.3. Hem suposat que la bateria actua com un 
generador de corrent i ≈ Vb1/Ri atès que Ri >> R. El voltatge Vb1 és el voltatge inicial en 
el condensador. 

 
 

Fig. 4.3 (a) Circuit RiC equivalent d’una bateria connectat a una resistència R de descàrrega, a on Vb1 és el 
voltatge inicial en el condensador, vb és el voltatge en el condensador, i és el corrent subministrat per la 
bateria quan la descarreguem i (b) el mateix circuit per recarregar la bateria. 

 
 
 
 L’equació diferencial que segueix el corrent amb una constant de temps              
τ ≈ Ri CElèctrica en una descàrrega, figura 4.3 (a) és 
 

1B
Elèctrica

i V=dti
C

1
+iR ∫      derivant     0

1
 i

td

id


 

Si anomenem CI a la capacitat inicial de la bateria en A  h, CP a la capacitat 
perduda en A  h en un procés de descàrrega. Podeu posar que l’evolució en el temps 
del corrent i el voltatge vb de la bateria, en el condensador equivalent de la bateria i la 
capacitat perduda CP per la bateria en un procés de descàrrega són: 
 

τ-t/
i1b eR/V=i    ;   )-1()-1()/( t/-t/-

1
t/-

0 1∫
 eCeCVdteRVC IElèctricab

t

ibP   

 
 L’estat de càrrega SOC en funció de la capacitat perduda o subministrada CP per 
la bateria en una descàrrega en un condensador amb una càrrega inicial CI és 
 

τ-t/
I

τ-t/
II eC=)e-1(C-C=SOC  

 
 Per un SOC concret i una CI determinada podeu aïllar el temps t que li correspon 
 

I
Elèctrica

i

C

SOC
lnC

t
=R                             (2) 

 
 La fórmula (2) serveix per determinar, per mitjà de l’anàlisi de la figura 4.2, que 
la resistència interna Ri de la bateria augmenta a mesura que la bateria es descarrega. 
Centrant nos en la gràfica que ens diu l’evolució del voltatge de la bateria VBateria en els 



4 La Bateria 

 
 
 

 58

punts A, B i C de la mateixa figura, per a un règim de corrent de C/3. Aquest règim per 
a una bateria de 100 A  h i 12 V és de 33,3 A, i utilitzant les fórmules (1) i (2) podeu 
comprovar a la taula I que la resistència interna Ri augmenta a mesura que es descarrega 
la bateria. 
 
 
 
 
Taula I 

Dades del càlcul de la resistència interna Ri per a un règim de C/3 (33,3 A) per 
una bateria de plom àcid de 12 V i 100 A × h de capacitat inicial CI, una capacitat 
subministrada CP = hores × 33,3 A, CElèctrica = 2×SOC×3600/12 = SOC × 600 i                            
Ri = t/(CElèctrica ln (SOC/CI)). 
 

Temps de Descàrrega (h) SOC (%)= 100-CP CElèctrica(F) Ri(μ) 

1 66,7 40.200 62,1 
2 33,4 20.400 89,4 

2,5 16,75 10.050 139,2 
 
 
 
 
 A la figura 4.3 (b) podeu veure el circuit de càrrega d’una bateria que càrrega a 
un voltatge constant VCC una bateria. L’equació diferencial que segueix el corrent i, 
amb una constant de temps τ ≈ Ri CElèctrica, figura 4.3 (b) és: 
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    i    τ-t/

iCC eR/V=i  

 
 Tot aquest estudi confirma que el model matemàtic s’ajusta a l’experiència de 
que el corrent de la bateria decreix en una descàrrega i en una càrrega i que el voltatge 
necessari per carregar una bateria és més gran que el voltatge en buit .i en repòs. 
 
 
 
 
4 Model dinàmic de la bateria 
 

Per saber l’estat de càrrega de la bateria la fem treballar a un règim de polsos, 
per exemple la connectem a una càrrega que demana I ampers i, passat un temps 
(desenes de segons) fem I igual a zero. 

De l’anàlisi del voltatge en borns de la bateria, en podem deduir la capacitat que 
li queda en aquest moment, l’estat de la càrrega de la bateria (SOC State Of Charge) i 
l’estat de salut de la bateria (SOH State Of Health). Tot això en poc temps i sense 
interferir en la l’alimentació dels equips a qui dona servei la bateria. Aquest anàlisi el 
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farem més endavant en aquest mateix capítol, per això proposem un model de bateria 
que funciona amb aquestes condicions . 

Per a tenir en compte els efectes del corrent polsat sobre les característiques de 
la bateria, afegim una cèl·lula RC al model generador més resistència interna utilitzat 
per a descàrregues estàtiques [11].Vegeu a la figura 4.4 (a), una bateria que hem 
representat amb aquest model i que alimenta una resistència de càrrega RL. 

En el circuit VEMF és el voltatge en buit i en repòs de la bateria, Ri és la 
resistència interna de la bateria, la cèl·lula Rtc Ctc modela el procés de transferència de 
càrrega i el procés de difusió entre els elèctrodes i l’electròlit. El temps de recuperació 
després d’haver aplicat un pols de corrent I durant un temps petit està relacionat amb la 
cèl·lula Rt, Ctc, doncs la història prèvia determina la polaritat i la magnitud del voltatge 
en borns de Ctc. A la figura 4.4 (b) podeu veure l’evolució en el temps del voltatge 
Vbat(t) en borns d’una bateria quan li fem subministrar un únic pols de corrent I durant 
10 s. Aquest procés, que detallarem, l’hem aplicat al cas concret d’una bateria carregada 
del  tot i que té un voltatge en buit i en repòs VEMF de 13 V i que Vbat(t) va prenent 
diferents valors que anirem dient. 
 

 
 

Fig. 4.4 (a) Circuit equivalent d’una bateria per a descàrregues dinàmiques i (b) evolució del voltatge a la 
bateria Vbat(t) quan la descarreguem amb un únic pols, i els voltatges generats pel cas concret en què    
VEMF = 13 V. 

 
 
 
 

Per generar el pols de corrent sobre la resistència RL, fem servir un interruptor 
de tres posicions. Amb l’interruptor a les posicions 1 i 3, la bateria no subministra 
corrent a la resistència RL i amb l’interruptor a la posició 2 la bateria subministra a la 
resistència RL un corrent I durant un temps molt petit (~ 10 s). En qualsevol de les tres 
posicions de l’interruptor es compleix la relació següent 
 

v(t)IRV=(t)V iEMFbat                                (3) 

 
Suposeu que l’interruptor està a la posició 1 durant molt de temps (posició de 

repòs), en aquest cas I = 0, el voltatge en borns del condensador v(0-) = 0 i el voltatge de 
la bateria Vbat(0

-) = VEMF. A la figura 4.4 (b) podeu veure que la bateria té un voltatge 
inicial de 13 V  (Vbat(0

-) = VEMF). 
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En un moment determinat passem l’interruptor a la posició 2, aleshores la bateria 
subministra a la càrrega un corrent I. El circuit que queda és una cèl·lula RtcCtc en sèrie 
amb les resistències Ri i RL i el generador VEMF. Com que el voltatge en el condensador 
no varia abans i després del canvi (t = 0- → t = 0+), es compleix que v(0-) = v(0+) = 0, la 
condició final v(∞) = RtcI. i tenint en compte  

Amb l’interruptor a la posició 2, l’equació diferencial que segueix el voltatge en 
borns del condensador v i, aplicant la fórmula (1) de l’apèndix, la seva solució és: 
 

I
dt

dv
C

R

v
ct

ct

   ;  
ctctct C

I

CR

v

dt

dv
  la solució és )1()( /t

ctct eCRItv        (4) 

 
Continuant amb l’interruptor a la posició 2 i aplicant la fórmula (3) podeu trobar 

el voltatge a la bateria en el moment del canvi (t = 0- → t = 0+), la fórmula que ens 
relaciona amb el voltatge en el condensador v(t) amb el voltatge a la sortida de la bateria 
Vbat(t) després del canvi és: 
 

iEMFiEMF
+

bat IRV=vIRV=V  )0()0( -    ;  1)0(  =IR=VV i
+

batEMF  

 
El salt Δ1, continuant amb el cas concret de la figura 4.4 (b) val 0,4 V. El senyal 

en borns de la bateria anirà Vbat(t) té el valor inicial vist abans de Vbat(0
+) i un valor  

final de Vbat(∞) = VEMF - I(Ri+Rtc), tenint en compte les fórmules (3) i (4) podeu posar 
 

)1( / τt
ctiEMFbat eRIIRV=(t)V   

 
Continuem mantenint l’interruptor a la posició 2, per tant amb la bateria 

subministrant un corrent I, fins que arribem a un temps t = t1. En aquest moment t = t1, 
tenint en compte el desenvolupament en sèrie de Taylor de l’exponencial (e-x = 1-
x+x2/2-···), la diferència de voltatge entre el voltatge màxim i mínim de la bateria 
(Vbat(t1

-)) ΔV2 val: 
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t
+(RI+IR=)e(RI+IR=VV=ΔV cti
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ctibatEMF2
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)( 1

τ

t
RI+IR=ΔV cti2                                      (5) 

 
Seguint el mateix raonament, sí deixem continuar la descarregar a un corrent I 

de forma suposada fins a un temps t = T, la bateria s’esgota del tot i el salt de voltatge 
entre el voltatge màxim i mínim de la bateria és de ΔV2

’, vegeu la figura 4,4 (b), val: 
 

)('
2 τ

T
RI+IR=ΔV cti                                    (6) 

 
Per continuar visualitzant el cas real de l’anàlisi del voltatge real de la bateria 

Vbat(t) quan subministra un corrent I a la càrrega que segueix la fórmula (5) i que podeu 
veure a la figura 4.4 (b), veiem que el voltatge a la bateria continua pujant fins al 
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moment abans del canvi en t = t1
- i per exemple Vbat(t1

-) = 11,4 V en què per la fórmula 
(3) el voltatge en borns del condensador és: 
 

)()( 11
 tVIRV=tv batiEMF

+  = 13 – 0,4 – 11,4 = 1,2 V 

 
Ara passem l’interruptor de la posició 2 a la posició 3 temps t1

- → t1
+

, el corrent 
passa a zero (I  0) el voltatge en el condensador no varia instantàniament, per a 
l’exemple v(t1

-)= v(t1
+)= 1,2 V, i aplicant la fórmula (3) en el moment del canvi el 

voltatge a la sortida de la bateria Vbat és 
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Com que el salt Δ2 de la figura 4.4 (b) val IRi Δ2 = Δ1, en el nostre exemple val 

0,4 V. Com que hem abans del canvi, la nostra bateria hem dit que té un voltatge Vbat(t1
-

) = 11,4 V, el voltatge a la bateria després del canvi utilitzant la fórmula (7) val Vbat(t1
+) 

= 0,4+11,4 = 11,8 V. Per tenir la variació amb el temps del voltatge a la bateria mentre 
estem amb l’interruptor a la posició 3 hem de resoldre l’equació diferencial de la 
descàrrega del condensador amb les condicions inicials i finals,  
Vbat(0) = VEMF - v(0)= 13 - 1,2 V = 11,8 V i Vbat(∞) = VEMF. Aplicant la fórmula (1) de 
l’apèndix per trobar la seva dependència en amb el temps teniu: 
 

τt
EMFbat ev=(t)V /)0(V   

 
Desenvolupant en sèrie de Taylor la fórmula deduïda arribem una igualtat entre 

VEMF i Vmàx més una constant 
 

]1[)0(V 1
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v(t)V= batEMF  finalment màxEMF V=V   (8) 

 
 
 

5 Connexió de bateries en sèrie i en paral·lel 
 
 Les bateries, per augmentar ne el seu voltatge o la seva capacitat, es poden 
connectar en sèrie o en paral·lel. La connexió en sèrie augmenta el voltatge disponible, 
però no la seva capacitat. Una desavantatge gran d’aquesta connexió, és que si s’espatlla 
un bateria s’han de canviar les dues, doncs sinó es desaprofita la capacitat de la bateria 
nova. La connexió en paral·lel deixa el voltatge igual i augmenta la capacitat total. Quan 
posem una o varies bateries en paral·lel s’ha de procurar que tinguin la mateixa càrrega, 
perquè sinó es poden generar corrents molt grans que les poden destruir. 

Una desavantatge de connectar varies bateries en paral·lel és que sí connectem 
els pols positius tots junts i els negatius tots junts, es que cada bateria es 
descarrega/carrega de forma diferent perquè els camins (resistències entre pols) són 
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diferents. El fet de que es descarreguin diferent pot provocar sulfatació de la bateria, 
doncs quan tornem a recarregar el banc de bateries, la bateria que ha perdut menys 
corrent es carrega abans i atura el procés de recàrrega quedant les altres sense assolir la 
càrrega i creant sulfatació. 

A la figura 4.5 (a) podeu veure la connexió per a descarregar amb la mateixa 
proporció, tres bateries A, B i C amb voltatges de funcionament V1, V2 i V3 diferents i 
que fa servir la solució (bastant comuna) de connectar tots els pols positius junts i tots 
els pols negatius junts, com hem proposat a la figura 4.5 (a). Observeu que els cables de 
connexió tenen una resistència de 2R entre pols (unió de pols positius més negatius 
veïns) i que la resistència del circuits del vaixell que volem alimentar més la resistència 
dels cables de connexió a la càrrega tenen una resistència RT. Per fer un anàlisi senzill 
del problema, fixeu vos en el circuit elèctric equivalent del banc de bateries proposat a 
la figura 4.5 (b). Noteu que hem agafat el model de bateria més senzill, com a font de 
voltatge. Els corrents subministrats per cada bateria són I1, I2 i I3, figura 4.5 (b). Podeu 
posar que els corrents entre bateries i per la resistència RT és 
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 Noteu que encara que els potencials de les bateries V1, V2 i V3 siguin molt 
propers els corrents I1, I2 i I3 són molt diferents, pel que les bateries es descarreguen 
diferent. 
 

 
 

Fig. 4.5 (a) Cablat de tres bateries en paral·lel amb tots els pol positius i tots els negatius junts per a 
descàrregues diferents per bateria i (b) circuit equivalent del muntatge per fer l’anàlisi 
elèctrica. 
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Pel cas molt utilitzat a la pràctica de posar dues bateries en paral·lel, amb la 
topologia de la figura 4.6 (a), s’assegura que les bateries perden la mateixa càrrega al 
descarregar se, és a dir es descarreguen igual. A la figura 4.6 (b) podeu veure un circuit 
equivalent per fer l’anàlisi de les dues malles d’aquesta configuració. La resistència RT 
inclou.  
 

 
 

Fig. 4.6 (a) Cablat de dues bateries en paral·lel perquè es descarreguin amb el mateix règim de 
corrent, (b) circuit equivalent del muntatge per fer l’anàlisi i (c) muntatge per a fer carregues i 
descàrregues iguals en dues bateries connectades en paral·lel perquè no s’interfereixin els dos 
processos. 

 
 
 
 

De l’anàlisi per malles del circuit de la figura i fent el supòsit V1 ≈ V2  podeu posar: 
 

0 = R ia +R(ia - ib) ia = V2/(R+2RL) I1 = ia = V2/(R+2RL) 
V2 = R(ib - ia)+RLib  ib = 2 V2/(R+2RL) I2 = ib - ia = V2/(R+2RL) 

 
 Per tant en una estructura de dues bateries connectades amb aquesta topologia 
les dues bateries es descarreguen igual, I1 = I2. 

En estructures d’aquest tipus, el carregador es connecta al revés de l’estructura de 
descàrrega. El positiu comença a la bateria A i el negatiu a la bateria B, aplicant el 
mateix raonament les bateries es carreguen igual, figura 4.6 (c). Aquesta forma de 
connectar els pols crea una certa separació entre els circuits i càrrega que serveix per a 
protegir els circuits de pics (Spikes) i interferències (les bateries actuen com a filtre). 
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6 Càlcul de la capacitat útil d’una bateria amb una descàrrega estàtica 
 
 La capacitat útil o que pot subministrar una bateria en una descàrrega estàtica 
depèn del corrent de descàrrega I, i només podem assolir la capacitat màxima quan el 
corrent de descàrrega és 1 A. 
 La fórmula de Peukert és una relació empírica que ens diu la capacitat C 
disponible en una bateria en funció del corrent I de descàrrega i del temps T necessari 
per descarregar del tot una bateria [12]. 
 

TIC n      ;     1  n  2 
 
 
 
Exemple: 
 

 Tenim una bateria de 100 A  h de capacitat i un nombre de 
Peukert n = 1,2. Suposeu que la descarregueu a un règim d’1 A, la 
torneu a recarregar i, tot seguit la descarregueu a un règim de 5 A. 
Calculeu la capacitat útil en cada cas. 

 Pel cas d’I =1 es compleix T= C/In = 100/11.2 = 100 h i la 
capacitat útil o subministrada per la bateria CS = I T =       100 
A  h. 
 Pel cas d’I =5 es compleix T= C/In = 100/51.2 = 14,49 h i la 
capacitat útil o subministrada per la bateria CS = I T =      
72,47 A  h. 
 Només podem disposar dels 100 A  h inicials en el primer 
cas. 

 
 
 
 A la pràctica, si descarreguem la bateria i comparem la capacitat que hem tret 
amb la capacitat que en podíem treure, observem que la capacitat subministrada per la 
bateria fins al seu esgotament (Vbat = 10,5 V) és més petita que la capacitat de la 
bateria. La fórmula de Peukert permet quantificar aquest efecte. 
 Recordeu que la capacitat C que podem extreure o disposem en una bateria 
depenent del règim de   

TIC n   
 
 Tot seguit, connectem una càrrega a la bateria i fem que subministri un corrent 
d’I amperes durant temps T fins que s’esgoti. Aleshores, la bateria ha subministrat a la 
càrrega una capacitat de CS en A  h que es pot mesurar físicament i que val: 
 

TICS   

 
 Definim l’eficiència de descàrrega d’una bateria com la relació entre la capacitat 
mesurada a la capacitat disponible o màxima què podem extreure’n a un règim I durant 
un temps T.  
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nS I

C

C
E  1  

 
 Si aïllem CS, arribem a la següent fórmula que és de gran importància per 
caracteritzar una bateria. 
 

n
S ICC  1                        (9) 

 
 Aquesta fórmula ens relaciona la disminució de la capacitat que pot subministrar 
una bateria en funció del corrent que fem que subministri. 

Tingueu en compte que, perquè una bateria estigui completament esgotada, cal 
que el voltatge a que ha arribat la bateria sigui el de tall o de cut-off. El voltatge de   
cut-off de les bateries 12 V de plom-àcid, de gel i d’AGM és de 10,5V                        
(1,75 V per cel·la). El voltatge de cut-off  per a bateries 12 V de Ni Cd i NiMH és 
10,8V (0,9 V per cel·la), i el voltatge de cut-off per a bateries 12 V d’ió Liti és 9,9 volts 
(3,3 V per cel·la). 
 La fórmula (9) ens diu que la capacitat subministrada o disponible CS 
disminueix quan augmenta el corrent que demana la bateria. També ens mostra la gran 
influència que té el nombre de Peukert sobre la capacitat en A  h que pot subministrar 
una bateria. A la figura 4.7 podeu veure la representació gràfica de la dependència de la 
capacitat subministrada quan la bateria subministra una intensitat determinada per a una 
bateria amb una capacitat disponible total C de 120 A × h quan 1,08  n 1,5. 
 

 
 

Fig. 4.7 Capacitat subministrada a la càrrega en funció del corrent per a diferents valors d’n. 

 
 
 Noteu que, a la figura 4.7, la gràfica superior (n = 1,08) pot subministrar quatre 
vegades més càrregues o capacitat que a la gràfica inferior (n = 1,5). Com es veu a la 
mateixa figura, com més corrent demanem a la bateria (corrent de descàrrega més gran) 
menys capacitat (coulombs) en podem treure. 



4 La Bateria 

 
 
 

 66

 Per mesurar el coeficient de Peukert [12] en una bateria del tot carregada li fem 
una descàrrega fins a esgotar la a un règim I1 i anotem el temps T1 que triga la 
descàrrega. Tornem a carregar la bateria del tot i repetim el procés a un règim de corrent 
I2 diferent, el temps T2 també serà diferent. Com que hem carregat amb la mateixa 
càrrega les capacitats de que disposem són les mateixes, pel que podeu posar 
 

2211 TITI nn   prenent logaritmes i aïllant n podem posar 
221

12

loglog

loglog

II

TT
n




  

 
 Per assegurar que les bateries s’han carregat igual, es carreguen del tot, mirant 
que el corrent de càrrega estigui en els dos casos per sota del 2 % de C, que és la 
condició de bateria de plom àcid completament carregada. 
 Una desavantatge d’aquest mètode és que per a descarregar i carregar del tot la 
bateria i es necessita treure la bateria del circuit que alimenta per fer tot el procés de 
càrrega i descàrrega. Una altra desavantatge és que el temps de descàrrega i de càrrega 
són molt grans. Per si això no fos prou, descàrregues profundes i repetides de la bateria 
escurcen la seva vida. 
 
 
 
 
7 Càlcul de la capacitat útil d’una bateria amb una descàrrega dinàmica 
 

És molt important tenir un mètode senzill al nostre abast per a saber la capacitat 
útil AHC (Amper Hour Capacity) que pot subministrar una bateria, l’estat de càrrega 
(SOC), l’estat de salut (SOH) i resistència interna (Ri). El coneixement d’aquests 
paràmetres ens permetrà adaptar la potència de la bateria a les necessitats del sistema al 
que dona servei. 

Un dels mètodes per mesurar el paràmetres de funcionament esmentats, està 
basat en fer treballar a la bateria a un règim de corrent polsat, és a dir la bateria alimenta 
a una càrrega dinàmica que li demana diferents corrents en el temps. 

El mètode més utilitzat per a conèixer el paràmetres d’una bateria treballant a un 
règim dinàmic de corrent polsat I, és el mètode dels dos polsos de corrent [13]. Els dos 
polsos de corrent tenen una amplitud I, i una durada de 10 s separats per intervals de   
10 s en què I = 0, figura 4.8. Amb el mètode els dos polsos de corrent podem trobar de 
manera ràpida i no invasiva els tres paràmetres d’interès per a determinar l’estat de la 
bateria: AHC, SOC i SOH. 
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Fig. 4.8 Voltatge en els borns de la bateria en el mètode de mesura amb dos polsos de corrent. 
 
 
 
 

Comencem amb una bateria de la que desconeixem la història (AHC, SOC, SOH 
i evolució del voltatge de sortida en el temps) i que en un primer moment està en circuit 
obert Vbat = VEMF. La mínima durada del voltatge en circuit obert depèn del tipus del 
pols de corrent, per fer l’estudi hem triat una durada mínima del circuit obert d’1 minut 
[13], uns polsos de corrent de 10 segons de durada (ON/OFF) i un règim de corrent de I 
= C/2. 

El primer pols serveix com iniciador del procés, preparant les transferències de 
corrent entre elèctrodes i electròlit, de manera que quan arriba el segon pols, ja s’ha 
pogut establir la transferència i aleshores fem tres mesures I, Vmàx i ΔV2. 

Després de mantenir la bateria en repòs durant 24 hores es mesura el voltatge en 
circuit obert VEMF. Hem aplicat el mètode dels dos polsos de corrent i mesurat Vmàx i 
ΔV2.  

En una bateria, aplicant el model d’una Celèctrica capacitat molt gran sèrie amb 
sèrie amb una resistència Ri molt petita es compleix que el voltatge en buit VEMF és 
directament proporcional al SOC. Per estudiar ho utilitzeu la fórmula de la capacitat 
d’un condensador CElèctrica = I dt/dv i tingueu en compte que la capacitat amb la bateria 
carregada del tot és C. 
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Utilitzant les fórmules (8) i (10) podeu trobar la relació següent entre el SOC i el 
voltatge en buit Vmàx. 
 

α

EMFβ+V
=SOC mínmàx 

                            (11) 

 
S’han fet mesures [13] d’aquests paràmetres i els valors obtinguts són: α = 

0,018, β = 0,24 i EMFmín =11,4 V , encara que per cada bateria es poden mesurar, 
trobant el SOC de varis punts. A la figura 4.9 (a) podeu veure una expressió gràfica 
d’aquesta relació pels valors d’α i β proposats. 

Quan la bateria subministra un corrent I, el voltatge en borns de la bateria Vbat(t) 
va caient, així podeu establir per a cada pols la diferència entre el valor màxim i el valor 
mínim que anomenem ΔV. És del nostre interès saber aquest valor pel segon pols 
ΔV2(t1) pols i per la prolongació fictícia d’aquest segon pols fins a l’esgotament de la 
bateria ΔV2’(t1), vegeu la figura 4.8. Sumant les fórmules (5) i (6) i tenint en compte 
que T >> t1, podeu posar 
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Aquesta suma, aïllant el factor IRi i recordant que τ =Ctc(RiRtc/(Ri+Rtc)), es pot 

posar de la següent forma 
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Sí descarreguem una bateria amb un corrent I, definim CR com el corrent 

normalitzat per AHC per descarregar del tot la bateria que ha subministrat I  T [A  h] 
en un temps T. 
 

AHC

I
=CR  a dir en un temps T esgotem la bateria i es compleix 
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Normalitzant respecte al corrent que subministra la bateria fins a l’esgotament, 

la fórmula (12) queda 
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Sempre es complirà que el primer sumand és més gran que el segon, ho mirem 
per a un cas pràctic duna bateria amb una capacita C = 100 [A  h], una resistències Ri 
= R ≈ 100 μΩ, un corrent I = 30 A i un voltatge en el condensador màxim d’uns 3 V i 
una diferència entre el valor màxim i el final a descàrrega plena ΔV2’(T) ≈ 3 V. Posant 
quests valors numèrics i tenint en compte que un condensador carregat a una intensitat 
constant I durant un temps T complexi C= I T/v (C = dq/dt),  en el primer i segon 
sumand teniu 
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Pel que en la relació lineal entre ΔV2 i CR el terme (Rtc/τ - ΔV2’(T)/(I  T)) 

sempre serà negatiu. En el mateix treball citat [13] Coleman ha establert una relació 
entre el corrent CR necessari per a descarregar del tot una bateria de plom àcid en un 
temps T és igual a 
 

  2VC R                                    (13) 
 

En aquest treball també es proposen els valors de δ = 1,868 i γ = - 0,2505, encara 
que igual que abans es poden mesurar per a cada bateria, trobant el SOC de varis punts. 
A la figura 4.9 (b) podeu veure una expressió gràfica d’aquesta relació pels valors de δ i 
γ proposats. 
 

 
 

Fig. 4.9 (a) Vmàx en funció del SOC i (b) CR en funció de ΔV2. 
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És a dir sí tenim una bateria amb una capacitat nominal C = 100 A  h, i 
apliquem aquest mètode hem mesurat Vmàx = 12,31 V i ΔV2 = 0,585 V. Aplicant les 
fórmules (11) i (13) hem trobat que el SOC és del 63,8% i el CR = 0,8422, del 
raonament d’abans en un temps T = 1/CR = 1,18 hores a un règim d’I = 34 ampers 
haurem esgotat del tot la bateria i la AHC és 34  1,18 = 40,12 A  h, que està molt 
lluny dels 100 A  h inicials. 

L’estat de salut de la bateria el definim com la relació entre la màxima capacitat 
que pot subministrar una bateria envellida AHCenvellida (I’  T) a la màxima capacitat 
d’una bateria nova AHCnominal (I’  T).  

En una bateria carregada del tot és mesura pel mètode dels dos polsos el temps T 
que aguantaria a un règim de corrent I. Passat un temps, quan la bateria s’ha envellit, la 
carreguem del tot i fem la mateixa mesura el temps màxim T’ que aguantarà la bateria. 
Per assegurar les mateixes condicions en la mesura, es carrega del tot la bateria, per 
exemple pel mètode de les 3 fases i agafem la condició de bateria carregada quan el 
corrent de càrrega està per sota del 2 % de C. 
 

T

T

AHC

AHC
=SOH

alno

envellida '

min

  

 
 
 
 
 
Preguntes 
 
P. 1 Aneu a un vaixell de vela, i mesureu l’estat de càrrega i l’estat de salut del banc 

o bancs de bateries. Quina instrumentació mínima necessiteu? Com simulareu 
les càrregues de la bateria per fer les mesures?  
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5 L’Alternador, el Carregador de bateries i l’Equalitzador com a 
eines per carregar bateries 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 L’alternador, és el generador d’electricitat que juntament amb el carregador 
electrònic de bateries és uns dels sistemes elèctrics i electrònics més utilitzats en el món 
marí per recuperar l’energia elèctrica que gasta la bateria del vaixell. En aquest capítol, i 
suposant que el lector té assolits els principis bàsics de funcionament d’alternadors i 
bateries estudiarem un seguit de criteris tecnològics i de funcionament per fer un ús més 
eficient de l’energia elèctrica. 
 També estudiarem amb un cert detall aspectes de connexió a circuits elèctrics de 
l’alternador, del carregador electrònic de bateries, i circuits addicionals tipus 
equalitzador de càrrega i convertidors DC/DC. 

Es subministraran criteris per escollir l’alternador d’un vaixell per alimentar una 
càrrega determinada, l’equalitzador i el convertidor DC/DC en un entorn d’un vaixell, 
perquè formen part de l’arquitectura d’emmagatzemament i distribució de l’energia a 
bord. 
 En el capítol, també, es proposaran criteris per detectar el mal funcionament dels 
equips electrònics que intervenen en la càrrega d’una la bateria i com reparem el mal 
funcionament d’aquests equips. Relacionat amb això, també es mencionarà normativa 
d’inspecció que fa referència al tema d’emmagatzemament i distribució d’energia 
elèctrica en un vaixell. 
 Esperem que el lector, un cop hagi llegit i entès aquest capítol i el capítol de 
bateries ha de saber treure el màxim profit de l’energia elèctrica emmagatzemada en la 
bateria d’un vaixell, utilitzant: l’alternador, el carregador de bateries, l’equalitzador de 
càrrega i el convertidor DC/DC. També ha de ser competent en el tema de reparar i 
inspeccionar els equips electrònics pel que fa a l’emmagatzemament i distribució 
d’energia elèctrica en un vaixell. 
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2 Mètodes de càrrega de bateries a voltatge constant i de les 3 fases o multi fase  
 
 Principalment hi ha dues maneres de carregar bateries utilitzats tant per 
l’alternador com pel carregador electrònic de bateries: el mètode de voltatge constant 
que aplica un voltatge constant a la bateria i el mètode de les 3 fases que fa una càrrega 
òptima de la bateria. El mètode de les 3 fases primer aplica una fase a corrent constant 
seguida d’una altra fase de voltatge constant, vegeu les figures 5.1 (a) i (b).  
 

 
 

Fig. 5.1 Senyals generats en la càrrega d’una bateria: (a) pel mètode de voltatge constant i       
(b) pel mètode de les 3 fases. 

 
 
 
 
 El mètode de càrrega que fixa el voltatge a la sortida de l’alternador (entrada de 
la bateria) és el més senzill de fer i, és el mètode estàndard per carregar una bateria amb 
un alternador. Al ser el voltatge aplicat a la bateria constant, vegeu la figura 5.1 (a), el 
corrent de càrrega de la bateria serà decreixent (model de la bateria de resistència en 
sèrie amb una capacitat). 

En la càrrega voltatge constant, la sortida de l’alternador és regulada de forma 
molt rudimentària i el corrent de sortida, per no sobrecarregar la bateria, és forçat a 
caure en molt poc temps. D’aquesta manera la bateria carregada amb alternador que 
actuí amb aquest mètode, mai estarà carregada en un temps raonable més del 67% de la 
seva càrrega perduda al descarregar la bateria CP. 
 Per calcular aquest factor l’imitatiu del 67% del mètode de càrrega a voltatge 
constant d’una bateria, modeleu la bateria amb el model RiC. Si apliquem un voltatge 
VCC constant per carregar la bateria, el corrent i de la bateria segueix la següent equació 
diferencial amb una constant de temps τ = RiC [hores]. 
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La solució de l’equació diferencial és i = Imàx e-t/ i, la seva càrrega anirà 
augmentant per la relació i = dq/dt. Tenint en compte tot això, la càrrega final QF 
assolida és 
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t
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 A on Imàx és la mesura en ampers del corrent inicial, t és la mesura del temps de 
càrrega en hores i q és la càrrega guanyada per la bateria en Ah en funció del temps. 
Noteu en un temps raonable de càrrega de la bateria (1½ hora), la bateria ha assolit el 
67,7% de la seva càrrega final QF = Imàx. Per a demostrar ho, veieu a la fórmula (1) que 
en un temps de 3 podeu suposar que la bateria casi ha assolit tota la seva càrrega 
(aproximació matemàtica de valor final en una exponencial). A més, a la figura 5.1 (a) 
veieu que la bateria es carrega del tot en 4 hores, per tant es compleix: 3 = 4,  = 4/3 
hora i la fórmula (1) queda 

)e-1(Q=q
t

4

3
-

F  
 
 En un “temps de càrrega raonable” de t = 1 ½ = 3/2 la càrrega emmagatzemada 
és: 
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En aquest temps, la càrrega ha arribat al 67% de capacitat CP gastada o perduda 
per la bateria des de la plena càrrega. El “temps raonable” l’hem fixat en 1½ hora és a 
dir el 37.5% del temps de càrrega de 4 hores, en aquest temps li tornem el 67% de la 
seva càrrega total. Sí només descarreguem la bateria fins al 50% de la plena càrrega, en 
el temps t = 1½ hora la càrrega perduda i guanyada és sobre q50% i a més es compleix 
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Exemple:  
 

 Una bateria de plom àcid de 12 V i 100 A  h, ha gastat una 
càrrega CP una mica per damunt del 50% i la carreguem amb un temps 
raonable de t = 1 ½ amb un alternador que té un corrent màxim Imàx de 
40 A. (a) Sí linealitzeu el corrent exponencial de càrrega, calculeu la 
capacitat total que pot recuperar l’alternador sí funciona contínuament. 
(b) Calculeu la capacitat recuperada CP en un temps de t = 1½ h.      
(c) Capacitat que li resta per recuperar. 
 

(a) Linealitzant l’exponencial de corrent en aquest període de 
temps, figura 5.1 (a), hem recuperat una càrrega q de      
30 Ah. 
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30=)5,1×40(
2

1
=q  Ah 

Per no fer descàrregues per sota del 50%, la capacitat 
de la bateria ha de ser de 30 + 30 = 60 Ah. 

(b) Aquesta càrrega q recuperada en unt temps raonable és el 
67% de la capacitat de la bateria o el 17% per sobra de 
q50% i, per tant la capacitat a recuperar per la bateria si 
l’hem buidat fins el 50% és 
 

1,53017,0 PC  Ah 
 
 Observeu que la primera descàrrega és de 30 Ah i la 
segona i següents de 5,1 Ah. Al fer se el càlcul de la 
capacitat perduda CP sobre el 50% de la capacitat de la 
bateria (q50%  0,17), la capacitat de càrrega queda molt 
minvada i s’ha engegar més sovint l’alternador. 

