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-Mire el océano, señor profesor. ¿No está dotado de una vida real? ¿No tiene sus 
ataques de cólera y sus accesos de ternura? Ayer se durmió como nosotros y helo 
aquí que se despierta tras una noche apacible.- dijo el capitán Nemo. 

Veinte mil leguas de viaje submarino de  Julio Verne. 
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1- INTRODUCCIÓ 

 
L’objectiu d’aquest treball de recerca era dissenyar un aparell capaç d’inspeccionar 

el fons marí, implicant això diferents tipus d’instal·lacions submergides com preses, 

línies de cable, molls o altres, o simplement el relleu submarí, amb la seva flora i fauna. 

Vaig escollir realitzar un estudi sobre aquest tema perquè durant tota la meva 

infància vaig estar fascinat per tot el món submarí, i sobretot per la construcció d’un 

submarí d’exploració del fons marí. 

Tenint en compte que avui dia moltes feines d’observació i revisió d’instal·lacions o 

vaixells encara s’han de realitzar amb busos, encarint els costos, dificultant i alentint el 

treball, i fins i tot arriscant vides humanes, vaig pensar que si podia dissenyar un aparell 

senzill i no gaire costós, però que a la vegada pogués realitzar totes aquestes funcions 

bàsiques, podria facilitar aquestes feines. 

Donada l’envergadura del projecte amb el que em vaig trobar, vaig decidir dur a 

terme un estudi sobre com afectaven els fenòmens de la pressió i la densitat de l’aigua, i 

altres importants factors que més endavant comentaré, a l’aparell que pretenia 

dissenyar. 

Les hipòtesis principals que he plantejat i estudiat al llarg d’aquest treball són la 

influència del principi d’Arquímedes en el submarí i com construir-lo basant-me en ell, 

com afecta la profunditat i en conseqüència la pressió al desplaçament de l’aparell per 

dins de l’aigua, i finalment les diverses forces de fregament de l’aigua i d’impuls dels 

motors per extreure dades reals relatives al submarí. 

Un cop estudiat l’efecte de tots aquests factors, els vaig fer servir per a realitzar un 

estudiat disseny d’un aparell capaç de dur a terme totes aquestes funcions per a les quals 

va ser ideat. 

Finalment, tenint en compte la dificultat i cost de la construcció de l’aparell, però 

considerant que si el projecte no es duia a terme ni tan sols a petita escala, aquest 

quedaria mancat, vaig optar per construir un prototip de sonda submarina, capaç de 

realitzar una immersió d’unes hores, controlat remotament, amb certa autonomia, i 

també capaç de desplaçar-se tan àmpliament com el disseny que anomenaríem definitiu, 

inclòs retransmetre imatges de vídeo per tal de poder guiar-lo, tot i que els materials, 

motors, i altres no li permeten resistir unes condicions exteriors tan extremes com les 

que hauria de suportar l’aparell dissenyat per tal de poder dur a terme les funcions 
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esmentades, de forma que pot realitzar gran quantitat d’operacions, però a pocs metres 

de profunditat. 

D’aquesta forma, amb aquest prototipus vaig ser capaç de realitzar diversos 

experiments que em permetrien comprovar  com afecten tots aquests factors al submarí. 

Amb l’estudi realitzat, el disseny de la sonda submarina, la construcció d’un 

prototip capaç de dur a terme gran quantitat de funcions, i l’experimentació realitzada 

amb aquest puc extreure les conclusions que corresponen a les hipòtesis plantejades. 
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2- OBJECTIUS 

 
Un cop definit el tipus de feines que l’aparell haurà de dur a terme, es necessari 

enumerar totes aquelles característiques que aquest haurà tenir per a poder realitzar totes 

les seves funcions. 

 

-La primera i més important de les característiques que l’aparell necessita és sens 

dubte un sistema de visió, capaç d’enviar en temps real imatges de vídeo a un ordinador 

que pugui reproduir-les instantàniament, per tal de poder guiar l’aparell, i 

emmagatzemar-les, i així poder analitzar-les amb detall més endavant. Per tant, 

considerant el paper clau que porta a terme el sistema d’imatge de l’aparell, podem 

concloure que aquest serà una sonda submarina. 

 

-El segon requisit indispensable per a la nostra sonda és un sistema de direcció i 

mobilitat que li permeti desplaçar-se i girar amb gran facilitat i sobretot precisió. Aquest 

és un punt prou important, ja que la nostra sonda, com a aparell d’exploració i captació 

d’imatges, no necessitarà desplaçar-se a grans velocitats, sinó al contrari, tenir uns 

moviments lents i precisos per tal de captar millors imatges, i per tal de poder moure’s 

amb facilitat per indrets estrets, inaccessibles per a una persona. És per això que en 

dissenyar l’estructura vaig decantar-me per una secció frontal totalment plana, molt poc 

hidrodinàmica, que oferís força resistència a desplaçar-se per l’aigua, a canvi d’obtenir 

una millor qualitat d’imatge amb aquesta coberta plana. A més a més, aquesta 

resistència, sumada a la gran massa de l’aparell fan que sigui molt més estable, i menys 

susceptible a ser desplaçat per qualsevol corrent d’aigua. 

 

-El tercer requisit de la sonda és que aquesta sigui capaç de resistir la pressió de 

l’aigua a que pot estar sotmesa. Tant el casc com totes les seves juntes han de ser 

totalment hermètiques, és per això que em vaig decantar per una estructura cilíndrica, 

capaç de resistir grans pressions, i per unes juntes de compressió amb reforços de goma 

capaces de contenir l’aigua fora de l’aparell, cosa de vital importància donat que tot el 

sistema elèctric que alberga el casc és prou susceptible a patir curtcircuits en entrar en 

contacte amb l’aigua, i donat que el principi en què m’he basat pel sistema d’immersió, 
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i que més endavant explicaré depèn, directament del pes de l’aparell, que es veuria 

modificat fortament en entrar-hi aigua. 

 

Per tant un cop esmentats aquest tres principals objectius que he d’assolir per tal de 

que el projecte de sonda robòtica submarina sigui factible i pugui realitzar correctament 

les funcions prèviament esmentades passo a anomenar les hipòtesis en el que me basat 

per a elaborar els sistemes que permetran l’operativitat de l’aparell. 
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3- HIPÒTESIS 

 
Per a dissenyar i construir la sonda submarina, per tal que fos capaç de realitzar les 

activitats ja esmentades, vaig plantejar una sèrie d’hipòtesis en què em vaig basar per al 

seu disseny, i que vaig demostrar teòricament, i més tard vaig comprovar de forma 

experimental un cop l’aparell estava construït. 

La primera hipòtesis que he plantejat en el meu treball és quin és l’efecte que 

causa el principi d’Arquímedes en un cos submergit en un fluid. 

Aquest principi ha estat fonamental per al disseny de la meva sonda, ja que el seu 

sistema d’immersió es basa en aquest principi. 

El principi d’Arquímedes diu que tot cos submergit dins d’un fluid rep una força 

ascendent de baix a dalt de mateix mòdul i de sentit oposat a la del pes del fluid 

desplaçat. Arquímedes també diu que tot cos submergit en un fluid desplaça un volum 

d’aquest igual al volum del propi cos. D’aquí podem concloure que tot cos que 

submergim tal com ocorre en el nostre cas a l’aigua rebrà una força ascendent de baix a 

dalt igual al pes de l’aigua desplaçada o el que és el mateix el volum del cos multiplicat 

per la densitat de l’aigua. 

D’aquí en podem concloure que si el pes del volum de fluid desplaçat es major que 

el pes del propi cos, la força ascendent que aquest rebrà serà superior al pes, i per tant 

aquest pujarà, és a dir, flotarà en el nostre cas, mentre que si el pes del volum de fluid 

desplaçat és menor que el pes del cos, la força ascendent que rebrà aquest serà inferior 

al seu pes, i per tant aquest baixarà, o el que en el nostre cas és el mateix, s’enfonsarà. 

Aquí és on entra el punt clau en què m’he basat, i que al llarg d’aquest treball 

provaré de demostrar tant teòricament com experimentalment: si el pes del volum de 

fluid desplaçat és igual al pes del cos, la força ascendent que aquest rebrà serà igual al 

pes d’aquest, i per tant el cos ni pujarà ni baixarà, ni flotarà ni s’enfonsarà, es quedarà 

quiet en la posició en què estigui, i així, fent servir un senzill sistema de motors elèctrics 

iguals als que faré servir per al desplaçament horitzontal, podré fer submergir-se o 

emergir el submarí, amb extrema precisió, i a més fent servir un sistema efectiu, senzill, 

prou original, i sobretot que no depèn de la profunditat en què l’aparell es trobi, a 

diferència dels submarins convencionals, que funcionen mitjançant un sistema hidràulic 

que permet l’entrada d’aigua en uns compartiments estancs per tal de modificar el pes 

de l’aparell, i així fer-lo enfonsar o emergir, no obstant, aquest sistema hidràulic es de 
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grans dimensions, costós, complicat, i el més important, que està supeditat a la pressió 

de l’aigua a la que treballa, ja que per expulsar-la dels compartiments estancs per tal de 

poder emergir, aquest sistema ha de realitzar una força superior a la que du a terme la 

pressió  exterior de l’aigua, i per tant el sistema aquest deixa de funcionar a 

determinades profunditats. 

 

La segona hipòtesis que he plantejat és com afectarà la profunditat en què es 

trobi l’aparell a la seva maniobrabilitat, incloent diferents factors, com l’efecte de 

l’augment de la pressió de l’aigua o la variació de temperatura.  

Aquest es un punt també molt important, ja que depenent de l’efecte de la pressió de 

l’aigua o de la seva temperatura, l’aparell podria tenir una limitació de profunditat, a la 

que la força dels motor no serà capaç de vèncer la resistència de l’aigua. 