(c) Fent un càlcul semblant, el 33 % de càrrega CP’ que li 
resta per carregar és de 24,9 Ah (0,83 × 30                    
= 24,9 Ah). Aleshores CP + CP’ = 5,1 + 24,9 ≈ 30 Ah. 
 

 
 
 

La càrrega de la bateria a corrent constant és fa connectant un generador de 
corrent constant i deixant que el voltatge en borns de la bateria variï en funció del 
corrent que subministra el generador de corrent. Si carreguem una bateria, modelitzada 
pel model RiC amb un generador de corrent Ib, el voltatge en borns de la bateria és  
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La variació del voltatge en borns de la bateria quan es carrega amb un generador 

de corrent d’intensitat Ib, el podeu veure durant tot el temps t1 de la figura 5.1 (b). La 
càrrega a corrent constant, combinada amb una càrrega a voltatge constant, fan una 
càrrega més ràpida i més òptima de la bateria comparada amb la carrega només a 
voltatge constant, s’anomena càrrega pel mètode de les 3 fases, multi fase o Smart. A la 
figura 5.1 (b), podeu veure l’evolució temporal dels principals senyals que hi intervenen 
en aquest mètode de càrrega. 

El mètode “Smart” o de les 3 fases es pot fer tant amb alternador (que ho 
suporti) com amb un carregador de bateries que ho suporti. 

Amb el mètode Smart, primer (1ª fase) posem un generador de corrent màxim  
(< 25 % C) i deixem que el voltatge vagi augmentant fins arribar al voltatge de 
gasificació de la bateria que està al voltant del 14,5 V, doncs si augmentem el voltatge 
un temps més llarg es pot fer malbé la bateria per gasificació de l’electròlit.  

Per evitar ho, quan arribem al voltatge de gasificació, fixem el voltatge a la 
bateria durant la fase d’absorció (2ona fase) a un valor de 14,5 V i deixem que la bateria 
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determini el corrent que accepta a aquest voltatge. La fase d’absorció dona temps a les 
càrregues perquè siguin absorbides en les àrees més internes dels elèctrodes. Atès que 
aquesta fase és una càrrega a voltatge constant, les càrregues minven de forma 
exponencial fins que es considera que la bateria està plenament carregada. Es diu que 
una bateria de plom àcid està plenament carregada quan el corrent de la bateria és < 2% 
de la seva capacitat C. 

Si continuéssim la fase d’absorció més enllà de la plena càrrega, la bateria es 
faria malbé per sobrecàrrega. Per evitar ho, quan acabem l’absorció, baixem el voltatge 
a la bateria a un valor entre 13,2 V i 13,6 V, és el que s’anomena fase de flotació    
(Float Phase). Aquesta fase protegeix a la bateria de sobrecàrregues en períodes llargs 
de temps en què l’alternador estigui contínuament engegat. Hi alguns reguladors que 
presenten una altra fase, fase d’equalització (Equalizer Phase) que es fa desprès de la 
fase d’absorció en què es connecta a la bateria un generador de corrent amb un règim de 
corrent entre 3% i 5% de la capacitat de la bateria durant algunes hores. L’aplicació 
d’aquesta fase allarga la vida de les bateries humides (Wet Batteries) i de cicle profund 
(Deep Batteries). A la figura 5.2 reproduïm els senyals aplicats a una bateria i els 
generats per la bateria, necessaris per fer una càrrega de la bateria pel mètode de les 3 
fases amb equalització. 
 

 
 

Fig. 5.2 Senyals aplicats i generats per carregar una bateria pel mètode de les 3 fases. 

 
 
 
 
 Amb el mètode de les 3 fases, podeu aconseguir una càrrega ràpida del 80% de 
la capacitat a carregar en un “temps càrrega raonable” de 1½ h. Per tant, veiem que la 
càrrega d’una bateria pel mètode de les 3 fases és molt més ràpida que la càrrega pel 
mètode de voltatge constant. La principal limitació d’utilitzar el mètode de les 3 fases és 
que el generador de corrent no pot passar el límit de corrent màxim de càrrega en un 
bateria de plom àcid (< 25% C). 
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Exemple:  
 

 Una bateria de plom àcid, de 12 V i C =100 A  h, ha gastat una 
càrrega CP de 20 A  h i és carregada pel mètode de les 3 fases.        
(a) Calculeu la durada del temps t1 de la primera fase de la càrrega, 
figura 5.1 (b), perquè en aquest temps recuperi el 80 % de la càrrega 
perduda CP. (b) Amb una durada (2 hores) raonable del temps t2 de la 
segona fase o fase d’absorció trobeu la Càrrega recuperada total. 
Tingueu en compte que el corrent màxim que pot subministrar el 
carregador està limitat a 25 % de C. 
 

(a) El generador de corrent Ib no pot superar la condició            
d’Ib = 0,25 × C = 25 A. Triem el temps t1 de durada de la 
primera fase de manera que en aquest temps, la bateria 
recuperi 80 % de la capacitat perduda CP. 

 

P1 C×8,0=t×C×52,0       ;     64,0=
25

16
=

C×52,0

C×8,0
=t P

1  hora 

 
(b) La càrrega subministrada a la segona fase, recupera el 

20 % de la capacitat perduda CP. És la integral del 
corrent que és una  exponencial creixent amb càrrega 
final QF = 0,2  CP. 

 

]e-[1C×0,2=]e-[1Q=][-eQ=dteI=q t/τ-
P

t/τ-
F

t

0

t

0

t/τ-
F

t/τ-∫  

 
(c) De l’anàlisi de la figura 5.1 (b) veiem que en un temps 

al voltant de les 2 hores, durada de la 2ona fase, la bateria 
es pot considerar carregada. Per tant, es compleix que 3 
= 2,  = 2/3. Aleshores en un temps raonable de t2 = 
1,5h (3/2) la segona fase s’ha acabat, i ha recuperat la 
càrrega 

PP
2

3
×

2

3
-

P C×0,17=C×0,17=]e-[1C×0,2=q  
 

Les dues càrregues recuperades són les àrees Δ1 (1
ra fase) i 

Δ2 (2
ona fase), i valen: Δ1 = 20 × 0,8 = 16 A  h i Δ2 = q = 

0,17 × 20 = 3,4 A  h. La capacitat recuperada CP és 16 + 
3,4 ≈ 20 A  h. 
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2.1 Carregadors a voltatge constant i nucli saturat o ferroressonants 
 

El carregador més senzill d’aquests tipus està format per un transformador que 
subministra un voltatge constant en DC a la seva sortida, encara que variï el voltatge 
AC a l’entrada del transformador. Aquest voltatge és constant sempre que el 
transformador que té a l’entrada es saturi, d’aquí li ve el nom de ferroressonant. Sinó li 
hem d’afegir algun tipus de regulació electrònica, com veurem més endavant. Queda 
clar que els carregadors ferroressonants són carregadors a voltatge constant sense cap 
regulació del voltatge, el que sí que tenen és una limitació del voltatge per saturació 
magnètica del nucli del transformador. 

Durant molt de temps els carregadors més comuns en el món marí han estat els 
carregador ferroressonants, en els que el voltatge de sortida del transformador no pot 
superar mai un valor determinat. Aquest valor màxim del voltatge està fixat pel voltatge 
de saturació del nucli magnètic del transformador. 

El nucli es pot saturar tant si augmenta la intensitat del primari, perquè augmenta 
el voltatge de la xarxa com si el secundari li demana més corrent al transformador, 
vegeu la figures 5.3 (a) i (b). Un cop s’ha saturat el nucli, la variació del camp magnètic 
B és zero (dB/dt = 0) i per la llei de Lenz no hi variació de flux que indueixi voltatge al 
secundari (e1 = n1d(BS)/dt = 0 e2 = 0). 

A la figura 5.3 (c) podeu veure l’esquema d’un carregador ferroressonant més 
filtre. De forma automàtica, aquest tipus de carregador no deixa passar els augments de 
voltatge de la xarxa elèctrica cap a la càrrega ni els sobrecorrents de la càrrega cap al 
transformador. Els sobrevoltatges a l’entrada podrien fer malbé la càrrega i els grans 
augments de corrent provocats per càrregues petites podrien fer malbé el transformador. 
 El transformador es dissenya de forma que per molt que augmenti el voltatge de 
la xarxa elèctrica el senyal abans dels díodes, no sigui més gran de 14,5 V. Per exemple 
suposem que el voltatge màxim de sortida del carregador ferroressonant de la          
figura 5.3 (c), només pot arribar a assolir un voltatge de pic (Vp) de 14,5 V i després es 
satura, aleshores (una mica abans de saturar) el valor eficaç del senyal és:               
Veficaç =14,5/√2 = 10,25 V. Per tant, a la sortida després dels díodes, tenim un voltatge 
màxim de 13,8 V (14,5 – 0,7). 

Fixeu vos que el Thevenin equivalent de tot el circuit (transformador, díodes i 
condensador), és un generador que com a màxim assoleix 13,8 V, pel que el voltatge a 
la bateria queda limitada a un generador de 13,8 V, en sèrie amb una resistència Rsortida, 
figura 5.3 (d). 

El transformador s’ha de dissenyar de forma que pugui subministrar un 
determinat corrent de sortida Inominal i un voltatge sense càrrega de pic de 14,5 V. És a 
dir amb una relació de nombre de voltatges de primari a secundari de                        
n1/n2 = 120/10,25. El nucli es calcula perquè pel corrent Inominal estigui en el límit de 
saturar el nucli. Si per qualsevol causa, el voltatge a l’entrada augmenta per sobre dels       
120 Veficaços, el transformador satura el nucli, aleshores el senyal de sortida deixa de ser 
sinusoïdal i queda fixat a 14,5 V.  

Si el que augmenta molt és el corrent de sortida, per exemple fent un curt circuit, 
el corrent queda limitat per la resistència de sortida Rsortida del bobinat secundari del 
transformador,  figura 5.3 (d).. Aquesta resistència és calcula de forma que els díodes i 
el transformador aguantin un curt circuit. Aquest tipus de carregador encara que 
protegeix a la bateria contra sobretensions i sobrecorrents, no té cap tipus de protecció 
electrònica dels seus components (díodes), quan es produeix un sobrecorrent. 
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 La principal avantatge del carregador ferroressonant és la seva senzillesa de 
disseny. És relativament econòmic i té un funcionament molt fiable durant anys. Atès 
que no té cap circuit de regulació, com ja hem dit, l’únic camí per evitar sobrecarregar 
la bateria és dissenyar el transformador de tal manera que el voltatge final màxim que 
pot subministrar el transformador (abans de saturació) estigui una mica per sota dels   
14 V i el voltatge sense càrrega a la sortida VSortida pot estar entre 13,6 i 13,8 volts DC. 
Un cop que el voltatge de la bateria ha assolit aquest valor, el corrent subministrat pel 
carregador es fa molt petit, perquè IBateria = (VSortida-VBateria)/RSortida, figura 5.3 (d). 
 

 
 

Fig. 5.3 (a) Corba d’Histèresi d’un material magnètic, (b) flux en un transformador amb presa en el 
punt mig del secundari, (c) esquema elèctric d’un carregador amb transformador ferroressonant 
i (d) circuit equivalent del carregador ferroressonant més filtre. 

 
 
 
2.2 Carregadors a voltatge constant i nucli no saturat 
 

Altres tipus de carregadors fan servir un transformador que treballa en zona 
lineal que pot generar un voltatge més gran que el dels carregadors ferroressonants. El 
conjunt del carregador està format per transformador, rectificador, filtre i regulador. 
Aquest tipus no satura el nucli i, el voltatge de sortida del rectificador es pot regular 
variant el temps de conducció de l’interruptor posat en sèrie (Transistor bipolar, 
MOSFET i Tiristor (SCR)), vegeu la figura 5.4. 
 

 
 

Fig. 5.4 Carregador amb transformador lineal i tiristor regulador sèrie. 
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 Els carregadors amb transformador treballant en zona lineal regulen o controlen 
les pujades de voltatge a l’entrada i els sobrecorrents a la sortida mitjançant una 
regulació sofisticada de l’interruptor en sèrie. 

La importància de la regulació del voltatge a la càrrega amb aquest tipus de 
carregador rau en fet de que ens permet mantenir aquest voltatge constant per a 
possibles variacions de la càrrega (més o menys aparells connectats) o variacions a 
l’entrada del carregador (oscil·lacions de la xarxa de 220 Vef) en marges molt grans. 

La regulació a voltatge constant amb nucli no saturat es fa controlant el       
temps (en que condueix l’interruptor sèrie, i per tant variant el valor mig del voltatge 
DC a la sortida del carregador. A la figura 5.5 podeu veure aquests tipus de senyals, 
amb els que podem variar el valor mig del senyal a la sortida, només canviant el temps τ 
en què condueix l’interruptorla literatura, també es fa servir aquesta relació que rep 
el nom de cicle de treball (duty cycle) o d = /T. 
 
 

Fig. 5.5 Regulació per control del temps en què l’interruptor està 
conduint:(a) siés alt, el cicle de treball(/T) és alt i valor mig del 
voltatge de sortida és alt i (b) siés baix, el cicle de treball(/T) 
 és baix i valor mig del voltatge de sortida és baix.  

 
 
 
 
2.2.1 Càrrega d’una bateria amb un alternador 

 
La manera més comuna de carregar una bateria en un vaixell a voltatge constant 

sense saturar el nucli és utilitzant un alternador amb control electrònic del voltatge a la 
sortida, aneu a l’apèndix. La majoria d’alternadors suporten la càrrega a voltatge 
constant. La càrrega a voltatge constant, s’utilitza per a corrents de càrrega relativament 
baixos. 

També hi ha alternadors, molt especials, dissenyats per funcionar com una font 
de corrent constant que li permeten carregar bateries pel mètode de les tres fases. La 
càrrega a corrent constant utilitza corrents relativament alts, quan interessa rebaixar de 
forma notable els temps de càrrega d’una bateria. 
 A la figura 5.6 (a), podeu veure els circuits de l’etapa de sortida d’un alternador. 
L’aplicació el teorema de Thevenin a aquests circuits (rectificador més control 
electrònic del voltatge de sortida), figura 5.6 (b), ens diu que l’alternador és equivalent a 
un generador de voltatge, Ealternador, en sèrie amb una resistència interna R formada per 
la resistència de la bobina de l’alternador. 

En corrent continu, variacions dels senyals molt lents, només actua la resistència 
del bobinat, doncs la inductància de la bobina no influeix atès que vBobina = Ldi/dt  0. 
La sortida de l’alternador alimenta una bateria que substituïm pel seu circuit equivalent 
RiC. 

Per estudiar en quines condicions el circuit equivalent de l’alternador,         
figura 5.6 (b), actua com a generador de voltatge o com a generador de corrent, agrupem 
els generadors de voltatge EAlternador i vb en un únic generador VCàrrega = EAlternador - vb, 
figura 5.6 (c). 
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Fig.5.6 (a) Etapa de sortida de l’Alternador, (b) Thevenin de la l’etapa de sortida que alimenta una 
bateria i (c) circuit que agrupa el dos generadors (alternador menys bateria) per facilitar 
l’estudi de quan un circuit de Thevenin actua com a generador de voltatge (R << Ri) o com a 
generador de corrent (R >> Ri). 

 
 
 

 De l’anàlisi del circuit de la figura 5.6 (c) podeu deduir que per a la 
condició Ri >> R (corrents de càrrega molt grans), l’alternador funciona com una font 
de voltatge constant, independent de la resistència de càrrega Ri de la bateria (que és 
variable).  
 

Càrregai
i

Càrrega

Ri V≈R
R+R

V
=v    i el corrent 

i

Alternador

i

Càrrega
Ri R

E

R

V
I bv-
≈          (1) 

 
Per a la condició Ri << R, l’alternador funciona com una font d’intensitat 

constant, independent de la resistència de càrrega Ri de la bateria (que és variable). 
 

R
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=

R

V
≈

R+R

V
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i

Càrrega
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Noteu que en els dos casos (Ri >> R i Ri >> R) atès que VCàrrega = EAlternador - vb, 

el corrent que accepta la bateria IRi va minvant quan el voltatge de la bateria vb va 
pujant. 
 Quan fem funcionar l’alternador a corrent constant, per assolir corrents IRi grans, 
l’alternador ha de generar voltatges EAlternador més grans que pel cas en què fem 
funcionar l’alternador a voltatge constant. 

A l’engegar l’alternador en bateries molt descarregades, funcionant tant a 
voltatge constant com a corrent constant, apliquem de cop un voltatge relativament alt a 
l’entrada de la bateria. Aleshores, el voltatge diferencial entre les plaques dels 
elèctrodes de la bateria i l’alternador és alta, i els elèctrodes accepten un corrent molt 
gran. En aquesta fase, les àrees internes absorbeixen una càrrega important. A mesura 
que la bateria va adquirint càrrega el voltatge diferencial baixa i el corrent intern de 
difusió també. És a dir el règim d’acceptació de càrregues per part de la bateria també es 
fa més petit. 

El règim de corrent de càrrega (Rate Charge) que pot acceptar una bateria 
inicialment és alt i l’ha de subministrar l’alternador. Així un alternador que pugui 
subministrar corrent molt alt (limitat al 25% C) a una bateria de capacitat petita, la 
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bateria adquireix un voltatge molt gran en poc temps, aleshores el regulador de 
l’alternador aturarà de seguida la càrrega de la bateria i l’alternador es desaprofita. En 
aquest, cas hi ha poc temps perquè les càrregues es difonguin a l’interior dels elèctrodes. 
Encara que el voltatge de la bateria potser el de la bateria carregada, la bateria pot estar 
descarregada. 

Per una altra banda, en un alternador que subministra un corrent molt petit a una 
bateria de gran capacitat, el corrent de difusió pels elèctrodes va augmentant, però no 
serà prou gran perquè actuí el regulador, pel que el temps de càrrega serà més llarg. 

Quan la bateria està molt descarregada, el corrent de càrrega està limitat per les 
carregues que pot subministrar l’alternador més que pel Acceptance Rate de la bateria. 
És a dir, al començament de la càrrega, es compleix Ri << R i el corrent el limita la 
resistència R de sortida de l’alternador, pel que aleshores l’alternador actua com una 
font de corrent constant. Això és així perquè inicialment els elèctrodes de la bateria 
accepten tot el corrent que pot subministrar l’alternador (L’Acceptance Rate de la 
bateria és màxim). Atès que el voltatge que subministra l’alternador es pot considerar 
bastant constant en aquest període (Bulk), el corrent només està limitat per la resistència 
de sortida de l’alternador. 
 Tot seguit, a la figura 5.7, il·lustrem una relació entre l’estat de càrrega SOC, 
d’una bateria típica per engegar un motor d’explosió (Cranking Battery) de 12 V i     
100 Ah, el corrent que accepta i el voltatge en els seus borns. Aquesta il·lustració és 
per cortesia del Battery Council International (BCI). L’associació BCI ens diu que si la 
bateria és de 12 V i 200 Ah, aproximadament els valors de corrents es doblen. 
 

 
 

Fig. 5.7 Voltatges en una bateria d’engegada, de plom àcid típica (12 V i 100 Ah) en funció del 
SOC i del règim de corrent de càrrega que accepta la bateria. 

 
 
 
 Analitzant els valors de la figura 5.7, veiem que si en una bateria plenament 
carregada mantenint el voltatge fix en els seus borns a 13,6 V, per mitjà d’un el 
regulador electrònic, inicialment accepta 1 A, carregada a ¾ de C inicialment accepta 
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7½ A i carregada a ½ C inicialment accepta 17 A. El regulador electrònic és un circuit 
molt utilitzat per a carregar bateries a voltatge constant i que podeu veure a l’apèndix. 

Si el regulador manté voltatge de sortida 14,4 V, els corrents per a les mateixes 
situacions de càrrega són 2 A, 15 A i 30 A.  

De tot això es dedueix que un increment de només 0,8 V (14,4 – 13,6) en el 
voltatge fix a la bateria, dobla l’acceptació de càrrega en el punt crític del 50% de 
capacitat de càrrega. 
 A la figura 5.7, podeu veure que si el regulador es manté a 13,6 V, la sortida 
passa d’una càrrega de ¾ C a una càrrega de C en un temps més llarg que si fixem la 
sortida a 14,4 V, doncs com que el corrent que accepta és molt petit  ~ 1A, pràcticament 
gran part es perd en pèrdues del circuit i triga més temps en carregar se. Aquesta serà 
una de les raons per la que en un vaixell a on els temps de càrrega són intermitents 
(navegant o al port) i restringits, serà casi impossible carregar del tot les bateries amb un 
alternador, encara que imposem voltatges alts al regulador. 
 
 
 
Exemple: 
 

 Si carreguem una bateria de 12 V i 100 Ah amb un alternador 
que treballa a voltatge constant. (a) Trobeu el temps que triga una 
bateria que està carregada a ¾ C de càrrega a passar a plena càrrega C, 
pels casos en què fixem el voltatge de sortida de l’alternador a 13,6 V 
i 14,4 V. (b) Quanta càrrega assolim en un temps raonable d’1½ hores 
per als dos voltatges de sortida de 13,6 V i 14,4 V? Linealitzeu el 
corrent exponencial que subministra l’alternador. 
 
(a) Pel cas en què el voltatge a la sortida de l’alternador és 13,6 V 

teniu en compte que cada punt en coordenades cartesianes és de 
la forma (temps, corrent). Com que passa de ¾ C a C en un 
temps T, les coordenades cartesianes són ((0, 7,5) a (T, 1)) i 
l’equació que passa per aquests dos punts és: 

 

5,7
5,6

 t
T

I  

 
 La capacitat guanyada al passar de ¾ C a C val 
 

h×AT25,4=dt)5,7+t
T

5,6
-(=C ∫

T

0
 

 
  Per una altra banda, com que la capacitat guanyada en una 

bateria de 100 Ah a l’anar de ¾ de C a C és de 25 Ah        
(1/4 de C) podeu posar 

 
hAT 2525,4       ;      9,5=T hores 
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  En el cas fixar 14,4 V a la sortida, l’equació del corrent que 
passa de ¾ C a C ((0, 15), (T, 2)) és: 

 

15+t
T

13
-=I  

 
 Atès que la capacitat guanyada en una bateria de 100 Ah a 
l’anar de ¾ de C a C és de 25 Ah i la capacitat guanyada també és 
la integral del corrent I: 
 

h×A25=T5,8=dt)15+t
T

13
-(=C ∫

T

0
      ;      94,2=T hores 

 
(b)  Ara calcularem en el temps en fer una càrrega ràpida         

(1½ = 1,5 hora) la capacitat guanyada de ¾ de C a C. 
  Quan el voltatge de sortida és 13,6 V, sabem de la fórmula 

deduïda per aquest cas que la càrrega assolida en un temps        
T = 1½ (1,5) hores és de 4,25 ×T = 4,25 ×1,5 = 6,375 Ah, és a 
dir 25,5% (6,375/25) de la càrrega total assolida (25 Ah). 

  Quan el voltatge de sortida és 14,4 V, també sabem de la 
fórmula deduïda per aquest cas que la càrrega assolida en un 
temps T = 1½ (1,5) hora és de 8,5×T = 8,5×1,5 = 12,75 Ah, és 
a dir 51 % (12,75/25) de la càrrega total assolida (25 Ah). 

  Les càrregues recuperades, 6,375 Ah (81%; 
(75+6,375)/100) i 12,75 Ah (87%; (75+12,75)/100) en una 
carregada ràpida (1,5 hores) són més petites que la capacitat 
d’1/4 de C que manca per recuperar la càrrega total de la 
bateria. 

 
 
 
 
 Analitzant un altre cop la figura 5.7, podeu veure que una bateria completament 
carregada i amb el regulador fixant el voltatge de sortida a 13,6 V, admet un corrent de 
càrrega al voltant d’1 amper, que només sobrecarregarà mínimament la bateria. 
Pràcticament, la sobrecàrrega produïda està molt atenuada per les pèrdues, tant internes 
de la bateria com del circuit extern. Per tant si posem un voltatge baix no produeix 
sobrecàrrega però triga molt en assolir la plena càrrega. 

Però si el regulador fixa el voltatge a la sortida del regulador a 14,4 V, la bateria 
aproximadament admet un corrent de càrrega de 2 ampers, que és suficients per crear 
gasos a la bateria si actuen durant un llarg període. En conseqüència, les pèrdues 
d’electròlit poden fer malbé els elèctrodes de les bateries i produir el secament del gel i 
fibra de vidre a les bateries de Gel i AGM. 

En un funcionament normal per restaurar la càrrega perduda, l’alternador 
funciona contínuament poc temps i atès que aquestes bateries són periòdicament i 
profundament descarregades (almenys al 50%), en uns temps de recàrrega restringits.  
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Per tant sí necessitem carregadors que carreguin ràpidament, utilitzant un 
alternador per carregar a voltatge constant, posarem el llindar del voltatge del regulador 
de sortida alt. Això pot produir la sobrecàrrega de la bateria, causant gasos i danys als 
elèctrodes. Si posem el llindar massa baix les bateries no es carreguen del tot i es 
produeix sulfatació dels elèctrodes i es moren. Recordeu que hem vist que en un temps 
raonable (1½ hora) només recarreguem el 67 % de càrrega d’una bateria. 

Si carreguem la bateria a corrent constant, la càrrega pot ser més ràpida, doncs 
podem utilitzar carregadors que generin el corrent màxim a que podem carregar la 
bateria, Imàx = 25 % C. Així podeu carregar una bateria de 100 A × h des de ¾ de C fins 
a C (25 A × h) en 1 hora utilitzant un carregador de 25 A, en el nostre cas. Vegeu el 
segment AB de la figura 5.7. A l’apèndix analitzem un circuit electrònic que utilitza el 
mètode de les 3 fases, treballant amb aquest mètode la majoria de càrrega ( 80 %) es 
recuperada a la fase inicial d’intensitat constant (Bulk).  

Sí anem carregant la bateria, un cop el voltatge de la bateria ha assolit 14,4 V 
(Voltatge de gasificació de la bateria), l’alternador atura l’augment del seu voltatge de 
sortida. Per mantenir aquest voltatge, el regulador va commutant l’alternador entre OFF 
i ON. Aquestes commutacions OFF <-> ON, per tenir el voltatge de sortida fix, es fan 
centenars de vegades en un segon. Com que commuten corrents, poden crear 
interferències electromagnètiques en els equips electrònics del vaixell.  
 
 
 
 
2.2.2 Corrent màxim d’un alternador per carregar una bateria 

 
 Per a descàrregues de bateria petites, necessitem tenir engegat l’alternador poc 
temps, i per tant serà fàcil tornar a recuperar la càrrega perduda. 

El problema es troba quan, en un viatge, afegim una càrrega que representa molt 
de consum durant molt de temps, com una nevera o llums de posició, en què hi ha molt 
consum en períodes de temps molt llargs. La solució no és més bateries sinó un ús més 
eficient de la capacitat de càrrega (engegar l’alternador quan està engegada la nevera) i 
un alternador que tingui més capacitat per subministrar un corrent més alt. Com que la 
font principal per recarregar la bateria en un vaixell és l’alternador, el problema queda 
reduït al corrent que subministra l’alternador i la seva regulació. 
 Quan l’alternador està corrent durant un temps molt llarg o la profunditat de 
descàrrega de la bateria és mínima, necessitem un alternador petit (alternador que pugui 
subministrar de 50 a 60 ampers). La situació és semblant a la que hi ha en un cotxe, en 
què la descàrrega no supera el 5%. 
 Però en un vaixell navegant a vela, tot sovint, passa que l’alternador funciona un 
temps mínim, mentre alhora les bateries es descarreguen profundament. L’alternador ha 
de ser de capacitat prou gran per carregar la bateria tant ràpid com pugui. En aquest cas 
el factor que determina el corrent que subministra l’alternador està fixat pel màxim 
corrent que poden absorbir les bateries sense que es facin malbé. 

L’alternador ha de ser capaç de subministrar el corrent de càrrega de la bateria 
més un corrent addicional que necessiti qualsevol càrrega DC connectada (nevera) 
mentre l’alternador estigui engegat. Tingueu en compte que una bateria carregada al 
70% o 80 % de la seva plena càrrega, accepta un corrent que va del 10% o 15% del 
corrent de càrrega i després baixa ràpidament. 
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 Hem de distingir entre la sortida real i la sortida màxima a una temperatura de 
25ºC (SAE Society of Automotive Engineers). Aquesta distinció es fa perquè quan 
l’alternador està funcionament augmenta la seva temperatura i, causa un decreixement 
del corrent de sortida del 25 % (al passar de 25ºC a 93ºC). Molts alternadors no poden 
córrer a plena càrrega en ambients d’altes temperatures (sala de màquines i en els 
tròpics). Per a un funcionament de llarga durada dels alternadors marins se’ls calcula 
per a un corrent màxim un 25% per sobre del corrent de funcionament. Els alternadors 
que es fan servir amb motors de benzina han d’estar protegits contra la ignició de les 
bugies. 
 
 
 
Exemple: 
 

 Trobeu la capacitat màxima de corrent que ha de tenir 
l’alternador per carregar un banc de bateries amb una capacitat total C 
de 400 Ah, A més, quan l’alternador està engegat ha de subministrar 
una càrrega de 25 A de DC addicionals. 
 
  El corrent màxim que poden drenar les bateries és del 25% C 

i val 100 A. Per guardar contínuament l’alternador per sota de la 
sortida màxima li afegim un 25% més (funcionament de llarga 
durada), és a dir 125 A, que amb el corrent de les càrregues DC 
quan l’alternador està corrent és de 150 A (125 + 25). 

 
 Encara que la càrrega d’una bateria per un alternador és un procés complicat, hi 
ha una regla pràctica per saber el corrent màxim Imàx que ha de ser capaç de 
subministrar l’alternador per carregar una bateria a una capacitat màxima. Aquesta regla 
diu que el corrent màxim que ha de pogué subministrar l’alternador és ⅓ de la capacitat 
màxima a carregar, si la bateria ha perdut una càrrega de CP = ¼ C [1]. Així per carregar 
un banc de bateries que ha perdut una capacitat CP de 180 Ah, amb l’alternador, el 
corrent màxim Imàx de l’alternador ha de ser 60 A, i la capacitat del banc ha de ser 720 
Ah (180  4). 

Justificarem la regla linealitzant l’exponencial decreixent del corrent de càrrega 
pel mètode de voltatge constant que és el que normalment fa servir l’alternador. Fent la 
hipòtesi que la bateria s’ha descarregat a ¼ de C i linealitzant l’exponencial, aleshores 
l’àrea del triangle, figura 5.1 (a), en un temps raonable de funcionament (1,5 h =·3/2) ha 
de ser igual a la càrrega subministrada per l’alternador. 
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màx       ;      
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 Per tenir en compte la limitació del corrent màxim que accepta la bateria per un 
corrent de càrrega exponencial es mira que el seu valor mig no sigui més gran que el 
25% de C. 

Per trobar el valor mig del corrent de càrrega de la bateria, figura 5.8 (a), 
suposeu que es compleix que en un temps de T = 3τ = 3/2 i τ = ½, la bateria casi està  
carregat, l’àrea de l’exponencial en un temps T ha de ser igual a l’àrea del rectangle     
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(T  IBateria), pel que el corrent mig IBateria subministrat per l’alternador tenint en compte 
la fórmula (1) compleix 
 

FBateria QTI    com que  
2

3

2

1
 BateriamàxmàxF IIIQ   i 

3

I
=I màx

Bateria  

 
 Per a la bateria de 100 Ah i l’alternador de corrent Imàx = 60 A, el corrent mig 
de bateria IBateria és de 20 A que està per sota dels 25 A que accepta la bateria. 
 

 
 

Fig. 5.8 (a) Corrent mig subministrat per un alternador treballant a voltatge constant i (b) alternador de 60 A 
(nominal) connectat a un motor de 3.000 rpm i relació entre politges 3:1. 

 
 
 
 

Hi tres paràmetres de l’alternador que afecten el seu amperatge de sortida: 
velocitat de rotació de l’eix, la temperatura i la càrrega que li connectem. Els fabricants 
subministren gràfics o taules que mostren el corrent de sortida de l’alternador en funció 
de la velocitat de rotació del rotor (rpm) i de la temperatura. Cada alternador té una 
velocitat de rotació màxima que no es pot superar. Un alternador molt utilitzat a la 
marina és el de 60 A, de corrent màxim, vegeu la figura 5.8 (b). 

Per moure l’eix de l’alternador ho fem per mitjà de l’eix d’un motor d’explosió  
que estan connectats per dues politges de relació de radis 3:1 i una corretja. Si la 
velocitat màxima de l’eix de l’alternador per subministrar els 60 A, figura 5.8 (b), és de 
9.000 rpm i la velocitat màxima del motor d’explosió és de 3.000 rpm, necessitem unes 
politges amb una relació entre radis de 3:1. Si per exemple, el motor gira a una velocitat 
de 1.500 rpm, la velocitat de l’alternador serà 1.500 × 3 = 4.500 rpm. Per a l’alternador 
de l’anàlisi, figura 5.8 (b), veiem que la seva sortida serà d’uns 50 A com a màxim. Si la 
sala de màquines està a una temperatura molt alta, pot ser d’uns 40 A.  

El corrent màxim que pot subministrar l’alternador, a més de la velocitat de 
rotació de l’eix, ja hem vist que també depèn del corrent que li demana la càrrega     
(Imàx = 3 IBateria). 

Per controlar amb més profunditat l’efecte de l’alternador quan càrrega una 
bateria ampliem l’estudi de la càrrega d’una bateria amb un alternador vist a l’apartat 
2.2.1 d’aquest mateix tema, afegint l’efecte del regulador electrònic de l’alternador i 
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l’efecte d’una càrrega DC addicional fixa IRC, per exemple de 20 A, que funciona quan 
l’alternador està engegat. 

Sí carreguem a voltatge constant (Ri >> R), a la figura 5.9 (a) veiem l’esquema 
d’una alternador que subministra un voltatge sense controlar a una bateria i a una 
càrrega addicional. Hem suposat el model RiC de la bateria. 

A la figura 5.9 (b) hem fixat el voltatge amb un regulador electrònic a 13,6 V, 
per més informació aneu a l’apèndix, i hem intercanviat la bateria per la càrrega. Al 
fixar el voltatge a 13,6 V, el voltatge a l’alternador sempre serà de 13,6 V. Aleshores la 
resistència R de l’alternador és zero, perquè com que ∆VBateria = 0 sempre que actuï el 
regulador es compleix R = ∆VBateria/∆IBateria = 0. 

A la figura 5.8 (c) hem fet el càlcul del corrent IRi subministrat a la bateria per 
l’alternador, observeu que el corrent que accepta la bateria minva a mesura que vb 
augmenta (IRi = (EAlternador – vb)/Ri) tal com ens diu la norma BCI exposada a la      
figura 5.7. Podeu generalitzar l’anàlisi fet a l’apartat 2.2.1 dient que el corrent de 
càrrega en una bateria alimentada amb un alternador que porta regulador electrònic 
també va minvant a mesura que el voltatge vb a la bateria va pujant. 