Per a explicar l’efecte del fluid sobre el cos, m’he basat en els principis 

d’hidrodinàmica, que expliquen que els factors de què depèn la resistència del fluid són 

la forma i mida del cos que intenta travessar-lo, de la velocitat a què aquest es desplaça, 

i de la viscositat del fluid. La forma i mides de l’aparell són sempre les mateixes, i la 

velocitat a què es desplaça també es sempre la mateixa, ja que ni els motor ni la 

intensitat de la bateria canvien en cap moment, a excepció es clar de quan la bateria està 

descarregada, o pràcticament descarregada. D’aquí deduïm que la resistència del fluid 

dependrà en el nostre cas de la viscositat d’aquest, es a dir, de l’aigua. 

La viscositat es una propietat dels fluids que es deu al fregament intermolecular, i 

que oposa resistència a que el fluid mani. Aquesta propietat depèn de les 

característiques moleculars pròpies del fluid, i de la seva densitat. La densitat d’un fluid 

depèn directament de dos factors, primer de la temperatura en què aquest es troba, i 

segon de quan comprimit que està el fluid, ja que com més comprimit, més massa 

trobem en el mateix espai, i per això major és la densitat. L’aigua, que és el fluid amb el 

que estem treballant és, com la majoria de líquids, pràcticament incompressible, així 

que la seva densitat és pràcticament inalterable, a menys que el fluid se sotmeti a 

pressions elevadíssimes, de milers d’atmosferes, de forma que les podem excloure del 

nostre estudi. Per això podríem dir que la viscositat del fluid és pràcticament invariable 

per causa de la pressió.  

Per tant podem deduir que la pressió a la que es troba el nostre fluid, en no afectar a 

la viscositat, no afectarà tampoc a la resistència que aquest oferirà a l’aparell, i per tant, 

la profunditat a que aquest es desplaci no afectarà a la maniobrabilitat del submarí. 
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No obstant això també cal mencionar que la temperatura del fluid amb el que ens 

trobem, que sol ser l’aigua del mar, depèn de la profunditat, ja que la principal font de 

calor de l’escorça terrestre són els rajos solars, que tenen un efecte menor a mesura que 

augmentem la profunditat. Per tant podem dir que entre d’altres factors, a més 

profunditat, menor és la temperatura, i per tant la viscositat es major, i així deduïm que 

la força de fregament de l’aigua és major.  

Podem concloure per tant que depenent dels altres factors que afecten a la 

temperatura de l’aigua, la profunditat sí afecta lleugerament a la capacitat de 

desplaçament del submarí, i a com més freda estigui l’aigua, més li costarà desplaçar-se. 

 

La tercera hipòtesi plantejada és saber quin és l’efecte produït pel fregament 

de l’aigua sobre el cos submergit en funció de les seves característiques. 

Tal com he explicat abans, la força de fregament exercida per un fluid sobre un cos 

que intenta travessar-lo depèn directament de la mida i de la forma del cos, de la 

velocitat a la que ho fa, i del coeficient de viscositat propi del fluid. En aquest estudi 

consideraré tant la velocitat del cos com el coeficient de viscositat com una constant, de 

forma que em centraré exclusivament en l’efecte de la mida i de la forma del cos sobre 

el fregament de l’aigua. 

Calculant de forma totalment experimental la força amb que els motors del submarí 

empenyen aquest, i calculant també la força final amb la que tot l’aparell es desplaça en 

podré extreure la força de fregament que exerceix. 

D’aquests resultats en podem també extreure la força mínima necessària per 

desplaçar-lo, el màxim sobrepès que pot suportar i la quantitat màxima d’aigua que pot 

entrar dins de l’aparell abans que s’enfonsi. 

En general, tots aquests càlculs ens donaran xifres aproximades però reals de les 

característiques i limitacions pròpies del submarí. 
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4- ESTUDI DE LES HIPÒTESIS 
En aquesta secció realitzaré un estudi teòric de les diferents hipòtesis que he 

plantejat a l’inici del treball. N’extrauré unes conclusions teòriques preliminars que em 

permetran dissenyar i construir el prototip de sonda submarina. 

 

4.1- HIPÒTESI PRIMERA 
 

Tal com he explicat a l’apartat d’hipòtesis plantejades, la primera d’aquestes que he 

estudiat està basada en el principi d’Arquímedes, que parla sobre la relació del pes dels 

cossos dins i fora d’un fluid. 

Aquest principi diu que tot cos submergit dins d’un fluid rep una força vertical 

ascendent de baix a dalt de mòdul igual al mòdul del la força del pes del volum de fluid 

desplaçat pel cos. Sabent que el volum del fluid desplaçat és igual al volum del cos 

submergit en el fluid, i sabent també que el pes d’un fluid és igual al seu volum 

multiplicat per la seva densitat, i aquest resultat multiplicat per l’acceleració de la 

gravetat, podem deduir que la força ascendent que rep un cos submergit en un fluid es 

igual al seu volum multiplicat per la densitat del fluid en que es troba i multiplicat per la 

gravetat. 

 

F ascendent = P fluid        

V fluid = V cos            d = m  · V           P fluid  = V cos · d fluid · g 

F ascendent = V cos · d fluid · g 

 

La segona força que actua sobre aquest cos submergit és el seu propi pes, que és 

igual a la seva massa multiplicada per la gravetat. Aquesta força té la mateixa direcció 

però sentit oposat a la força ascendent que rep del fluid en que està submergit. 

 

P cos = m cos · g 

 

D’aquí podem concloure que si la força ascendent que rep el cos és major que el seu 

pes, el cos pujarà, és a dir, flotarà, mentre que si la força ascendent que rep és menor 

que el seu pes, el cos baixarà, és a dir s’enfonsarà. Tenint en compte que el fluid és 

sempre el mateix, i que les variacions de densitat per la salinitat de l’aigua són mínimes, 
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considerem que la seva densitat serà sempre la mateixa (d de l’aigua = 1kg/l ), i tenint 

en compte que la gravetat és també sempre la mateixa, podem extreure que la força 

resultant que actuarà sobre el cos depèn de la massa i del volum del cos, és a dir, de la 

densitat del cos submergit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, d’aquestes dos possibilitats en podem extreure una tercera, que el mòdul 

pes del cos sigui igual al mòdul de la força ascendent que rep del fluid. En ser forces de 

la mateixa direcció i sentit oposat, si els mòduls de les seves forces són iguals, la força 

resultant serà nul·la, i per tant ni flotarà ni s’enfonsarà, ni pujarà ni baixarà, es  

mantindrà estable en la posició en què es trobi (fig. 1) , i per desplaçar-se en qualsevol 

direcció, tant horitzontal com vertical, només haurà de vèncer la força de fregament del 

fluid. 

  

 

F ascendent = P cos 

V cos · d fluid · g = m cos · g 

V cos · d fluid = m cos 

V cos · 1 = m cos 

m cos / V cos =1 

d cos = 1 

 

 

 

F ascendent < P cos 

V cos · d fluid · g < m cos · g 

V cos · d fluid < m cos 

V cos · 1 < m cos 

m cos / V cos > 1 

d cos > 1 

      El cos s’enfonsa 

 

F ascendent > P cos 

V cos · d fluid · g > m cos · g 

V cos · d fluid > m cos 

V cos · 1 > m cos 

m cos / V cos < 1 

d cos < 1 

El cos flota 

 

Fig.1
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4.2- HIPÒTESI SEGONA 

 
En aquesta segona hipòtesi, plantejo com afecta la profunditat a la maniobrabilitat 

del submarí, és a dir, si depenent de la profunditat la que es trobi l’aparell tindrà més o 

menys dificultat per desplaçar-se a través del fluid. Si això fos així seria un factor 

important a estudiar, ja que significaria que el nostre aparell tindria una profunditat 

màxima d’immersió, passada la qual els motors del submarí no serien capaços de 

desplaçar-lo. 

El primer que hem d’estudiar són els factors de què depèn la resistència que ofereix 

un fluid a ser traspassat per un cos. 

Els factors més importants dels quals depèn aquesta resistència són la forma i la 

mida de l’aparell, la velocitat a la que aquest es desplaça, i la viscositat del propi fluid. 

Com a exemple exposo la fórmula de Stockes amb què es calcula la resistència d’un 

fluid a ser traspassat per un petit cos esfèric.  

 

 

 

R = 6·π·η·r·v 

 

 

 

En aquesta fórmula, prou simple pel fet de ser una esfera, podem observar com la 

resistència depèn dels factors que acabo d’esmentar: 6·π·r corresponen a la forma i mida 

del cos, v a la velocitat a la que el cos es desplaça a través del fluid, i η que correspon al 

coeficient de viscositat propi del fluid. 

Tenint en compte que la mida i forma de l’aparell no canvien en cap moment, i que 

la velocitat que els motors confereixen al submarí serà sempre constant, l’únic factor 

que pot produir en el nostre cas una variació de la resistència del fluid és el coeficient de 

viscositat propi d’aquest, i per tant hem d’estudiar els factors que afecten a aquest 

coeficient. 

La viscositat és aquella propietat dels fluids deguda al fregament intermolecular, que 

oposa resistència a què el fluid emani. La viscositat d’un fluid s’expressa mitjançant el 

coeficient de viscositat (η) que s’obté de forma experimental.  

R  = força resistent del fluid  

π   = nombre pi 

η   = coeficient de viscositat 

r   = radi de l’esfera 

v  = velocitat del cos 
(unitats en  S.I.) 
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Considerem una capa d’un líquid col·locada en un recipient de gran boca sobre la 

superfície de la qual situem una placa plana A. Per mantenir la placa amb una velocitat 

constant v amb relació amb una altra superfície B, és precís aplicar a la primera una 

força F, tal com es pot observar a la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la superfície de cada sòlid A i B, hi ha una capa del líquid adherida que, respecte a 

ell, té una velocitat nul·la. La següent capa de líquid es mou lentament sobre la primera; 

la tercera capa es mou lentament sobre la segona, i així successivament. Aquesta 

distribució de velocitats es tradueix en una deformació contínua del líquid. La proporció 

a del líquid, que en un instant determinat té forma cúbica, es transforma en una forma 

romboïdal un moment més tard, en b, tal com es pot observar a la figura 2. 