Tingueu en compte que la potència que pot subministrar el generador està 
limitada ( PMecànica) per la conversió d’energia mecànica a energia elèctrica. Aquest 
potència és un límit, pel que si li demanem més potència l’alternador no la pot 
subministrar. 
 

 
 

Fig. 5.9 (a) Alternador sense regulació electrònica que alimenta a una bateria i a una càrrega 
addicional IRC de 20 A, (b) alternador amb regulador electrònic que fixa el voltatge a 13,6 V 
amb intercanvi de posició de la bateria per la càrrega i (c) càlcul del corrent per la bateria IRi 
aplicant el teorema de Thevenin. 

 
 
 
 
 Per tenir magnituds de comparació, podeu suposar que el voltatge de la bateria, 
en bateries de plom àcid varia entre 12 V (carregada al 50 %) i 13 V (carregada al     
100 %) i Ri varia entre 100 μΩ (carregada) < Ri < 10 Ω (descarregada). La bateria 
regulada a 13,6 V accepta un corrent IRi que varia entre 1 A < IRi < 17 A, figura 5.7. El 
corrent més gran és de 17 A amb el 50 % de càrrega. Aleshores, l’alternador ha de 
subministrar 37 A (17 + 20) que els pot subministrar perquè és més petit que              
Imàx = 60 A. Els 23 A que li resten fins arribar als 60 A, els pot dedicar a alimentar altres 
càrregues. 

Noteu que amb aquest muntatge la impedància Ri de la bateria no varia entre 
(13,6 – 12)/17 = 94,1 mΩ i (13,6 – 13)/1 = 600 mΩ, sinó que no es pot mesurar la 
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variació d’Ri amb aquest mètode perquè com que hem fixat el voltatge a 13,6, ∆VBateria 
= 0 i Ri = ∆VBateria/∆IBateria = 0. 
 Atès que l’alternador necessita saber el voltatge de la bateria de forma precisa 
per pogué controla’l, els cables que porten senyals de control han de tenir la resistència 
mínima per a no falsejar la mesura. Els terminals han de fer bon contacte i si utilitzem 
díodes separadors de càrrega Split, hem de tenir cura d’agafar exactament el voltatge de 
regulació a la bateria, no en un punt llunyà. Doncs si l’agafem desprès, el voltatge de 
conducció dels díodes VDON rebaixen el voltatge de la bateria que arriba al regulador. 
Totes aquestes coses poden produir una caiguda notable del voltatge de la bateria que 
arriba al regulador, fent que la bateria mai agafi la plena càrrega. 

Quan l’alternador ha de subministrar corrents alts a una càrrega, s’ha de fer via 
la bateria, mai podem connectar l’alternador directament a la càrrega (un exemple típic 
són els grans corrents que necessita el molinet de l’àncora (Windlass), doncs 
l’alternador té el corrent màxim limitat per la seva resistència de sortida a un valor més 
baix que el corrent de la bateria que té una resistència de sortida més petita. 
 
 
 
 
2.3 Comparació dels reguladors de voltatge constant i nucli saturat amb els de voltatge constant i 
nucli no saturat 
 

Atès que la càrrega del carregador és una bateria, el voltatge de la bateria va 
augmentant i el corrent per Ri va minvant (fórmula (1)), figura 5.10. Com a resultat de 
tot això, un cop que la bateria ha assolit el 50% de la seva càrrega, molts carregadors 
ferroressonants estan dissenyats per a subministrar un corrent per sota del 50% del seu 
valor màxim, apartat 2.1 d’aquest mateix tema. Per exemple, un carregador 
ferroressonant amb una intensitat de càrrega de 40 A, quan la bateria ha assolit el 50% 
de càrrega només subministra 20 A, figura 5.10. 

Bateries carregades al 75%, amb carregadors ferroressonants, poden trigar 
moltes hores a arribar a la plena càrrega. En un bot que fem servir només els caps de 
setmana no hi problema perquè el que s’ha gastat el cap de setmana, ho recuperem 
durant la setmana. Però en algunes situacions a on hem de carregar les bateries molt 
ràpidament, les bateries no queden adequadament carregades amb un carregador 
ferroressonant i s’acaben fent malbé per sulfatació. 
 Tot i aquest problema de necessitar un temps de carrega gran, els carregadors 
ferroressonants, un cop han carregat plenament la bateria, les continuem carregant       
(sí deixem el carregador connectat a la marina (Dockside)) i poden produir que 
l’electròlit es posi a bullir i que s’assequi. Aquest fet es pot generar en carregadors 
ferroressonants perquè no tenen cap tipus de regulació o control del voltatge de sortida. 
Els carregador ferroressonants no es poden fer servir mai amb bateries de Gel o 
d’AGM. 
 Finalment, els carregadors ferroressonants com que no tenen cap regulació, el 
voltatge de sortida està sotmès a les fluctuacions de la xara elèctrica de l’entrada 
(Dockside) i del generador a bord, sempre que no treballin en saturació. Com a resultat 
de les variacions dels voltatges de la xarxa elèctrica es pot produir UnderCharging o 
OverCharging. 
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Fig. 5.10 Sortides comparades d’un carregador 
ferroressonant i un carregador amb regulació 
amb interruptor electrònic en sèrie amb un 
tiristor. 

 
 
 
 
 
 
 A la figura 5.10 hem comparat la sortida del carregador ferroressonant amb la 
del carregador lineal amb regulació amb tiristor. Encara que les dues gràfiques 
s’assemblen, a 13,0 V el carregador amb la regulació electrònica, produeix 42 A i el 
carregador ferroressonant 28 A. Si passem a 13,5 V, 37 A i 20 A. Finalment a 13,8 V, 
25 A i 4 A. En conclusió, la gràfica de càrrega del carregador de nucli saturat i del 
carregador de nucli no saturat és bastant semblant, amb la gran diferència de que el 
corrent de càrrega és considerablement més gran en els últims moments de la càrrega en 
un regulador no saturat. 

Amb aquest últim resultat veiem que si fem treballar el carregador a voltatges 
alts (~ 14 V), el carregador amb regulació a tiristor, pot carregar més ràpidament la 
bateria. Doncs un corrent de 4 A, que pot subministrar el carregador ferroressonant, casi 
és el corrent de manteniment de bateria carregada (2 % C). En canvi el corrent de 25 A 
que pot arribar a subministrar el carregador SCR té una certa importància per acabar de 
carregar la bateria. 

Per treure’n conclusions d’aquests fets, tingueu en compte que els carregadors i 
alternadors mantenen, per mitjà d’una regulació electrònica, el voltatge a la bateria al 
voltant dels 13,6 i les carregues oscil·len entre ¾ de C i C. Aleshores amb els 4 A que 
subministra un carregador ferroressonant es trigarà molt temps en anar de ¾ de C a C, 
en canvi si utilitzem un carregador lineal que subministri un 17 A, la bateria es carrega 
en un temps raonable. 

En un carregador lineal, un cop que la bateria està carregada, el carregador es 
desconnecta o passa a subministrar un corrent molt més petit per evitar la sobrecàrrega 
de la bateria. A més, podem dissenyar un transformador amb un voltatge de sortida més 
alt i després el podeu baixar amb el regulador lineal, això ens dona marge per 
compensar els canvis en el voltatge de línia. El resultat final és un augment de les 
prestacions a canvi d’augmentar la complexitat. 
 Perquè un transformador ferroressonant pugui carregar ràpidament les bateries 
ha de subministrar voltatges al voltant del voltatge màxim que pot suportar la bateria. El 
carregador ha de pogué, inicialment, subministrar un voltatge diferencial gran  
(Vcarregador – Vbateria), com més gran sigui aquest voltatge més corrent va a la bateria. 
Però per una altra banda, tot carregador que pot subministrar molts ampers i voltatge 
gran amb certes condicions de funcionament pot destruir la bateria. Algun tipus de 
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circuit de protecció és necessari quan la bateria està treballant al voltant de la plena 
càrrega. 
 
 
 
 
3 Carregador de Bateries electrònic 
 
 El carregador electrònic de bateries és un sistema electrònic dissenyat per fer la 
càrrega a voltatge constant, a corrent constant o pel mètode de les 3 fases. Encara que hi 
poden haver carregadors que treballin amb qualsevol dels tres mètodes, el sistema 
electrònic més utilitzat per carregar bateries és de les 3 fases. A l’apèndix estudiem un 
carregador de bateries que treballa pel mètode de les 3 fases i que utilitza el circuit 
integrat UC 3906 del fabricant Unitrode. 
 A la figura 5.11 podeu veure l’evolució en el temps del voltatge i del corrent de 
càrrega d’una bateria quan el carregador treballa pel mètode de les 3 fases. 
 
 
 
 

Fig. 5.11 Corrents i voltatges en funció del temps, 
 en un cicle de càrrega amb un UC3906 per a  
bateries de plom àcid. 

 
 
 
 
 
 
 
3.1 Aspectes tecnològics i de funcionament més destacats d’un carregador de bateries 
 
 No hi ha cap estàndard industrial per fixar el mètode de càrrega d’una bateria, 
pel que la comparació entre diferents carregadors resulta difícil. 
 Un dels factors més importants per determinar la tria d’un determinat 
carregador, és si el carregador ha de funcionar de forma intermitent o de forma 
continua, i si hi ha un consum de DC addicional mentre carreguem la bateria. 

Quan disposem de potència AC de forma intermitent, el carregador no només ha 
de ser capaç de recarregar la bateria i alimentar la possible càrrega DC, sinó que ho ha 
de fer ho en el mínim temps possible. Per fer el temps de recàrrega el mínim possible 
podem augmentar el corrent de càrrega Icàrrega que ha de subministrar el carregador, però 
aquest corrent té un límit que no podem passar per no fer malbé la bateria. Aquesta 
condició ens diu que el Icàrrega ha de ser més petit que el 25 % de C. 

Si dividim la capacitat total a carregar en A  h, pel corrent Icàrrega i li sumen 
entre 30 i 45 minuts per a bateries de Gel o AGM o entre 60 i 90 minuts per a bateries 
de plom àcid (per a permetre el procés de que la càrrega subministrada s’emmagatzemi 
bé a la fase d’Absorció), teniu l’estimació del temps de càrrega de la bateria. 
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El corrent de càrrega Icàrrega que ha de subministrar el carregador ha de ser igual a 
al que necessita la càrrega de la bateria més una possible càrrega addicional IDC de 
corrent continu. 

Si fem funcionar el carregador de forma contínua, el carregador es dissenya 
perquè la bateria sempre està carregada. 

Sí utilitzem un carregador ferroressonant per carregar una bateria, quan arribem 
a voltatges de bateria al voltant de 13,8 V, el corrent a la sortida és menys de la meitat 
del seu corrent de càrrega estàndard (~ 60 A de consum (Rate)), figura 5.10.  
 També resulta interessant saber la variació en el temps del corrent o del voltatge 
de la bateria a mesura que es va carregant. A la figura 5.12, podeu veure les corbes de 
càrrega d’un carregador ferroressonant de 80 A de corrent nominal que carrega una 
bateria de 200 A  h totalment descarregada. Per a voltatges alts (13,8 V), per la pròpia 
natura dels ferroressonants, el corrent de sortida cau molt. La caiguda és per sota de la 
meitat del corrent nominal. Per tot això fixeu vos, figura 5.12, que en pocs minuts el 
voltatge de la bateria està per damunt dels 13.0 V i el corrent cau per sota dels 24 A [1]. 
En una primera anàlisi pot semblar que com que el corrent de càrrega ha baixat molt, la 
bateria està carregada. Però en uns minuts no ha pogut recuperar gaire càrrega, pel que 
realment la bateria està casi completament descarregada. Segons la figura 5.12, la 
bateria trigarà encara unes 14 hores per arribar a prop de la plena càrrega. 
 

 
 
Fig. 5.12 Corbes d’un carregador ferroressonant de 80 A de corrent nominal, amb una bateria 

totalment descarregada de 200 A  h en funció del temps (cortesia de Ample Technology). 

 
 
 
 El carregador que suporta la càrrega pel mètode de les 3 fases o multi fase té un 
transformador que és capaç de subministrar alts corrents a grans voltatges de càrrega de 
la bateria. El regulador pot ser del tipus que porta un interruptor en sèrie amb la càrrega 
i que és controlat per un microprocessador. L’ús de microprocessador, ens permet 
canviar amb facilitat per programa els voltatges necessaris per a cada tipus de bateria. A 
la pràctica, la majoria de carregadors multi fase tenen un programa semblant, que 
genera: una zona de càrrega Bulk, una zona de càrrega d’Adsorció, una zona de càrrega 
per Flotació i potser un cicle d’Equalització. Mentre que alguns programes de 
carregadors multi fase són completament preprogramats a fabrica, d’altres permeten als 
usuaris variar alguns voltatges, corrents, temps i el programa d’Equalització. 
 Els programes dels carregadors multi fase regulen el temps de conducció de 
l’interruptor sèrie (transistor o SCR), tant en carregadors lineals (rectificador més filtre) 
a la freqüència de línia (50 o 60 Hz) com en fonts commutades alta freqüència        
(entre 10 kHz i 1 MHz). Per la seves característiques i alta fiabilitat els carregadors de 
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bateries d’alta freqüència o commutats dominen el mercat. En aquests tipus de 
carregadors, els voltatges de sortida en DC s’han aconseguit amb un alt grau de puresa, 
en contrast amb molts carregadors convencionals en els que el voltatge de sortida té un 
arrissament (Ripple) que pot destruir les bateries, particularment les de Gel i les 
d’AGM. 

Per una altra banda els carregadors commutats augmenten la seva complexitat i 
són molt fiables. La principal desavantatge és que com que commuten corrents molt 
ràpidament, generen grans quantitats d’interferències per radiofreqüència (RFI Radio 
Frequency Interference). 

Els carregadors de bateries d’ús marí han de tenir un transformador d’aïllament 
per lluitar contra la corrosió. L’ús d’un transformador fa que el senyal AC entra pel 
primari del transformador transfereix potència magnèticament al secundari que està 
elèctricament separat del primari. Noteu que cap senyal DC genera transferència de 
potència al secundari. L’ús  d’un transformador produeix un bloqueig del senyal 
continu, bloquejant el corrent DC que provoca la corrosió. A la figura 5.13 podeu veure 
l’entrada d’un carregador aïllat que alimenta un rectificador de mitja ona. 
 
 
 
 

Fig. 5.13 Entrada d’un carregador aïllat per a senyals DC 
amb transformador d’aïllament  

 
 
 
 Els aspectes a tenir en compte perquè un carregador treballi amb correcció són: 
 
 

• Comprovar si hi ha fuites del carregador a massa o sí hi ha algun equip 
connectat de forma inadvertida. 

• La lectura del voltatge de bateria (Voltage Sensing) ha de ser per a totes 
les bateries. 

• Els cables que porten el Voltage Sensing han d’estar ben dissenyats, per 
no produir caigudes de voltatge de més de 0,3 V (3 % de 12 V). 

• Sí ens trobem a prop de la plena càrrega (13,8 V per a ferroressonants i 
14,4 V per a multi fase) pot passar que el corrent sigui molt baix i la 
bateria quedi UnderCharged. 

• Sí el carregador no té regulador, una baixada de voltatge AC a l’entrada 
genera una baixada a la sortida i també pot crear Underharging. 

• Un OverCharging continuat pot produir que l’electròlit bulli o que perdi 
aigua en les bateries de plom àcid i que les de Gel i AGM s’assequin.  

 
 

 Com a norma a seguir, el carregador s’ha de desconnectar un cop les bateries 
s’hagin carregat. Les bateries es poden sobrecarregar si estant funcionant a temperatures 
altes, a menys que el carregador tingui compensació de temperatura. La compensació de 
temperatura es essencial per carregar de forma ràpida bancs de bateries grans, 
especialment de Gel i AGM. 
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 A la figura 5.14 podeu veure una instal·lació en un vaixell, del carregador de 
bateries suggerida per l’estàndard ABYC.  
 

 
 

Fig. 5.14 Instal·lació en un vaixell d’un carregador de bateries segons l’estàndard ABYC. 

 
 
 
 

L’estàndard ABYC per a carregadors de bateries inclou els següents 
requeriments: 
 

• A l’instal·lació del carregador hi ha d’haver un mesurador d’ampers. 
• El ground DC del vaixell i el ground DC de la marina han d’estar aïllats 

amb un aïllador galvànic o amb un transformador. 
• Les entrades AC i DC del vaixell, han de tenir un circuit protector 

(Breaker) o un fusible que talli el corrent quan es produeix una 
descàrrega (excepte quan fem servir carregadors ferroressonants que 
auto limiten el corrent). 

 
 
 
 
4 Sistemes d’alimentació marina amb corrent continu i dos voltatges diferents 
 
 En un vaixell hi ha un seguit de càrregues que necessiten corrents molt alts 
(motor de l’ancora o Windlass, radar i pilot automàtic), encara que aquests corrents són 
grans (centenars d’ampers), són necessaris durant poc temps (d’alguns segons a minuts). 
Generalment, aquestes càrregues estan situades en llocs allunyats de les bateries. La 
combinació de grans corrents i distàncies llargues tendeix a produir caigudes de voltatge 
en els cables de connexió que poden ser perjudicials per al funcionament de tot el 
sistema. La manera de superar aquest inconvenient és fer servir cables de connexió molt 
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gruixuts (més cars i amb més pes) o augmentar el voltatge a que funcionen els circuits 
(menys pèrdues per efecte Joule). 

La manera més senzilla de reduir pes i cost associats a una instal·lació DC, és 
incrementant el voltatge del sistema. Doblant el voltatge de 12 V (V) a 24 V (2V). A 
igualtat de potencia els cables que treballen a 24 V, tenen ¼ de la resistència dels que 
treballen a 12 V. Sí t i 2t són els voltatges a que treballen els sistemes de 12 V i 24 V 
podeu posar: P24V = (2t)2/R = t2/(R/4) = P12V/4. Aquesta solució que sembla és la més 
fàcil de fer, té alguns problemes. 
 Tingueu en compte que els equips alimentats a 24 V són més cars que els 
equivalents a 12 V. Entre els equips alimentats a 12 V, hi ha els alternadors de 12 V, 
motors d’arrenc de 12 V per a motors més petits de 100 HP, bombetes de 12 V 
(Lightbulbs), ventiladors (Fans), alguns sistemes electrònics (emissors de VHF i radars), 
etc. Encara que els equipaments que funcionen a 24 V (especialment motors elèctrics i 
alternadors) són més fiables perquè no s’escalfen tant, les bombetes de 12V són de 
construcció més compactes i duradores que les que fan la mateix llum a 24 V. Tot això 
fa que sigui difícil cablar un vaixell només a 24 V, doncs també hi ha equips que s’han 
d’alimentar a 12 V. Una altra opció per a sistemes d’alimentació DC és utilitzar un bus 
de distribució de potència amb dos voltatges 12/24 V. 
 La manera més senzilla per tenir una alimentació amb dos voltatges, 12/24 V, és 
posar dues bateries de 12 V en sèrie com podeu veure a la figura 5.15. 
 

 
 

Fig. 5.15 Sistema d’alimentació 12/24 V amb dues bateries de 12 V connectades en sèrie 

 
 
 
 Connectem els equips que funcionen a 12 V (alimentació d’ús general) a la 
meitat del banc de 24 V i els que funcionen a 24 V a tot el banc (alimentació d’arrenc de 
motors). Els 12 V d’ús general, subministren potència més temps que els 12 V de l’altra 
meitat. 

Per tornar a carregar les dues bateries necessitem un alternador de 24 V o un 
carregador de bateries de 24 V. El carregador o l’alternador carrega les dues bateries B1 
i B2. La bateria B1 es recarrega abans que la bateria B2 perquè inicialment ha perdut 
menys càrrega, figura 5.15. Com que la bateria B1 es carrega abans, sí continuem la 
càrrega fins a carregar la bateria B2, B1 es sobrecarregarà (OverChaged). Mentre que si 
aturem la càrrega de la bateria B1, la bateria B2 pot estar subcarregada (UnderCharged), 
com a resultat tindrem un escurçament de la vida de les dues bateries. 

La bateria que subministra els 12 V (banc d’ús general) com que treballa més 
que l’altra pot produir un augment de la seva Acceptance Rate durant la recarrega. Això 
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provoca un augment de la temperatura interna de la bateria d’ús general que pot crear un 
efecte multiplicador, runaway, que pot acabar destruint la bateria. Perquè les bateries no 
es facin malbé, al carregar les amb un alternador de 24 V, hem de procurar que les dues 
bateries estiguin amb la mateixa càrrega abans d’engegar l’alternador (voltatges 
semblants q = C/v). 
 
 
 
 
5 Equalitzador de bateries 
 
 Quan connectem un alternador de 24 V per carregar un banc de 24 V format per 
dues bateries de 12 V en sèrie, la bateria de 12 V que no és la d’ús general, acostuma a 
estar carregada de seguida. Atès que el banc de 24 V, només es dedica a engegada del 
motor, perd poca càrrega i aviat l’alternador la carrega, i si no la tallem es produeix 
OverCharge. 
 Perquè les dues bateries que carrega l’alternador de 24 V tinguin la mateixa 
càrrega en moment de connectar l’alternador per carregar les hi ha dues possibilitats. 
Carregar abans de connectar l’alternador amb un carregador addicional la bateria més 
descarregada (B2) o igualar las càrregues a les dues bateries, també abans de connectar 
l’alternador, utilitzant un equalitzador. L’equalitzador és un sistema electrònic que passa 
càrregues de la bateria que està més carregada a la que està menys carregada, fins 
aconseguir la mateixa càrrega a les dues bateries. Vegeu la figura 5.16. 
 

 
 

Fig. 5.16 Recàrrega de la bateria B2 (d’ús general): (a) amb un carregador i (b) amb un equalitzador. 

 
 
 
 
 A l’apèndix hem explicat el funcionament del circuit electrònic d’un 
equalitzador que iguala la càrrega de dues bateries posades en sèrie a un mateix valor 
abans de carregar les amb un alternador. Aleshores si les carreguem amb un alternador 
de 24 V, les carrega de forma idònia. 
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6 Circuits amb equalitzadors i convertidors 
 
 Molts vaixells tenen un motor auxiliar dièsel relativament petit, per arrencar el 
motor amb una bateria d’arrenc (Cranking Battery) d’ús exclusiu de 12 V. Aquesta 
configuració acostuma a tenir un banc de bateries d’ús general de 12/24 V, amb un 
equalitzador utilitzat per mantenir (en balanç) a cada bateria del banc de 24 V a 12 V o 
un convertidor individual per a cada carrega utilitzat per subministra 12 V a les 
càrregues que ho necessitin. 

Sí l’equip primari de càrrega de les bateries és un únic alternador de 24 V, hem 
de tenir en compte alguns aspectes. El primer aspecte és quina topologia de connexió o 
cablat entre els diferents circuits utilitzem per a recarregar la Cranking Battery. El segon 
aspecte és com podem usar, en cas d’emergència, el banc d’ús general de 24 V del 
motor d’arrenc si la bateria d’arrenc (Cranking Battery) falla. 
 La millor opció, amb diferència, és utilitzar dos alternadors, un de 24 V i un altre 
de 12 V. Normalment l’alternador de 12 V és cablat a la Cranking Battery i l’altre 
alternador, el de 24 V alimenta les dues bateries de 12 V en sèrie (banc 24 V). Si només 
tenim un únic alternador, ha de ser de 24 V cablat al banc d’ús general. Depenent de si 
el bot utilitza equalitzador o convertidor per subministrar els 12 V d’ús general hi ha 
dos cablats possibles. 
 Utilitzant un equalitzador pel banc d’ús general i un relé en paral·lel sensible a 
les variacions de voltatge, cablat des dels 12 V de la Cranking Battery i dels 12 V del 
banc de 24, vegeu la figura 5.17. Quan carreguem el banc de 24 V (l’equalitzador treu 
els 12 V dels 24 V de l’alternador), augmentant el voltatge en els 12 V del banc de 24 V 
d’ús general. Això provocarà que el relé paral·lel sensible al voltatge de la Cranking 
Battery es tanqui i posi en paral·lel les dues bateries, passant càrrega dels 12 V del banc 
de 24 V al banc d’arrenc. Quan aturem l’alternador de 24 V, la seva baixada de voltatge 
farà que el relé sensible al voltatge s’obri, aïllant la Cranking Battery. 
 Aquesta configuració pot alimentar dos tipus de càrregues: càrregues que 
funcionen a 12 V i càrregues que funcionen a 24 V. 

 
 

Fig. 5.17 Instal·lació de 12/24 V que utilitza un equalitzador amb un únic alternador de 24 V , el de 12 V és 
opcional, per arrencar amb un motor d’arrenc de 12 V per a dos tipus de càrregues. 
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 Tot seguit analitzem una configuració que fa servir un convertidor DC/DC per a 
retornar a la Cranking Battery la poca càrrega perduda a l’engegar el motor. El 
convertidor carregador DC/DC passa 24 V a 12 V. Els 12 V es fan servir per recarregar 
la Cranking Battery. L’interruptor d’emergència també fa aquesta funció. En aquesta 
configuració el convertidor DC/DC està cablat entre el banc de 24 V d’ús general i la 
Cranking Battery, vegeu la figura 5.18. Amb aquesta configuració també podem 
alimentar càrregues a 24 V i càrregues a 12 V. Els 12 V es generen posant convertidor 
DC/DC de 24/12 a cada càrrega. 
 

 
 

Fig. 5.18 Instal·lació de 12/24 V que utilitza un convertidor amb un únic alternador de 24 V, el de 12 V és 
opcional, per arrencar un motor d’arrenc de 12 V per a dos tipus de càrregues. 

 
 
 
 

Però en el cas de que la Cranking Battery estigui molt descarregada, suposeu 
després de molts intents d’engegar el motor, necessitarem molt de temps per tornar la a 
carregar. Aleshores pot ser millor cablar les bateries amb un sistema híbrid de 
equalitzador/convertidor com el de la figura 5.19. 
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Fig. 5.19 Sistema híbrid 12/24 V convertidor/equalitzador amb un únic alternador de 24 V, el de 12 V és 
opcional, per arrencar un motor d’arrenc de 12 V. 

 
 
 
 
 Si en una emergència hem d’arrencar un motor de 12 V i falla la Cranking 
Battery i només tenim un banc d’ús general de 24 V, ho podem fer amb un equalitzador 
que subministra 12 V posat en paral·lel per mitjà un Relé interruptor posat en paral·lel, 
figures 5.17 i 5.19. Una manera més senzilla de solucionar el problema, és fent un pont, 
amb un cable prou gruixut, entre els 12 V del banc de 24 V i el motor d’arrenc. 

No es pot utilitzar per l’arrenc d’emergència un convertidor de 24/12 V o un 
carregador de bateries, sense equalitzador, figura 5.18. Doncs si les dues meitats del 
banc de 24 V no tenen la mateixa càrrega, quan el convertidor de 24/12 V demana molt 
corrent a les bateries poden resultar danyades. La bateria menys carregada limita el 
corrent del 24 V. 

Des del punt de vista de la instal·lació, l’equalitzador està situat a prop del banc 
de bateries i el convertidor a prop dels circuits alimentats a 12 V, fent la conversió de  
24 V a 12 V. Tots dos han d’estar en ambients secs, també tots dos tenen uns 
rendiments entre el 85% i e 90%, la resta el 5% al 15% es perd en calor. Com que poden 
arribar a grans temperatures, per treure millor el calor i mantenir l’equip fred, utilitzen 
radiadors de calor instal·lats en posició vertical. La majoria de necessitats dels 12 V són 
modestes (meitat del voltatge del banc de 24 V), però alguns cops es poden necessitar 
equalitzadors o convertidors que subministrin grans corrents. Hi ha unitats comercials 
amb etapes de sortida que poden subministrar 100 A 12 V, si necessitem més corrents 
es poden connectar en paral·lel varies unitats. Noteu que en el nostre exemple i per un 
rendiment de 90% (es perd el 10% en calor), la potència que se’n va en calor és de 120 
watts (12 V × 100 A × 0,1). 
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La principal raó d’utilitzar voltatges més alts de corrent DC és reduir el pes del 
cable perquè el coure és molt car. Però els equalitzadors i convertidors no són barats, i 
tot el que estalviem en cable ho gastem en equip electrònic. 

Hi ha algunes avantatges associades amb els convertidors, la reducció del pes del 
coure i les característiques electròniques extres. Entre aquestes característiques extres 
teniu que si el convertidor DC/DC té la seva pròpia bateria, elimina interferències. El 
voltatge DC més pur allarga la vida dels components sensibles a les variacions de 
voltatge (llums incandescents i halògens) i també pot generar aïllament galvànic. 

El llindar que fa que sigui millor una instal·lació de 12 o una de 24 V, depèn 
més de la limitació de pes del bot que dels equips instal·lats i la llargada del bot. 
S’agafa la regla pràctica d’utilitzar l’alimentació dual de 12/24 V per llargades de 
vaixells de més de 15 m (40 peus). 

Si totes les càrregues del vaixell són de 12 V, una bona opció és utilitzar un 
equalitzador alimentat per un banc de 24 V, per obtenir els 12 V. L’altra opció és 
instal·lar un convertidor 24/12 V a un banc d’ús general de 24 V per obtenir els 12 V. 

La solució amb equalitzador és necessària si els 12 V necessiten molt corrent o 
càrregues intermitents. La solució amb convertidor produeix uns 12 V més nets i allarga 
la vida de la bateria. 

Potser la millor opció és la solució híbrida amb equalitzador i convertidor, 
especialment si la màquina principal té un motor d’start o d’engegada de 12 V. L’opció 
híbrida subministra flexibilitat en termes de càrrega i emergències de la Cranking 
Battery i alhora també minimitza el pes. Noteu que tot això pot quedar no operatiu els 
propers anys, doncs la tendència és d’anar cap sistemes DC de 36 V i 42 V, aleshores 
els equalitzador i convertidors perdran importància.  
 
 
 
 
7 Equalitzadors enfront a convertidors 
 
 Com ja hem dit, l’estructura més senzilla i més utilitzada quan necessitem una 
distribució d’energia DC a 12/24 V és fer un sistema a 24 V (incloent un alternador de 
24 V o qualsevol altre sistema de càrrega) per alimentar els equips amb gran consum de 
corrent (motors d’arrenc, molinet de l’ancora, pilot automàtic, etc.) i també un sistema 
de 12 V d’ús general. D’aquest sistema de 24 V utilitzem els 12 V per alimentar els 
llums o qualsevol altre equip que no funcioni a 24 V. 

En un període llarg de funcionament, entre les dues bateries es crea un 
desequilibri de càrregues, que es pot arreglar col·locant un equalitzador entre les dues 
bateries o un convertidor DC/DC en sèrie amb els 24 V, vegeu la figures 5.20 (a) i (b). 
La finalitat de qualsevol dels dos sistemes electrònics és guardar les dues bateries amb 
la mateixa càrrega abans de començar la recàrrega amb un alternador de 24 V. 
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Fig. 5.20 Carrega d’una instal·lació DC 12/24 V: (a) utilitzant un equalitzador i (b) utilitzant un convertidor DC/DC. 

 
 
 
 
 Un equalitzador és un circuit commutat que posa en paral·lel els 12 V de les 
bateries B1 més B2 del sistema de 24 V (entrada) amb els 12 V (sortida) de la bateria de 
baix B2, vegeu la figura 5.20 (a). L’equalitzador, té la funció d’igualar les càrregues de 
les dues bateries, abans d’aplicar l’alternador als 24 V. 
 L’equalitzador, s’ha dissenyat per mantenir les dues bateries de 12 V en el 
mateix estat de càrrega. El voltatge de sortida fluctua amb el voltatge d’entrada, 
mantenint una relació 2:1 (24 → 12). Si per exemple, el voltatge de 24 V cau a 23 V, 
l’equalitzador fa que el voltatge a cada bateria de 12 V caigui a 11,5 V. Com que tenen 
el mateix voltatge i, són de la mateixa capacitat tenen la mateixa càrrega (q = CBateria 
VBateria). L’equalitzador llegeix la caiguda de voltatge a la bateria que subministra 12 V 
(la més descarregada) i fa que l’altra meitat de la bateria li passi càrrega. Si tot seguit les 
recarreguem aplicant l’alternador als 24 V les dues bateries es carreguen igualment fins 
arribar a tenir 12 V cada una. 

El convertidor DC/DC és l’altre equip electrònic que pot fer la mateixa funció 
que l’equalitzador. És un circuit que fixa el voltatge de sortida a 12 V. Per fer ho agafa 
el voltatge als 24 V, i els estabilitza a 12 V, vegeu la figura 5.20 (b). Amb un 
convertidor, la càrrega de 12 V es posa a la sortida del convertidor, no a les bateries. És 
a dir, com que el convertidor està en sèrie amb la càrrega, el corrent que va a la càrrega 
passa pel convertidor i descarrega amb la mateixa quantitat les dues bateries de 12 V. 

Una avantatge de fer servir l’equalitzador és que pot subministrar pics de corrent 
grans a 12 V perquè està en paral·lel amb la bateria que té una resistència interna Ri 
(µΩ) molt més petita que la resistència de sortida del convertidor (Ω). Si fem un curt 
circuit a la bateria, tenim un corrent molt més gran que si el fem a la sortida d’un 
convertidor. 

Utilitzant un únic convertidor, el vaixell pot ser cablat a 24 V, i després podeu 
obtenir el 12 V en qualsevol punt posant convertidor DC/DC de 24/12 V. Aquesta 
solució redueix de forma molt important la quantitat de coure dels cables en un vaixell.  
 A la solució amb equalitzador, la bateria que subministra els 12 V (ús general) 
està sotmesa a més cicles de descàrrega comparada amb l’opció amb convertidor, pel 
que escurça la vida de la bateria i la del banc en conjunt. Atès el cost de les bateries, 
aquest fet imposa un significant sobre cost addicional. Alguns monitors de sistemes DC 
llegeixen els 12 V i els 24 V, fan el balanç de càrregues i avisen si es produeix 
qualsevol disfunció. 
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 A part d’augmentar les expectatives de vida d’una bateria, els convertidors tenen 
altres avantatges. Atès que les bateries estan en sèrie amb el convertidor DC/DC i la 
càrrega, actuen com a filtre, traient els pics i transitoris del voltatge a la càrrega, 
produint un voltatge de 12 V molt net d’interferències. Això és particularment 
beneficiós per alimentar circuits electrònics molt sensibles, com són els receptors de 
TV. Recordeu que els equalitzadors i convertidors DC/DC, com que són circuits 
commutats, radien senyals de radiofreqüència no desitjats que poden provocar 
interferències en els circuits electrònics i amb aquesta opció es minimitza la radiació.  

La gran estabilitat dels 12 V a la sortida del convertidor pot ser molt útil per 
alimentar bombetes incandescents i halògenes. Les bombetes incandescents a 12,6 V, 
són molts sensibles a variacions al voltant d’aquest voltatge. Si les alimentem a 
voltatges més alts 14,4 volts, la seva expectativa de vida cau un 20%. 