 

 

 

 

Si l’espessor s del fluid que existeix entre les dues superfícies augmenta, aplicant la 

mateixa força es produeix una velocitat més gran. Per tant la velocitat és directament 

proporcional a l’espessor. Si l’àrea de la placa A augmenta, la velocitat disminueix. Per 

tant la velocitat de la placa és inversament proporcional a l’àrea de la placa A. Un 

augment de força origina un augment proporcional de velocitat, i per tant la velocitat és 

directament proporcional a la força aplicada.  

 

Fig.2

Fig.1
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Per tant es podria dir que: 

 

 
 

 

 
 

En aquesta fórmula, η només depèn de la naturalesa del fluid i de la seva 

temperatura. Aquesta fórmula defineix el coeficient de viscositat η d’un líquid. La unitat  

absoluta de coeficient de viscositat es denomina poise. 
  

      D’aquesta fórmula,          en resulta: 

 

 

 
 

 
Els fregaments interiors dels líquids s’atribueixen a les forces de cohesió de les 

seves molècules. El coneixement que es posseeix dels detalls d’aquest mecanisme dista 

molt de ser complet; però la descripció donada prèviament sobre la viscositat dels 

fluids, expressa qualitativament els fets observats experimentalment. Com afecten els 

diferents factors del líquid a la seva viscositat només es poden calcular de forma 

experimental.  Tal com està comprovat que la temperatura és inversament proporcional 

a la viscositat en els líquids  i directament proporcional en els gasos, també s’ha 

comprovat que la pressió, al menys en el cas dels líquids, és un factor pràcticament 

negligible a pressions moderades, però que a pressions molt elevades, l’augment de la 

viscositat és considerable. Per exemple, en el cas de l’aigua, a pressions moderades, la 

variació de viscositat és nul·la, no obstant a pressions de 10000 atm, la viscositat es 

multiplica per dos. Això a que els líquids newtonians com l’aigua són pràcticament 

incompressibles, ja que les seves molècules estan totes en contacte, i no es poden 

comprimir més, però a pressions elevadíssimes, la força magnètica que manté una 
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distància constant entre els electrons i el nucli dels àtoms que conformen les molècules 

del líquid, pot començar a ser vençuda, i comprimir els àtoms, de forma que el seu 

volum variï, i així la seva densitat, podent fer canviar així la viscositat del fluid, ja que 

les seves molècules estan molt més comprimides entre elles. No obstant, aquestes 

pressions de què estem parlant són tan elevades que no es poden donar a la Terra, ja que 

si considerem com a pressió màxima la que trobem a la màxima profunditat de la fossa 

marina més profunda del planeta, tot i que aquesta ja se surt àmpliament dels límits del 

projecte, no trobarem cap pressió similar a la necessària per a produir aquest fenomen. 

  
1kg· cm2  =  1 atm 

Profunditat de la major fossa = 11000 m = 1100000 cm 

V = 1 · 1 · 1100000 = 1100000cm3 

P = m · sup. 

m = d · V 

daigua = 1 kg / dm3  = 0,001 kg / cm3 

P = 0,001 · 1100000 · 1 = 1100 kg · cm2   = 1100 atm  < 10000 atm 

 

Per tant, podem considerar que la pressió no és un factor que pugui resultar rellevant 

a l’hora de calcular la variació de viscositat en relació amb l’augment de profunditat. 

 

L’únic factor que podria afectar la viscositat de l’aigua és la temperatura en què 

aquest líquid es trobi, no obstant, la variació de temperatura que es dóna al mar és de 

d’entre uns 25ºC i -5ºC, o el que és el mateix, entre uns 298K i 268K. Aquesta variació 

de temperatura podem comprovar experimentalment que ocasiona una variació de 

viscositat moderada. 

El coeficient de viscositat de l’aigua a 20º C  és força més petit que el que podem 

trobar a 10º C, i aquest del que trobem a 0º C. 

 

η  a 20ºC = 10,09 milipoises 

η  a 10ºC = 13,10 milipoises 

η  a 0ºC  =  17,94 milipoises 
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Podem veure per tant com la viscositat del fluid disminueix a mesura que la seva 

temperatura augmenta (Fig. 2) , i que per tant és més fàcil desplaçar-se, ja que la 

resistència del fluid és proporcional a la viscositat, i si aquesta disminueix, la resistència 

també.  

 
 

 
 
 

Per tant podem dir que a mesura que l’aigua està més freda, l’aparell trobarà més 

resistència per avançar. Més endavant, amb dades experimentals podrem calcular quin 

serà l’efecte real d’aquestes variacions de temperatura. 

 

Podem concloure per tant que l’augment de la profunditat a què és troba submergit 

l’aparell pot causar un augment de la resistència de l’aigua al seu desplaçament per dos 

factors.  

El primer factor és l’augment de la pressió de l’aigua, no obstant, hem comprovat 

que aquest no causa un efecte sensible en la resistència de l’aigua a pressions normals, 

per tant el considerem negligible. També he de dir que és possible l’existència d’altres 

factors d’hidrodinàmica que jo desconegui i que puguin anar relacionats amb aquest 

factor de la pressió, tot i així, estan totalment fora dels límits del treball. 

El segon factor és la variació de temperatura que es produeix en augmentar la 

profunditat. Podem afirmar que a mesura que disminuïm la temperatura, l’aparell 

trobarà major resistència per desplaçar-se, i és possible que a una determinada 

temperatura no pugui moure’s més. 

 

 

 

Fig. 2 
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4.3- HIPÒTESI TERCERA 

 
Quan un cos es mou a través d’un fluid, és evident que durant el seu desplaçament 

s’ha de produir una pertorbació, desplaçant certes molècules de les seves posicions 

normals, cosa que dona lloc a la realització d’un treball i la consegüent disminució de la 

seva energia cinètica, és a dir, de la seva velocitat; aquest efecte es pot interpretar 

afirmant que per part del medi existeix una força de fregament, el valor de la qual 

dependrà immediatament de la viscositat del mateix medi, i de la forma i superfície del 

cos que es mou a través d’ell. 

Sense entrar en detalls de càlcul, que estan fora dels límits imposats a aquest treball, 

crec d’interès recordar els resultats de l’estudi realitzat per Stockes, que tot i que ja he 

mencionat prèviament a la segona hipòtesi, trobo necessari recordar-lo, donada la 

directa relació amb la tercera hipòtesi. 

L’estudi de Stockes analitza el moviment d’una petita esfera en un fluid. Si suposem 

que aquest té per coeficient de viscositat  i l’ esfera de radi r es mou amb la velocitat 

v, la resistència oposada pel medi té per valor 

 

R = 6·π·η·r·v 

o sigui que és proporcional a les tres magnituds mencionades. Per tant si sobre 

l’esfera actua una força exterior P, causant del seu moviment, la seva velocitat va 

augmentant fins que la resistència del fregament amb el medi és igual a la força 

aplicada, i a partir d’aquest moment conserva un moviment uniforme de velocitat. 

 

 

En el cas particular en què l’esfera caigui pel seu propi pes, es calcularà tenint en 

compte l’impuls del propi fluid, aplicant el principi d’Arqímedes, explicat ja a la 

primera hipòtesi, per calcular la diferència entre la força del pes del cos i la força 

ascendent que exerceix el fluid. 
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Tal com he mencionat abans, els càlculs hidrodinàmics que corresponen a l’estudi 

dels coeficients de fregament atribuïts a la forma i a la mida del cos, tal i com en el cas 

de l’esfera, són prou senzills; en el cas del submarí són prou més complexes, i se surten 

totalment dels límits imposats a aquest treball, de forma que ometré aquest apartat. 

No obstant això, mitjançant el càlcul experimental amb l’aparell construït, podem 

obtenir la força de fregament que actua sobre l’aparell en desplaçar-se, i d’aquí aïllar-ne 

el coeficient corresponent a la mida i forma de l’aparell 
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5 - DISSENY I CONSTRUCCIÓ DEL SUBMARÍ 

 
Un cop estudiades les hipòtesis que vaig plantejar a l’inici d’aquest estudi, i tenint 

en compte els principals objectius de l’aparell, vaig dissenyar el submarí i posteriorment 

en vaig construir un prototipus per a l’experimentació.  

En aquest apartat pretenc explicar tot el disseny de l’aparell en qüestió, del perquè 

de tots els seus sistemes, i detallar com vaig realitzar la construcció del submarí, els 

diferents materials i aparells que vaig fer servir, i totes les dificultats tècniques amb què 

em vaig trobar al llarg de la realització d’aquesta tasca. 

 

5.1 - FORMA 

 
La forma de l’aparell, com ja he explicat a la tercera hipòtesi, és quelcom molt 

important a l’hora de fer que l’aparell es desplaci per l’aigua, ja que aquesta primera 

determinarà la força de fregament que rebrà per part del medi en què es mogui, és a dir, 

de l’aigua. 

Donat que un estudi detallat sobre la hidrodinàmica de les formes per a l’aparell 

seria d’una complexitat que excedeix els límits imposats a aquest treball, i que un estudi 

experimental amb diferents prototipus de diverses formes i mides seria massa costós, 

tant a nivell econòmic com de treball en la fabricació, la selecció de la forma definitiva 

de l’aparell es basa en principis hidrodinàmics evidents, en la facilitat d’obtenció de les 

peces, en la comoditat d’assemblatge d’aquestes, i en el major benefici per al sistema 

d’imatge, que és una peça clau del submarí. 

 

El disseny inicial del 

submarí tenia una forma 

molt més complexa i 

extravagant que el model 

definitiu, tal com es pot 

veure a  la figura 1, no 

obstant, resulta evident la 

dificultat per a obtenir peces 
Fig. 1
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com per exemple el cos de l’aparell, així que aquesta idea va ser descartada. 

No obstant això, la idea que el submarí sigui un cos de línies senzilles, amb un visor 

a la part frontal per a la càmera, uns patins per a poder situar-se a terra, i tot el sistema 

de hèlices i motors fora del submarí s’ha mantingut fins al final del treball. 