Pel que fa a les bombetes halògenes, els voltatges més alts (per sobre de 13,5 V) 
que es generen al carregar la bateria poden escurçar la seva vida. Un convertidor fixa 
aquest voltatges a valors que maximitzen la vida de les bombetes. 
 Un convertidor es pot construir perquè porti la seva pròpia bateria que l’aïlli dels 
fenòmens generats per la bateria d’arrenc (Cranking Battery). Això és especialment 
important per a fer equips fiables que compleixin els requeriments legals, com és el cas 
de les ràdios en vaixells comercials.  

Cal fer notar que els convertidors, cosa que no passa amb els equalitzadors, es 
poden construir de forma que l’entrada DC està aïllada de la sortida DC, resultant un 
aïllament galvànic dels circuits dels 12 V. En alguns casos, això pot ser útil com eina 
per lluita contra la corrosió anòdica del casc d’un vaixell. El preu que es paga per lluitar 
contra la corrosió és doblar el preu del convertidor, que pot resultar barat comparat amb 
els inconvenients de la corrosió. 
 
 
 
 
8 Número de cops que engeguem el generador en una travessia a vela 
 
 Tingueu en compte que la capacitat en A × h d’una bateria és limitada i que la 
recàrrega de la càrrega gastada en un interval només pot arribar a ser el 67 % de la 
capacitat perduda per la bateria, sí utilitzem per recarregar la un alternador o, el que és 
el mateix, un generador. 

La bateria no queda carregada del tot i en una travessia haurem d’engegar el 
generador varis cops per a fer front a les despeses de càrrega de la travessia. 
 Per centrar idees, exposarem el cas concret de fer un viatge a vela de Barcelona a 
Ciutadella (Menorca) amb el veler de la Facultat de Nàutica de Barcelona que 
s’anomena Barcelona. 

Per fer el càlcul del temps necessari per fer aquest viatge s'ha utilitzat el 
programa MaxSea7. Aquest software ens diu la millor ruta segons la predicció 
meteorològica. Com que la travessia es vol fer el 29 d’abril, el programa ens 
subministra la ruta estadística més favorable, la velocitat mitjana del vaixell i el temps 
aproximat d'arribada. En el nostre cas el programa ens diu que la velocitat mitjana serà 

                                                 
7 MaxSea Marine Navigation Software, de l’empresa Timezero. Pàgina web: http://www.maxsea.com/ 
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de 4.7 nusos i la durada total de la travessia serà de 29 hores. A la figura 5.21 podem 
veure una captura de pantalla de la derrota suggerida. 
 

 
 

Fig. 5.21 Captura de pantalla de MaxSea 

 
 
 
 
 Amb les dades recollides sobre el consum (Ah) dels aparells del vaixell que 
han de funcionar durant la travessia i el temps necessari per realitzar la navegació, 
farem el càlcul de les vegades que hem de recarregar les bateries del Barcelona. S’ha 
suposat que el consum és el mínim, connectant els aparells estrictament necessaris per 
fer la travessia. Es disposa d’un únic banc de bateries de 12 V format per una bateria de 
100 A × h de capacitat que alimenta les càrregues mínimes per fer la travessia. 

Així que s’ha considerat que el consum mínim indispensable per fer la travessia 
són: els llums de navegació (1A8h), el GPS (0,5A24h), la instrumentació de coberta 
(0,17A24h) i la nevera (4,5A12h). Així el consum diari de les càrregues a 12V és de: 
 

AhhAdiahAConsum 25,324/78→/78125,42417,0245,081:   
 

Atès que el corrent mitjà és de 3,25 A i com que les bateries del banc de 12V no 
poden descarregar se per sota del 50% de la seva capacitat (100 A h), això ens permet 
consumir després de sortir del port 50 A × h. 
 

h38,15=A25,3/h×A50:Autonomia d’autonomia 
 

Per tant, la descàrrega permesa del banc de bateries serà fins a 15,38 hores 
després d’haver sortit del port, després d’aquest temps estem obligats a engegar el 
generador per recarregar les bateries. 
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A cada recàrrega feta pel generador, nomes recupera el 67% de la capacitat 
perduda en un temps raonable de una hora i mitja [1], per això nomes podrem recuperar 
durant cada recàrrega: 
 

h×A5,33=h×A50× 67%  de capacitat recuperada per recàrrega 
 

La primera descarrega ha tingut lloc a les 15,38 h després de salpar, en aquest 
moment, la bateria ha assolit el 50% de la seva capacitat, i ha perdut 50 A × h dels    
100 A×h disponibles al començar el viatge. Al recarregar les bateries amb el generador, 
nomes augmentarem la capacitat en 33,5 A × h dels 50 A × h que hem consumit des de 
que hem salpat. 
 

h×A5,83=h×A50×%67+h×A50  nova capacitat màxima 
 

Per tant la capacitat final aconseguida després de la primera recàrrega serà de 
83,5 A × h i no de 100 A × h que és la capacitat del banc al sortir del port. Des d’aquest 
moment, la capacitat màxima de la bateria serà de 83,5 A × h i això causarà que les 
següents recarregues hagin de ser cada menys temps. 

La segona i posteriors recàrregues es faran quan s’acabin els 33,5 A × h que hem 
aconseguir carregar, pel que la nova autonomia serà de: 
 

hAhA 30,1025,3/5,33:Autonomia'   d’autonomia 
 

La segona posada en marxa del generador es farà passades 10,30 hores després 
d’aturar el generador que ha fet la primera recàrrega. Per simplificar els càlculs, i atès 
que el consum durant la hora i mitja en què funciona el generador per recarregar la 
bateria, també el subministra el generador mentre està engegat, la segona autonomia 
anirà acompanyada de una hora i mitja més del temps durant el qual el generador està 
engegat, vegeu a la figura 5.22 una seqüència de descàrregues càrregues fins arribar a la 
segona autonomia. 

 
Fig. 5.22 Seqüència primera i segona autonomia, amb la durada de cada autonomia. 
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Per tant la durada de la segona “autonomia” serà de: 
 

h8,11=generador  deh1,5+Autonomiad'h10,30 '  per cicle 
 
Finalment els cicles de funcionament per qualsevol trajecte son: 

 
 Primera descàrrega càrrega completa a les 16,88 h (15,38+1,5) 
 Segons cicles de descàrrega i càrrega cada 11,8 h següents 
 

Sí volem fer una travessia de 29 h haurem de contar a partir de la finalització del 
primer cicle de 16,88 h i anar sumant cicles de 11,8 h fins arribar al total del viatge. En 
aquest cas proposat calen: 
 

Número de recàrregues: (29-16,88)/11,8 = 1,027 cicles 
 

Així resulta que haurem d’engegar el motor a les 15.38 hores i a les 27,18 hores, 
contant sempre des de que es va sortir de port. 
 
 
 
 
Preguntes 
 
P.1 Calculeu el temps per carregar, amb un alternador, una bateria des d’½ C a C. 
P. 2 El circuit de la figura (a) és un autotransformador, construït ajuntant el primari i 

el secundari de la forma que es veu a la figura, amb N1 = N2. Si el voltatge 
d’entrada és V1 i el de sortida és VH, demostreu que VH = (N1 + N2)/ N2 V1. 
Expliqueu com funciona l’equalitzador estudiat a l’apèndix. 
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6 Inversors 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 Es suposa que el lector coneix la teoria bàsica de l’equip electrònic que 
transforma l’energia de corrent continu en energia de corrent altern, anomenat inversor 
(Inverter). Farem una introducció a la conversió DC/AC des d’un punt de vista 
tecnològic i de funcionament que ens ajudaran a treure’n el màxim profit possible 
d’aquest sistema electrònic i també per trobar ne possibles mal funcionaments. 
 Per entendre bé el funcionament de l’inversor, s’ha conèixer la naturalesa del 
corrent altern (AC), que rau principalment en la seva creació. El corrent altern és una 
forma d’energia elèctrica generada pel gir mecànic d’un imant giratori o unes bobines 
giratòries que generen un camp magnètic (rotor) posat a dins d’unes bobines que estan 
fixes (estator) i posades a 120º l’una de l’altra, i que transforma l’energia 
mecanomagnètica del rotor girant, en energia elèctrica trifàsica (alternador). El senyal 
AC generat oscil·la de forma continua entre valors positius i negatius, diferent d’un 
senyal DC que sempre és positiva o negativa però mai oscil·la entre valors positius i 
negatius. 
 El nombre de cicles per segon del senyal AC està normalitzat i a Europa és de 
220 Veficaços/50 Hz (cicles/segon) i als USA és de 120 Veficaços/60 Hz. Els voltatges de 
corrent continu DC que l’inversor transforma en corrent altern AC estan normalitzats a 
12, 24 i 32 volts, com més alt és el voltatge DC menys corrent passa pels conductors  
amb el que significa d’estalvi de pes i de diners. En un futur sembla que podem arribar a 
32 vols i voltatges més grans.  
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2 Inversor 
 
 El convertidor DC/AC o inversor (Inverter), converteix la potència DC de la 
bateria en potència AC perquè sigui utilitzada per un seguit d’aparells a bord que 
funcionen en AC. L’avantatge d’utilitzar un inversor enfront un alternador per generar 
AC, és que l’inversor no genera soroll ni fums. 
 Un inversor, transforma per mitjà l’obertura i el tancament d’uns interruptors 
(Switches) l’energia de 12 V o 24 V de corrent continu DC a 240 V de corrent altern 
AC. Els interruptors normalment són transistors unipolars MOSFET. Pel nombre 
d’interruptors, hi ha dos circuits bàsics d’inversor: amb dos interruptors o Push – Pull, 
figura 6.1 (a), i amb quatre interruptors o en H figura, 6.1 (b). 
 

 
 

Fig. 6.1 (a) Circuit inversor amb dos interruptors, (b) circuit inversor H amb quatre transistors i (c) senyals 
de control. 

 
 
 
 
 El circuit bàsic amb dos interruptors (MOSFET o Transistors Bipolars) és de la 
figura 6.1 (a), a on la conversió DC/AC es fa fent commutar de forma complementàries 
T1 (ON, OFF) i T2 (OFF, ON). 

Quan T1 està ON, el corrent surt del pol positiu passa pel primari del 
transformador cap a l’interruptor T1 al negatiu de la bateria. En aquest as el pas del 
corrent pel primari del transformador indueix un voltatge en un sentit en el secundari 
 Quan T2 està ON, el corrent també surt del pol positiu passa pel primari del 
transformador cap a l’interruptor T2 negatiu de la bateria. Ara el voltatge induït en el 
secundari és en sentit contrari. El resultat de tot plegat és un senyal d’uns 220 V de pic a 
la sortida del transformador. 
 El circuit bàsic amb quatre interruptors transistors bipolars és de la              
figura 6.1 (b), a on la conversió DC/AC es fa fent commutar de forma complementàries 
els parells d’interruptors T1 i T3 (ON, OFF) i T2 i T4 (OFF, ON). 
 Quan T1 i T3 estan ON, T2 i T4 estan OFF i el corrent a la càrrega circula en un 
sentit, mentre que quan T1 i T3 estan OFF, T2 i T4 estan ON el corrent circula en sentit 
contrari. Si hi posem un transformador a la càrrega, el resultat de tot plegat és un senyal 
altern de 220 V de pic a la sortida del transformador. A la figura 6.1 (c) podeu veure un 
esquema de com es generen els senyals de control dels parells de transistors T1 T3 i     
T2 T4. 
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2. 1 Tipus d’inversors 
 
 L’inversor DC/AC, bàsicament, fa el pas invers d’un carregador de bateries, 
generant un voltatge AC de línia (240 Veficaç) des d’ un voltatge DC (12 V o 24 V). Un 
inversor fa dues coses, converteix corrent DC en corrent AC i posa el voltatge AC en un 
valor preestablert. 
 D’una forma senzilla podem dir que hi ha dos tipus d’inversors: els que 
produeixen una sortida d’una ona sinusoïdal pura (True Sine Wave Output) equivalent 
al senyal generat per la companyia de la llum) i els que produeixen una sortida de senyal 
quadrat (Modified Sine Wave Output). Hi ha dues tecnologies per produir aquests 
senyals: la de la figura 6.2 (a) que es basa en la commutació dels interruptors a 
freqüència de línia 50 Hz i, la basada en la commutació dels interruptors a freqüència 
alta (entre 10 kHz i 1 MHz), figures 6.2 (b) i 6.2 (c). D’aquí surten tres tipus 
d’inversors: el Modified Sine, el d’alta freqüència i l’híbrid que també és d’alta 
freqüència però que agrupa els polsos cada 10 ms. Noteu que mentre que l’inversor 
Modified Sine en un cicle de 20 ms (50 Hz) genera dos polsos, l’inversor d’alta 
freqüència i l’inversor híbrid en generen varis. Per generar el senyal de sortida de 
qualsevol del dos tipus d’inversors, Modified Sine i True Sine Wave necessitem una 
lògica més o menys complexa que controli els interruptors. 
 

 
 

Fig. 6.2 (a) Inversor Modified Sine, (b) inversor d’alta freqüència i (c) inversor híbrid 

 
 
 
 
3 Inversor a freqüència de línia o Modified Sine Inverter 
 
 Se’n diu inversor a freqüència de línia perquè commuta a la freqüència de la 
xarxa elèctrica (50 Hz a Europa i 60 Hz als USA), també és anomenat Modified Sine. 
Per generar el senyal estàndard de 220 V alterns, fa servir un transformador amb les 
arquitectures de les figures 6.1 (a) o 6.1 (b), amb un bobinat primari que va commutant 
per mitjà de dos o quatre interruptors el voltatge de la bateria. El voltatge final el 
subministra el secundari del transformador. 
 Atès que els interruptors són commutats alternativament entre ON i OFF, el 
senyal produït per aquest inversors és un voltatge digital quadrat. El voltatge màxim 
generat és més petit que el d’un sinus equivalent el senyal es pot variar o regular perquè 
el senyal quadrat tingui el mateix valor eficaç que el senyal sinusoïdal de 220 Vef. 
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En aquest tipus de convertidor si la càrrega demana més corrent, el voltatge a la 
sortida de l’inversor també caurà, la caiguda de voltatge es pot compensar incrementant 
el temps en què el senyal de sortida està a + V1 o –V1, de tal forma que l’inversor 
Modified Sine mantingui el voltatge eficaç a la seva sortida variant el cicle de treball. 
Vegeu la figura 6.3. 
 

 
 

Fig. 6.3 Mètode per canviar el voltatge a la sortida en un inversor Modified Sine. 

 
 
 
 

Per una altra banda, el voltatge de pic no es pot regular i només varia amb el 
voltatge de la bateria. Per un cas típic de 12V/120Veficaç, pot anar des de 174 V eficaços 
de corrent DC quan la bateria està a 16 V fins a 114 V eficaços quan està a 10,5 V. Per 
aquesta raó els inversors Modified Sine no estan preparats per subministrar potència a 
dispositius que necessiten grans voltatges de pic com és el cas dels forns de microones. 
Aquest tipus d’inversors no es poden fer servir en equips electrònics sensibles a la 
potència de pic com són: temporitzadors, rellotges digitals, etc. 

El senyal més característics voltatge de sortida en un inversor Modified Sine és 
el de la figura 6.8 (a), del que amb un filtre podeu extreure’n el component fonamental 
que és una sinusoide. 

Un inversor de senyal quadrat pertanyent al grup d’inversors Modified Sine és 
l’inversor anomenat de senyal quadrat. L’inversor de senyal quadrat és a freqüència de 
línia (50 Hz), manté el senyal a + V durant 10ms i a – V durant els altres 10 ms. En 
aquest tipus de convertidor el voltatge de pic és igual al voltatge eficaç i varia 
directament amb el voltatge de la bateria i no li podem aplicar cap tipus de regulació. 
Aquest inversor té molta distorsió harmònica (50%) i un rendiment de conversió baix 
(60%), no és recomanat per alimentar circuits electrònics i pot alimentar motors que 
s’escalfen molt. 
 
 
 
 
4 Inversor d’alta freqüència 
 
 El circuit d’un inversor d’alta freqüència té la mateixa estructura de 
commutadors que les vistes a les figures 6.1 (a) i 6.1 (b). La bateria alimenta la càrrega, 
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en una direcció i en l’altra per obtenir el voltatge corrent altern desitjat. Però ara els 
interruptors commuten a ON i OFF centenars de vegades en un segon (típicament 
16.000), amb durada de temps fixa o variable seguint la moduladora. El senyal de 
sortida està format per uns polsos d’amplituds ± V (voltatge de la bateria) i durades 
molt petites comparades amb els 50 Hz. 

L’inversor d’alta freqüència, principalment, es fan servir per generar senyal 
sinusoïdal, també es coneix com a Pure Sine Inverter i True Sine Inverter, perquè genera 
senyal sinusoïdal amb un grau de puresa molt gran. 

Atès que la secció tranversal d’un transformador és inversament proporcional a 
la freqüència aplicada, a l’augmentar la freqüència de commutació dels interruptors el 
transformador resulta més petit i lleuger [1]. En un transformador i en general en una 
bobina, podem tenir el mateix flux reduint la secció sí augmentem la freqüència. 
Teingueu en compte que Bmàx = Vrms × 108/4,44 × N × AC × f, a on AC està en cm2, N en 
voltes, f en Hz, Vrms en volts i Bmàx en Gauss, per arribar hi recordeu que                
1Tesla (T)= 104Gauss (G) i 1m2 = 104 cm2. Per tant Bmàx(T) = Vrms × 104/4,44 × N × AC 
(cm2)× f i finalment Bmàx(G) = Vrms × 108/4,44 × N × AC (cm2)× f. 

Per generar un senyal Pure Sine hi ha dos tipus de tècniques de control de 
l’inversor: inversor que fa servir modulació de durada de polsos PWM (Pulse Width 
Modulation) [11], amb comparador per modular la portadora i inversor que fa servir 
modulació delta de durada de polsos PWM per modular la portadora. 
 La modulació per durada de polsos permet reduir la mida del filtre per separar el 
senyal sinusoïdal. La modulació fa variar l’ample dels polsos en funció d’una sinusoide 
(freqüència moduladora fm. Els senyals que genera el circuit modulador PWM exciten 
les bases dels transistors T1 T3, i T2 T4 fan d’interruptors de l’inversor en pont de la 
figura 6.1 (b). 
 Els senyals d’alta freqüència generats pel control dels interruptors actuen sobre 
els 20 ms del període del senyal de 50 Hz (1/50 = 20 ms) commutant les interruptors 
unes 20 vegades o més per període generant el senyal de sortida V0, com podeu veure a 
la figura 6.4. Amb un petit filtre podem extreure el component fonamental que és una 
sinusoide. Aquest tipus de convertidor no són gaire comuns a la marina. 
 

 
 

Fig. 6.4 Senyal V0 a la sortida en un inversor d’alta freqüència. 
 
 
 
 La modulació PWM, utilitza múltiples polsos que tenen l’amplada dels polsos 
modulats per una funció sinus. El senyal sinusoïdal (True Sine Wave) no es pot distingir 
del senyal quadrat de sortida. La forma del senyal sinusoïdal de sortida no és afectat 
pels canvis en el voltatge de la bateria en aquests tipus d’inversors. 
 El fabricant d’inversors Xantrex (www.xantrex.com) que és el més important als 
USA, fabrica inversors Mofified Sine i inversors d’alta freqüència. 
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4. 1 Inversor d’alta freqüència amb modulació amb comparador 
 

Ens centrarem en la generació dels senyals PWM amb modulació utilitzant un 
comparador. El funcionament del modulador de PWM amb modulació amb comparador 
és com el del circuit de la figura 6.5, al que li subministrem el senyal sinusoïdal (VS) i 
un senyal triangular (VTRI) conegut de freqüència més alta. 
 
 

Fig. 6.5 Modulació PWM amb comparador 

 
 
 
 Si fem entrar aquests senyals (VS i VTRI) a un amplificador operacional que actua 
de comparador, obtindrem els senyals necessaris per generar un senyal quadrat, modulat 
en PWM a la sortida de l’inversor. Noteu que, quan el senyal triangular està per sobre 
del sinusoïdal, la sortida V0 és baixa i condueix la branca S1 S3, de manera que el 
voltatge de sortida del convertidor (per a VS > VTRI) és +V. Quan el senyal triangular 
està per sota del sinusoïdal, aleshores V0 és alta i condueix la branca S2 S4, i la sortida 
del convertidor (per a VS < VTRI)és -V. 
 A la figura 6.6 teniu la comparació entre el senyal modulador sinusoïdal, el 
senyal triangular i el senyal de sortida modulat en PWM. Aquesta modulació fa més 
amples els polsos que estan nivell +V i quan detecta que la moduladora sinusoïdal puja 
fa més amples dels polsos que estan nivell -V. 

A més, a la figura 6.6 (c) també mostrem l’espectre del senyal modulat en PWM,  
trobant les freqüències que té el senyal modulat en PWM [11]. 

Observeu que pel cas de senyal modulat en PWM, per recuperar el senyal 
sinusoïdal només hem de posar un filtre pas baix, però atès que el primer l’harmònic 
(moduladora) i el segon harmònic estan molt separats en freqüència, el filtre final que 
necessitem és molt senzill de construir. En aquest cas, el filtre necessari és només un 
condensador en paral·lel amb la càrrega. 
 

 
 
Fig. 6.6 (a) i (b) Senyals de la modulació PWM utilitzant comparador, (c) el seu espectre i (d) el senyal a la sortida 

del filtre. 
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Els harmònics per sobre del fonamental fm generen soroll no desitjat que s’ha 

d’eliminar. Per això el senyal PWM es fa passar per un Filtre Pas Baix (FPB) que 
elimini aquest soroll. És interessant veure’n la variació en el temps a la sortida del filtre 
RC, format per la resistència de sortida R0 de l’inversor i el condensador afegit C del 
filtre, figura 6.6 (a). 

Per fer ne l’anàlisi, substituïm l’inversor pel seu circuit Thevenin equivalent, 
figura 6.6 (b). A la figura 6.6 (c) podeu veure l’efecte del condensador C (τ= RC) en el 
senyal de sortidaV0 (PWM), executant càrregues i descàrregues tot seguint el senyal V0 
i generant finalment el senyal VS.  
 

 
 

Fig. 6.6 Efecte del condensador C sobre el senyal de sortida V0 d’un inversor modulat en PWM. 
 
 
 

Per determinar el senyal V0 a la sortida del filtre utilitzarem la fórmules de 
càrrega i descàrrega d’un condensador amb condicions inicials, aneu a l’apèndix i a la 
figura 6.6 (c). Si comencem en el temps t1 de la figura 6.5 (c) amb V(0) ≠ 0 i           
V(∞) = +VCC, el condensador és carrega seguint la fórmula de l’apèndix 
 

τ

t
-

e)]∞(V-)0(V[+)∞(V=v  
 
 Quan la càrrega arriba al temps t2, el circuit commuta i el voltatge V0 passa a 
valdre –VCC, pel que el condensador es descarrega amb la fórmula de l’apèndix amb 
V(0) ≠ 0 i V(∞) = +VCC, el condensador es descarrega seguint la mateixa fórmula però 
amb condicions diferents. Finalment recuperem el senyal sinusoïdal VS de la figura 6.4. 
 
 
 
 
4. 2 Inversor d’alta freqüència amb modulació delta 
 

La modulació delta serveix també per generar senyal PWM. A la figura 6.7 (a) 
podeu veure un diagrama de blocs d’un modulador delta bàsic, format per un 
comparador, un circuit processador i un mostrejador. 
 Els senyals típics els podeu veure a les figures 6.7 (b), (c) i (d). El senyal 
sinusoïdal S(t) i el senyal estimat Se(t) d’S(t) són contínuament presents a l’entrada d’un 
comparador. La sortida del comparador té un nivell lògic de voltatge “1”si S(t) ≥ Se(t) i 
un nivell lògic de voltatge “0” si S(t) < Se(t). 
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 El senyal a la sortida del comparador és mostrejat un cop per a cada cicle de 
rellotge i mantingut el valor mostrejat durant tot el cicle de rellotge. 
 Si la sortida del comparador és “0” es transmet un senyal V0(t) = 0 i si és “1” es 
transmet un senyal V0(t) = 1. 

Observeu, per exemple, els punts A, B, C i D de les figures 5.7 (d) En el punt A, 
es compleix que S(t) < Se(t) pel que en el proper rellotge V0(t) = 0. En el punt B, es 
compleix que S(t) ≥ Se(t) pel que en el proper rellotge V0(t) = 1. En el punt C, es 
compleix que S(t) ≥ Se(t) pel que en el proper rellotge V0(t) = 1. En el punt D, es 
compleix que S(t) < Se(t) pel que en el proper rellotge E(t) = 0. 

Amb la modulació delta, també, quan el modulador delta detecta que la 
moduladora sinusoïdal puja fa més amples dels polsos V0(t) que estan nivell -V i quan 
detecta la moduladora sinusoïdal baixa fa més amples els polsos V0(t). 

 
 

Fig. 6.7 (a) Diagrama de blocs d’un modulador delta, (b) rellotge, (c) senyals de comparació i (d) senyal PWM. 
 
 
 
 El modulador delta més comú fa un processat del senyal de sortida V0(t) que 
torna a entrar al comparador. El senyal V0(t), figura 6.7 (a), és integrat i el resultat és 
comparat amb uns límits a la sortida del comparador (voltatge de referència més un 
voltatge d’offset constant). Cada cop que la integral del senyal de sortida arriba a tocar 
un del límits, el senyal PWM canvia d’estat, vegeu la figura 6.8. Tot el procés de 
generació dels senyals PWM es pot fer fàcilment amb electrònica digital o amb un 
microprocessador, tret del comparador que ha de ser analògic. 
 

 
 

Fig. 6.8 Senyals de límits. de sortida (PWM) i la seva integral en una modulació delta. 
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L’espectre del senyal és el mateix del d’una modulació PWM. Igual que pel cas 
de senyal modulat en PWM amb comparador, per recuperar el senyal sinusoïdal també 
només hem de posar un condensador petit. 
 
 
 
 
5 Inversor híbrid 
 
 L’inversor híbrid es una barreja dels dos tipus inversors analitzats, doncs fa una 
commutació del corrent de la bateria a alta freqüència com en l’inversor d’alta 
freqüència, però canviant el senyal de sortida cada 10 ms (cada 50Hz) de polaritat, 
vegeu la figura 6.9. També es coneixen com a Pure Sine Inverters i True Sine Inverter 
perquè generen senyals sinusoïdals. 
 L’estructura Push – Pull és dels una de les topologies utilitzades per construir 
inversors híbrids, figura 6.1 (a). Primer les commutacions d’alta freqüència es fan en per 
generar el costat positiu del senyal sinusoïdal (transistor T1) i després es fan per generar 
el costat negatiu d’aquest senyal (transistor T2). La bateria polsa corrent cap a la càrrega 
en una direcció i després en l’altra direcció. Aquest senyal de sortida es pot regular 
(controlar) per mitjà de la modulació PWM dels polsos d’alta freqüència pel senyal 
sinusoïdal. Aquest senyal sinusoïdal serà fàcilment recuperat amb un filtre pas baix fet 
amb un filtre molt senzill que només té un condensador. 
 

 
 

Fig. 6.9 Senyals a la sortida en un inversor d’alta freqüència híbrid. 
 
 
 
 
 Utilitzant la estructura Push – Pull de la figura 6.1 (a) i el circuit generador dels 
senyals de control per generar la sortida de l’inversor híbrid els podeu veure a la    
figura 6.10. Observeu que primer fem una modulació PWM al transistor T1, mentre el 
transistor T2 està tallat i després es fa la modulació del transistor T2 mentre el transistor 
T1 està tallat. 
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Fig. 6.10 Senyals de control dels parells de transistors T1 i T2 d’un Push – Pull d’alta freqüència híbrid. 
 
 
 
 
 Els senyals generats en una modulació d’alta freqüència híbrida en què els 
polsos estan modulats en PWM tenen un espectre molt semblant als inversors d’alta 
freqüència modulats en PWM, però amb la freqüència de 50 Hz reforçada. 
 El fabricant d’inversors Xantrex (www.xantrex.com) que és el més important als 
USA, fabrica inversors Modified Sine (freqüència de línia) i inversors híbrids, mentre 
que els fabricants europeus Matervolt (www.mastervolt,com) i Victron 
(www.victron.com) han optat més pels inversors híbrids. 
 
 
 
 
6 Característiques de l’inversor 
 
 Abans de passar de les topologies generals dels inversors als pros i contra de 
cada una de les estructures estudiades farem un petit resum de les seves principals 
característiques.  
 La primera diferència entre els inversors de freqüència de línia, híbrid i d’alta 
freqüència és el pes. Un inversor de 2 kW de freqüència de línia o híbrid pesa 18 kg i 
ocupa 1 peu cúbic (0,02831 m3). Un inversor d’alta freqüència pesa la meitat i ocupa 
1/3 de l’espai. 
 Per una altra banda els inversors d’alta freqüència, al commutar alts corrents, 
generen moltes interferències de radiofreqüència. 

Una altra desavantatge dels inversors d’alta freqüència és que no són reversibles. 
És a dir no es poden fer servir, també, per carregar bateries. Mentre que els inversors a 
la freqüència de línia quan connectem la seva sortida a una font AC, poden carregar 
bateries. 
 Els convertidors d’alta freqüència tenen un gran corrent de Standby (Standby 
Drain), que és el corrent consumit quan l’inversor està ON però no alimenta la càrrega. 
El corrent de Standby és particularment important en navegacions a distàncies llargues, 
a on l’energia DC és limitada. Sí deixem un inversor en Standby durant moltes hores, la 
despesa energètica pot ser important. 
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 Si un inversor alimenta motors elèctrics (aire condicionat o refrigerador o 
rentaplats) ha de fer front a més a alts corrents d’arrenc (de 3 a 6 vegades el corrent 
nominal). Durant unes desenes de miscrosegon una inductància es un curt circuit. Doncs 
atès que el corrent per una inductància augmenta de manera lineal (i = VCC/L t) fins a 
saturar el nucli, aleshores atès que Δ B = 0. Per la llei de Lenz, el voltatge a la bobina és 
VB = NdΦ/dt = NSk di/dt = L di/dt i. Com que el corrent per la bobina varia molt 
ràpidament (di/dt  ∞) perquè VB sigui determinat L  0. Per tant durant un temps la 
inductància de zero i l’únic component que limita el corrent per la bobina és la seva 
resistència. Tot seguit la variació del corrent en el temps es fa més petit i per tant la 
inductància deixa de saturar i torna a funcionar com una inductància. 

Com a regla general el inversors a freqüència de línia i els híbrids (fets amb 
transformadors que treballen a la freqüència de línia) poden manegar millor aquest 
corrents d’arrenc (Surge Loads) que els inversors d’alta freqüència. Sembla que per 
aquesta raó entre d’altres, Xantrex i Mastervolt fan més èmfasi en inversors híbrids que 
en inversors d’alta freqüència. 
 Finalment els inversors Sine Wave (híbrid i alta freqüència) són més cars que els 
inversors Modified Sine, encara que això tendeix a baixar. 
 Moltes càrregues AC, com làmpades incandescents, torradores, assecadors, 
cafeteres són de tipus resistiu. Aquestes càrregues no són sensibles a la forma de l’ona 
que subministra l’inversor. De fet, elles fan bé la seva feina tant si les alimentem en AC 
com en DC. Per una altra banda hi ha un cert tipus de càrregues, impressores làser, 
microcontroladors electrònics, TV, etc. que no funcionen amb un senyal Modified Sine i 
es poden fer malbé. 
 Alimentant amb un inversor de freqüència de línia (Modified Sine), és produeix 
degradació en el senyal de TV i estèreo i probablement també patirà alguna pèrdua 
d’eficiència en motors d’inducció. 

Els populars equips de microones no es poden alimentar amb un inversor. Ells 
són sensibles tant al pic de voltatge com a la forma del senyal que l’alimenta. Quan 
endollem el microones a un inversor modified sine amb PWM, els microones són 
ineficients. 
 La fiabilitat d’un equip electrònic complex alimentat per un inversor que 
subministri un senyal sinusoïdal pur, true-sine-wave, és alta. El preu relativament més 
alt respecte a si alimentem amb un inversor modified sine es compensa amb la millora 
per a emissions RFI (RadioFrequency Interference) i EMI (ElectroMagnetic 
Interference). 
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 Amb tot el que hem dit, quan seleccionem un inversor per una aplicació concreta 
considereu les següents característiques: 
 
 
 

1 Utilitzar un inversor sinus pur, sempre que sigui possible. 
 
2 Mesurar la sortida de l’inversor a una temperatura de 40º C o més gran. 

Tingueu en compte que el voltatge de sortida baixa si la temperatura 
puja. 

 
3 Alguns inversors d’alta freqüència aguanten pics (Surges) del 150% del 

valor nominal, mentre que per els inversors de freqüència de línia poden 
ser tant alts com el 300% del valor nominal. 

 
4 Els inversors tenen una alta eficiència de conversió de DC a AC. 
 
5 S’ha de tenir en compte el corrent d’Standby. 
 
6 La capacitat de càrrega de bateries en molts inversors és almenys tant 

gran com la de molts carregadors de bateries. Podem programar un 
inversor perquè funcioni com un carregador de bateries multi fase, amb 
un arrissament (Ripple) més petit del 5%. 

 
7 Un inversor Modified Sine pot reduir la radiació electromagnètica EMI a 

dins d’un vaixell. 
 

8 Alguns fabricants ofereixen en el seus productes la possibilitat de 
connectar un inversor o un inversor/carregador a un bus que alhora està 
unit a un ampli ventall d’equips, tals com reguladors multi fase, 
generadors automàtics, un monitor de bateria i dispositius per a 
manipular la càrrega. El bus de Xantres és el Xanbus i el de Victron és 
el VENet. 

 
9 Possibilitat de connectar varis inversors en paral·lel. El cablejat en 

paral·lel incrementa la potència disponible en circuits AC a bord. 
 

10 Els inversors de fabricants acreditats són fiables. 
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7 Influència de l’inversor sobre la bateria 
 
 Un cop hem escollit l’inversor, el voltatge de la bateria és el primer problema 
amb que es troba l’usuari. Aquesta limitació la veurem amb un cas pràctic, suposeu que 
un microones de 1.200 watts es connecta un voltatge AC de 120 Veficaços d’una xarxa 
elèctrica. Ignorant el factor de potència del microones podeu posar que el corrent 
absorbit pel microones serà 1.200/120 = 10 A. Si connectem el microones a una bateria 
de 12 V, per mitjà d’un inversor de 12V/120 Veficaços que té unes pèrdues del 15%. El 
corrent subministrat per la bateria és 1,15  1.200/12 = 115 A. Aquest corrent és més de 
10 vegades el corrent quan alimentem amb 120 Veficaços d’una xarxa elèctrica. Podem dir 
que el voltatge de corrent DC escollit imposa unes grans condicions de lligadura a 
qualsevol banc de bateries. 
 La capacitat en A  h d’una bateria de plom àcid es defineix per a una 
descàrrega lenta, a 20 hores. Per descàrregues més ràpides, amb menys temps, la 
capacitat de la bateria cau dràsticament després d’un període curt de temps. A la    
figura 6.11 podeu veure l’evolució del voltatge amb el temps, per a diferents corrents de 
descàrrega (Rates) o fraccions de la capacitat d’una bateria típica [1] de 12 V i           
100 A  h. A la mateixa figura en què s’ha dibuixat el seu voltatge de Cutoff de 10 V, 
voltatge quan la bateria està descarregada, hi podeu veure que per a descàrregues de  
400 A arribem a esgotar la bateria en menys de 4 minuts. 
 