 

 

Donada aquesta dificultat de construcció del cos general de l’aparell, vaig acabar 

optant per una peça cilíndrica, tapada per totes dues bandes amb uns plafons que vaig 

idear plans, tot i que això era bastant poc hidrodinàmic, pel fet que era també molt més 

fàcil de construir. A més, l’estructura cilíndrica és molt més resistent a la pressió de 

l’aigua. Aquest és un altre punt important de qualsevol estudi per a un aparell que ha de 

treballar sota l’aigua, ja que la pressió augmenta molt ràpidament a mesura que 

submergim un cos a l’aigua, concretament 1 atm per cada 10 m, o el que és el mateix, 

1kg/cm2 per cada 10 m d’immersió. No obstant la importància d’aquesta part, tot el 

càlcul de resistència d’estructures a la pressió submarina se surt dels límits d’aquesta 

recerca, i per això no he realitzat els càlculs de resistència corresponents. Tot i així, tal 

com acabo de mencionar, els estudis de teoria de resistència d’estructures laminars 

mostren que les estructures cilíndriques són més resistents que qualsevol altra forma pel 

fet que reparteixen la pressió d’una manera molt uniforme, ja que fan treballar totes les 

capes a compressió de forma tangencial a la circumferència, i reparteixen per tota 

aquesta la força exercida. A més, 

donada la naturalesa de la 

circumferència, en què tots els seus 

punts equidisten d’un punt anomenat 

centre, fa que tots els punts d’aquesta 

reparteixin per igual la càrrega que han 

de suportar, cosa que el fa molt més 

resistent, i és per això que em vaig 

decantar per un cos cilíndric. 

Tal com podem veure a la figura 2, 

el disseny original de l’aparell es manté, però el cos principal se substitueix per un 

cilindre. 

 

Fig. 2  
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Un cop decidit que l’aparell estaria format per un cos cilíndric i unes tapes planes a 

cada banda, vaig haver de modificar altre cop l’estructura per motius de construcció. 

Les tapes planes de cada banda del cilindre havien d’estar ben assemblades a aquest per 

a garantir l’hermeticitat del submarí, però a la vegada havien de ser unes peces que es 

poguessin retirar de l’aparell per a poder accedir a 

l’interior d’aquest. Per aquesta raó vaig optar per fer 

servir un sistema de pressió entre el tub i les tapes, tal 

com podem veure a la figura 3. Una sèrie de cargols 

amb femella uneixen la tapa del cilindre amb uns 

sortints que té el tub, i separats per una junta de goma, 

que en ser esclafada per la força dels cargols contra el 

tub i la tapa, ofereix una gran estanquitat. 

No obstant això, em torno a trobar davant un problema de construcció i obtenció de 

material. Els sortints interiors del tub són peces difícils d’aconseguir, a part que són 

extremadament incòmodes de manipular, ja que les femelles són a dins del cilindre i 

s’han de fixar per dins, ja que no poden ser subjectades manualment a l’hora de tancar 

l’aparell. Tot això representa una important dificultat 

tant a l’hora de construir l’aparell, com a l’hora de 

manipular-lo. Per aquesta raó vaig acabar optant per 

construir els sortints del cilindre per la part exterior de 

l’aparell, tal com podem veure a la figura 4, ja que la 

peça és molt més fàcil d’obtenir, donat que les brides 

per a canonades de PVC que es fan servir habitualment a 

les instal·lacions de fontaneria tenen ja aquesta forma. A més, el fet que tant els cargols 

com les femelles quedin fora de l’aparell, fa que siguin molt més fàcils de manipular, 

per tal de muntar o desmuntar les tapes més ràpidament. 

Per tant, la forma del cos de l’aparell que ens queda és aquesta que podem observar 

a la figura 5, una peça cilíndrica amb unes brides obertes cap enfora assemblades a les 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5
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tapes mitjançant cargols. 

Inicialment vaig estimar unes mides per a l’aparell, que han estat modificades al 

llarg del procés de construcció. Les mides del cilindre són les mínimes per què 

l’instrumental que porta a dins hi càpiga, és a dir, les mides mínimes per a que hi pugui 

ficar les bateries, la càmera, i tots els sistemes de circuits electrònics. El diàmetre 

definitiu de l’aparell va ser de 15 cm, i això em va dur a un altre problema de 

construcció, ja que les brides de PVC per a fontaneria no tenen radis majors de 8 cm. 

Aquest problema es va resoldre fent servir una brida d’acer inoxidable per a extracció 

d’aire de 15 cm, de boca circular, però de sortida quadrada. Tenint en compte que les 

tapes quadrades també eren més fàcils d’aconseguir que les circulars, tot i que són 

bastant menys hidrodinàmiques, em vaig decantar per les primeres. Amés, l’objectiu del 

submarí no és desplaçar-se a grans velocitats, sinó ser una sonda de gran precisió i 

maniobrabilitat. D’aquesta manera, el cos principal del submarí queda definitivament tal 

com es pot veure a la figura 6. 

 

Les brides d’acer inoxidable requerien un bon assemblatge amb el cilindre, per a 

garantir l’estanquitat de l’aparell. 

Donat que aquesta junta no s’haurà 

d’obrir, resulta més fàcil segellar-la, 

fent servir unes juntes de goma i 

injectant silicona entre les peces. En 

la figura 7 es mostren aquestes 

peces. 

 

 

 

Fig. 7 

Fig. 6
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Fotografia 3

Fotografia 2 

Fotografia 1 

En aquestes fotografies podem veure

les imatges de la construcció de la

carcassa del submarí.  

A la fotografia 1 veiem el cilindre de

metacrilat, de 15 cm de diàmetre, de

30 cm de longitud, i de 5 mm de

gruix. També veiem les brides d’acer

inoxidable de 17cm x 17cm i amb una

obertura de 15 cm de diàmetre. 

A la fotografia 2 podem observar com

mitjançant una pistola injectora de

silicona acrílica, i amb l’ajuda d’una

junta de goma de neoprè, segello la

unió entre el tub i la brida. A la

fotografia 3 observem el muntatge del

cilindre i les brides acabat. Finalment,

a la fotografia 4 podem veure una

secció del cilindre i la brida un cop

acabat, segellat amb la junta de goma

i amb la tapa cargolada.  

Fotografia 4 
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5.2 - SISTEMA MOTRIU 

 
El sistema motriu del submarí és lògicament una part molt important de l’aparell, ja 

que és la que li proporciona la capacitat de desplaçar-se, acció indispensable per a dur a 

terme qualsevol de les seves funcions.  

Com ja he mencionat a l’apartat anterior, l’objectiu d’aquest aparell és la 

investigació i la recopilació d’imatges, i per a això no necessita desplaçar-se a grans 

velocitats. Per aquesta raó, tant la carcassa com el sistema de motors han estat creats no 

pas per moure’s a grans velocitats, sinó per ser molt maniobrable i per a tenir tots els 

graus de llibertat possibles. 

 

Des del primer disseny del submarí em vaig basar en la primera hipòtesi que he 

estudiat en aquest treball, afirmant que pel principi d’Arquímedes, si el pes del submarí 

és el mateix que el del volum del fluid desplaçat, la resultant de les forces que actuaran 

sobre el cos seran nul·les. D’aquesta forma, per desplaçar el submarí en qualsevol 

direcció, vaig decidir fer servir motors elèctrics que dirigirien l’aparell en qualsevol 

direcció, i donat el principi anterior, es mantindria estable en qualsevol posició en què 

estés situat. 

En el primer esbós del submarí, que podem veure en la figura 8, vaig idear un 

sistema de motors que constava de dues hèlices, que mitjançant uns motors que eren 

dintre de l’aparell, podien 

rotar per situar-se de forma 

vertical o horitzontal, i així 

poder empènyer l’aparell 

amunt, avall, endavant o 

endarrere. Les hèlices 

anaven protegides dins 

d’una carcassa, i portaven 

uns motors de mides molt 

reduïdes dins d’aquesta.  

 

 

Fig. 8 
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Més tard va resultar evident que 

els motors havien de tenir una 

envergadura molt major per a poder 

empènyer un aparell de les 

dimensions del submarí, no obstant, 

la idea de motors orientables va 

continuar, ja que amb només 

aquests dos motors més dos a dins 

de la carcassa es podia fer moure el 

submarí en qualsevol direcció (fig. 9). A més, el tenir dos motors independents situats 

un a cada banda de l’aparell permet fer-lo girar fàcilment, ja que si un motor avança i 

l’altre es queda quiet, l’aparell girarà, i si a sobre l’altre motor, en comptes de restar 

quiet se’l fa girar en sentit oposat, l’aparell rotarà sobre si mateix, cosa que li atorga una 

gran maniobrabilitat. 

El sistema de rotació de motors era una idea que permetia fer servir els mateixos dos 

motors per a desplaçar-se en qualsevol direcció, simplement inclinant-los de la forma 

adequada. 

Més tard el vaig descartar per la seva gran complexitat de construcció, ja que 

aconseguir que les juntes entre el casc i l’eix que fa rotar el submarí fossin totalment 

hermètiques era pràcticament impossible. A més d’això, els dos eixos havien de ser 

independents l’un de l’altre, però a la vegada independents, cosa que representava un 

gran impediment, ja que des de l’extrem de l’eix, on estan situats els motors, s’exerceix 

la força motriu, i això vol dir que es produeix un efecte de palanca fent servir de punt de 

suport el casc de l’aparell, i tenint en compte que pel fet de ser simètriques, la part 

interior de l’eix havia de ser forçosament reduïda, no era possible fer que l’estructura 

resistís aquesta empenta sense trencar-

se, o almenys deformar-se 

suficientment per a deixar entrar 

l’aigua. A la figura 10 podem 

observar una secció d’aquest sistema. 

Descartat ja aquest sistema de 

desplaçament el submarí necessitava 

un enfocament totalment nou, que 

Fig. 9

Fig. 10
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tingués tots els motors fora de la carcassa, ja que tal i com més tard vaig comprovar 

experimentalment, hermetitzar juntes és una feina realment difícil, ja que les unions han 

de ser perfectes o l’aigua es filtrarà a través de la menor escletxa que pugui trobar. A 

més tapar una obertura per passar un eix d’un motor a través de la carcassa del submarí 

té dos grans problemes afegits: el primer és el fet que la superfície de la carcassa és 

cilíndrica, cosa que fa molt més difícil segellar aquesta junta, i el segon inconvenient és 

que si hermetitzar una junta immòbil ja és molt difícil, segellar una junta mòbil, com en 

aquest cas la sortida d’un eix d’un motor per moure una hèlix és pràcticament 

impossible amb els recursos de què disposo. Per aquesta raó vaig decidir situar tots els 

motors fora de l’aparell, cosa que encara augmentava més l’efecte de la palanca que 

acabo de mencionar, així que aquest model inicial de motors orientables va quedar 

totalment descartat. 