 
 

 
 

Fig. 6.11 Evolució del voltatge d’una bateria en funció de la càrrega que subministra. 
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 S’ha de fer notar que les bateries Deep Cycle i les de Gel poden alliberar la seva 
càrrega emmagatzemada més ràpidament que les bateries humides (Wet). No obstant les 
bateries AGM poden subministrar més corrent que les de Gel. Per la mateixa capacitat 
de bateria subjecta a la mateixa càrrega, el voltatge terminal és manté molt millor que en 
una humida i una AGM. Això és significatiu quan usem un inversor a freqüència de 
línia (Modified Sine) amb càrregues que són sensibles al voltatge AC de pic, com és el 
cas dels microones. Quan el voltatge terminal de la bateria baixa, el pic de voltatge AC 
també baixa i l’eficiència del microones també. La bateria de Gel, al tenir un voltatge 
terminal més alt, mantindrà millor l’eficiència del microones que les humides i les 
AGM. 
 La intensitat de la càrrega connectada a un inversor és un dels aspectes de més 
influència en el convertidor, l’altre és la duració del temps en què està connectada la 
càrrega. Un microones, usa el microones durant uns 15 minuts al dia, consumint molt 
pocs A  h (al voltant de 30 A  h en un sistema de 12 V). Però no és una càrrega gran 
durant poc temps el que suposa una limitació greu a la bateria, sinó un ús continuat de 
qualsevol càrrega AC. Una llum de posició (Lightbulb) de 100 watts, 12 V funcionant 
24 hores, drenarà a la bateria 220 A  h. A on realment és útil un inversor és amb 
càrregues lleugeres i de durada moderada. 

Encara que utilitzem la millor bateria Deep Cycle, descàrregues repetides per 
sota del 50% de la capacitat de plena càrrega maten la bateria. Com si li fem un curt 
circuit, la bateria es pot descarregar per l’inversor, l’inversor ha de portar algun tipus de 
circuit protector desconnectador. 

Si un inversor es connecta a un banc de bateries amb capacitat relativament 
petita (cas normal) i sotmetem a l’inversor a una descàrrega molt forta, el voltatge en el 
terminal de sortida de la bateria caurà de forma molt ràpida comparat amb la caiguda de 
l’estat de càrrega (SOC). Per prevenir ho, l’inversor té un circuit que protegeix 
l’inversor, no la bateria per a descàrregues de durada curta.  
 
 
 
 
8 Recàrrega de les bateries amb un inversor bidireccional 
 

Hi ha dues maneres de subministrar la càrrega perduda per una bateria: amb un 
alternador o un generador més un carregador de bateries. 
 Molts inversors de freqüència de línia i alguns d’alta freqüència són 
bidireccionals, és a dir també es poden utilitzar per recarregar una bateria. Sense aquesta 
opció de l’inversor de fer de carregador, necessitem un carregador de suport a al 
generador AC per carregar una bateria. Però si aquest no és el cas, el principal mitjà per 
recarregar la bateria és l’alternador, funcionant a voltatge constant, mogut pel motor 
principal del bot. Com que l’alternador necessita moltes hores per recarregar la bateria, 
hem d’agafar un alternador amb més capacitat de corrent o un regulador multi fase que 
carrega de manera més eficient. 
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 Sinó tenim cap generador exterior AC (xarxa elèctrica de la marina) per 
connectar el generador, ni disposem de cap generador alimentat amb combustible per 
carregar la bateria, el mitjà que queda per carregar-la és l’alternador mogut pel motor 
principal.  
 Hi molts inversors Modified Sine o a freqüència de línia i alguns inversors d’alta 
freqüència que es poden fer servir de manera “reversible”. Un inversor típic, pel que fa 
a la potència i al voltatge, és un inversor Modified Sine de 2 kW que té una capacitat de 
càrrega de 100 A a 12 V de corrent DC, controlat per un programa multi fase dissenyat 
per recarregar la bateria de forma ràpida i segura. A la figura 6.12 podeu veure els 
marges de corrents i voltatges que podeu programar en un inversor bidireccional per a 
una bateria determinada pel mètode de les 3 fases. 
 

 
 

Fig. 6.12 Programa d’un carregador de bateries multi fase per a controla un inversor Modified Sine. 
 
 
 
 

Sense utilitzar un carregador per carregar la bateria, necessitem un carregador de 
bateries d’alta capacitat. Si fem servir aquest inversor reversible per recarregar els     
145 A  h en 1½ hora un 100 % de la càrrega, recuperarem 150 A  h (100 × 1,5). 
Recordeu que per l’inversor típic proposat, el corrent de càrrega (100 A) no pot 
sobrepassar el 25 % de la capacitat de la bateria, en el nostre cas la capacitat ha de ser 
de 400 A  h. 
 Si fem servir un inversor bidireccional per carregar una bateria, hem de fer servir 
un generador AC de capacitat similar (+100 A). Per exemple si la potència 
subministrada a la bateria per l’inversor és de 1200 Watts (12 × 100) i l’inversor té un 
rendiment del 90%, la potència que ha de subministrar l’alternador a l’inversor és 1320 
Watts (1,1  1200). És a dir necessitem un generador de 2 kW. 
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Exemple: 

Sí tenim una demanda diària anticipada de 120 A  h. Utilitzem un 
inversor Modified Sine de 2 kW que té una capacitat de càrrega de 
100 A a 12 V de corrent DC, controlat per un programa multi fase 
dissenyat per recarregar la bateria de forma més ràpida i segura. a) 
Quina és la capacitat del banc de bateries per poder fer descàrregues 
fins al 50 % b) Quina càrrega real hem de subministrar al carregador 
per tenir 120 A  h a la bateria per a un rendiment de conversió del   
20 % i c) Carregant en un temps raonable d’1½ hora amb l’inversor, 
quina és la càrrega assolida? 

 
 

(a) Necessitem un banc de bateries de 480 A  h (120  4) per 
poder fer descàrregues fins al 50%). 

(b)  El carregador ha de generar una capacitat de recàrrega de 
145 A  h (1,2  120) per dia. 

(c) En 1½ hora, recuperarem 150 A  h (100 × 1,5). Recordeu 
que el corrent de càrrega (100 A) no pot sobrepassar el 25 % 
(120 A) de la capacitat de la bateria, en el nostre cas la 
capacitat ha de ser de 480 A  h. 

 
 
 
 
9 Adaptació de la càrrega al sistema 
 
 Si les demandes de corrent AC són ocasionals i lleugeres, per exemple si les 
bateries només es fan servir els caps de setmana i després durant la resta de la setmana 
són posades a carregar a la marina (Dockside). Aleshores necessitem un inversor que es 
pugui connectar fàcilment a la xarxa elèctrica de la marina. Serà important en aquest 
cas, instal·lar en el vaixell bateries Deep Cycle de capacitat adequada perquè es 
carreguin durant la setmana. 
 Si les demandes de corrent AC són més grans però moderades, la situació és una 
mica més complexa. Aquest cas ens el trobem quan tenim un inversor treballant com 
carregador de bateries o quan tenim un carregador carregant. Aquest consums moderats 
es poden restituir fàcilment a la bateria amb plaques solars o molins de vent. 
 
 Si les demandes de corrent AC són molt altes, arribem a un punt en què la 
capacitat de l’alimentació DC s’esgota, encara que no es faci servir l’inversor. En 
aquestes circumstàncies, és aconsellable utilitzar un inversor més un generador 
(inversor/generador). L’estratègia a seguir amb inversor/generador és concentrar totes 
les demandes de corrent (AC) alts en 1 o 2 hores al dia, en aquest període engeguem el 
generador i la resta del dia alimentem les càrregues AC lleugeres amb un inversor. 

A la figura 6.13 (a) podeu veure les necessitats típiques d’un usuari, en la que hi 
ha moltes hores en què no hi ha demanda. Aleshores es pot donar el servei que necessita 
la càrrega amb un generador engegat les 24 hores del dia, però amb aquesta solució hi 
haurà molts períodes en què la capacitat del generador és desaprofitada. 
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Un ús combinat d’un inversor/generador per satisfer les demandes AC a bord pot 
ser una bona solució. A la figura 6.13 (b) es presenten les mateixes necessitats ateses 
per una combinació inversor/generador, a on hem concentrat l’ús del generador 
(corrents AC alts) en dues hores i la resta del temps engeguem l’inversor, amb aquesta 
gestió la capacita del sistema s’aprofita al màxim. 
 

 
 

Fig. 6.13 (a) Ús descontrolat amb generador engegat 24 hores i (b) ús controlat (inversor + generador). 

 
 
 

Durant el període de funcionament del generador, aquest no només alimenta les 
càrregues AC altes sinó que també pot subministrar la potència necessària per alimentar 
a un carregador de bateries. 

Amb un regulador multi fase (generador AC) subministren un sistema amb una 
gran capacitat que és capaç de compensar les demandes del sistema DC la resta del dia. 
 L’alternador i l’inversor són dos equips complementaris, des del punt de vista 
dels temps en què estan engegats. Per exemple, podem tenir e mal costum de fer córrer a 
plena càrrega un generador per alimentar amb corrent AC a un aparell de TV o un 
aparell de VCR. Això és una despesa extra de combustible en el generador i un gran 
nivell de soroll acústic en el vaixell, mentre que l’inversor és eficient en aquest tipus de 
càrregues lleugeres. L’inversor també és eficient per a càrregues fortes però de curta 
durada, com és el cas de l’escalfament amb microones d’alguns aliments durant uns 3 
minuts. Amb un inversor, no és necessari arrencar el generador i als 3 minuts torna’l a 
aturar Finalment, quan el motor principal del vaixell està engegat (alternador 
subministra DC), l’inversor es pot fer servir per generar AC des de DC, en comptes del 
generador sense gastar càrregues de la bateria. 
 De totes formes hi ha càrregues AC molt grans que necessiten un generador 
engegat les 24 hores del dia, com és el cas dels aparells d’aire condicionat. 
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10 Instal·lació de funcionament d’un inversor 
 
 L’ instal·lació de funcionament d’un inversor generalment és senzilla, sempre 
que tingueu en compte alguns aspectes. 
 Un inversor és un equip electrònic complex, que porta diferents metalls, si li 
afegim la humitat marina tenim tots els ingredients per la corrosió per corrents 
galvàniques i corrents de fuites (Stray Current). L’inversor s’ha de guardar en un lloc 
sec i protegit de la humitat i la condensació. A més, li hem sumar l’efecte de la 
temperatura sobre el funcionament dels equips electrònics pel necessitem un corrent 
d’aire més fred que aconseguim amb ventiladors. 
 L’estàndard ABYC [1] diu que un inversor ha de tenir una etiqueta d’avís en el 
panell elèctric principal dient que el sistema elèctric inclou un inversor, més un mitjà 
visible per determinar si l’inversor està en mode online o en mode Standby. 
 
 
 
 
10. 1 Diagrama de connexions de l’inversor a la xarxa DC 
 
 És crític evitar caigudes de voltatge en els cables de la font d’alimentació DC. 
Podem necessitar cables molt gruixuts, doncs un inversor de 12 V pot tenir pics de 
1.000 A, necessitant seccions de fil de coure de 110 mm2. Per aconseguir grans seccions 
es posen cables en paral·lel. Per minimitzar la caiguda de voltatge DC, es posa 
l’inversor tant a prop de la bateria com sigui possible, sense posa’l al compartiment de 
la bateria perquè les bateries poden ser corrosives i poden generar gasos explosius. 
 Els cables que porten corrents DC alts són incòmodes i difícils de manipular, 
molt més que el d’alimentació del motor d’Start, del panell de distribució, de 
l’alternador i del motor de l’ancora. Des d’un punt comú del positiu DC, surten cables 
que van als diferents equips, de la mateixa manera pel que fa al negatiu DC, vegeu la 
figura 6.14. 
 
 
 
 
 

Fig. 6.14 Diagrames del cablat d’un 
inversor, mostrant el costat DC per 
un o dos bancs de bateries. 
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 Un curtcircuit en el positiu DC pot destruir la bateria a part de ser perillós . 
Instal·leu un protector (Breaker) dalt corrent (bo i car) o un fusible lent (250 A) tant a 
prop com sigui possible del positiu de la bateria. 
 
 
 
 
10. 2 Diagrama de connexions de l’inversor bidireccional a la xarxa AC 
 
 El contacte humà amb cables que porten corrent AC potser letal. Quan estem en 
mode Standby, molts inversors no treuen cap tipus de lectura pels multímetres que 
porten. Però en el moment en què s’aplica una càrrega a la sortida AC, cas de que una 
persona toqui la sortida AC de l’inversor, l’inversor pot passar a la plena càrrega. Fet 
que és molt perillós per a la persona. 

Quan cableu un inversor o treballeu en el costat AC esteu segur que està aïllat de 
les bateries. Mai podeu ajuntar dues sortides AC de dos inversors diferents. 

Un inversor/carregador marí té dos modes de funcionament: mode Pass-Through 
i el mode Battery-Charging. Funcionant en el mode Pass-Through (mode inversor o 
DC/AC) l’entrada AC passa directament a dos terminals AC a la sortida i a corrent DC 
pels dos terminals DC. Funcionant en el mode Battery-Charging (AC/DC) la unitat fa 
de carregador amb dos terminals DC . 

Un inversor d’aquest tipus, si està generant AC i detecta que hi ha un altre 
generador AC (generador o inversor) a la xarxa AC, automàticament commuta del mode 
Pass-Through en què fa de convertidor DC/AC al mode Battery Charging en què 
carrega la bateria. Detecta el generador i li treu el bus al generador, amb això s’evita que 
hi hagi dos generadors en el mateix circuit i en el mateix temps. Vegeu la figura 6.15. 
 

 
 

Fig. 6.15 Diagrama del cablat de l’AC per a un inversor amb commutació de transferència automàtica  
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 Tots els inversors marins han de tenir connectats el neutre de l’inversor i el 
Ground del mateix inversor quan està treballant en mode inversor o Pass-Through 
mode, aquesta connexió s’obre quan un altre generador AC està connectat online. Tots 
els inversors marins fan això automàticament, però els inversors industrials no. Per tant 
és important comprar només inversors fets per a ús marí. 
 
 
 
 

Preguntes 
P. 1 Estudieu com treballa un inversor Modified Sine carregant Bateries. 
P. 1 Busqueu Directives Europees de Carregadors de Bateries i Inversors. 
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7 Sensors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 A fi i efecte de millorar i automatitzar la navegació i també fer més confortable la 
vida a bord s’utilitzen uns elements anomenats sensors. Bàsicament, un sensor és un sistema 
electromecànic que transforma un senyal físic del món real (temperatura, pressió, velocitat 
d’un eix, etc.) en un senyal elèctric i al revés. 

Encara que hi ha molts tipus de sensors utilitzats a la marina [2], en aquest capítol 
analitzarem com envien informació els tres sensors utilitzats per controlar el funcionament 
del motor d’una nau i alguns de suport a la navegació (nivell de líquid, cabal d’un líquid i 
pilot automàtic. Aquests sensors són el de temperatura del bloc del motor, el de pressió de 
l’oli del mateix motor i el sensor per mesurar les rpm del seu eix (Shaft). 

Durant els pròxims anys tots els fabricants probablement connectaran els sensors 
amb el sistema de control via el bus NMEA 2000, basat en el bus CAN de l’automòbil 

Actualment és rar trobar cap d’aquests tres sensors amb l’electrònica necessària per 
connectar se al bus NMEA 2000. Per fer ho s’han de connectar per mitjà d’una unitat 
adaptadora dels senyals dels tres paràmetres que són voltatges i senyals quadrats a senyals 
del bus NMEA 2000. 

El sensor que fa el canvi fenomen físic a senyal elèctric (voltatge) , també posa 
l’electrònica necessària per enviar aquest senyal a la unitat de visualització. Els tres sensors 
esmentats, per fer millor la mesura, estan allotjats en el bloc del motor. 
 Tots els sensors actuals tenen la mateixa estructura de connexió. El sensor que està 
col·locat en el lloc a on volem fer la mesura (Engine Block), envia dades (Sending Unit) cap 
a la unitat de representació. 
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2 Mesura de la Temperatura del radiador, pressió de l’oli i rpm de l’eix del 
motor. 
 
 Els paràmetres més importants per controlar un motor d’un vaixell [1] són: la 
temperatura del radiador, la pressió de l’oli i les rpm de l’eix del motor o tacòmetre. 
 La de freqüència rotació de l’eix del motor o cigonyal es fa utilitzant un tacòmetre. 
En un tacòmetre, l’amplitud del senyal que subministra és directament proporcional a la 
freqüència de rotació d’un eix que gira.  

En alguns casos es fan servir els polsos generats pels sistemes d’encesa. Altres 
s’acoblen directament a l’eix del que volem mesurar la velocitat, fent un petit generador de 
polsos d’imants permanents acoblats a l’eix de la peça de la que volem mesurar la velocitat 
de gir. Aquest generador pot produir un o més polsos per volta de la peça. El senyal generat 
es rectifica. L’amplitud del senyal rectificat és proporcional a la freqüència de gir de l’eix. A 
la figura 7.1 podeu veure un aspecte extern d’un tacòmetre i el seu circuit de funcionament.. 
Observeu que si l’eix gira a més freqüència, més augmenta el seu valor mig Vmig. 
 

 
 

Fig. 7.1 Tacòmetre i circuit de funcionament. 

 
 
 
 

Per calibrar el tacòmetre hem de tenir un mesurador de RPM patró, mesurar amb el 
patró les RPM de l’eix del cigonyal i comparar la mesura amb la sortida del sensor.  
 Els altres dos sensors (temperatura i pressió) funcionen de forma semblant. Un 
corrent des del positiu de la bateria passa per un interruptor (Sending Units) cap a terra. La 
majoria de sensor tenen el retorn pel casc del vaixell si aquest és metàl·lic. Tanmateix alguns 
utilitzen circuits aïllats, en aquest cas tenen Grounds separats. Moltes Sending Units porten 
de fàbrica tant una alarma com una resistència en sèrie limitadora del corrent8 amb el 
Galvanòmetre, aneu a la figura 7.2 (a) per veure l’aspecte extern d’un sensor d’aquest tipus i 
a la figura 7.2 (b) el circuit d’aplicació. Si el sensor de temperatura arriba una temperatura 
fixada o la pressió de l’oli a una pressió fixada i per sota d’un valor inicial seleccionat, 
l’interruptor es tanca i es completa el circuit. 
 
                                                 
8 La resistència és calcula perquè el Galvanòmetre tingui la màxima desviació per a 50 μA, tenint en compte el voltatge 
aplicat i que la resistència del Galvanòmetre és ~ 0 Ω. Electrònica Naval. L. Closas i P. Closas. Nautical Union 2016. 
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Fig. 7.2 (a) Aspecte extern d’un sensor basat en una resistència i (b) circuit de funcionament. 

 
 
 
 Els sensors de temperatura tenen una resistència que varia des de 700 , a baixa 
temperatura, entre 200 i 300  al voltant de 40º C, cau dins 0  a 120ºC. Encara que aquest 
valors varien d’un fabricant a un altre, el que tenen en comú és que varien la seva resistència 
amb la temperatura. 
 A la figura 7.3 podeu veure que dos dels circuits necessaris pel control del motor 
(temperatura i pressió de l’oli), tenen col·locades les Sending Units en el bloc del motor i 
envien només un fil per subministrar la informació del sensor. Aquests sensors, també es 
connecten al positiu via resistència del sensor i a l’indicador (Gauge). 

El tacòmetre envia dos fils entren i surten per l’indicador sense passar per 
l’alimentació. 
 

 
 

Fig. 7.3 Circuits dels mesuradors de temperatura del radiador, pressió de l’oli del motor i rpm de l’eix del motor. 
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2.1 Calibratge de la temperatura del radiador, pressió de l’oli i rpm del cigonyal 
 
 El professional encarregat del correcte funcionament dels equips ha de ser capaç 
d’anar verificant els elements dels sistemes electrònics que controlen aquests equips. 
 Per realitzar aquest control hem d’estar segurs que la informació subministrada pels 
Sensors és correcte. Els Sensors són uns dispositius que transformen la variació d’una 
variable física en una variable elèctrica. El professional ha de fer periòdicament calibratges 
per assegurar que els diferents sensors tenen un funcionament correcte o almenys que el seu 
error està acotat. 
 El procés de calibratge s’ha de fer per a tots els sistemes que trobeu en un vaixell. 
Nosaltres, per la seva importància, analitzarem els Sensors que serveixen per controlar el 
motor del vaixell: temperatura del radiador, pressió de l’oli i rpm del cigonyal. 

En el calibratge dels tres Sensors seguirem el mateix mètode per a veure si el 
rellotge, situat en el lloc de comandament de la nau, per a un Sensor determinat marca bé. 
Traurem el Sensor del seu lloc de treball, taparem el forat deixat amb un cargol i el posarem 
en un sistema extern capaç de variar els paràmetres del Sensor al nostre gust. Aleshores 
engegarem el motor amb el Sensor a fora i compararem la mesura del paràmetre físic del 
Sensor amb la mesura que marca el rellotge. 
 Comencem fen el calibratge del termòstat que ens subministra la informació de la 
temperatura del radiador. Per simular l’aigua del radiador, utilitzarem el variador de 
temperatura i agitador magnètic de líquids ACS 160 d’SBC (Science Basic Solutions). 

Amb aquesta fi traiem el termòstat i el posem en una cubeta, amb aigua, per fer 
reaccions químiques escalfada per l’aparell ACS 160. Li posem aigua i anem variant la 
temperatura d’aquesta aigua i anotem la temperatura. Vegeu les figures 7.4 (a) i (b). 
 

 
 

Fig. 7.4 (a) Motor sense Termòstat del radiador i el forat tapat i (b) el Termòstat tret del motor i amb el mateix 
circuit elèctric, posat en una cubeta química (ACS 160) amb aigua amb temperatura variable. 

 
 
 
 Per fer el calibratge del sensor que ens subministra informació del sensor de pressió, 
traiem el sensor del seu lloc de treball, figura 7.5 (a) i sense desconnectar el circuit elèctric 
el posem en un ambient que podem variar la pressió utilitzant un variador de pressió. La 
variació de la pressió l’aconseguim la manxa mecànica de General Electric (GE Druck) PV 
211-P-419 Pneumatic Hand Pump (www.druck.com). Vegeu el muntatge a la figura 7.5 (b). 
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Fig. 7.5 (a) Motor sense Sensor de Pressió i forat tapat i (b) El Sensor de Pressió tret del motor i amb el mateix 
circuit elèctric, posat en un variador de pressió.. 

 
 
 
 
 Finalment el calibratge del Tacòmetre (rpm) és fa una mica diferent dels dos mètodes 
vistos. En aquest mètode de calibratge no es trau l’element mesurador de les voltes, el 
tacòmetre, del seu lloc de treball i s’utilitza un mesurador òptic de rpm (patró), que mesura 
les voltes del cigonyal o de la politja del ventilador que va a la mateixa velocitat que el 
cigonyal. Aleshores la comparació es fa entre el valor mesurat i el valor subministrat pel 
tacòmetre, figura 7.6. 
 

 
 

Fig. 7.6 Muntatge per calibrar un tacòmetre amb un mesurador de RPM òptic 
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3 Mesura del nivell de líquid d’un dipòsit 
 
 Hi ha molts mètodes per mesurar el nivell d’un líquid en un dipòsit (ultrasons, llum, 
resistència, etc.). Analitzarem el mètode basat en la variació d’una resistència en funció del 
nivell d’un líquid perquè és el més senzill i perquè és de molta aplicació en el món marí. 
Quan el nivell del líquid augmenta varia de valor una resistència de forma proporcional. La 
variació de la resistència en funció del volum de líquid de cada dipòsit s’ha de calibrar abans 
de començar a utilitzar el mesurador. 

A la figura 7.7 podeu veure un sensor electrònic per mesurar nivells de dipòsits amb 
combustible, utilitzant una boia que puja i baixa amb el nivell del líquid. La boia que flota 
en el líquid i segons el nivell del líquid, la boia puja o baixa i fa que varia la resistència de 
dos fils en funció del nivell del líquid. Tot el sistema està contingut en un tub porós per 
donar li solidesa i perquè pugi variar el nivell del líquid. 

Bàsicament, el dispositiu està format per dos conductors elèctrics AE i DF i un 
contacte mòbil enganxat a la boia, que puja i baixa amb el nivell del líquid, figura 7.7. 

Observeu que la resistència entre els terminals d’Entrada i Sortida RES és la suma de 
la resistència del tros AB, RAB, més la resistència del tros DC,RDC. Com podeu veure a la 
figura, la resistència RES varia amb la posició de la boia. 
 

 
 

Fig. 7.7 Mesura del nivell del líquid d’un dipòsit variant una resistència en funció del nivell del líquid. 
 
 
 
 
4 Mesura i calibratge del cabal de líquid 
 
 Hi ha varis mètodes per a mesurar el cabal d’un líquid que entra o surt d’un dipòsit 
[3]. El mètode més senzill està basat en una hèlix posada a dins d’un tub per a on fem 
circular el líquid del que volem saber el cabal. L’existència de l’hèlix no modifica les 
propietats del líquid. La velocitat de l’hèlix és proporcional a la quantitat de líquid que 
circula pel tub. Un cop calibrada l’hèlix, mesurant les voltes que gira l’hèlix i tenim una 
lectura del cabal, figura 7.8. 
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Fig. 7.8 Mesurador del cabal pel mètode de l’hèlix 
 
 
 
 
 Per tenir el cabal C en litres/minut que mou l’hèlix o una bomba s’ha de tenir un 
dipòsit de capacitat coneguda d’l litres i omplir lo en un temps t en segons. Aleshores es 
compleix la regla de tres següent 

t

60
C




l
 

 
 Com exemple, suposeu que voleu saber la capacitat C d’una bomba. Disposem d’una 
galleda de l = 7 litres i triguem un temps t = 30 segons per omplir el cabal és      14 
litres/minut. 

La capacitat d’una bomba que treballa a una pressió de 10 kPa en vaixell d’eslora L, 
no pot ser més petita que: 10 litres/minut per a L  6 m, 15 litres/minut pera L  6 m, 30 
litres/minut per a L  12 m [4]. 
 
 
 
 
5 Calibratge de la sonda de corrent 
 
 Pel càlcul de la capacitat del banc de bateries i en mesures de corrents en motors es 
fa servir una sonda de corrent que no influeix en el circuit a mesurar i pot arribar a mesurar 
alts corrents. 
 En aquests casos és important que puguem controlar que la mesura subministrada per 
la Sonda és correcta. El muntatge utilitzat amb aquesta fi, és un generador de corrent continu 
o altern que subministra un voltatge a una resistència RL de valor conegut. 

El voltatge aplicat V a la resistència provoca un corrent I, que és el que ens diu la llei 
d’Ohm (I = V/RL). El corrent mesurat per la Sonda de corrent ha de coincidir amb el teòric I. 
Vegeu un muntatge de tot plegat a la figura 7.9. 
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Fig.7.9 Mesurador del corrent amb la pinça d’una Sonda de Corrent. 

 
 
 
 

6 Mesura i calibratge de la velocitat del vent amb un anemòmetre de cassoletes  
 
 La mesura de la direcció i el mòdul de la velocitat del vent és un paràmetre de gran 
importància tant en navegació a vela o a motor. L’equip que mesura el mòdul de la velocitat 
del vent s’anomena anemòmetre. Hi ha dos tipus d’anemòmetres: amb cassoletes que fan 
girar un eix del qui mesurem les rpm i amb una hèlix que gira proporcional a la velocitat del 
vent, que ha de ser calibrada. 
 L’anemòmetre de cassoletes es calibra amb un mesurador òptic d’rpm d’un eix que 
gira. El calibratge de l’altre tipus d’anemòmetre, el tipus hèlix és una mica més complicat. 
Doncs, el calibratge es fa mesurant les rpm amb un mesurador òptic d’rpm posat el més a 
prop possible de l’anemòmetre d’hèlix del que volem mesura ne les rpm, vegeu la         
figura 7.10. 
 Per fer el calibratge de l’anemòmetre d’hèlix amb un anemòmetre de cassoletes el 
posem molt a prop de l’anemòmetre d’hèlix que volem calibrar, pel que el mòdul del flux de 
vent A (cassoletes) i el mòdul del flux de vent B són pràcticament iguals. També fem una 
marca a l’eix de l’anemòmetre de cassoletes perquè el mesurador òptic pugui mesurar les 
rpm d’aquest eix. La forma de fer el calibratge és apuntar les rpm a les que gira l’eix de 
l’anemòmetre de cassoletes i veure que marca l’anemòmetre d’hèlix per a varis valors de 
mòduls de la velocitat del vent. 
 
 



7 Sensors 

 
 
 

 133

 
 

Fig. 7.10 Calibratge d’un anemòmetre d’hèlix utilitzant un anemòmetre de cassoletes. 

 
 
 
 La rpm mesurades pel mesurador òptic estan relacionades amb el mòdul de la 
velocitat lineal v en m/s per 
 

v=R×rpm
60

π2
 

 
 
 
 
7 El pilot automàtic 
 
 El pilot automàtic (autopilot) és un equip elèctro – mecànic que obliga al bot a seguir 
una ruta que li hem marcat. Qualsevol desviament de la ruta fixada és detectada via GPS o 
Giroscopi i es comunicada a un microprocessador. El microprocessador , per mitjà d’un 
bufer, controla el subministrament de potència a un motor elèctric que governa un aparell 
mecànic (actuador) que efectua la correcció. 

La unitat de control, com que és un unitat molt sofisticada, porta un sistema del que 
forma part el microprocessador que aplana les possibles fluctuacions de l’onatge marí. Els 
pilot automàtic fa servir un motor per a moure el timó i fer les correccions de la ruta. Si 
tenim establerta una determinada derrota, la validem amb la posició subministrada pel GPS 
o el Giroscopi, cas de que no sigui correcte, varien la posició del timó a bavor o a estribord 
per modificar la ruta actual cap a la prevista. Les dades per fer la comparació entre la derrota 
que volem seguir i la modificació necessària poden venir del GPS o Giroscopi (control 
automàtic) o subministrades per l’usuari (control manual). 
 En uns casos el motor acciona una corretja (pilot automàtic rotatiu) que actua sobre 
el volant connectat al timó per pogué modificar la ruta, figura 7.11 (a). 

Mentre que, en altres casos el motor mou un braç que està enganxat a la canya del 
timó i el mou en línia recta (lineal) i així pogué modificar la ruta. Vegeu la figura 7.11 (b). 
Observeu a la figura 7.11 (c), que la variació lineal de la llargada que surt el braç que va cap 
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al timó s’aconsegueix fent girar (motor) un cargol mascle que es posa més o menys a dins un 
cargol femella que està solidari amb el braç del timó. 
 

 
 

Fig. 7.11 Pilot automàtic (a) tipus rotatiu, (b) tipus lineal i (c) aspecte d’un pilot automàtic lineal. 
 
 
 
 
Preguntes 
 
P. 1 Com controlaríeu la derrota amb un pilot automàtic? 
P. 2 Trobi Normativa de Sensors 
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8 Antenes i radio ground 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 En aquest capítol analitzarem els aspectes més importants que 
caracteritzen una antena. Les antenes són un conjunt complex d’estructures per 
generar o rebre ones electromagnètiques. 

Perquè una antena sigui efectiva ha de treballar a la freqüència de l’equip a 
on està unida (emissora). L’adequació de l’antena a l’equip o emissora  és un tema 
senzill quan l’equip opera a una sola freqüència (Navsat i GPS) o en un estret 
marge de freqüències (VHF ràdio) però pot ser un problema molt complex si 
l’ample de banda del senyal augmenta (SSB). 

Una antena ha de tenir la mateixa qualitat des del punt de vista tractament 
del senyal emet o li arriba que el equip de ràdio emet o rep el senyal. És a dir no 
hem de tenir una antena molt bona i que l’element que ha de tractar el senyal no hi 
estigui en consonància. 

Encara les antenes tinguin el mateix aspecte extern, la seva qualitat depèn 
de la marca triada. 
 
 
 
 
 2 Les antenes 
 

La antena és el dispositiu que transformen un voltatge elèctric en una ona 
electromagnètica i una ona electromagnètica en un voltatge elèctric. 

Una antena pot funcionar com a transmissora o com a receptora de 
senyals. Es demostra [5] que les característiques d’una antena en transmissió són 
els mateixos que les característiques en recepció. 
 El principal criteri per mesurar l’eficàcia de conversió ona/voltatge és el 
guany G o directivitat D de l’antena i expressada en decibels (dB, 10 log10 P2/P1). 
El guany G d’una antena, es defineix com la densitat de potència en la direcció 
màxima respecte a la densitat de potència si tota l’energia que arriba a l’antena Pin 
es radies igualment en totes direccions a una distància r, G = Pmàx/Pin/(4 π r2). 
Aquest criteri és una mesura relativa a una antena patró i a la direcció en què la 
potència radiada és màxima.  

A efectes pràctics, una antena amb un guany de 3 dB, dobla el guany d’una 
antena amb 0 dB de guany (10 log10 2 P2/P1 = 3 + 10log10 P2/P1 = 3dB). Una 
antena amb 6 dB en la direcció de potència màxima quadruplica el guany respecte 
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a 0 dB i, una amb guany de 9dB multiplica per vuit el guany respecte a una de 
0dB. 
 Incrementant el guany de l’antena, comprant-ne una amb més guany o 
directivitat, aconseguim concentrar el senyal en un feix més estret. El senyal Pin és 
el mateix [5], però l’energia es concentra en un feix més petit. De la fórmula de la 
directivitat, es dedueix que per a una distància r i una Pin fixes, si G augmenta 
també ho ha de fer Pmàx. A 0 dB l’antena a una distància fixa r, radia igual en totes 
les direccions (10 log10 1 = 0 dB). Amb una directivitat de 2,1 dB la antena dipol 
real concentra la radiació horitzontal per a potències per sobre d’1/2 de la potència 
màxima, en un ample de feix entre ± 35º respecte l’horitzó [apèndix]. La 
concentració horitzontal de l’energia encara és més gran per a un guany 3,8 dB, 
teniu d’ample de feix de ± 10º, vegeu les figures 8.1 (a), 8.1 (b), 8.1 (c) i 8.1(d). 
 

 
 
Fig. 8.1 Diferents antenes amb directivitats diferents: (a) D = 0dB, (b) tenint en compte la forma real d’un 

diagrama de radiació, (c) amb directivitat de 2,1 dB (± 35º) i diagrama de radiació vist de costat i (d) 
diagrama de radiació d’una antena una mica més llarga amb directivitat G = 3,4 dB (± 10º) també 
vist de costat. 

 
 
 
 

La concentració del senyal feta per l’antena en un mar que provoqui el 
balanceig del vaixell, amb un vaixell que radiï un diagrama de radiació com els 
analitzats, pot rebre senyals que estiguin per sota o per sobre del nivell de senyal 
rebut sense balanceig, figura 8.2. Els velers (Sailorboats) rarament utilitzen 
antenes amb guanys més grans de 6 dB, sent les més normals les de 3 dB. 
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Fig. 8.2 Antena de vaixell amb guany molt gran sotmesa a balanceig. 

 
 
 
 
 En ràdios que treballen en VHF, la radiotransmissió es fa per la línia de 
l’horitzó. En aquestes comunicacions és més important l’altura de l’antena sobre 
el mar que el guany de l’antena per determinar les característiques de l’antena. 
 Les antenes de cable rígid vertical (Whip) per a SSB (Single Side Band), 
tenen unes llargades entre 5 i 10 metres. Es munten a on no sigui fàcil fer les 
servir com a baranes per agafar se la tripulació. Aquesta antena actua com un 
dipol, perquè genera una imatge en el mar. Recordeu que en realitat teniu un 
monopol perquè els camps a dins del mar són zero. 
 Una altra antena utilitzada en SSB és l’antena backstay, que és cable amb 
una certa inclinació que va de la punta del màstil a la popa. Necessita un aïllador 
de 0,6 m (2 peus) a la part superior, que ens assegura que l’antena no està en 
contacte amb el màstil i, a la part inferior de l’antena backstay està a uns 2 metres 
d’altura respecte a coberta per assegurar que no es pugui tocar accidentalment. 
NMEA especifica que qualsevol antena backstay tindrà un aïllador com a mínim a 
1,8 metres (6 peus). Si en transmissió actua com antena SSB i la toquem poden 
crear cremades doloroses pels alts nivells de corrent que intervenen. A la       
figura 8.3 podeu veure a on posen les antenes d’alta freqüència Whip i Backstay 
per a transmissió de senyals SSB. També podeu veure l’antena dipol que 
s’instal·la de manera provisional a la part baixa quan estem ancorats i que 
subministra la millor transmissió i recepció. 
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Fig. 8.3 Situació de les antenes Whip i Backstay per a SSB i dipol per a la ràdio principal. 

 
 
 Per a transmissions amb antenes a alta freqüència (SSB) és acoblada a un 
sintonitzador d’antena (manual o automàtic) que electrònicament manipula la 
longitud de l’antena per produir la longitud efectiva correcte per a la freqüència a 
que transmet la ràdio. El cable que connecta l’antena al sintonitzador d’antena és 
especial i s’anomena GTO-15. En transmissió, aquest cable forma part del sistema 
de radiació, pel que dissipa part del senyal.. Per reduir aquestes pèrdues, el cable 
GTO es fa tant curt i directe com sigui possible (el sintonitzador d’antena s’ha de 
muntar tant a prop de les antenes backstay o whip com sigui possible. Noteu que 
les connexions a les antenes, al sintonitzar i cable GTO pateixen corrosió pel que 
s’han de revisar almenys un cop a l’any.  
 Els senyals rebuts són molt petits i estan entre desenes de milivolt i 
microvolt. Com els senyals són molt petits, les antenes han d’estar ben situades 
amb les connexions elèctriques perfectes. Unes característiques pobres en una 
antena de nova instal·lació casi sempre són resultat d’una antena o instal·lació del 
ground inadequades. Això és especialment veritat per SSB i ràdio principal. El 
deteriorament de les característiques d’unitats velles és probablement resultat de 
la corrosió dels cables coaxials i connectors. 
 Per a antenes de VHF i telefonia la característica més importants són 
l’altura de l’antena sobre el mar i la línia de l’horitzó. 

 Però per a equips que es comuniquen amb satèl·lits, l’altura és irrellevant, 
cas del GPS i telefonia per satèl·lit. En el segon cas, telefonia per satèl·lit, és 
important un cel clar. 
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Les antenes de radar necessiten de reflexions de senyal a bord de 
l’emissor, amb una distància mínima d’1metre des de la punta de l’antena a 
l’objecte més proper. L’antena de radar s’ha muntar a una altura mínima de 
manera que el camí de radiació caigui per sobre del nivell de l’ull respecte a 
coberta (2,5 m). Per evitar perdre objectius, l’altura mínima sobre coberta serà de 
9 m. 

Alguns equips interferiran en d’altres, mentre que d’altres no. Si 
transmetem senyals SSB, aquests senyals poden ser problema per al senyal GPS 
diferencial. L’antena GPS s’ha de posar tant lluny com es pugui de l’antena GPS. 
Mentre que les antenes de telefonia poden desordenar els senyals GPS. A             
la taula I podeu veure la separació entre antenes per a diferents tipus d’equips de 
ràdio d’una norma NMEA9 i [1]. 
 
 
 
 
Taula I 
Mínima separació (en peus = 0,304 m) entre antenes per diferents tipus de 
radiació,  cortesia de National Marine Electronics Association (NMEA). 
 

Separació mínima entre les antenes d’un Vaixell 
 VHF GPS DGPS SSB Radar Satèl·lit Telèfon Sat. TV 
VHF 4 3 1 3 2 6 2 3 
GPS 3 0,5 1 4 1 65 53 2-3 
DGPS 1 1 0,5 4 2-3 10 1 1 
SSB 3 4 4 10 2-3 6 2 4 
Radar 2 1 2-3 2-3 2 6 1 44 
Satèl·lit 6 65 10 6 6 6 6 6 
Telèfon 2 53 1 2 1 6 3 4 
Sat. TV 3 2-3 1 4 44 6 4 4 

 
1. Les antenes de GPS i TV per Satèl·lit no s’han d’instal·lar apuntant al feix 

de l’antena de Radar. 
2. Les antenes de Radar han d’estar separades un mínim de 10 polsades  

(2,54 cm). 
3. Els senyals del Telèfon poden interferir al GPS. 
4. L’espai de separació entre les antenes de TV i Radar han d’augmentar per 

a potències més altes de 6 kW. 
5. Les antenes GPS es munten per sota de la directivitat màxima de l’antena 

del Satèl·lit. 
 
 
 
 
 Les connexions entre la majoria d’antenes i els equips es fa amb cable 
coaxial (a SSB, la connexió entre l’emissora i el sintonitzador d’antena es fa amb 

                                                 
9 NMEA’s Installation Standards for Marine Electronic Equiment. Used in Moderated Sized 
Vessels (1.1 vaersion) 
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cable coaxial). El cable coaxial consta d’un cable intern de coure, envoltat d’un 
dielèctric protector de polietilè, que alhora està envoltat per una malla metàl·lica i 
tot envoltat per una funda de material aïllant. El senyal circula entre el conductor 
més intern i la malla metàl·lica, la malla metàl·lica fa d’escut protector de senyals 
no desitjats, vegeu la figura 8.4. 
 
 
 
 
 

Fig. 8.4 Constitució d’un cable coaxial format per un cable 
intern (viu) i una malla (terra) tot separat per un aïllant. 

 
 
 
 
 
 
 Els cables coaxials tenen diferents resistències, mides i qualitats. Casi totes 
les antenes marines necessiten coaxials de 50 , noteu que els cables coaxials 
utilitzats en antenes de TV són de 75 . Els cables de 50  d’ús marí, és 
codifiquen des del més petit al més gran com RG-58 a RG-8X. Els cables més 
petits tenen menys pèrdues de senyal, les pèrdues es mesuren dB per 100 peus a 
una determinada freqüència. Les pèrdues de senyal introduïes pel cable coaxial 
oscil·len entre 3 i 6 dB i augmenten amb la freqüència, especialment en el marge 
dels GHz. Des d’un punt de vista operatiu el millor que es pot fer és fer els cables 
tant curts com puguem i evitar unions. 

A la marina a part de la resistència i les mides també es mira molt la 
qualitat de construcció del cable coaxial. L’aïllant del cable és molt important. 
Molts coaxials tenen una escuma per dielèctric que redueixen les pèrdues del 
senyal si ho comparem amb el dielèctric de polietilè dels coaxials normals. 
Tanmateix algunes escumes s’obren i permeten que la humitat trobi un camí per 
corroir el conductor intern i la malla, a la marina només es fan servir coaxials amb 
dielèctrics d’escuma o polietilè. Per comprovar un coaxial, es desconnecta el 
coaxial i es mira la resistència entre el connector central de coure i la malla, la 
resistència ha de ser infinit si marca un valor més petit el cable esta malament. 
 
 
 
 
3 Ràdio Grounds 
 
 La connexió d’un equip electrònic a massa en un vaixell s’aconsegueix en 
dues parts. En la primera part l’equip té el terra a la quilla del vaixell i en la 
segona part la quilla del vaixell es connecta als fons marí (veritable terra) passant 
per l’aigua de mar que és bastant bona conductora, des d’ara en endavant quan 
parlem de Ground o terra ens referirem a la primera part. 

Encara un bon Ground (terra) no és crític per a VHF ni necessari per a 
GPS, és essencial per a transmetre senyals SSB (sobre tot per a antenes verticals). 
En aquest tipus d’equip el Ground complementa l’antena i l’un no serà plenament 
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eficient sinó ho és l’altra. Una molt millor connexió a terra fa que una transmissió 
del senyal molt millor. 
 Els vaixells metàl·lics tenen un terra molt bó en el casc metàl·lic i en 
contacte amb l’aigua, cosa que no passa en vaixells de fusta i de fibra de vidre. Els 
experts diuen que un bon Ground està constituït per una superfície plana            
d’1 a 10 m2 de malla de coure, làmina adhesiva de metall o placa d’alumini 
situada a la quilla per la part que aquesta fa contacte amb l’aigua, figura 8.5. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.5 Ràdio Grounds, ground per la 
quilla més un ground de bronze addicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Una Ground ben fet pot connectar el circuit de Bonding (mesures contra la 
corrosió) directament al casc (Hull) o a la quilla o llast (Ballast). Per aconseguir el 
Ground podem utilitzar una malla de coure externa o collar lo a la quilla. Per 
qualsevol dels dos sistemes podem aconseguir un bon Ground 
 En vaixells amb protecció contra la corrosió pel sistema Bonding, les àrees 
Ground es poden distribuir per tot el vaixell i no cal que estiguin en contacte 
directe amb l’aigua. En bots amb protecció per Bonding, un Ground es pot establir 
estenent una làmina adhesiva de coure d’amplades entre 8 i 15 cm (de la marca 
Newmar) per fora del casc i en contacte amb l’aigua. 
 Atès que les làmines de coure ofereixen menys resistència als corrents de 
radiofreqüència (corrents AC) es fan servir sempre en el lloc del cables elèctrics 
per fer connexions a Ground de senyals de ràdio, inclosa la connexió des del 
sintonitzador automàtic de l’antena a Ground. En algunes circumstàncies, les 
làmines de coure poden crear un risc de corrosió galvànica. Això és pot eliminar 
posar condensadors entre la tira o làmina que va al Ground i quilla externa o el 
coure extern. Els condensadors bloquegen els corrents de fuites DC (stray 
currents) i permeten que els corrents de radiofreqüència passin cap al Ground. 
 Per a bots amb Ground inadequats, hi ha disponibles plaques de bronze 
sinteritzat per fer aquesta funció. Aquestes plaques estan fetes de bronze porós 
que permet a l’aigua marina permeabilitzar tota la placa, incrementant la seva àrea 
molts cops per sobre de les seves dimensions externes. Hi ha certs dubtes sobre 
l’eficàcia real d’aquestes plaques [1] per dissipar la potència d’un llamp. 
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4 Interferències de radiofreqüència i electromagnètiques 
 
 La gran quantitat d’equips de ràdio i la proximitat entre circuits electrònics 
(antenes, cables, motors, carregadors, circuits AC, etc.) en un vaixell, creen 
problemes d’interferència (Electrical Noise). Encara que farem un estudi més 
detallat de les interferències en el capítol 9, aquí fem una petita introducció al 
tema de les interferències per la seva relació amb les antenes. 
 La interferència és creada per una energia de radiofreqüència no desitjada, 
molta d’elles són generades a bord, encara que una petita quantitat pot tenir 
orígens externs. Aquesta energia és captada per l’antena, circuits electrònics i font 
d’alimentació. Com a resultat d’aquesta energia captada, els circuits electrònics 
poden no ser capaços de distingir entre senyal i soroll si comparteixen freqüències 
semblants. Xiulets, vibracions, espetecs, esclats i altres sorolls indesitjables en la 
recepció del senyal de ràdio competeixen amb el vertader senyal de ràdio, podent 
lo fer inintel·ligible. Sondes acústiques (Depth Sounders), radiolocalitzadors, 
RDF (Radio Direction Finder) poden fer lectures falses i un aparell de TV poden 
fer sortir a la pantalla línies inexistents i arrissaments del senyal. L’SNR (Signal 
Noise Rate) ens mostra les pèrdues de senyal en presència de soroll (Noise).
 La interferència es transmet principalment per conducció i radiació. La 
interferència per conducció flueix des de la font que genera el soroll pels circuits 
directament al receptor. La interferència radiada és captada pels cables i 
connexions entre circuits electrònics que actuen d’antenes i després són conduïdes 
al receptor. Els cables i connexions entre circuits de les interferències per 
conducció poden actuar com antenes i re radiar el senyal i crear un senyal conduit 
i radiat molt complex, vegeu la figura 8.6. 
 

 
 

Fig. 8.6 Interferències provocades per senyals de radiofreqüència no desitjades. 
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 Les interferències poden ser minimitzades o eliminades fent servir bones 
pràctiques d’instal·lació1. Els cables seran de qualitat i ben calculats. La British 
Marine Electronics Association (BMEA) proposa dividir el cables que es facin 
servir en equips elèctrics i electrònics en cinc grups: A, B, C, D i E 
 
 
 
 

A  Cable AC, circuits AC a bord, circuits shore power, generadors 
AC, microones, neveres i congeladors. 

B  Sondes acústiques, circuits transmissors/receptors SSB i telex. 
C  Circuits DC generals (incloent llums de navegació) i 

instrumentació de motors. 
D  Circuits de radiofreqüència de baixa potència, incloent circuits 

transmissors/receptors VHF i SSB, telefonia, receptors de mapes 
meteorològics per fax i Navtex i ràdio comercial. 

E  Cablat dels senyals de dades que porta la informació dels sensors 
a la unitat de procés central CPU (central processing unit) i la 
CPU a la unitat de visualització VDU (visual display unit). 

 
 
 
 
 La BMEA recomana que els cables per a dispositius de cada grup s’han de  
cablar se tant junts como sigui possible. Els cablats de diferents s’han de fer 
físicament separats i especialment els cables C, D, i E que han d’estar separats un 
mínim de 4 mm. 
 Addicionalment, atès l’alt nivell de potència de RF (radiofreqüència) 
present en instal·lacions SSB, tots els cables que portin informació SSB s’han de 
separar tant com es pugui de tots els altres cables. El camí més satisfactori és 
passa’ls per la sentina. 
 Els equips de radio recepció no s’han de posar a prop o en contacte amb 
que generin transmissions de radiofreqüència (equips transmissors de SSB, radar i 
unitats de visualització tipus VDU. Els equips de radio recepció tampoc s’han de 
posar a prop a la capsa de connexió d’una antena. 
 Els compassos de flux magnètic són molt sensibles a les interferències 
generades pels equips elèctrics. Tots els conductors s’han de posar com a mínim a 
1 m de distància dels compassos, sinó és possible els cables han de ser del tipus de 
parell trenat o/i pantallat.  
 Els cables del viu (Hot) i del Ground (negatiu o neutra) tant per corrent AC 
com DC es cablaran per parells i no físicament per separat, perquè no creïn camps 
magnètics que puguin induir voltatges transitoris en d’altres conductors. 
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4. 1 Fonts generadores d’interferències marines 
 
 La principal forma en què es generen interferències electromagnètiques és 
per qualsevol senyal de ràdio no desitjada o per la commutació de corrents. Això 
inclou els senyals que generen els equips següents 
 
 
 

  Equips de navegació Radar 
inclòs. 

   Compressors a corrent DC 
per a refrigeradors. 

  Microprocessador i unitats 
de VDU. 

   Sistemes d’encesa per a 
motors de benzina. 

  Sensors electrònics; de 
profunditat i compassos 
magnètics. 

   Electricitat estàtica 
generada pel gir de l’eix de 
l’hèlix 

  Dispositius electrònics amb 
parts capacitives o 
inductives, fluorescents. 

   Tacòmetres elèctrics 

  Equips amb commutació 
d’alta freqüència; 
convertidora DC/AC, 
DC/DC i carregadors de 
bateries. 

   Els motors elèctrics, 
especialment amb 
escombretes; tots els DC i 
alguns motors AC. 

  Alternadors i reguladors de 
voltatge. 

   Espurnes en contactes 
commutats 

 
 Qualsevol cosa que generi espurnes o polsos de voltatge, encara que siguin 
dèbils, pot crear interferència. Com més a prop estigui la freqüència de la 
interferència a la d’un equip de ràdio i més gran sigui la potència del senyal 
d’interferència més gran serà la seva influència sobre l’equip de ràdio. 
 
 
 
 
4. 2 Control sobre les d’interferències marines 
 
 Per a identificar una interferència sobre una ràdio o qualsevol altre equip 
electrònic deixeu lo engegat, sintonitzat a la freqüència del senyal d’interferència i 
atureu tots els altres equips (llums fluorescents, motors, circuits AC etc.) menys 
un. Si la interferència desapareix en qualsevol punt, ja teniu el circuit que genera 
la interferència, sinó continueu fins a troba’l. Si un cop acabat aquest procés la 
interferència encara continua, probablement ve d’algun bot veí o del moll 
d’embarc (Shoreside). Però noteu que les interferències al senyal de ràdio (sobre 
tot si afecta a equips de baixa, mitja i alta freqüència tipus SSB i emissora 
principal de ràdio) poden ser generades per fenòmens físics (taques i esclats 
solars, aurora boreal i tempestes) dels que no hi podem fer res. 
 Una altra manera de detectar la font d’una interferència és desconnectar 
l’antena dels circuits electrònics del receptor. Si la interferència desapareix, la 
interferència ha estat captada per l’antena. Si continua, la  interferència ha estat 
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conduïda pels cables de la font d’alimentació (en aquest cas necessitem un filtre 
que l’elimini). 
 Un mètode senzill i econòmic per detectar interferències és amb receptor 
de ràdio comercial sintonitzat en la banda AM. Si anem variant la freqüència amb 
el dial tenim un detector de sorolls efectiu i econòmic. Sintonitzant entre 
emissores, captant només les interferències i movent la ràdio pel bot, podeu 
localitzar el focus sospitós. La ràdio emetrà espetecs i xiulets per l’altaveu si troba 
alguna interferència. Si li afegiu un cable petit que faci d’antena podeu millorar ne 
la seva efectivitat.  
 Els motors (Engines) poden ser generadors de soroll elèctric (especialment 
els motors de benzina). Per trobar el motor que genera interferència, es comença 
per desconnectar l’alternador. Si el rotor té un alimentació externa la 
desconnectem, sinó li desconnectem la corretja, i arrenquem el motor que mou 
l’hèlix. Si la interferència ha desaparegut, era provocada pel circuit de càrrega de 
l’alternador. Si continua la interferència, el mal ve del circuit d’ignició (motor de 
benzina) o de l’electricitat estàtica generada pel gir de l’eix (Shaft) de l’hèlix 
(Propeller). La interferència per descàrregues d’electricitat estàtica generalment 
produeix uns espetecs (Crackles) intermitents, més que una interferència rítmica 
amb les rpm de la màquina i per tant associades amb els circuits de l’alternador i 
d’ignició. 
 Es pot eliminar la interferència de l’eix de l’hèlix posant una escombreta 
de bronze a l’eix de l’hèlix i cablant la al Ground del bot o al sistema de 
Bounding. Aquest muntatge redueix el risc de corrosió galvànica. 
 Si un cop hem desconnectat l’alternador la interferència continua, el 
problema està en el circuit de regulació de l’alternador. Si l’alternador té un 
regulador extern, per veure si falla, desconnecteu l’alimentació del rotor que li ve 
del regulador i connecteu de forma temporal el positiu de la bateria a l’alimentació 
del rotor. Engegueu el motor general i porteu lo a plena potència, si el problema 
continua, el regulador és el problema. Sinó té regulador extern aquest prova no es 
pot fer. 
 
 
 
 
4. 3 Supressió d’interferències a dins d’un vaixell 
 
 Atès que el receptor no pot distingir entre senyal útil o soroll a una 
determinada freqüència, la interferència s’ha de suprimir a l’origen que la genera 
més que en el receptor. La primera mesura que es pot fer per lluitar contra les 
interferències és construir equips que compleixen normes EU que limiten aquestes 
interferències i cablant amb cables ben dissenyats i amb connexions que no 
tinguin resistència. Després de tenir en compte aquestes mesures, el millor filtre 
de soroll és un carregador de bateries. 
 Una primera mesura molt senzilla i que ens pot ajudar a lluitar contra la 
interferència és connectar tots els equips a bord en funcionament i veure si hi ha 
interferència. De vegades amb només moure algun equip uns centímetres o posant 
els cables per un altre camí la interferència desapareix 
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Les mesures de supressió d’interferències electromagnètiques les podeu 
agrupar en quatre blocs amplis: aïllament (Isolation), apantallament (Shielding), 
filtrat (Filtering) i pèrdues (Bonding). 
 L’acció d’aïllament lluitar contra les interferències el que fa aïllar la 
bateria, això freqüentment complica la instal·lació del sistema DC i pot que no 
resolgui el problema. S’intenta evitar aquesta opció si és possible. 
 L’apantallament actua sobre el soroll radiat. L’apantallament consisteix en 
cobrir amb una sobrecoberta metàl·lica en forma de tub el cable o posar 
l’equipament en una capsa metàl·lica que es connecta al Ground. Aquesta mesura 
preveu que la interferència entre o surti del cable o de la capsa. La capsa de molts 
equips electrònics (carregador de bateries i inversor) es dissenyen per actuar com 
a pantalla. 
 Com que l’alternador i el regulador de voltatge són els principals causants 
de les interferències, alguns alternadors (més cars) estan pantallats. Tant la capsa 
de l’alternador com la capsa del regulador i els cables estan pantallats i posats a 
Ground. A més a més, el cable es fa tant curt com sigui possible per reduir les 
dimensions dels llaços (loops) i així fer la radiació més petita. 
 El filtrat actua sobre el soroll conduit, introduït generalment per la font 
d’alimentació. El filtrat consisteix en utilitzar filtres especials que estan construïts 
amb una combinació de cables (inductors) i condensadors. Un inductor 
subministra camí d’alta resistència al corrent altern i baixa resistència al corrent 
continu i en un condensador passa al revés. Si fem un circuit combinant una 
inductància amb un condensador, l’inductor reté el corrent AC i després amb 
condensador el curtcircuita a terra. Els filtres es poden en sèrie amb senyal que 
provoca la interferència i s’encarreguen de no deixar passar la freqüència de la 
interferència. 

A la figura 8.7 podeu veure un filtre real per evitar que un equip sorollós 
passi el seu soroll a l’alimentació i d’aquí a tot l’equip. Les dues inductàncies 
estan en un mateix circuit magnètic (toroide) amb la finalitat de que com que els 
fluxos s’oposen, les inductàncies no produeixen radiació. El condensador en 
paral·lel manté la tensió d’alimentació i curtcircuita el soroll i els dos 
condensadors a massa també curtcircuiten el soroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.7 Filtre reductor d’interferències per soroll conduit. 
 
 
 
 Tant la apantallament com el filtrat agafen la interferència i li fem un curt 
circuit al terra de la nau (Ground). Si fem Bonding a totes les capses metàl·liques 
dels equips i objectes metàl·lics es posen a un Ground comú, amb això reduïm la 
interferència al mantenir cada cosa al mateix voltatge. Si no hi ha diferència de 
voltatge entre els diferents elements i un Ground bo per l’aigua de mar, no hi 
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haurà ni arcs ni electricitat estàtica (per això es posa una escombreta sobre l’eix de 
l’hèlix i els transitoris de voltatge i altres fonts d’interferència seran 
curtcircuitades. Un Bonding ben fet és una part important de qualsevol instal·lació 
elèctrica. Els cables Bonding acaben en el punt Ground comú en el vaixell, que 
també és el punt d’acabament pels cables DC negatiu, així doncs els dos Grounds 
estan connectats en un únic punt comú. 
 Una supressió efectiva d’una interferència RFI un bon disseny i una 
manufactura i instal·lació de l’equip. Un alternador marí, completament pantallat i 
aïllat serà més efectiu per reduir el soroll elèctric que qualsevol filtre o dispositiu 
afegits un després. Encara que no hi hagi apantallament tenim camí per eliminar la 
interferència fent servir cables ben dissenyats i que incloguin un cable de Ground 
des de l’alternador al punt de Ground comú. 
 
 
 
 
5 Alternadors i reguladors de voltatge 
 
 Els alternadors i els reguladors de voltatge generen soroll radiat. El soroll 
radiat decreix amb el quadrat de la distància [1] des de la font al receptor, així que 
podem reduir-ne l’impacte, posant l’electrònica més delicada lluny de les fonts. 
Per minimitzar el soroll conduit en el circuit regulador s’ha de posar a prop del 
seu alternador. Més enllà d’això teniu algunes mesures per minimitzar la radiació 
en alternadors i reguladors d’alternadors. 
 
 
 

  L’alternador es posa a 
Ground pel bloc  

   Posar u filtre a la sortida 
de l’alternador 

  Connectar 1F/400V entre 
la sortida de l’alternador i 
Ground 

   Connectar 1F/400V entre 
la sortida del regulador i 
Ground 

 
 
 
 Les màquines elèctriques que porten escombretes radien. Per combatre 
aquesta radiació s’han de fer els cables conductors tant curts com es pugui i posar 
un condensador des de cada escombreta a la carcassa del motor, vegeu la       
figura 8.8. 
 
 
 
 
 

Fig.8.8 Supressor de soroll en motors elèctrics. 
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6 Ajudes per la reparació de radioemissors  
 
 Tot seguit proposarem algunes iniciatives per ajudar (Troubleshooting) a 
la reparació d’una emissora de ràdio amb un cas pràctic. 

Suposeu que l’emissora de ràdio no emet ni rep o en un altre cas, opera de 
forma intermitent. El primer que pensem i s’ha d’analitzar és la font 
d’alimentació, com passa sempre en qualsevol circuit o sistema electrònic que 
falla, el més sospitós és la font d’alimentació. 

Mirem tots els interruptors, breakers i fusibles. Mirem al manual de 
l’equip per si hi ha més fusibles. Mesurem el positiu de l’emissora emetent 
(corrent molt gran) i tant a prop com es pugui a l’emissora. Si el voltatge a la 
bateria, la bateria és el problema. Si el voltatge a la bateria es manté i cau a cau a 
la font el problema és la font d’alimentació. 

En concret, la transmissió d’un senyal modulat en SSB necessita que un 
corrent DC molt alt de la font d’alimentació quan està radiant (30 ampers a 12 
volts). Normalment el transmissor SSB es dissenya perquè el positiu de l’emissora 
sigui 13,8 V, suposant que hem engegat l’alternador. 

Un altre cas pot ser que l’emissora està online però no envia/rep dades. Si 
l’emissora té positiu i la caiguda de l’alimentació és acceptable, el problema pot 
venir dels transitoris de voltatge (Spikes). Quan una gran càrrega d’un motor tal 
com motor d’Starter o Windlass (motor ancora) i el aturem de cop (Turn off), els 
bobinats del motor causen un gran i ràpid augment de voltatge en el motor. En 
circumstàncies normals la bateria del bot absorbeix el transitori de voltatge però 
no sempre. El que es recomana és que l’equip electrònic tingui una bateria separat 
de la resta de l’equip. Però a la pràctica qualsevol bateria separada compartirà el 
circuit Ground amb la bateria separada que alimenta el motor, així el transitori pot 
està present en el Ground compartit, pel que s’ha d’analitzar amb molta cura. 

 
 

Preguntes   
 
P. 1 Quina antena és més directiva una de 3 dB de guany (directivitat) o una de 6 dB i 

perquè? 
P.2 Perquè radia un alternador? Quines mesures faria per reduir la? 
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9 Interferències Electromagnètiques 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 En instrumentació electrònica, es considera com a interferència tot senyal aliè a 
la magnitud d’interès i que influeixi en el resultat. Les Interferències per senyals 
ElectroMagnètiques es coneixen per les sigle IEM, en anglès EMI (ElectroMagnetic 
Interference). 

La Compatibilitat ElectroMagnètica CEM, en anglès EMC (ElectroMagnetic 
Compatibility), és l’aptitud d’un equip electrònic de funcionar correctament en l’entorn 
en el que ha estat pensat, sense quedar afectat per altres equips presents en el seu entorn 
de funcionament. 

En aquest tema estudiarem [6] les possibles interferències que es creen entre 
equips electrònics que hi ha en un vaixell i els mètodes per a reduir les.  

En qualsevol problema d’interferències hi participen tres elements: el generador 
d’interferències, el canal o manera com s’acoblen aquestes interferències i el receptor o 
víctima de la interferència. 

Els principals generadors d’interferències IEM en un vaixell són els motors que 
commuten un corrent, els alternadors i els convertidors DC/AC. Els camins o canals 
pels que es transmeten les interferències són: resistius, capacitius i inductius.  
 La compatibilitat electromagnètica CEM, és sobre tot un problema tècnic, doncs 
les interferències poden alterar el funcionament d’un equip. Com a conseqüència la 
CEM passa de ser un problema només tècnic a un problema també comercial, doncs les 
interferències poden crear en el client unes molèsties i el tot el procés ha d’estar regulat 
legalment. 

Les Directrius o Directives del Consell de la Comunitat Europea, sobre 
compatibilitat electromagnètica per equips electrònics, estableix o regula que en la Unió 
Europea només es poden comercialitzar aquells equips que compleixin determinades 
Normes o Directives. 

Aquestes Directives limiten el nivell de pertorbacions electromagnètiques que 
pot suportar un equip per funcionar d’acord amb la finalitat per a la que ha estat 
prevista. A la Unió Europea les Directives més utilitzades per legalitzar els equips 
electrònics per a interferències electromagnètiques són: la UNE - EN 60945, la EN 
61000-4-3 i EN 61000-4-8. 
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 Atès que el vaixell és una estructura molt complicada el que es fa, per assegurar 
que l’equip compleix la Directiva Europea, es posa en una càmera anecoica (aïllada 
d’interferències) i es fa funcionar complint les condicions de la Directiva Europea. 
Després es posa en el vaixell i sí no funciona es diu que no compleix la norma i es 
rebutja. 
 
 
 
 
2 Interferències resistives o conduïdes  
 
 Les interferències resistives o conduïdes es generen quan hi ha una impedància 
resistiva que és comuna al generador i al receptor de la interferència. En un vaixell la 
podeu trobar quan una font d’alimentació de voltatge VCC i amb una impedància de 
sortida R0, alimenta per mitjà d’un cable que té una certa resistència, a un equips 
electrònics (sensor i circuit integrat) i un motor DC, vegeu la figura 9.1 (a). En aquesta 
estructura el circuit generador de la interferència és el motor, que depenen de si està 
engegat o aturat consumeix un corrent o no consumeix corrent. Aquest corrent per mitjà 
d’una resistència Rm, canal, s’acobla al circuit receptor de la interferència, sensor i 
Circuit Integrat (C. I.). 
 

 
 

Fig. 9.1 (a) Circuit amb una interferència resistiva provocada per un motor de DC i (b) evolució en el temps 

 
 
 
 

Observeu que el motor no demana corrent (interruptor S1 OFF) o demana un 
corrent I (interruptor S1 ON). Si mireu el cable de terra el corrent I provoca una caiguda 
Vm, fet que fa que la sortida del sensor queda rebaixada a l’entrada del circuit integrat 
C. I., provocant un error.  
 

mVVV  12  

 
Si mireu el cable que va del positiu al motor, el corrent I provoca caiguda Vm, 

que fa que el positiu del integrat també queda rebaixat i provoca un altre error 
 

m
'
CC1cc V-V=V  
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 A la figura 9.1 (b) podeu veure, tenint en compte la R0 de la font, com varia el 
voltatge V’CC en el terminal positiu quan no subministra corrent o quan subministra un 
corrent I. Aquest efecte es pot quantificar definint la relació de rebuig de la font 
d’alimentació PSRR (Power Supply Rejection Ratio) com la relació entre un increment 
de voltatge a la sortida del C. I. v0, dividit per un increment del voltatge a la font 
d’alimentació. 
 

CC

0

VΔ

vΔ
=PSRR  

 
 Per reduir la interferència resistiva o conduïda hi ha tres mètodes: fer els cables 
de l’alimentació més gruixuts, posar la font d’interferència (motor) a tocar de la bateria i 
fer dos camins de retorn diferents (retorn aïllat) pels corrents del motor i pels corrents 
dels circuits integrats i sensors. El circuit pel segon cas el podeu veure a la figura 9.2 (a) 
i el circuit pel tercer a la figura 9.2 (b). 
 

 
 
Fig. 9.2 Circuits per reduir la interferència resistiva: (a) motor i font molt  junts i (b) dos camins de retorn separats 

 
 
 
 La normativa de les variacions de voltatge màxims permesos els podeu extreure 
dels data sheet del fabricant del equip (sensor) i del circuit integrat. 
 
 
 
 
3 Interferències capacitives 
 
 Les interferències capacitives es generen quan hi ha una capacitat entre dos 
conductors paral·lels. Per un dels que hi passa un corrent altern AC d’interferència 
l’altre hi passa el senyal que ens interessa. A la figura 9.3 (a) podeu veure un conductor 
1 pel que hi circula el senyal d’interès, al que se l’hi acobla, per mitjà la capacitat 
paràsita C entre conductors, el senyal d’interferència (variable en el temps) que circula 
pel conductor 2. Per aquesta estructura la capacitat per metre introduïda pel 
condensador C [7] és: 
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)r/d(ln
C


           [F/m]   ; valor típic 10 pF/m 

 
 A la figura 9.3 (b) hem posat de forma més explicita la forma com el 
condensador C acobla un senyal no desitjat VI sobre un circuit del nostre interès, format 
pel circuit Thevenin equivalent d’ un sensor (VOC i R0) i un mesurador de resistència de 
entrada Rm. 

Per quantificar la interferència apliquem el teorema de superposició a l’efecte 
que produeix el senyal interferent VI sobre el circuit que ens interessa. Amb aquesta 
finalitat fem un curt circuit en el generador del sensor, la resistència R del circuit 
interferent queda en paral·lel amb Vi i no afecta a la interferència, aneu a la            
figura 9.3 (c). 
 

 
 

Fig. 9.3 (a) Dos conductors paral·lels amb senyals d’interferència (2) i d’interès (1), (b) interferència 
capacitiva provocada per un generador de voltatge variable sobre el circuit d’interès i (c) 
circuit equivalent per calcular l’efecte de la interferència. 