El següent model que vaig idear marca ja l’estil que tindrà el submarí definitiu. Vaig 

decidir situar un eix fix que 

travessés l’aparell de banda a 

banda, donant-li una mena d’ales, 

sobre les quals pogués recolzar els 

motors. Donat que l’eix que 

travessa la carcassa serà una peça 

fixa, no hi hauria d’haver grans 

problemes a segellar els forats, fent 

servir silicona, o algun altre 

producte d’aquesta mena. A més, el 

fet que l’eix fos una sola peça que va de banda a banda feia tota l’estructura molt més 

resistent, i evitava així que es produís l’efecte palanca. 

Tal com es pot veure a la figura 11, vaig decidir situar dos motors en posició 

horitzontal, un a cada banda de l’eix fix, per a poder garantir el desplaçament 

horitzontal i el gir, un tercer motor en posició vertical situat a la part superior de 

l’aparell, per a garantir la capacitat d’emergir i submergir-se. Aquest sistema tenia una 

deficiència important, que era que només tenia un motor en posició vertical, cosa que 

reduïa seriosament la seva capacitat de moviment en aquest sentit. A més, el fet de tenir 

un sol motor feia que no fos capaç d’inclinar-se, i per tant, si per alguna raó perdia 

equilibri, els seus motors no li permetien recuperar-lo. És per això que vaig decidir 

Fig. 11 
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situar un segon motor en posició vertical, i per què estiguessin situats de forma 

simètrica els vaig col·locar un a cada banda de l’eix en que havia ja fixat els motors  

horitzontals, tal com s’observa a 

la figura 12. 

D’aquesta manera el submarí 

quedava aparentment equilibrat, 

tenint un motor vertical a cada 

banda. 

No obstant això, un cop 

posat en pràctica el sistema va 

resultar insuficient per a  

mantenir l’equilibri durant el moviment ascendent o descendent, ja que la menor 

alteració feia que l’aparell s’inclinés endavant o endarrere de forma incontrolada, així 

que vaig decidir-me per fer servir un sistema de quatre motors verticals, que em 

permetria assolir una estabilitat perfecta. En el moviment horitzontal no eren necessaris 

més de dos motors, ja que donada la hidrodinàmica frontal de l’aparell, és pràcticament 

impossible que perdi l’equilibri, en canvi, com acabo de dir, en la posició vertical, la 

seva forma estreta i allargada el feien desequilibrar constantment. 

Un altre punt important que vaig descobrir de forma experimental va ser que 

travessar la carcassa amb un eix era quelcom poc factible, ja que les juntes per on 

travessava el forat tenien contínuament fuites d’aigua, ja que resultava molt complicat 

segellar una escletxa sobre una paret cilíndrica. És per això que vaig decidir no foradar 

la carcassa cilíndrica en cap moment i fixar els motors mitjançant un sistema 

d’abraçadores. A més del tema de les fuites, el fet que el cilindre de la carcassa hagués 

d’estar sotmès a certa pressió en estar submergit sota l’aigua m’inclinava a no fer cap 

mena de forat sobre aquest, per 

tal d’evitar produir possibles 

escletxes en el futur. 

Per tant, vaig dissenyar un 

model de submarí (Fig. 13) que 

portava subjecte a la seva part 

inferior una estructura 

metàl·lica mitjançant unes 

Fig. 12

Fig. 13 
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abraçadores que donaven la volta al casc. Aquesta 

estructura suportava quatre motors en posició vertical i dos 

en posició horitzontal. Podem observar un esquema de 

l’estructura de suport per als motors a la figura 14.  

 

Aquest model va resultar molt estable pel fet de portar 

quatre motors en posició vertical. A més, el fet de no haver 

hagut de perforar la carcassa en cap moment és un punt 

important a favor d’aquest sistema. No obstant això, 

l’estructura que havia fet servir era massa poc 

resistent i es doblegava pel propi pes de l’aparell. A sobre, les abraçadores no eren 

capaces de fixar aquesta estructura de forma satisfactòria a l’aparell. Finalment, el fet 

que els motors estiguessin situats sota la carcassa i no a l’alçada de l’eix de gravetat feia 

que horitzontalment es desplacés de forma desequilibrada. Per aquesta raó vaig decidir 

canviar aquesta estructura per una altra que pogués anar fixada amb un altre tipus 

d’abraçadores als laterals de l’aparell. 

En el següent model que vaig dissenyar, vaig aprofitar que havia canviat les brides 

rodones per unes de forma quadrada, tal com he explicat a l’apartat de la forma. El fet 

de tenir aquests sortints plans 

perpendiculars a la superfície 

de la carcassa, ja perforats per 

fer passar els cargols que 

tanquen les tapes, i que a sobre 

no influïen en l’hermetisme de 

l’aparell, (ja que els sortints ja 

estan esposats a l’aigua i que 

no és fins a l’alçada del cilindre 

que les juntes de goma 

hermetitzen les tapes) em permetia fer-los servir per cargolar les estructures simètriques 

per suportar el motors, una a cada banda, i a l’altura del centre de gravetat. Podem veure 

el croquis d’aquest model a la figura 15. 

Aquesta estructura no va resultar finalment adequada, ja que el fet que estigués 

cargolada a la mateixa placa on estaven cargolades les tapes feia que cada cop que 

aquestes es s’havien de treure, s’havien de desmuntar també les dues estructures, cosa 

Fig. 14 

Fig. 15 
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que era massa incòmoda. No obstant això, vaig poder comprovar que el nou sistema de 

situar els motors en estructures simètriques, una a cada banda de l’aparell, i a l’alçada 

del centre de gravetat resultava molt efectiu, ja que el desplaçament era molt regular, 

tant en direcció vertical com horitzontal, així que aquesta part vaig decidir conservar-la. 

 El següent model que vaig plantejar, vaig decidir situar les estructures de suport per 

als motors en els laterals de l’aparell, ja que els resultats d’aquest posicionament en el 

model anterior havien estat prou satisfactoris. Vaig canviar el sistema de subjecció per 

cargols a les brides per unes abraçadores que subjectaven per pressió l’estructura que 

suporta els motors a la carcassa. Per fer que aquestes dues estructures no poguessin 

lliscar sobre la carcassa 

cilíndrica, vaig fer servir uns 

perfils de ferro perforats que 

em permetien fixar fàcilment 

els motors a aquestes peces. 

Al tenir un angle de 90º es 

podia subjectar millor a la 

superfície del tub, i en estar subjectat contra aquest per les abraçadores, no li permetia 

lliscar. Podem observar un esquema d’aquestes peces a la figura 16. 

L’únic problema que presentava aquest sistema és que les abraçadores tenien dos 

punts de contacte en les estructures que suporten els motors, però també tenien dos 

punts de contacte directe amb el casc, cosa que facilitava la possibilitat que les 

estructures llisquessin sobre el cilindre, i a més, el fet que les abraçadores fessin pressió 

directa sobre el casc no era una idea massa bona, ja que podrien arribar a deformar-lo, o 

a malmetre’l. Per aquesta raó vaig decidir situar dos perfils de ferro més, un en la part 

superior, i un altre en la part 

inferior, de forma que ara les 

abraçadores ja no tocaven el 

casc en cap moment. Podem 

veure aquest model a la figura 

17. 

 

 

 

Fig. 16

Fig. 17 
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Aquest últim model s’assembla ja molt al definitiu, no obstant encara resten unes 

darreres modificacions per a assolir un disseny correcte. 

Primer vaig decidir eliminar els dos patins que fan de potes per subjectar l’aparell, ja 

que eren difícils de subjectar al casc, massa pesades, i a més innecessàries, perquè les 

brides de forma quadrada ja oferien un bon suport i a sobre molt resistent. 

Més tard vaig substituir la càmera de vídeo per una de més petita i sobre tot lleugera 

que portava incorporades unes llums infraroges per a millorar la visió submarina, però 

d’això ja en parlaré a l’apartat del sistema elèctric. 

L’última modificació que vaig realitzar va ser afegir dos petits dipòsits estancs a la 

part superior del casc, fixats amb abraçadores al perfil de ferro superior. Tal com he 

explicat a la primera hipòtesi, el pes del submarí ha de ser exactament el mateix que el 

del volum de líquid desplaçat. Perquè això es complexi vaig fer un primer càlcul 

aproximat del pes que necessitava tenir, en funció del volum del cilindre.  

 

 
A = π · r2 · h 

A = 3,14 · 752· 300 = 5298750 mm3 = 5,298750 l 

P = V · d 

P = 5,298750 l · 1kg/l = 5,298750 kg 

 

 

D’aquesta manera vaig fer un càlcul aproximat del pes que l’aparell havia de tenir, però 

perquè estigués totalment equilibrat vaig dissenyar uns recipients estancs que 

estiguessin situats a la part alta del casc i que anessin plens d’aire. Aquests tubs se’ls pot 

omplir d’aigua de forma regulada per equilibrar a la perfecció la diferència de grams 

que necessitava per equilibrar el pes final de l’aparell. Tal com es pot veure a la figura 

18, que és ja el model definitiu del submarí, les ampolles per regular el pes estan 

situades a la part davantera del casc i no centrades tal com semblaria lògic. La raó per la 

qual això ha estat muntat d’aquesta manera és que el pes de les bateries que porta a dins 

el submarí està lleugerament desequilibrat cap endavant, ja que per raons d’espai vaig 

haver de situar-les massa endavant, vaig  desequilibrar el pes. Per tant, aquests 

recipients estancs equilibren de forma definitiva el pes del submarí.  

r = 75 mm 

h = 300 mm 

d = 1 kg/l 
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Un cop realitzats diversos experiments amb aquest model de sistema motriu per al 

submarí, comprovo que aquest sistema és prou eficient i el dono per definitiu. Tal com 

he dit a la pàgina anterior, el model definitiu del submarí el podem veure a la figura 18. 