 
 
 
 

Noteu que hem substituït el sensor pel Thevenin equivalent i el mesurador per 
una resistència Rm. De forma qualitativa, com que el mòdul de la impedància capacitiva 
és ZC = 1/C = 1/(2 π f) i tenint en compte el circuit de la figura 9.3 (c) podeu dir que si 
augmenta la freqüència es transmet millor la interferència, la impedància d’acoblament 
es fa més petita. 
 Si analitzem el circuit de la figura 9.3 (c) tindrem un estudi més acurat de la 
influència del senyal d’interferència VI sobre el senyal que subministra el sensor VOC. 

Atès que entre la resistència de sortida del sensor i la resistència d’entrada del 
mesurador es compleix que Rm >> R0, podeu posar la Req = Rm R0/( Rm + R0) = R0. 
Tenint en compte això podeu posar que la influència del voltatge VI sobre el voltatge de 
sortida v0 és 
 

jωCR
1+jωCR

V
=R

)jωC/(1+R

V
=v 0

0

I
0

0

I
0  
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 Resulta un circuit que des d’un valor de la freqüència deixa passar les 
freqüències altes i atenua molt les baixes per sota d’aquesta freqüència crítica. Aquest 
circuit rep el nom de filtre pas alt d’ampli ús per tractament de senyals que varien amb 
la freqüència. Fent el canvi  = 2  f en el voltatge de sortida calculat v0(), podeu 
veure a la figura 9.4 una representació d’aquest filtre pas alt. 
 
 

Fig. 9.4 Filtre pas alt amb freqüència de tall fc =1/(2 R0 C) 
 
 
 
 Una solució contra la interferència capacitiva és posar un conductor amb 
pantalla, amb la pantalla posada a massa. 

Primer analitzem el cas d’un circuit d’interès sense posar cap conductor 
pantallat, figura 9.5 (a). En aquest cas el corrent d’acoblament I provoca un voltatge 
d’interferència a la càrrega VL1. 

Tot seguit posem un conductor pantallat, el corrent d’acoblament I1 passa 
directament a terra sense generant cap voltatge a la càrrega, vegeu la figura 9.5 (b). 
 

 
 

Fig. 9.5 (a) Conductor sense pantalla per protegir un senyal d’una interferència capacitativa i 
(b)conductor amb pantalla per a protegir un senyal d’una interferència capacitiva. 

 
 
 
 
 Una altra forma de protegir un component dels efectes de la radiació capacitiva 
és blindant o tapant el component amb un blindatge posat a terra que actua de manera 
molt semblant als cables amb pantalla vistos a la figura 9.5 (b). 
 
 Amb un oscil·loscopi i un cable pantallat amb el viu fent d’antena, figura 8.6 (a), 
es pot veure i mesurar la presència i la intensitat de camp elèctric en una zona de l’espai. 

Amb l’estructura de la figura 9.6 (b), també podeu demostrar la presència i 
intensitat relativa de camp elèctric en una zona de l’espai i veure si són molt grans. 
Valors típics en un vaixell estan entre 3 V/m i 10 V/m.  
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Fig. 9.6 Mesura de la interferència capacitativa (a) una sonda i (b) amb dues sondes 
 
 
 
 
 La Directiva Europea per a immunitat a les interferències del camp elèctric és la 
EN 61000-4-3. 
 
 
 

 
4 Interferències inductives 
 
 Les interferències inductives es generen quan hi ha un conductor pel que hi 
passa un corrent variable que radia i produeix una variació de flux sobre un altre circuit 
que forma una malla tancada, figura 9.7. Per la llei de Lenz sabem que tot conductor 
tancat travessat per un camp magnètic B genera entre els seus borns un voltatge v. 
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td

)SB(d
-=

td

Φd
-=v  

 
Valors típics per a la intensitat de camp magnètic en un vaixell estan entre 1 A/m 

i 10 A/m. 
 

 
 

Fig. 9.7 Interferència inductiva en un circuit tancat provocada per un cable pel que hi circula un corrent variable  
 
 
 
 
 Una alternativa per lluitar contra les interferències inductives és disminuir la 
superfície S del circuit receptor de la interferència, posant els dos cables del circuit molt 
junts, figura 9. 8 (a). 
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Una altra alternativa és utilitzar cable trenat. Que va canviant el sentit del corrent 
per cada espira que es forma i per tant va canviat la polaritat del voltatge induït. Aquest 
canvis de polaritat de cada espira fa que la suma de tots els voltatges d’interferència 
induïts en un cable sencer sigui zero o molt petit, vegeu la figura 9.8 (b). 
 

 
 
Fig. 9.8 Estructures per a lluitar contra les interferència inductives: (a) amb cables molt junts i (b) amb cable trenat  
 
 
 
 
 La Directriu Europea per a immunitat a les interferències del camp elèctric és la 
EN 61000-4-8. 
 
 
 
Preguntes 
 
P.1 Tipus d’interferències a dins d’una nau i com es minimitzen. 
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10 Aspectes electrònics dels busos de comunicació en un 
vaixell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introducció 
 
 La gran importància de l’electrònica en el món naval és una realitat que no es 
pot qüestionar. Tots el vaixells compten amb sistemes electrònics de suport a la 
navegació, control de màquines i sistemes auxiliars. Aquests sistemes estan formats per 
un centenar de sensors, elements de radiocomunicació (ràdio, radar i sonar), 
posicionament dinàmic (GPS i AIS) i motors que estan connectats a pantalles o 
elements de visualització. Per tant, hi ha una necessitat d’interconnectar diferents 
mòduls. 
 Així, molts cops, el fabricant del GPS no és el mateix que el fabricant del 
monitor de visualització, ni el sensor és el mateix que permet veure els seus valors en la 
pantalla. Tot i així, la interconnexió entre ells és possible gràcies a l’existència 
d’estàndards per comunicar diversos mòduls que segueixen els diferents fabricants. 
Aquests estàndards s’anomenen busos. L’estàndard de comunicació entre mòduls més 
comú a la marina és el National Marine Electronics Association (NMEA). 
 D’acord amb les seves característiques, aquest estàndard té les variacions segons 
els estàndards NMEA que s’han anat desenvolupant. L’estàndard més comú és el 
NMEA 0183, que només admet connexió directa d’un dispositiu emissor (talker) a un 
dispositiu receptor (listener), (comunicació punt a punt), com és el cas de la connexió 
del sensor GPS a la pantalla de visualització. Per fer comunicacions amb sistemes 
multiusuari de comunicació més ràpids i interactius que el que utilitza només l’NMEA 
0183 s’han desenvolupat el NMEA 2000 (multiusuari) i el Sea Talk (multiusuari), que 
no tenen ni talkers ni listeners, sinó dispositius capaços de comunicar-se entre ells a 
grans velocitats. 
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2 Transmissió sèrie asíncrona i síncrona 
 
 La transmissió sèrie de la informació, és a dir un bit darrere l’altre, és la base 
dels bus de comunicació NMEA [8] que avui dia és un estàndard per a connectar els 
aparells en un vaixell. La gran avantatge d’aquesta comunicació és la seva senzillesa, 
doncs només necessita dos fils per realitzar la comunicació. De transmissió sèrie de la 
informació n’hi ha de dos tipus: la transmissió asíncrona i la transmissió síncrona. 

Si volem enviar en transmissió asíncrona un byte emmagatzemat en un registre, 
li donarem el format que tot seguit passem a explicar. Enviem un bit darrere l’altre per 
un fil de sortida. Normalment, sense transmissió o en espera la sortida està a ‘1’, i quan 
comencem a enviar el missatge posem la sortida a ‘0’ durant el temps que triga un bit, 
que correspon al bit d’start. Després, s’envia bit a bit per un únic cable, i es comença 
pel bit de menys pes (LSB) del byte que volem enviar. Es pot posar o no bit de paritat 
de missatge per control d’errors. Seguidament, es posen bits d’stop per donar temps al 
receptor perquè processi la informació que ha rebut abans de rebre una altre byte, vegeu 
la figura 10.1 (a). 
 

 
 

Fig. 10.1 (a) Transmissió del byte 7 Fh en format sèrie asíncron i (b) format d’un paquet sèrie síncron 

 
 
 
 
 La transmissió sèrie síncrona és la base de la norma NMEA 2000 i envia la 
informació en paquets de bytes, amb informació de la prioritat i identificador del 
paquet, dades i control d’errors que s’hagin produït en el procés de transmissió, vegeu la 
figura 10.1 (b). 
 
 
 
 
3 La norma NMEA 0183 
 
 Cap a l’any 1957 els fabricants d’electrònica per a la marina americana varen 
veure la necessitat que els dispositius de diferents marques es poguessin connectar entre 
ells fàcilment. Aleshores, es van posar d’acord fabricants, distribuïdors, institucions 
acadèmiques i altres grups relacionats amb la indústria electrònica marina per 
uniformitzar les comunicacions entre dispositius electrònics. Fruit d’aquest acord es va 
crear la National Marine Electronics Association (NMEA), que a principis dels anys 
vuitanta del segle XX treu al mercat el primer embrió del que acabaria sent l’estàndard 
de comunicació de sistemes de diferents fabricants per a dispositius electrònics marins, 
la norma NMEA 0183. La norma NMEA 0183, és un estàndard industrial d’aplicació 
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voluntària que defineix les condicions que han de respectar els senyals elèctrics en la 
transmissió sèrie d’un senyal entre dispositius marins. La norma NMEA 0183 també és 
utilitzada en els dispositius GPS. 

Com a estàndard determina les característiques mecàniques dels connectors 
utilitzats, nivells de tensió dels senyals utilitzats, el protocol de transmissió de dades, les 
temporitzacions que cal emprar i el format que ha de tenir el missatge per garantir una 
bona comunicació entre elements emissors i receptors de diversos fabricants. 
 La norma NMEA 0183 fa la transmissió de la informació en sèrie, bit a bit, de 
forma asíncrona entre un emissor i un o varis receptors. 
 Pel que fa a les especificacions elèctriques l’NMEA 0183, bàsicament fa servir 
dos estàndards de comunicació en sèrie: l’estàndard EIA-RS 232 i l’EIA-RS 422. Tots 
dos envien la informació en sèrie, però la informació és portada per un sol fil en el 
primer estàndard i en el segon s’envia un senyal diferencial per dos fils vegeu la      
figura 10. 2 (a). Com que els aparells que suporten aquests busos han de ser de fàcil 
connexió, els connectors han normalitza les seves potes. L’NMEA 0183 v > 2.0 
necessita dos pins per els senyals d’entrada, dos pins pels senyals de sortida més un pin 
per la pantalla (massa) i no porta l’alimentació. Vegeu a la figura 10.2 (b) les 
assignacions físiques dels senyals del Bus que corresponen a cada pota i el color dels 
cables associats. La versió v < 2.0 no te connector normalitzat. 
 

 
 

Fig. 10.2 (a) Emissors RS 232 (<v.2.0) i RS 422 (>v.2.0) i (b) connector NMEA 0183 
 
 

Si l’estàndard és l’RS 232, com que té un sol cable, el receptor avalua el nivell 
lògic respecte de terra. Com especifica l’estàndard RS 422, un emissor NMEA 0183 
amb una versió per sobre de la 2.0 envia un senyal diferencial, és a dir, si A=’1’ 
aleshores B=’0’, i a l’inrevés. El receptor determina el nivell lògic d’acord amb els dos 
nivells de les variables A i B. 

Els nivells lògics de l’estàndard RS 232 van de +3 V a +25 V per un ‘1’ i entre -
3 V i -25 per un ‘0’. Els nivells lògics de l’ estàndard RS 422 van de +200 mV a +6 V 
per un ‘1’ i -200 mV i -6 V per un ‘0’. 
 L’estàndard RS 422 funciona a una velocitat de transmissió d’informació més 
gran perquè fa servir senyals diferencials que lluiten millor contra el soroll. Per aclarir 
conceptes, suposem que establim una comunicació pel mètode de l’estàndard RS 422 
amb un nivell lògic per un ‘1’ de +12 V, i de -12 V per un ‘0’. Llavors utilitzem 
l’esquema de la figura 10. 3 (a), que té dues sortides A i B, en què B = not A, i que 
viatgen fins a una entrada RS 422 formada per un amplificador d’instrumentació que 
calcula la diferència entre els senyals A i B (A-B). El nivells lògics dels senyals A i B 
són els de la figura 10.3 (b). 
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Fig. 10.3 (a) Esquema receptor RS 422, i (b) nivells lògics del senyal i soroll 

 
 
 A la sortida de l’amplificador d’instrumentació del receptor tenim que si arriba 
A = ‘1’ o A = ‘0’, la seva sortida queda reforçada. 
 

A B A-B 

6 V -6 V 6 - (-6) = +12 V 
-6V +6 V -6 - (6) = -12 V 

 
 Per veure l’acció del soroll sobre l’estàndard RS 422, suposem que les sortides 
A i B capten un soroll d’1 V de pic, tal com podeu veure a la figura 10.3 (b). Aleshores 
els nivells de tensió de les sortides A i B queden modificats. 
 

A B A-B 

6 V+1 V -6 V+1 V 6+1-(-6+1)=+12 V 
-6 V+1 V +6 V+1 V -6+1-(6+1)=-12 V 

 
 Observeu que l’efecte del pic de soroll quedat anul·lat per l’entrada de 
l’amplificador d’instrumentació, que reforça els nivells lògics. Mentre que amb 
l’estàndard RS 232 s’assoleixen velocitats fins a 20.000 bits/s i distàncies de 15 metres, 
amb l’ estàndard EIA 422 arribem a 100.000 bits/s i a distàncies 1.200 metres. 
 La transmissió asíncrona es pot utilitzar amb protocol de comunicació o sense 
protocol. Els protocols tenen la funció de controlar la comunicació, i poden ser en una 
direcció, semidúplexs i en les dues direccions (full duplex). Entenem per protocol 
(handshaking) els senyals que es van activant amb una determinada seqüència i durada 
entre el talker i el listener i, al revés, perquè es produeixi un intercanvi correcte 
d’informació entre el transmissor i el receptor. 

L’NMEA 0183 va ser posat al mercat per primer cop el març de 1983, i s’ha vist 
actualitzat amb noves versions que depuren les propietats d’acord amb la industria 
marina del moment. Així, igual que el NMEA 0183 ha substituït a l’NMEA 0180 i al 
NMEA 0181, hi ha diferents versions del NMEA 0183 com la 2.0, 2.10, 2.30, 2.40, 3.0 
(de comunicació a alta velocitat). 
 La base de la definició de l’estàndard NMEA 0183 versió v < 2.0 és: 
comunicació sèrie asíncrona a 8 bits de dades, velocitat de transmissió de dades de 
4.800 bits/s, sense bit de paritat, amb 1 bit d’stop. 
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 A part d’aquestes especificacions hi ha altres característiques que s’han de tenir 
en compte, com l’estàndard de comunicacions sèrie EIA-RS 422 per a versions noves i 
l’estàndard EIA-RS 232 per a versions antigues (abans de la 1.0). 
 Hi ha tres tipus de sentències, cadascuna amb el seu format preestablert: 
sentències d’emissor (talker), sentències de petició (query) i sentències de propietari. 
 En una sentència d’emissor, l’emissor envia determinades dades per mitjà del 
cable de dades amb el format següent: 
 

$ttsss,dddd*cc<CR><LF> 
 
 Amb un byte $ o un caràcter ! d’inici, dos bytes identificadors de talker i tres 
bytes identificadors de sentència, un byte de coma, quatre bytes de dades i dos bytes 
fixes de CR i LF. L’identificador d’emissor es treu d’una llista d’emissors, mentre que 
l’identificador de sentència s’ha de pagar al propietari del bus NMEA. Tot seguit ho 
podeu veure en forma de taula. 
 

$ o ! Símbol que encapçala la sentència 
tt Identificador d’emissor 
sss Identificador de sentència 
, Separa identificadors de dades 
dddd Dades que s’han d’enviar 
*cc Checksum, control d’errors opcional 
CR Carry return 
LF Line feed, fi de missastge 

 
De la llista d’emissors de l’estàndard MNEA 0183 es tria l’identificador que més 

s’associa amb els senyals amb els quals es treballa. A tall d’exemple, per enviar dades 
de temperatura ER (Engine Room), el fabricant ens identifica la sentència de 
temperatura TS1 (Temperature Sounding), per exemple, per enviar un valor de 85 ºC. 

A la taula I podeu veure alguns exemples de caràcters ASCII i la seva 
equivalència en hexadecimal, que és el format amb que s’envia cada caràcter. 
 
 
Taula I 
 Correspondències de un missatge en caràcters ASCII a hexadecimal 
 

ASCII Hexadecimal 

 
$ERTS1,0085<CR><LF> 

24h 45h 52h 54h 53h 
31h 2Ch 30h 30h 38h 
35h 0Dh 0Ah 

 
 
 

Una sentència de petició fa que un instrument (tt) sol·liciti a un emissor (ll) que 
emeti una sentència (ss). Es tracta d’una petició d’informació a un talker. Una sentència 
de petició té la forma: 
 
 

$ttllQ,ss,<CR><LF> 
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En què: 
 

$ o ! Símbol que encapçala la sentència 
tt Identificador d’emissor (sol·licitant) 
ll Identificador del receptor (sol·licitat) 
Q Definició del missatge com a query 
, Coma de separació 
ss Identificador de sentència sol·licitada 
, Coma de separació 
CR Carry return 
LF Line feed, fi de missatge 

 
 
 Mentre que una sentència de propietari no té format definit i està definida pels 
fabricants, comencen amb ‘$P’, seguides d’un identificador de tres lletres emès pel 
fabricant. Finalment, les dades que s’han enviar han de respectar el format propi de les 
sentències d’emissor o de petició, segons el cas. 
 
 
 
 
4 La norma NMEA 2000 
 
 Cap l’any 2000 la marina americana va treure una norma de comunicació entre 
equips electrònics anomenat NMEA 2000 [8] que no és elèctricament compatible amb 
la norma NMEA 0183 i que la supera, doncs suporta comunicació bidireccional entre 
varis equips electrònics que anomenem nodes (uns 50) i és 50 vegades més ràpid. 
Permet distàncies màximes d’uns 200 metres a velocitats de 250 kbits/s. Per velocitats 
de 1.000 kbits/s, 500 kbits/s, 125 kbits/s, 62,5 kbits/s té abasts de 25 m, 75 m, 500 m i 
1.100 m. La tensió d’alimentació VDD del circuits electrònics està entre 9 V < VDD < 16 
V. L’ NMEA 2000 connecta nodes utilitzant el Bus CAN (Controller Area Network) 
que segueix el protocol ISO 11898-2:2003, desenvolupat per a la indústria del cotxe. El 
Bus físic està format per 2 cables acabats a cada extrem amb una resistència de 120 . 
En aquests anem connectant els diferents nodes als 2 cables, per mitjà de connectors T, 
els fils de connexió d’equip perifèric als 2 cables del Bus físic poden tenir una llargada 
màxima de 6 metres, vegeu la figura 10.4 (a).  
 Per a la lectura de dades en un Bus CAN, cada node té un amplificador 
d’instrumentació balancejat semblant a l’utilitza’t a la norma NMEA 0183 v > 2.0 de la 
figura 10.3 i que també resulta molt útil contra els sorolls paràsits. 

Amb un software adequat, podem connectar i intercanviar informació entre ells 
un ordinador central, un receptor de GPS, el pilot automàtic, mesurador de la velocitat 
del vent, instruments de navegació, el motor, bateria etc. 
 Cada node té el seu propi rellotge, la sincronització de cada bit el fa cada node 
per mitjà d’uns circuits electrònics anomenats seguidors de fase o PLL. Cada node és 
capaç d’enviar/rebre missatges, però els nodes no poden comunicar-se de forma 
simultània. El Bus CAN estableix la comunicació entre nodes amb paquets de bits 
(frames) i una transmissió síncrona. 

Cada paquet porta informació del número del paquet i la seva prioritat, però no 
del node destí del paquet. Cada paquet porta un bit d’start (“0”) i 7 bits de fi de missatge 
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(“111 1111”) anomenats de End Of File (EOF), en repòs el Bus està a “1”. El missatge 
per a cada paquet o frame comença amb 1 bit d’start a “0”, després venen 11 bits del 
camp d’identificador (identifier) que ens diu el número del paquet i la prioritat del 
missatge, 6 bits del camp de control amb la informació de la mida del paquet de dades, 
el número màxim de dades per paquet és de 64 bytes, 16 bits de CRC de control 
d’errors i 7 bits a nivell lògic “1” de fi de paquet EOF (End Of Frame). Tota aquesta 
informació es transmet per dos fils i en sèrie pel Bus CAN, a la figura 10.4 (b) podeu 
veure l’estructura d’un paquet estàndard. Les especificacions elèctriques i el format 
formen el bus CAN. 
 

 
 
Fig. 10.4 (a) Bus NMEA 2000 físic en un iot (cortesia d’NMEA) i (b) paquet d’un missatge NMEA 2000. 

 
 
 
 

Quan un node té el control del bus, cap node li pot prendre fins que no acabi de 
transmetre el paquet. Quan hi ha alhora dos nodes que volen accés al bus, s’estableix un 
arbitratge automàtic que determina quin paquet (Identifier) és més prioritari i guanya el 
Bus. L’arbitratge automàtic s’obté pel fet de que el Bus CAN transmet la informació 
només en dos modes, en el mode “dominant” nivell lògic “0” i en mode “recessiu“ 
nivell lògic “1”. Els nivells de tensió pels 2 fils en mode “dominant” són      
CAN_HIGH = CAN_LOW = 2,5 V i els nivells de voltatge en mode “recessiu” són 
CAN_HIGH = 3,5 V i CAN_LOW = 1,5 V, els altres valors de voltatge no són 
possibles, vegeu la figura 10.5 (a).  

Atès que cada node llegeix les dades del BUS i les passa a un amplificador 
d’instrumentació balancejat (AIB) que calcula la diferència de tensions que li entrem. 

En repòs, el Bus té un nivell lògic “1” i uns nivells de voltatge          
CAN_HIGH = CAN_LOW = 2,5 V, pel que a la sortida de l’AIB tenim 0 volts        
(2,5-2,5=0) a la sortida A, vegeu les figures 10.5 (b) i (c).  
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Quan el Bus es posa a un nivell lògic “0”, que vol dir que un node vol transmetre 
un paquet pel Bus, els nivells de voltatge pel bus són: CAN_HIGH = 3,5 V i 
CAN_LOW = 2,5 V. La sortida A de l’AIB és de 2 volts (3,5-2,5=2) que és un nivell alt 
de voltatge a la sortida A (zero lògic), vegeu les figures 10. 5 (b) i (c). 
 

 
 
Fig. 10.5 (a) Nivells de tensió dels modes “dominant” i “recessiu, (b) esquema d’entrada/sortida de dades per a 
cada node del BUS CAN, (c) lectura del Bus per a les entrades “1” i “0” en el punt A i (d) connector NMEA 2000 i 
el color dels cables associats. 

 
 
 
 
 El bus està pensat perquè si un node transmet un bit “dominant” i un altre un bit 
“recessiu”, sempre guanya el bit “dominant” (AND cablada), nivell lògic “0”. Si el node 
1 transmet un nivell lògic “0” els fils CAN_HIGH = 3,5 i CAN_LOW = 1,5 V i el node 
2 transmet un nivell lògic “1” de repòs, els fils CAN_HIGH = CAN_LOW = 2,5 V. 

El nivell de tensió del CAN_HIGH està fixat pel generador de tensió V (+5V) 
del node 1, dominant el Bus, i fixa la tensió a 3,5 V. El divisor resistiu del node 2 amb 
els dos transistors en OFF té fixada la tensió en el punt mig pel generador V(+5V), i la 
seva tensió no és 2,5 V. El nivell de tensió del CAN_LOW que és de 1,5 V també fixa 
la tensió en el fil de CAN_LOW perquè també fa de generador de tensió aplicat en el 
punt mig del divisor de resistències que està actiu en el node 2, i que fa passar d’un 
possible voltatge de 2,5 V a 1,5 V. Com que tenim els nivells de voltatge de 
CAN_HIGH = 3,5 i CAN_LOW = 1,5 V tots els nodes llegeixen un “0”. Vegeu la 
figura 10. 5 (b). 

Durant l’arbitratge cada node que vol transmetre llegeix el Bus i compara el bit 
rebut amb el transmès, si rep un nivell lògic “dominant” “0” quan s’ha transmès un  
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nivell lògic “recessiu” “1” el canvia. L’arbitratge es fa durant la transmissió del camp 
identificador. Cada node que vol tenir el bus envia al mateix temps un bit ID 
(identifier), si el nivell lògic identificador que vol el control del bus és “1” el canvia a 
un “0” “mode dominant”. Per exemple suposeu que dos nodes volen accedir a un Bus 
amb identificador d’11 bits. L’un amb un ID de 15 (000 000 0 1111) i l’altre amb un   
ID de 16 (000 000 1 0000). Aquests dos nodes van transmeten de forma simultània cada 
bit. Si comencem pel bit 11, mentre cada node envia els 6 zeros primers no els hi cal 
arbitratge perquè cada bit té el mateix valor pels dos nodes. Quan transmeten el setè bit, 
el node amb ID de 16 transmet un “1” (mode recessiu) i el node amb l’ID de 15 
transmet un “0” (mode dominant) i el bus queda a “0”, encara que el node amb l’ID de 
16 el posaria a “1”. Aleshores el node amb l’ID de 16 atura la transmissió de dades, i el 
node amb l’ID de 15 continua la transmissió de dades amb el domini total del Bus. Un 
cop que el perifèric amb l’ID15 té el Bus, l’altre o els altres van llegint el Bus i durant 
un temps determinat no envien cap missatge fins que no el troben a “1” durant un temps 
molt llarg. Aquest temps com mínim és de 5 bits a nivell ‘1’, perquè els codis d’ús en 
un Bus CAN tenen com a màxim 5 uns seguits. Per tant si transmetem a 250 kbits/s és 
de 5 1/(250 103) = 20 s. 

A més a més el nombre que representa el codi binari de l’identificador porta el 
número del paquet transmès i no porta informació del destí del paquet. Al listener aquí 
interessi el missatge ho sap per aquest número i el llegeix. 

A la figura 9.5 (d) podeu veure els senyals del connector del Bus NMEA 2000 
per a cada pota física i el color dels cables associats. Noteu que aquest Bus necessita 5 
senyals: CAN_HIGH, CAN_LOW, Pantalla, + VCC i massa. Per pogué treballar amb el 
Bus CAN a més a més del hardware, hem de programar els nodes i tenir un sotfware de 
presentació i gestió de dades. 
 A la figura 10.6 podeu veure per cortesia del fabricant GARMIN l’aspecte físic 
d’un Bus NMEA 2000 que connecta al cable principal del BUS CAN per mitjà de 3 
connectors T: una T d’expansió del BUS CAN, una T per la bateria que ens subministra 
+VCC i massa al Bus, dos acabaments de 120  i una T que connecta un plotter al BUS 
CAN. 
 

 
 

Fig. 10.6 Aspectes de connexió del Bus NMEA 2000 
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5 La norma Sea Talk 
 
 És un sistema de comunicacions de molt ús entre aparells marins de Raymarine 
que manera semblant al NMEA 2000, les permet bidireccionals però sense un amo del 
bus (multimaster). Raymarine només subministra informació d’usuari. La poca 
informació del bus en profunditat que hi ha s’ha aconseguit analitzant els bits del bus en 
funcionament10. El bus Sea Talk no és compatible amb cap bus NMEA. Està pensat per 
a comunicació multimaster en mode de la família del microcontrolador 8051 d’Intel. 
 El Sea Talk fa servir 3 cables en els que es connecten tots dispositius o nodes: 
+12 V, GND i fil dades anomenat Data per on flueixen les dades en una transmissió 
sèrie asíncrona, semblant a la que es fa servir pel bus NMEA 0183 v < 2.0. El fil Data 
mentre està esperant o Idle/Mark està a un nivell de +12 V que és “1”. Quan envia un 
“0” es posa a 0 V. La velocitat de transmissió o Baud Rate és de 4.800 bits/s. Cada node 
té una resistència de Pull-up per facilitar que el node que té el control del Bus (talkner) 
el posi a 0 V (AND cablada) i no li pugui prendre cap altre node. 
 La comunicació és per paquets de caràcters, cada caràcter té 11 bits. El primer 
bit és l’start bit (0 V), desprès hi ha 8 bits de dades (el primer bit és l’LSB i acaba amb 
el bit MSB), tot seguit ve un Command bit que és posat a “0” quan enviem dades i a “1” 
per demanar dades a un node en el primer byte de cada paquet i finalment 1 bit d’stop. 
A les figures 10. 7 (a), (b) i (c) podeu veure el format, estructura electrònica del bus i un 
aspecte i els senyals d’un connector pel bus Sea Talk comercial. 
 

 
 

Fig. 10.7 (a) Format del caràcter i format dels paquets((1) enviar dades i (2) demanar dades), (b) 
estructura electrònica del bus i (c) Connector Sea Talk. 

 
 
 
 Cada paquet d’informació pot tenir entre 3 i 18 caràcters d’11 bits. El primer 
caràcter és d’ordre d’enviar dades al node, és l’únic caràcter amb el Command bit = 0. 
El segon caràcter especifica la llargada del paquet i el tercer i possible fins a 18 paquets 
són de dades. Quan un node vol dades d’un altre només envia un caràcter amb l’adreça 
del node i el Command bit a “1”.  
 No hi ha cap master del bus. Cada dispositiu o node té el mateix dret a enviar 
dades pel bus. Un node, abans d’enviar, ha de llegir que el bus està a l’estat Idle amb 
+12 V durant un temps més gran que 10/4800 = 2,1 ms. Per arbitrar el conflicte que es 
presenta quan dos master volen accedir al bus alhora, suposeu que un té el bus i envia 
un 1” i un altre que vol accedir al control del bus envia un “0”, per la propietat de 
l’AND cablada el bus se’l queda el master que ha arribat amb un “0”. El master que 
tenia el control (havia enviat u “1”) avorta la comunicació i ho torna a provar més tard. 
                                                 
10 http://www.thomasknauf.de/rap/seatalk1.htm 
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Els missatges amb baixa prioritat fan servir uns accessos al bus aleatoris. Això fa 
que els missatges més prioritaris es transmetin abans. Que dos nodes demanin accés al 
bus alhora és molt estrany. Aquest procés d’estroncament genera missatges curts, els 
altres listeners interpreten que els missatges curts són invàlids i els esborren. 
 Per lluitar contra el soroll, alguns missatges es repeteixen enviant també el seu 
negat. El listener sap que la seva suma ha de ser FFh, sinó ho és sap que hi ha error. Per 
exemple si enviem A2h (1010 0010) tot seguit enviem 5Dh (0101 1101), la seva suma 
és FFh. A la figura 10.8 podeu veure una aplicació típica Sea Talk, noteu que el bus 
s’ha de tancar pels dos extrems com en el cas del Bus NMEA 2000. 

 
 

Fig. 10.8 Aspectes d’una aplicació típica Sea Talk. 
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6 Disseny de connexions d’aparells amb Sea Talk i NMEA 0183 en el veler 
Huva 
 
 El disseny s’ha desenvolupat en el veler “Huba” de 10 metres d’eslora, pel 
tècnic de laboratori del Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques (DCEN) de la 
Facultat de Nàutica de Barcelona (Catalunya) Jordi Mateu. A la figura 10.9 podeu veure 
un aspecte d’aquest vaixell. 

 
 

Fig. 10.9 Veler Huba 

 
 
 
 
 En el vaixell tenim un seguit de sistemes electrònics que fan uns determinats 
serveis, i els volem connectar entre ells per mitjà busos Sea Talk i NMEA 0183. Els 
sistemes electrònics a connectar són: dos mesuradors de la velocitat del vent, un pilot 
automàtic, una “corredera”, dos repetidors, un home a l’aigua, un AIS (Automatic 
Identification System) i una ràdio. A la figura 10.10 podeu veure l’esquema de 
connexions utilitzant els dos busos. 

En aquest muntatge ens trobem amb un problema, teníem un AIS i una emissora 
de ràdio que només suporta el bus unidireccional NMEA 0183, mentre que tots els 
altres aparells suporten el bus bidireccional Sea Talk. Aquest problema ens ha obligat 
utilitzar dos Plotters, un pel bus NMEA 0183 i l’altre pel bus Sea Talk. 
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Fig. 10.10 Esquema de connexions dels aparells usant el NMEA 0183 i el Sea Talk 

 
 
 
 
 
 
Preguntes 
 
P.1  Per què serveix l’estàndard NMEA 0183? 
P.2  Com fareu la transmissió de les dades que subministra un sensor de temperatura 

segons l’estàndard NMEA 0183? 
P.3  Si voleu enviar una dada de 435 rpm de les revolucions d’un motor, com és la 

seqüència NMEA 0183 si l’identificador de seqüència és RS1 (Revolution 
Sounding), per exemple? 
$ERRS1,0435<CR><LF>;24h 45h 52h 52h 53h 31h 2Ch 30h 34h 33h 35h 0Dh 
0Ah 

P.4  Característiques dels busos NMEA 2000 i Sea Talk 
P.5  Poseu l’esquema de connexió d’un cable NMEA 0183 v > 2.0 a un connector 

RS232, cas de dades entre GPS i PC.  



10 Aspectes electrònics del busos de comunicació en un vaixell 

 
 
 

 170

 
P.6  Poseu les connexions entre els circuits electrònics per connectar un bus Sea Talk 

i un ordinador per mitjà d’un connector RS 232. Nota, perquè el PC entengui els 
senyals Sea Talk, s’han d’invertir.  
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Apèndix 
 
 
 
 
 
A.1 Regulador electrònic de l’alternador 
 
 L’alternador és el generador d’energia elèctrica més utilitzat a la marina. 
L’alternador és realment un generador síncron que transforma l’energia mecànica d’un 
eix que movem amb un motor d’explosió en energia elèctrica. L’alternador està format 
per un estator format per tres bobinats desfasats 120º i un rotor alimentat en contínua, el 
rotor gira obligat per l’eix del motor d’explosió. Al girar el rotor es produeix una 
transferència d’energia mecano - elèctrica, induint un sistema trifàsic en els bobinats de 
l’estator. El voltatge del rotor es rectificat i regulat electrònicament per pogué carregar 
bateries. 

El regulador electrònic de l’alternador és un circuit que hi ha entremig de la 
bateria i de l’alternador. Té per funció aturar i engegar l’alternador per mantenir 
constant el voltatge a la bateria. 
 Tot seguit estudiarem un dels circuits electrònics més comuns que es fan servir 
per carregar una bateria que té un voltatge Ub amb un alternador. 
 Atès que les revolucions per minut, rpm, de l’eix d’un motor d’explosió poden 
variar entre 4.500 i 10.000 rpm, per mitjà de rodes dentades de diferent diàmetre (de 1 a 
3 de relació) lligades al rotor, aconseguim mesurar variacions equivalents entre 1.500 i 
5.000 rpm en el rotor de l’alternador. 