 

 

 

 

  

 

Fig. 18

En aquestes imatges es pot 

veure el primer model de 

submarí que vaig construir. 

Tant a la fotografia 5 com a la 

fotografia 6 podem observar 

l’estructura metàl·lica que 

suporta els sis motors, dos 

horitzontals i quatre verticals. 

L’estructura està situada a la 

part inferior de l’aparell i està 

subjectada al casc amb una 

abraçadora. Podem veure com 

l’estructura es doblega 

lleugerament pel pes del propi 

aparell. Aquesta és una de les 

raons per les quals vaig canviar 

aquest model. 

Fotografia 5 

Fotografia 6 
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Aquí podem veure unes imatges 

del model definitiu de submarí. 

Es poden veure els nous perfils 

de ferro de 3 cm d’alçada, 25 

cm de longitud i 3 mm de gruix.

Aquests perfils suporten els 

motors, tres a cada banda de 

l’aparell, distribuïts de forma 

simètrica. 

Els perfils estan subjectes a la 

carcassa mitjançant unes 

abraçadores de plàstic d’ 1 cm 

d’amplada, 75 cm de longitud i 

2 mm de gruix.  

Fotografia 8 

Fotografia 9

Fotografia 7 
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      5.3 - SISTEMA ELÈCTRIC 

 
El sistema elèctric del submarí és també una part vital de l’aparell, ja que tots els 

seus motors i altres sistemes son elèctrics, i per tant tot el funcionament de l’aparell 

depèn d’aquest sistema.  

En aquest apartat explicaré com vaig dissenyar el sistema elèctric per controlar el 

submarí, i com aquest va anar evolucionant a mesura que m’anava trobant amb 

dificultats tècniques. 

El primer disseny que explicaré és el que correspon al model de submarí amb quatre 

motors. Des del primer moment vaig decidir que la bateria havia d’anar a dins del 

submarí perquè així fos més autònom. El cable que vaig decidir fer servir va ser un 

cable especial de 7,5 mm de diàmetre, amb recobriment de PVC. Porta un cable coaxial 

i per dins vuit cables de coure de 0,25 mm2 de secció. Vaig decidir fer servir 20 m 

d’aquest cable per a construir el prototip de submarí. 

Tal com podem veure a la figura 19, el circuit consta d’una font d’energia de 12 V i 

7,2 A, subministrats per una bateria de plom recarregable. Com a elements de control 

podem veure dos commutadors de tres posicions i dos circuits que  fan la funció de 

commutador en creu per a 

poder invertir la polaritat del 

circuit i així invertir el sentit 

de rotació dels motors. Podem 

veure també quatre polsadors 

que serveixen per controlar el 

funcionament dels quatre 

motors instal·lats. Els motors 

elèctrics tenen un voltatge 

nominal de 12 V, i un màxim 

de 24 V, i giren a una 

velocitat de 14 000 rpm.  

Aquest sistema però va ser 

modificat quan vaig canviar el 

disseny del submarí per un 

model amb sis motors. Fig. 19
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El segon circuit que vaig dissenyar correspon ja al model definitiu de submarí, amb 

sis motors. Podem observar a la figura 20, que la font d’alimentació continua sent la 

mateixa que al primer circuit, una bateria de plom de 12 V i 7,2 A. Els sistemes de 

control continuen sent els mateixos però he afegit dos mòduls r-3 de regulació de 

velocitat per a motors, cosa que em permetrà regular la velocitat del submarí. S’han 

afegit dos motors més al circuit, col·locats en paral·lel als altres dos motors verticals, de 

forma que amb un dels polsadors controlo els dos motors de davant i amb l’altre els dos 

motors de darrera. D’aquesta 

forma puc fer inclinar l’aparell 

endavant o endarrere per poder 

observar coses a diferents 

alçades. 

També vull explicar amb 

més detall el commutador de 2 

circuits i 3 posicions que fa de 

commutador en creu per la 

inversió de polaritat del circuit. 

El commutador en creu que 

podem veure en tots els 

esquemes és en realitat un 

commutador que controla dos 

circuits a la vegada. A la figura 

21 podem veure l’esquema de 

com funciona aquest 

commutador. Podem observar que hi ha dos commutadors ( 1 i 2). Aquests es mouen de 

forma simultània, és a dir, que en prémer el botó es desplacen simètricament els dos 

commutadors. Tal com podem veure, en 

la primera posició el nº1 està connectat al 

pol negatiu i el 2 al positiu, metre que si 

desplacem les dues palanques a la dreta, 

el nº1 queda connectat al positiu mentre 

que el 2 es connecta al negatiu, invertint 

així la polaritat del circuit, i fa girar el 

Fig. 20

Fig. 21 
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motor en el sentit contrari. 

Aquest circuit no va resultar ja que com he dit el cable era de 20 m de longitud, i 

com que la bateria estava dins de l’aparell, i tant el cable positiu com el negatiu han 

d’anar als comandaments i tornar per poder fer així la inversió de sentit, el recorregut 

final del circuit era de 80 m. Com podem comprovar en els següents càlculs, la gran 

resistència que el cable oposava pel fet d’estar treballant a alta intensitat feia que  els 

motors no tinguessin prou corrent elèctric per funcionar correctament.  

 

 

 

 

 

 

Per aquesta raó vaig haver d’idear un nou sistema totalment diferent. 

Donat que no podia treballar a una intensitat tan alta, però que a la vegada 

necessitava subministrar una intensitat elevada als motors, 

vaig decidir fer servir un sistema de relés (fig. 22). Els relés 

són interruptors o commutadors de tot tipus que van 

controlats per un electroimant. Aquest treballa a molt baixa 

intensitat però pot controlar un circuit de molt alta intensitat 

si és necessari. D’aquesta manera vaig dissenyar un nou 

circuit de molt baixa intensitat amb una petita bateria que 

anava situada dins de la caixa de comandaments, i que 

amb aquests relés controlava el circuit d’alta intensitat que hi havia dins del submarí per 

fer funcionar els motors a plena potència. Per realitzar la inversió de polaritat dels 

motors vaig decidir fer servir relés commutadors de 3 posicions i 2 circuits, iguals que 

els que havia fet servir en els altres sistemes però aquests eren electroimants. L’energia 

R =   
 

R =   = 5, 44 Ω 

 
P = I2 · R  
 
P = 7, 2 2 · 5, 44 = 282, 0096 Watts 
 
P = V ∙ I 
 
P = 12 ∙ 7, 2 = 86, 4 Watts 
 
86, 4 < 282, 0096

R = resistència elèctrica 
l = longitud del cable 
s = secció del cable 
ρ = resistivitat específica del coure = 1,7 ·10-8Ω 
P = potència 
I = intensitat 

Fig. 22 
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de la bateria es distribueix entre dos relés commutadors, i aquests escullen la polaritat i 

l’envien als 4 relés interruptors que controlen els 6 motors.  

 
 

 Tal com podem veure a 

l’esquema elèctric de la figura 23, 

el circuit de control dels relés 

treballa només a 650mA, cosa que 

redueix la pèrdua de tensió. Podem 

observar que hi ha 4 polsadors per 

controlar el moviment dels 6 

motors que es distribueixen en 

l’horitzontal dret, l’horitzontal 

esquerre, el 2 verticals davanters, i 

els 2 verticals de darrera. Podem 

veure també 4 interruptors, 2 per 

controlar les inversions de 

polaritat dels circuits, i dos més 

que serviran per controlar els 

circuits de la càmera de vídeo i de 

les llums. Per tant els relés 

1,2,3,4,5 i 6 són relés interruptors, 

mentre que els relés 7 i 8 són 

commutadors de 2 circuits. 

A la figura 24 podem veure el 

circuit dels motors. Veiem com els 

relés commutadors 7 i 8 regulen la 

polaritat i subministren l’energia als relés interruptors 1,2,3,4 que controlen els 6 

motors. Aquí el circuit ja torna a ser d’alta intensitat, donat que la longitud del cable és 

ara mínima, i per tant la pèrdua de potència ínfima. Els relés 5 i 6 regulen com ja he dit 

la càmera i la llum i per tant cada un d’ells té la seva pròpia font d’alimentació. 

Inicialment vaig fer servir cables de coure de 0,5 mm2  de secció per als cables 

principals i de 0,25 mm2 per als secundaris, però vaig comprovar que la intensitat per 

aquells cables era tan alta que l’energia dissipada en forma de calor per la resistència 

Fig. 24

Fig. 23 
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que oferien uns cables de tan petita secció era massa elevada perquè aquests la 

resistissin i s’acabaven fonent i provocant curtcircuits. Per aquesta raó vaig decidir 

augmentar la secció de tots els cables fins a 1,5 mm2  perquè així poguessin resistir 

millor aquesta intensitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podem veure ara en el circuit dels motors com la potència dissipada en forma de 

calor és mínima, pràcticament negligible. Això es deu a què vaig augmentar 

considerablement la secció dels cables que emprava en els circuits de l’aparell, però 

sens dubte, el que més ha reduït aquesta pèrdua ha estat el fet que el sistema de relés fa 

que la longitud del circuit s’hagi reduït de 80 m a 1 m aproximadament. 

En el circuit de control podem veure també com la pèrdua de potència és també molt 

reduïda, tot i que no tant com en el cas dels motors, no obstant no és rellevant ja que els 

relés necessiten una potència molt reduïda per funcionar a màxim rendiment, a 

diferència dels motors que necessiten una gran potència per funcionar en bones 

condicions. Podem igualment veure com la pèrdua de potència és menor que abans ja 

que s’ha reduït la longitud del cable, donat que els nous circuits només necessiten un 

cable d’anada i un de tornada, i per tant la meitat de longitud, però el que ha reduït 

clarament la pèrdua de potència és el fet d’haver reduït la intensitat del circuit de 7, 2 A 

a 0, 65 A. 

Circuit dels motors 
 

R =   
 

R =   = 0, 01133 Ω 

 
P = I2 · R  
 
P = 7, 2 2 · 0, 01133 = 0, 58752 Watts 
 
P = V ∙ I 
 
P = 12 ∙ 7, 2 = 86, 4 Watts 
 
86, 4 > 0, 58752 
 
P perduda = 0, 68  % 

Circuit de control 
 

R =   
 

R =   = 2, 72 Ω 

 
P = I2 · R  
 
P = 0, 65 2 · 2, 72 = 1, 1492 Watts 
 
P = V ∙ I 
 
P = 9, 6 ∙ 0, 65 = 6, 24 Watts 
 
6, 24 > 1, 1492 
 
P perduda = 18, 4166  % 
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 En aquestes fotografies 

podem veure els canvis que ha 

patit la caixa de comandaments 

al llarg de la construcció del 

submarí. 

A la fotografia 10 veiem la 

caixa tal com la vaig comprar, 

sense cap obertura ni cap botó. 

Desprès a la imatge 11 

veiem els comandaments d’un 

dels primers dissenys de 

submarí, el primer que es va 

arribar a construir. Els 4 botons 

que corresponen als motors, la 

palanqueta del centre que és el 

commutador de 2 circuits per 

invertir el sentit, i a dalt a la 

dreta un interruptor i una llum 

pilot per a controlar tot el 

circuit. 

A la imatge 12 podem 

veure els comandaments 

definitius, observem com el 

commutador de palanca s’ha 

substituït per dos interruptors 

Fotografia 10

Fotografia 11 

Fotografia 12

que controlen els relés commutadors. Els 4 polsadors per controlar els motors es

mantenen, tot i que ara controlen en realitat els relés dels motors. L’interruptor amb 

la llum pilot per controlar  tot el circuit s’ha mantingut també. Finalment, a dalt a 

l’esquerra podem veure dos interruptors amb les dues llums corresponents que

serveixen per controlar la càmera de vídeo i les llums del submarí. 

Durant el procés de construcció de l’aparell vaig poder comprovar

experimentalment molts errors de disseny, tal com he anat explicant a l’evolució del

sistema, i això ha provocat que no tot el material adquirit a l’inici s’hagi pogut fer 

servir, i que en canvi n’hagi hagut d’adquirir de nou, no obstant podem  
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observar a la fotografia 13 una gran part del material adquirit inicialment. Podem veure 

tant el cable de 20 m de control de l’aparell com el cable coaxial de 20 m també per a la 

imatge de la càmera. Veiem les bateries que fan funcionar els motors, la caixa de 

comandaments, els reguladors r-3 de velocitat per a motors, i tots els polsadors, 

interruptors, commutadors, i leds que s’han fet servir en l’aparell. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la fotografia 14 podem observar l’efecte que he mencionat abans, produït per 

l’elevada 

temperatura que van 

haver de suportar els 

cables de secció 0,5 i 

0,25 mm2, que es va 

donar per l’alta 

intensitat del circuit, 

i pel posterior 

curtcircuit que es va 

produir en començar 

a fondre’s el 

revestiment dels 

cables de coure. 

Fotografia 13

Fotografia 14
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En aquesta fotografia 15 veiem la caixa de comandaments del submarí definitiva per 

dintre. Veiem com el cable de control de 20 m s’obre i es separa en 8 cables més, que 

estan connectats als circuits de la caixa. Podem seure també la bateria que subministra 

energia al circuit de control, de 9,6 V i 650 mA. 

Com podem 

observar, la caixa de 

control en si no és de 

gran complexitat, ja 

que en realitat, els 

circuits que 

controlen els motors 

estan dintre del 

submarí. Els 

d’aquesta caixa 

només controlen els 

relés de l’aparell. 

 

 

 

 

 

Finalment, en aquesta última fotografia 16 podem observar 4 dels 8 relés que estan 

situats dins del submarí i que controlen els motors. 

En la imatge podem veure les bovines de coure que en fer passar corrent a través 

d’elles actuen com a 

electroimants atraient 

els connectors de 

l’interruptor i fent 

contacte entre els pols 

del circuit. 

 
 
 

 
 

Fotografia 15

Fotografia 16
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     5.4 - SISTEMA D’IMATGE 
 

El sistema d’imatge és una part essencial del submarí, ja que si aquest no pogués 

retransmetre o emmagatzemar imatges, l’aparell seria totalment inútil, donat que no té 

cap sistema per manipular objectes, ni dur a terme cap altra tasca que no sigui 

l’observació, a part que encara que pogués realitzar qualsevol altra d’aquestes funcions, 

seria també pràcticament inútil ja que seria una màquina cega, no podríem veure el que 

estem fent. 

El sistema d’imatge que vaig concebre inicialment consistia en una càmera de vídeo 

situada dins de la carcassa de l’aparell, i connectat per cable amb alguna pantalla que 

pogués reproduir les imatges. Pel que fa a la càmera vaig decidir fer servir una càmera 

vella que tenia a casa, i que tenia una sortida d’imatge en format TV per un cable 

coaxial, capaç de retransmetre les imatges en temps real. Vaig fer servir un cable 

coaxial d’imatge de 20 m de longitud, i de només 2 mm de diàmetre, cosa molt positiva, 

ja que un cable extremadament gruixut dificultaria el moviment de l’aparell. Pel que fa 

a la pantalla vaig pensar que necessàriament havia de tenir una font d’alimentació 

pròpia, és a dir, que no hagués d’anar connectada a la corrent alterna, ja que aleshores 

l’aparell no el podria dur per allà on volgués. Vaig pensar en televisions portàtils, en 

reproductors portàtils de DVDs, i en altres diverses opcions, però finalment la que vaig 

escollir va ser connectar la càmera a través d’una targeta capturadora de vídeo a un 

ordinador portàtil, a través del qual podria veure les imatges en temps real, 

emmagatzemar-les i analitzar-les amb detall. 

Tal com podem 

veure a la fotografia 

17, la càmera es 

connecta a través del 

cable coaxial a la 

targeta d’imatge que he 

introduït dins el port 

PCMCIA de 

l’ordinador portàtil, i a 

la seva pantalla podem 

veure les imatges de la 

càmera en directe. 

Fotografia 17 
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Inicialment el sistema em va semblar molt bo ja que la captació d’imatges amb 

l’ordinador era excel·lent, però més tard vaig tenir problemes amb la càmera. 

Tal com resulta evident, la càmera és excessivament gran per a anar dins de la 

carcassa del submarí, i com que òbviament no podia anar fora, vaig decidir comprar una 

altra càmera petita que enviés també imatge però que no realitzés cap altra funció.  

Finalment vaig comprar una minicàmera pinhole 

(fotografia 18 ), de pes i mesures molt reduïdes, però que 

retransmetia imatges en format AV i no TV com la càmera 

anterior, no obstant això no va resultar cap problema ja que el 

cable coaxial era el mateix i la targeta d’imatge (fotografia 

19) també tenia entrada de AV. L’únic problema va ser que la 

càmera necessitava una font d’alimentació de 12 V i una 

certa intensitat mínima. Inicialment vaig connectar-la a la 

bateria general de l’aparell i va funcionar molt bé, però més tard em vaig trobar amb un 

gran problema: quan feia funcionar els motors la càmera no funcionava. Això és perquè 

la imatge es retransmet a través del cable en forma de fluctuació elèctrica, és a dir, una 

modificació oscil·latòria en la intensitat del circuit. El fet de fer funcionar de forma 

intermitent els motors que s’alimenten de la mateixa bateria feia que la intensitat de la 

bateria fos modificada puntualment, cosa que provocava una fluctuació elèctrica que 

esborrava la de la imatge, i per això aquesta es perdia. Per aquesta raó vaig introduir 

dins del submarí una altra bateria de 12 V però de menor intensitat ( 2, 3 A)  i mida que 

subministrava energia exclusivament a la càmera i a les seves llums. 

La càmera porta incorporats uns llums led infrarojos que no són percebudes per l’ull 

humà però que sí que són percebudes per l’objectiu de la càmera i que il·luminen la seva 

imatge. A més a 

més vaig 

decidir instal·lar 

un altre sistema 

de llums led 

normals d’alta 

il·luminació per 

si en algun cas 

els llums 

Fotografia 18 

Fotografia 19
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infrarojos no fossin suficients. 

Inicialment volia situar la càmera més lluny de la tapa però vaig descobrir que les 

llums que hi ha dins de la carcassa fan un efecte mirall amb la tapa de metacrilat, atès 

que, fora, tot és més fosc. Això vol dir que només veia el reflexe propi de l’interior del 

submarí, així que per solucionar-ho vaig haver de enganxar l’objectiu de la càmera a la 

tapa. 

 

 

En aquesta 

fotografia 20 

podem 

observar el 

cable coaxial 

de 20 m de 

longitud fet 

servir per la 

imatge de la 

càmera, amb el corresponent adaptador coaxial mascle. 

En aquesta última fotografia 21 podem observar una imatge frontal del submarí amb 

la nova càmera pinhole instal·lada, i amb els seus llums infrarojos i normals a la part 

frontal de l’aparell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 20

Fotografia 21
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     5.5 - HERMETISME DEL PASSACABLES 
 

En aquest últim apartat vull explicar com vaig construir el passacables del submarí. 

Tot i que aquest tema no és tan extens i de tanta rellevància com els que acabo 

d’explicar, el sistema de passacables em va dur molts problemes durant pràcticament tot 

el temps d’experimentació, fins que al final vaig aconseguir un sistema realment efectiu. 

Inicialment, el sistema del passacables era simplement una obertura en la tapa 

posterior del submarí, a través del qual faig passar el cable de control i el d’imatge que 

van als comandaments, i els cables que van als motors del propi aparell. Aquesta 

obertura per la qual passaven els cables estava segellada amb una gran quantitat de 

silicona, tal com podem veure a la 

fotografia 22. Aquest sistema no va 

resultar, ja que era totalment incapaç de 

garantir l’hermeticitat de la carcassa, i 

en moure’s els cables que van als 

comandaments, s’obrien vies d’aigua 

entre la silicona. Desprès d’haver-ho 

estat intentant durant bastant temps vaig 

decidir fer servir un sistema més 

complex i eficaç. 