El mètode que utilitza el regulador electrònic per regular el voltatge de la 
bateria, és engegar l’alternador quan la bateria està baixa i atura’l quan està alta. 
 El circuit d’un alternador comercial amb regulació de voltatge, molt utilitzat, és 
el de la figura A.1. Aquest alternador és un generador trifàsic síncron amb rectificador 
trifàsic d’ona completa i un regulador de voltatge. El regulador té dues entrades i una 
sortida, i un interruptor de dos circuits de tres posicions. 
 



Apèndix 

 
 
 

 172

 
 

Fig. A.1 Alternador amb rectificador trifàsic més regulador electrònic per a una bateria típica de 
plom àcid amb una clau de dos circuits i tres posicions. El motor d’arrenc engega el motor 
d’explosió que mou el rotor. 

 
 
 
 

Vegeu a la figura A.1 que la seqüència d’engegada de la clau de contacte 
comença amb els circuits a la posició 1, tot està en repòs i el motor d’explosió també, 
l’alternador està aturat i la bombeta apagada. Encara que el transistor T2 conduís no es 
produeix conversió magneto - elèctrica perquè la bobina del rotor no es mou atès que 
C2 esta obert i no alimenta el motor ni gira el rotor. 

Quan girem la clau a la posició 2, continua l’alternador aturat i la bombeta està 
ON (VDON ≈ 1,5 V) perquè es tanca el circuit per R5. Pel que fa al motor, amb 
l’interruptor C2 a la posició 2 i el rotor contínua aturat. 

Sí passem a la posició 3, aleshores l’interruptor C1 contínua alimentant la 
bombeta i l’interruptor C2 engega el motor d’arrenc i engega el motor d’explosió. Si la 
bateria està per sota d’un determinat nivell el transistor T1 està OFF i el transistor T2 
ON. El transistor T2 dona pas al corrent pel rotor (connecta el punt B amb el D pel 
rotor) i com que hem engegat el motor d’arrenc (amb el seu eix unit a l’eix de 
l’alternador), es produeix la conversió de l’energia mecànica energia elèctrica. 

El resultat de tot plegat és que l’alternador treu voltatge trifàsic que rectificat pel 
pels díodes TRIO subministren un voltatge continu per carregar la bateria i el voltatge 
necessari per apagar la bombeta. Un cop engegat el motor d’explosió, aquest fa girar el 
rotor indefinidament i tornem la clau a la posició 1 de repòs. Sí el motor d’explosió està 
engegat, el rotor gira i es pot produir la conversió mecano – elèctrica depenent de si la 
bateria està baixa o alta. 
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El terminal “Bat” és la sortida de l’alternador i es fa servir per carregar la 
bateria. El terminal “1” o “L” serveix per alimentar una bombeta incandescent        
(idiot light) en el moment d’engegar via R5. Quan l’enginy està funcionant i l’idiot light 
és ON, vol dir que el voltatge de sortida està fora d’especificacions. La llum indicadora 
actua com anunci “visual” de condicions d’under i over voltatge de la bateria. El 
terminal “2” o “S” es connecta a la bateria i serveix per llegir o “sensar” el voltatge de 
la bateria i posar el positiu en el punt D. Si fem girar l’eix de l’alternador, els díodes 
TRIO subministren un voltatge rectificat a un terminal de la bombeta fent que s’apagui, 
perquè VTRIO – Ub > 1 V (voltatge de conducció de la làmpada ≈ 1 V). Aquest és el 
conegut efecte d’encesa i apagada del llum pilot, que succeeix quan girem la clau de 
contacte per engegar el motor del vaixell, posició 2 de la clau Cl. 
 Per a voltatges baixos de Ub, quan el voltatge en el punt C de la figura A.1 està 
per sota de 6,7 volts, el transistor T1 està en OFF i el transistor T2 està en ON. Això vol 
dir que hi ha corrent pel rotor, doncs es posa el punt B a terra i el punt D al voltatge 
d’alimentació. Com que hi ha corrent de rotor, hi ha un camp magnètic i voltatge induït 
en el debanat de l’estator. El voltatge que subministra l’alternador és de corrent continu 
amb un arrissament. Aquest voltatge serveix per carregar la bateria. El díode que hi ha 
entre D i B és per protegir el transistor T2 i dona camí al corrent per la bobina quan 
tallem T2. 
 Quan la bateria es carrega, el voltatge Ub a la bateria augmenta fins que arriba a 
què el voltatge en el punt C és 6,7 volts. Aquest voltatge és el del díode Zener, que és de 
6 volts, més 0,7 volts del voltatge d’emissor base del transistor T2, aleshores el voltatge 
VC en el punt C és 
 

7,67,06 CV  

 
 En aquest moment, T1 passa a ON i T2 a OFF. Això vol dir que no hi ha corrent 
pel rotor, doncs el punt B està a l’aire. Tampoc hi ha camp magnètic, ni voltatge induït a 
l’estator. Com que no hi ha voltatge induït a l’estator, no es carrega la bateria. 
 El voltatge a la bateria no pot pujar mai per sobre de 14,5 V perquè comença la 
gasificació de la bateria. Sí sotmetem la bateria a una descàrrega, el seu voltatge va 
baixant fins que és tan petit que talla el transistor T1 i satura el transistor T2. En aquest 
moment, tornem a començar el procés de càrrega de la bateria. Un cop la bateria a 
assolit el valor màxim de 14,5 V, per poc que variï (baixant) el seu voltatge, el 
regulador tornar a tallar T1 i fer conduir T2, tornant a començar el procés de càrrega. 
Aquest fet és produeix amb una caiguda de voltatge de milivolts per sota del 6,7 volts 
de l’exemple. És a dir, pràcticament el valor màxim i mínim de commutació 
coincideixen en el voltatge de 6,7 V del punt C. 
 Per a bateries de 12 V s’acostuma a aturar la càrrega al voltant dels 14 V, 
aleshores quan arribem a aquest voltatge, la càrrega de la bateria s’atura i en un temps 
de mil·lèsimes de segon (depenent de l’estat de la bateria, el sistema resta aturat, fins 
que baixa una mica i es torna a disparar. Aquestes ràpides commutacions de corrent, 
corrents que poden ser alts, generen interferències en el equips electrònics del vaixell. 
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Recordeu que el voltatge a la bateria oscil·la entre 12 (50% C) i 13 (100% C) 
volts sinó té cap alternador associat (en funcionament). 
 Si regulem el voltatge en el punt C perquè es talli quan el voltatge a la bateria 
arriba a 14,5 volts, la relació entre les resistències del divisor resistiu és 
 

7,67,06)(
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RR
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A.2 Carregador de Bateries electrònic 
 
 Tot seguit estudiarem un circuit específic per carregar bateries pel mètode de les 
tres fases que té el nom comercial UC3906 del fabricant Unitrode. Aquest circuit està 
pensat per a carregar bateries de plom àcid. A la figura A.2 podeu veure l’esquema 
intern d’aquest circuit, aneu al seu datasheet, que té un seguit de circuits comparadors 
que es fan servir per commutar cada una de les tres fases (Bulk, Absorció i flotació) per 
les que passa en el procés de càrrega i, dos biestables RS, anomenats L1 i L2 que 
serveixen per a codificar els tres estats, taula I. El circuit integrat té dos circuits 
principals molt diferenciats, el llaç mesurador del voltatge a la bateria, “SENSE 
COMPARATOR” i els limitadors de corrent “CURRENT SENSE” i            
“CURRENT LIMIT”. 
 Els comparador “CURRENT” limita el corrent del carregador i l’amplificador 
“SENSE VOLTAGE” es fa servir per llegir el voltatge de la bateria, la informació 
subministrada pels dos circuits ens determina la fase o estat lògic del carregador en cada 
moment. 
 

 
 

 
Fig. A.2 Esquema intern del circuit integrat UC3906 
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Taula I 
 Estats o fases del carregador de bateries, que genera el circuit integrat UC3906 i 
la seva codificació. 
 

L1, L2   

0,1 Esta1 Bulk 
0,0 Estat2 Absorció 
1,1 Estat3 Float 

 
 
 A la primera fase, estat 1 o estat de Bulk, carreguem la bateria a un corrent 
constant Imàx. Durant l’estat 2 d’Absorció o d’Over-Charge, la bateria s’acaba de 
carregar. A l’estat 3 s’aplica a la bateria un voltatge de Flotació, Float, que té per funció 
mantenir la càrrega de la bateria obtinguda a les fases de Bulk i d’Absorció. 
 A la figura A.3 podeu veure el diagrama d’estats executat pel carregador per 
carregar una bateria de plom àcid. El procés de càrrega comença amb el carregador a 
l’estat 1 o de Bulk. A l’estat 1, el carregador subministra un corrent constant Imàx, 
actuant com a generador de corrent. 
 Durant el començament de l’estat 2 o d’Absorció, el carregador imposa un 
voltatge a la bateria una mica més petit que el que engega el procés de gasificació, VOC. 
Abans d’arribar al voltatge VOC, es passa a l’estat 2 agafant un voltatge de transició V12 
i començant a baixar el corrent subministrat a la bateria. Un cop som a l’estat 2 i com 
que la bateria està casi carregada el corrent va minvant fins arribar a casi valdre 0A, 
aquest corrent s’anomena corrent terminal de càrrega IOCT. 
 Aleshores el carregador fixa el voltatge a la bateria a un valor VF més baix que el 
voltatge de gasificació (màxim) de la bateria. El voltatge VF és el voltatge de flotació o 
manteniment, moment en què entrem a l’estat 3. 
 Un cop a l’estat 3, amb el voltatge VF fix, es fa que augmenti el corrent que 
demana la càrrega fins a un valor Imàx. El carregador podria romandre en aquest estat 
indefinidament. Però si hi una demanda de corrent que fa baixar el voltatge de la 
bateria, el circuit reacciona augmentant el corrent fins a un valor Imàx. Aleshores 
passarem a l’estat 1 d’inici de la càrrega, agafant un voltatge de transició de V13 volts. 
 
 
 

Fig. A.3 Diagrama dels estats del 
carregador en estudi que treballa pel 
mètode de les tres fases en funció del 
corrent i voltatge. 

 
 
 
 
 
 
 A la figura A.4 podeu veure, deduït de la figura A.3, l’evolució en el temps del 
voltatge i el corrent a la bateria quan passem per cada un dels tres estats. 



Apèndix 

 
 
 

 176

 
 
 
 
 
 

Fig. A.4 Corrents i voltatges en funció del temps en un cicle de 
càrrega amb un UC3906 per a bateries de plom àcid. Observeu 
que a l’estat (1,1,) el carregador pot subministrar  un corrent 
addicional. 

 
 
 
 
 
 Analitzant la figura A.4 ens posem en el punt A. Un cop engegat el carregador, 
carreguem la bateria a un corrent constant i màxim Imàx. El voltatge a la bateria anirà 
augmentant fins al punt B, arribem a un voltatge de bateria V12, passem de l’estat de 
Bulk a l’estat d’Absorció i continuem carregant a un corrent Imàx. El voltatge a la bateria 
va pujant i, arriba al voltatge de gasificació VOC, punt C. Tot seguit apliquem un 
voltatge constant de VOC a la bateria, i el corrent a la bateria va baixant a mesura que es 
va carregant la bateria. Quan arribem al corrent IOCT, punt D, el carregador passa a 
l’estat de Float, en el que mantenim a la bateria al voltatge de flotació VF. En el punt E, 
connectem una càrrega externa a la bateria més gran que Imàx. En el punt F, la càrrega li 
fa caure el voltatge, com a mínim per sota de V31. Aleshores el carregador torna a  
l’estat 1 i comença un altre cop tot el procés.  
 A la figura A.5 podeu veure un esquema del circuit generador dels senyals del 
mètode de les tres fases fent servir el circuit integrat UC 3906. 
 

 
 
Fig. A.5 Circuit d’un carregador de bateries que treballa pel mètode de les tres fases amb el circuit integratUC3906. 
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 L’operació d’aquest carregador s’entén millor si executem un cicle sencer. Un 
cop engegat el carregador, amb el circuit detector de voltatge baix o UV                
(Under Voltage) actiu, figures A.2 i A.5. Quan aquest circuit detecta que el voltatge a la 
bateria arriba a 4,5 V, inicia el procés. Posant el carregador a l’estat de corrent alt o de 
Bulk, (0,1), com podeu veure a la figura A.3. L’alt nivell de corrent Imàx. de l’estat de 
Bulk es determina per l’offset de 250 mV a l’entrada de l’amplificador “Current Limit” 
(CL, potes 3 i 4) de la figura A.5 més desenvolupat a la figura A.6. 
 
 
 
 

Fig. A.6 Generació del corrent Imàx de 
Bulk  

 
 
 
 
 
 L’amplificador CL limitador de corrent regula el corrent pel transistor DRIVER, 
controlant el corrent que circula per RS. Sí fixem RS, de l’anàlisi del circuit Imàx val 
 

S
màx R

mV
I

250
  

 
 Quan l’entrada Input Supply (pota 5) cau per sota de 4,5 V, el circuit de control 
UV o “UNDER VOLTAGE SENSE” força al biestable RS a posar les seves sortides a             
L1 = 0 i L2 = 1, entrant a l’estat de Bulk. De l’anàlisi l’esquema de la figura A.7 veiem 
que la sortida “STATE LEVEL” (pota 10) en aquest estat val ‘0’ lògic, i posa RC a terra. 
Aleshores l’UC3906, fa que l’entrada no inversora del “SENSE COMPARATOR” sigui 
V12 = 0,95  VRef, i la resistència RC està en paral·lel amb RB. 

Observeu que en aquest estat (Bulk), la bateria es va carregant i va augmentant 
el seu voltatge començant des de 4,5 V. Per tant, el voltatge a la pota 13 és una mostra 
del voltatge de la bateria i es complirà V- < V+ = 0,95  VRef, pel que en aquest estat, 
(0,1), la sortida del “SENSE COMPARATOR” serà “1”. En aquest estat, també es 
compleix que la sortida “STATE LEVEL” val zero i posa RC a massa. 

Si l’augment del voltatge de la bateria arriba a que el voltatge a la pota 13 és més 
gran que 0,95  VRef, la sortida del “SENSE COMPARATOR” serà “0”. Aquest fet de 
fixar L1 = 0 i L2 = 1, fa que canviem de l’estat 1 a l’estat d’Absorció o estat 2, (0,0). 
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Fig. A.7 Circuit que controla el pas del 
codi d’estat (0,1) al codi d’estat 
(0,0).  Estat 1  Estat 2. 

 
 
 
 
 
 

En aquest estat d’Absorció (0,0), es continua complint que la sortida       
“STATE LEVEL” val zero i RC està en paral·lel amb RB. Sí la càrrega de la bateria 
continua, el voltatge a la pota 13 va pujant i arriba a valdre VRef, fet que aprofitarem per 
fixar el seu voltatge a un voltatge màxim VOC (gasificació). L’augment continua fins 
arribar a un voltatge VRef a la pota 13. Com que VRef és fix i hi ha una relació entre VOC 
i VRef, de l’anàlisi de la figura A.7 podeu posar 
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 Quan estem a l’estat d’Absorció, aquest muntatge ens permet fixar, escollint 
VRef, RA, RB i RB, el voltatge a la bateria a un voltatge constant de VOC volts. 
Inicialment en aquest estat, el carregador continua subministrant el corrent màxim Imàx. 

Com es veu a la figura A.5, el comparador “CURRENT SENSE” o C/S va 
controlant contínuament el voltatge a la resistència RS. La sortida del comparador es 
connecta al circuit que ens diu quan s’ha acabat l’estat d’Absorció (Over – Charge). 
Quan el corrent de càrrega és més petit que ICOT, (25 mV/ RS) la sortida del comparador 
C/S serà “1”, aquest nivell surt per la pota 1 i entra per la pota 8                            
(Over – Charge Terminate). Aquest nivell lògic obliga a canviar d’estat a l’UC 3906, 
fent L1 = L2 = 1 i entrant a l’estat de Float, (1,1). En aquest moment “STATE LEVEL” 
queda en circuit obert (RC = ∞), i elimina RC del divisor. En aquest cas el circuit que 
queda és de la figura A.8. 
 
 
 
 

Fig. A.8 Circuit per mantenir el voltatge VF 
fix en borns de la bateria a l’estat 
(1,1) 
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Ara el voltatge de sortida el fixa el circuit de la figura A.8 a un voltatge de VF 

(voltatge de flotació de la bateria). Per tant el voltatge de flotació és 
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 Un cop som a l’estat de Float (1,1), el carregador manté el voltatge VF, 
subministrant corrents des de casi zero fins a Imàx, amb només posar una càrrega. A més 
el biestable L1, fa commutar el nivell de referència en el comparador “SENSE 
COMPARATOR” a V31 = 0,9  VRef. 
 Si ara descarreguem la bateria fins a un voltatge per sota d’un 10 % del voltatge 
de flotació VF. El “SENSE COMPARATOR” passa a ‘1’ i inicialitza L1 o sigui que 
posa la seva sortida a ‘0’ i torna a començar el cicle, doncs la codificació del biestable 
aleshores és (0,1). Vegeu la figura A.9. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.9 Circuit que controla el pas del 
codi (1,1) a (0,1). 

 
 
 
 
 S’ha de tenir en compte que els voltatges de gasificació VOC i el de flotació VF 
són proporcionals a VREF i tant Imàx com ICOT es poden fixar de forma independent l’un 
de l’altre. Es recomanen per a Imàx corrents de C/20 a C/3 segons el tipus de bateria. El 
corrent Imàx i ICOT estan fixat pels offsets del circuit integrat, Imàx= 25mV/RS i             
ICOT = 250mV/RS. Amb aquest circuit integrat, el voltatge VF , per cel·la de plom, es pot 
regular entre 2,3 a 2,4 volts i el voltatge d’Absorció VOC entre 2,4 i 2,7 volts. 
 
 
 
 
A.3 Equalitzador de bateries 
 
 Per distribuir la càrrega de dues bateries connectades en sèrie es fa servir un 
circuit electrònic anomenat equalitzador de càrregues. Per solucionar aquest problema 
de distribuir les càrregues entre dues bateries, la patent US 5528122 ha desenvolupat un 
igualador de càrregues que podeu veure a la figura A.10. L’equalitzador desenvolupat 
per aquesta patent és un circuit connectat a tres terminals de dues bateries de 12 V 
connectades en sèrie. Aquest circuit iguala la càrrega de les dues bateries, corregint el 
desajust que es produeix en les càrregues de les dues bateries posades en sèrie perquè 
tenen un consum diferent. 
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Suposeu que la bateria d’ús general dels 12 V està a 11 V i que l’altra bateria, 
està 12 V. Tot el sistema, l’equalitzador, reacciona de manera que les dues bateries 
queden a 11,5 V (½(11+12) = 11,5), voltatge total generat és de 11,5 + 11,5 = 23 V. 

Un cop equalitzades les càrregues de les dues bateries s’han igualat, podeu 
connectar l’alternador de 24 V banc total que té 23 V, i les dues bateries es carreguen a 
12 V de forma equilibrada. L’equalitzador allarga la vida de les bateries, mantenint els 
voltatges de les dues bateries a la meitat de la suma dels voltatges aplicats a les dues 
bateries. 
 L’equalitzador de la figura A.10, com d’altres que hi ha en el mercat és 
bidireccional. És a dir té la capacitat de transferir càrrega des de la bateria que està més 
carregada a la que està descarregada. La doble direccionalitat li ve del fet d’utilitzar 
interruptors FET d’estat sòlid que ho són. 
 

 
 

Fig. A.10 Equalitzador de bateries que alimenta una càrrega de 24 V i una altra de 12 V, patent US 5528122. 

 
 
 
 
 El circuit de la patent utilitza un transformador amb presa de voltatge a la meitat 
del bobinat. Cal recalcar que el transformador s’ha construït de manera que el sentit del 
bobinat en una meitat de l’autotransformador és en un sentit i en l’altra meitat és en 
l’altre sentit, aquest aspecte queda reflectit en uns punts que hem posat al transformador 
de la figura A.10. 

Aquest circuit fa servir un pont en H amb quatre transistors FET: T102, T104, T106 
i T108 que actuen per parells i en commutació. Els parells són: T102 i T106 (ON o OFF 
alhora) i T104 i T108 (OFF o ON alhora). Els quatre transistor van commutant 
alternativament els terminals 115 i 116 de l’autotransformador. Els transistors T108 i T102 
es connecten al transformador pels terminals del secundari 112 i 110. 
 Suposeu que la bateria de dalt B120 té més càrrega i per tant més voltatge           
(q = v/C) que la bateria de baix B124. Aquest circuit que treballa en commutació,    
figura A.10, passa càrregues de la bateria B120 a la bateria B124. 
 Durant cada mig cicle de funcionament d’un parell de transistors, mig 
transformador és posat en paral·lel (Shunted) amb la bateria de dalt B120 i quan funciona 
l’altre parell de transistors, mig transformador és posat en paral·lel amb la bateria de 
baix B124. A la figura A.11 (a) podeu veure aquest aspecte quan condueixen els 
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transistors T102 i T106, quan condueixen els transistors T104 i T108 l’anàlisi és semblant. 
De la teoria bàsic dels transformadors [2] basada en la llei de Lenz, sabem en un 
transformador si el corrent entra pel punt en el primari surt pel punt en el secundari. 
 
 
 
Fig. A.11 (a) Esquema del circuit 

equalitzador quan condueixen 
T102 i T106 i (b) disposició final de 
les bateries.  

 
 
 
 

Per fer aquesta transferència de càrrega, es necessita un circuit de control que 
actuï sobre el temps en què els quatre transistors estan conduint (duty cycle). El circuit 
de control detecta la diferencia de voltatge entre les dues bateries i genera un senyal 
d’error que es utilitzat per crear el polsos PWM (Pulse Width Modulation), aquest 
senyal d’error serà zero si les càrregues de les dues bateries són iguals i serà màxim 
(duty cycle del 50%) quan la diferència de càrregues sigui màxima serà màxim. El 
circuit generador del senyal PWM és el de la figura A.12. 
 

 
 

Fig. A.12 Circuit per generar els senyals PWM, juntament amb el circuit protector de curt circuit i circuit obert.  
 
 
 
 
 Per obtenir el senyal d’error, hem de mesurar el voltatge de la bateria B120 
respecte al terminal, 152, del mig del banc i el voltatge de la bateria B124 respecte al 
terminal Ground, 150, del banc de 24 V. Per calcular el senyal d’error (diferència de 
voltatges de les bateries B120 i B124), l’equalitzador té un circuit (pot ser el Harris ICL 
7662) que trasllada el voltatge de la bateria B120 i el refereix al mateix punt que el 
voltatge de la bateria B124 (Ground). 
 El trasllat d’aquest voltatge s’aconsegueix amb el subcircuit de la figura A.10 
que té els interruptors A, B, C i D. Primer tanca els interruptors A i B, guarda el 
voltatge de la bateria B120 en el condensador C1. Després obre els interruptor A i B i 
tanca els interruptors C i D, el resultat és que posem en paral·lel els condensador C1 i C2 
(C1 >> C2), pel que el voltatge de la bateria B120 és emmagatzemat en el condensador C2 
amb la polaritat que podeu veure a la figura A.10. 
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 Amb aquest circuit hem aconseguit que a l’entrada no inversora de 
l’amplificador d’error, 220, li arriba la diferència de voltatges entre B124 i B120       
(VB124 –VB120) i que l’entrada inversora estigui a 0 volts, punt 150. L’amplificador 
d’error treu un senyal proporcional a la diferència de voltatges o càrregues (q = Cv) que 
actua sobre el circuit generador del senyal PWM 221. El circuit PWM té una entrada i 
quatre senyals de sortida que governen la commutació dels quatre transistors del pont en 
H de l’equalitzador. 
 A la figura A.10 podeu veure com es connecta un alternador de 24 volts, A24, per 
carregar un cop s’han distribuït les càrregues, tant a la bateria de baix, B124, com a la de 
dalt, B120.  
 Si es desconnecta accidentalment el terminal de terra (Ground), punt 150, o els 
24 V de la bateria, punt 118, es poden destruir els transistors del circuit equalitzador de 
la bateria. Aquest equalitzador porta dos circuits diferents per protegir contra 
sobretensions provocades per canvis sobtats del corrent. Un atura els transistors del 
pont, T102 i T108, i l’altre talla el positiu o el negatiu, T120.i T132. 

Quan pel primari del transformador anem de que hi passi molt corrent a que hi 
passi poc corrent per un incident que talli el positiu o massa, s’indueix un voltatge molt 
gran a la bobina (v =L di/dt  ∞) que pot fer malbé els circuits. Les inductàncies 145 i 
147 es posen per tallar el pas del corrent pel positiu o negatiu quan hi ha un canvi de 
corrent alt a corrent baix. Perquè no passi això, l’equalitzador de la figura 410 porta dos 
FET protectors T130 i T132 en sèrie amb el camí del corrent.  

Per veure com actua el circuit protector, suposeu que per la inductància del 
primari del transformador hi passa un corrent relativament alt, amb el FET T106 o T104 
conduint. De sobte és talla el FET T106 o el T104, al tallar el camí de positiu o de massa, 
fem que aquest corrent desapareix molt ràpidament pel que s’indueix un voltatge molt 
gran (v =L di/dt  ∞) a la inductància del primari, inductància 145.  

Atès que el punt mig de la inductància del primari està connectada al 
condensador C2, l’alt voltatge induït obliga al circuit PWM a tancar tots els transistors, 
aturant l’equalitzador. 

Quan els canvis de corrent són a les inductàncies 145 i 147, també es generen 
uns voltatges molt alts en aquestes inductàncies, que amorren els voltatges de les portes 
dels transistors T130 i T132, aturant també l’equalitzador. 
 
 
 
 
A.4 Càrrega i descàrrega d’un condensador amb voltatge inicial diferent de zero 
 
 A la figura A.13 (a), podeu veure el circuit de càrrega d’un condensador que té 
un voltatge inicial v(0) i un voltatge final, quan s’hagi carregat del tot, de v(∞).  
 
 
 
Fig. A.13 (a) Circuit de càrrega amb les condicions de 

contorn v(0) i v(∞) i (b) circuit de descàrrega amb 
condicions de contorn v(0) i v(∞) = 0. 

 
 
 



Apèndix 

 
 
 

 183

L’equació diferencial es posa igualant el corrent a la R i el C i la seva solució 
amb  = RC és 
 

R

vV

dt

vd
Ci CC 

    ;    
R

V

CR

v

dt

vd CC  ; v = k1+k2e
-t/, v(0) = k1+k2 i v(∞) = k1 

 
Operant la solució de l’equació diferencial queda 
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 A la figura A.13 (b), podeu veure el circuit de descàrrega d’un condensador que 
té un voltatge inicial v(0) i final v(∞) = 0 (perquè a l’∞ el condensador s’ha descarregat 
del tot). La seva equació diferencial també es troba igualant el corrent dels components, 
però aquí tenen sentits contraris, i la seva solució amb  = RC és 
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 Sí el generador és de valor – VCC, per a la descàrrega serveix la mateixa   
fórmula (1) però amb v(0) ≠ 0 i V(∞) = -VCC. 
 
 
 
 
A.5 Càlcul de la concentració de l’energia radiada per una antena dipol 
 
 A mesura que anem augmentant l’allargada l de l’antena dipol, concentra més 
l’energia radiada en unes determinades direccions (guany directiu o directivitat). En 
algunes aplicacions, interessa aquest aspecte com és el cas de la propagació d’ones 
radioelèctriques per la ionosfera utilitzant antenes dipol. En aquest cas la concentració 
d’energia fa que l’ona que rebota a la capa ionosfèrica hi arribi amb més energia i, per 
tant, abasti a distàncies més llargues. En altres casos la concentració de l’energia pot ser 
un inconvenient, com és el cas de la comunicació radioelèctrica quan hi ha un balanceig 
molt exagerat del vaixell. 
 Per quantificar aquest efecte de concentració de l’energia en unes determinades 
direccions recordeu la definició de directivitat o guany directiu D [5] d’una antena com 
la relació entre la densitat de potència radiada en una direcció P(θ, Φ), a una distància 
fixa, i la densitat de potència que radiaria a aquesta mateixa distància una antena 
isòtropa que radies la mateixa potència Pradiada que l’antena i a la mateixa distància. 
S’acostuma a definir D en la direcció de potència màxima de la potència radiada P(θ, Φ). 
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 A on t(θ, Φ) és el diagrama de radiació (potència en una detrminada direcció) 
normalitzat respecte el valor màxim Pmàx. Sí apliquem aquest concepte a una antena 
dipol de mida física 2 H, figura A.14.  
 
 
 
 
 
Fig. A.14 Antena dipol formada per dos cables rectes 

 posats un a continuació de l’altre i  alimentats  
pels punts que veieu a la figura. . 

 
 
 

Els valors instantanis dels camps elèctric i magnètic i la densitat de potència en 
una direcció P(θ, Φ) són directament funció de l’angle θ, no depenen de l’angle Φ i són 
inversament proporcional a la distància viatjada r per l’ona [5].  
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 Atès que la densitat de potència instantània P [Watts/m2] és el producte dels dos 
camps [5], el valor mig Pmig d’aquesta densitat de potència és:  
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 La potència total radiada Pradiada és la integral del valor mig Pmig sobre una 
superfície esfèrica tancada i val: 
 








 
d

kHkHI
ddrP màx

radiada  



2/

0

222

0

2

0 mig sin

cos)cos(cos

2
sinP       (3) 

 
 En una antena dipol d’allargada 2H, la dependència amb l’angle   de la 
potència radiada Pradiada l’anomenem f1(θ) i la dependència amb l’angle   de la densitat 
de potència mitja radiada Pmig l’anomenem f2(θ), mireu les fórmules (3) i (2): 
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Pel cas particular i molt important en què H = λ/4 i tot recordant que k = 2π/λ, les 

fórmules (2) i (3) es transformen en: 
 
 



Apèndix 

 
 
 

 185

1

2
2/

0

2
22

2sin

)cos(cos

2
f

I
d

I
P màxmàx

radiada 






  

 
                             (4); 

222

2
22

22

2

mig 8
)

sin

)cos(cos
(

8
f

r

I

r

I màxmàx








 

P

                                       (5) 
 
 El valor de la integral no té una solució analítica, però sí que es pot resoldre 
aplicant la regla de Simpson del càlcul numèric. Començarem agafant θ en increments 
de 5 graus i construirem la taula I 
 
 
 
 
Taula I 

Valors de la potència f1( ) i de la densitat de potència normalitzades f2(θ) d’un 
dipol d’allargada H = /4 que intervenen en el càlcul de la seva integral pel mètode de 
Simpson, 

 
  en graus 0

º
5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 
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0 0 0,003 0,011 0,028 0,05 0,086 0,138 0,201 
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0 0,05 0,019 0,043 0,076 0,12 0,175 0,239 0,312 

 
45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º 

0,28 0,369 0,468 0,578 0,688 0,788 0,875 0,942 0,98 1 

0,394 0,483 0,574 0,663 0,755 0,836 0,904 0,956 0,989 1 
 
 
 
 

Noteu que la densitat de potència mitja radiada normalitzada f2(θ) té un valor 
màxim igual a “1”, pel que 
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 Aplicant la regla de Simpson i tenint en compte que la variable θ de la integral 
de la fórmula (4) està posada en radians (5º = π/2  1/18 radians) podeu dir que el valor 
numèric de la integral és: 
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 L’àrea es l’aportació d’un seguit de rectangles que tenen la mateixa abscissa (5º) 
per el valor de la funció, aleshores podeu trobar l’aportació en percentatge de cada de 
cada sumant només tenint en compte els valors de les ordenades. La suma de totes les 
ordenades en aquest cas 7,483, que ens servirà per calcular la integral de la fórmula (6). 
Així, els angles amb ordenades amb potències per sota de 3dB de la potència màxima o 
0,5 Pmàx (-3 dB= 10 log10 P/Pmàx i P/Pmàx = ½) formen l’ample de banda a 3 dB. 

Analitzant les dades de la taula I, teniu que l’ample de banda 3 dB o potència 
meitat  va per valors de θ entre 55º i 90º, és a dir una variació de l’angle entre  35º. Per 
demostrar-ho anem sumant les ordenades des de θ = 90º fins a θ = 55º i multipliquem la 
suma pel factor /36 de la fórmula (6). 
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A més, de l’anàlisi d’aquestes dades, resulta que el valor mig màxim de la 

densitat de potència és Pmàx = 1 per a θ = 90º. 
 Fent servir les fórmules (4), trobem que la directivitat d’una antena dipol amb   
H = /4 és 
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Per un altre cas particular i també molt important en què H = λ/2 podeu posar per 
als mateixos increments de l’angle θ els valors de la potència radiada Pradiada 
normalitzada f1(θ) i la densitat de potència mitja radiada normalitzada f2(θ). Aneu a la 
taula II. 
 
 
 
 
Taula II 

Valors de la densitat de potència normalitzada d’un dipol de H = /2 que 
intervenen en el càlcul de la seva integral pel mètode de Simpson, 

 
  en graus 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 

)(1 f  0 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,1 

)(2 f  0 0 0 0 0,003 0,01 0,03 0,075 0,161 

 
45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º 

0,22 0,42 0,73 1,15 1,7 2,32 2,95 3,49 3,87 4 

0,31 0,54 0,88 1,33 1,87 2,46 3,05 3,54 3,88 4 
 
 
 
 

Analitzant les dades de la taula II, teniu que l’ample de banda 3 dB o potència 
meitat està per valors de θ entre 80º i 90º, és a dir una variació de l’angle entre  10º. 
Per demostrar-ho anem sumant les ordenades des de θ = 90º fins a θ = 80º i tingueu en 
compte que la suma de totes les ordenades de la funció f1(θ) val 19,01 de la funció 
multipliquem la suma pel factor /36 de la fórmula (6). 
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A més, de l’anàlisi d’aquestes dades, resulta que el valor mig màxim de la 

densitat de potència és Pmàx = 4 per a θ = 90º fet que influeix molt en el càlcul de la 
directivitat. 
 Fent servir les fórmules (4), trobem que la directivitat d’una antena dipol amb   
H = /2 és 
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A la figura A.15 podeu veure la variació de la directivitat d’una antena dipol [5], 

de la que s’ha anat variant seva allargada en percentatges de . Aquesta gràfica s’ha fet 
aplicant càlcul numèric per trobar la integral de la fórmula (3) per a diferents allargades 
del dipol. 
 

 
 

Fig. A.15 Variació de la directivitat en una antena dipol en funció de la longitud 2H de l’antena. 
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Potència ∙ 3, 4, 5 
Protecció Catòdica ∙ 40, 42 
Protecció contra la corrosió ∙ 36, 45 
Protecció per Bonding ∙ 39 
Protectors per a descàrregues ∙ 30 

S 

Sea Talk ∙ iv, 157, 166, 170 
Sensors ∙ 125, 128, 144 
Societats de classificació ∙ 2 
Sonda de corrent ∙ 131 

T 

Thevenin ∙ 54, 77, 80, 112, 152 
Transistor bipolar ∙ 78 
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