Desprès de moltes idees vaig acabar 

decidint de fer servir un sistema de 

passacables que consistia en una mànega d’aigua d’uns 15 cm de longitud que sortia de 

la part posterior de l’aparell per 

on passaven els cables i que 

estava totalment injectada en 

silicona. D’aquesta manera, el 

volum de silicona estava molt 

més concentrat evitant les 

filtracions d’aigua, a la vegada 

que li permetia certa mobilitat al cable sense que es produïssin fuites. 

Per unir la mànega a la tapa sense que hi hagués cap forat vaig decidir fer servir 

juntes de fontaneria de llautó (fotografia 23 ), que pressionen les parets de la tapa per 

totes dues bandes amb unes juntes de goma (fotografia 24 ), de forma que queda ben 

Fotografia 22 

Fotografia 23
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segellat. A més, les rosques estan assegurades amb cinta de tefló. Aquestes juntes van 

unides a una junta de plàstic per una rosca que encaixa a pressió amb una mànega de 

plàstic. La mànega mesura 15 cm de longitud i tenen 

un diàmetre de 2, 5 cm. Això em va forçar a fer servir 

2 mànegues passacables en lloc d’una de sola, no 

obstant, no va representar cap problema. Com ja he dit 

tota la mànega està injectada de silicona que és una 

massilla acrílica segelladora excel·lent. Finalment, tant 

la sortida 

de la 

mànega com totes les juntes estan recobertes 

per la seva part exterior amb una cinta aïllant 

de goma de neoprè que crea una soldadura 

química, de forma que el passacables va 

quedar totalment segellat. A la fotografia 25 

podem veure una imatge d’aquest sistema. A 

la figura 25 podem veure un esquema de totes 

les peces que composen el passacables. 

 

 

 
 

 
6 –  EXPERIMENTACIÓ I RESULTATS 

Fotografia 25 

Fotografia 24 

Fig. 25
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En aquest apartat explicaré tots els resultats que vaig obtenir de l’experimentació 

que vaig realitzar amb el submarí un cop construït. 

 

Tots els experiments els he realitzat mitjançant uns dinamòmetres (Fig. 1) de 5 N, i 

amb una precisió de 0,1 N, col·locats en paral·lel, amb els quals he registrat les forces 

exercides pel submarí en qualsevol direcció i sentit. 

També he mesurat la força que exerceixen els motors sols 

dins de l’aigua per així poder obtenir més resultats. 

 

La primera observació que crec important remarcar és 

que la força que exerceixen els motors a propulsió o a 

tracció, és a dir, quan empenyen o quan estiren, és 

diferent. Podem observar experimentalment que quan la 

rotació de les hèlix fa que aquestes estirin del motor i 

aquest l’aparell, la força exercida és menor que la que en 

resulta quan el moviment de les hèlix fa que empenyin 

contra els motors i aquests contra l’aparell. 

Per aquesta raó, en totes les mesures que he pres he 

diferenciat entre propulsió i tracció. 

A continuació exposo tots els resultats obtinguts, en sentit horitzontal, a tracció i 

propulsió, i també diferenciant entre a poca profunditat ( 0,3 m de la superfície ) i a 

profunditat ( 2 m de la superfície ). 

 

Mov. horitzontal  0 m Fprop  = 7,3 N 

 

Mov. horitzontal  2 m Fprop  = 7,1 N 

 

Mov. horitzontal   0 m  Ftracc   = 5 N 

 

Mov. horitzontal 2 m  Ftracc  = 5,2 N 

Fig. 1 
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Podem apreciar com els motors a propulsió exerceixen una força major que a 

tracció, i podem observar també que no hi ha diferència entre el treball a poca 

profunditat o a més profunditat. També cal destacar que 2 m de profunditat són només 

0,2 atm d’augment de pressió, per tant els resultats no poden ser considerats realment 

concloents, no obstant donen una idea aproximada. 

A continuació podem veure els resultats de forces en sentit vertical, a tracció i 

propulsió, i a poca profunditat i a major profunditat. 

 

Mov. vertical  0 m Fprop  = 16 N 

 

Mov. vertical  2 m Fprop  =  15,8 N 

 

Mov. vertical  0 m Ftracc   =  12,5  N 

 

Mov. vertical  2 m Ftracc  =  12,3  N 

 

Aquí també podem observar que l’efecte de la profunditat és inexistent, i que els  

motors treballen de forma diferent a tracció que a propulsió. 

Finalment exposo els resultats de la força que exerceix un sol motor treballant a 

tracció i a propulsió, en sentit vertical i horitzontal. 

 

Mov. vertical  Fprop  =    6,7  N 

 

 Mov. vertical  Ftracc   =    5,7  N 

 

  Mov. horitzontal  Fprop  =  6,5 N 

 

   Mov. horitzontal  Ftracc   = 5,5  N  

 

Finalment afegiré unes dades experimentals referents al volum, a la massa  i a la 

velocitat del submarí, que necessitaré més endavant per realitzar els càlculs. 

massa = 6,5 kg     volum = 6,5 l      velocitat = 0,5 m/s 

Amb aquestes dades podem extreure les conclusions pertinents a les hipòtesis 

plantejades a l’inici de l’estudi. 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes pàgines podem veure

diverses fotografies dels experiments,

mesures i proves que vaig realitzar amb

el submarí tant a la piscina del Col·legi

Pare Manyanet, com a una piscina

privada. 

A la fotografia 1 podem veure el

mètode per mesurar les forces del

submarí amb els dinamòmetres.  

A les fotografies 2 i 3 podem veure la

comprovació dels sistemes abans de les

proves. 

Fotografia 2 

Fotografia 1 

Fotografia 3 



47 
 

7- Aplicació dels resultats a les hipòtesis 
 

 
En aquest apartat vull exposar tots els càlculs que he realitzat a partir dels resultats 

experimentals. Aquestes xifres serviran com a comprovació per a les tres hipòtesis 

exposades a l’inici del treball. 

 
 
 
    7.1- Aplicació pràctica de la primera hipòtesi 

 

Tal com he explicat a l’inici del treball, la primera hipòtesi tracta l’efecte del 

principi d’Arquímedes sobre el submarí. 

Amb l’estudi realitzat vaig arribar a la conclusió que quan el pes del cos submergit 

en el fluid era igual a la força ascendent vertical que rep per l’empenta del fluid 

desplaçat, la força resultant era zero, i que per tant no hi ha cap diferència entre el 

desplaçament vertical i l’horitzontal. 

Aquí podem veure els resultats experimentals: 

 

F ascendent = P fluid        

V fluid = V cos            d = m  · V           P fluid  = V cos · d fluid · g 

F ascendent = V cos · d fluid · g 

  

V cos   = 6,5  l             d fluid = 1 kg / l           g = 9,8 m / s2             M cos  = 6,5 kg 

F ascendent = 6,5 · 1 · 9,8 = 63,7 N 

P cos  = 6,5 · 9,8 = 63,7 N                      

 

F ascendent   =   P cos                  d cos = 1 kg / l 

F res = 63,7 - 63,7 

F res = 0 N 

 

Amb aquestes dades podem veure com les premisses inicials perquè el principi es 

compleixi és donen en el submarí, és a dir, que el seu pes i la força ascendent estan 

compensades. 

Ara veurem si les forces resultants també comproven aquest principi. 
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Per realitzar aquestes mesures hem equilibrat també els pesos dels motors perquè les 

seves densitats fossin també 1. 

 

Mov. vertical  Fprop  =    6,7  N 

Mov. vertical  Ftracc   =    5,7  N 

Mov. horitzontal  Fprop  =  6,5 N 

Mov. horitzontal  Ftracc   = 5,5  N  

 

Podem veure com en el cas dels motors ja es compleix aquest principi, ja que les 

mesures donen resultats iguals (les diferències decimals no poden ser tingudes en 

compte, ja que les mesures experimentals difícilment són exactes).  

Aquestes dades però no les podem obtenir amb el submarí, ja que en sentit vertical 

disposa de 4 motors, mentre que en sentit horitzontal només de 2. Els resultats no són 

proporcionals ja la força resultant prové d’aquesta fórmula: 

 

F res =  F motors –  F freg 

 

Això vol dir que la força resultant també depèn de la força de fregament de l’aigua, i 

com que això depèn de la mida i la forma, no serà proporcional, ja que la forma que té 

en el desplaçament horitzontal no és la mateixa que en la vertical, donat que la 

superfície que talla l’aigua en un és el cilindre, i en l’altre és la tapa. 

No obstant això, els resultats obtinguts amb els motors són prou rellevants per poder 

concloure que la hipòtesi es compleix en aquest cas i, ja que les premisses (pes / volum) 

també és compleixen en el submarí, arribem a la conclusió que també s’ha de complir la 

hipòtesi en aquest cas. 
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7.2- Aplicació pràctica de la segona hipòtesi 
 

A la segona hipòtesi plantejo com afecta la profunditat en que es troba l’aparell a la 

seva dificultat per desplaçar-se a través del fluid. 

Vaig arribar a la conclusió que, deixant de banda altres factors, l’augment de pressió 

que és dóna en augmentar la profunditat produïa una variació a la força de fregament de 

l’aigua negligible. 

Amb els resultats obtinguts experimentalment, és impossible demostrar que aquesta 

teoria és certa, ja que, com ja he explicat al desenvolupament de la segona hipòtesi, per 

modificar notablement la viscositat de l’aigua, i per tant la seva resistència a ser 

traspassada per un cos, es necessiten pressions d’unes 10000 atm, és a dir, uns 100000m 

de profunditat, cosa que òbviament no puc comprovar experimentalment. 

No obstant això, sí que puc mesurar les forces amb petites variacions de pressió, 

com és el cas de la superfície i el fons d’una piscina. Per aquesta raó he pres totes les 

mesures a escassos centímetres de la superfície de l’aigua ( 0 m ), i a la màxima 

profunditat que aquesta em permet, és a dir, uns 2 m. Per tant, he realitzat mesures amb 

una variació de profunditat de 2 m, que és el mateix que 0,2 atm de variació de pressió.  

 

Mov. horitzontal  0 m  prof.   Fprop  = 7,3 N 

 

Mov. horitzontal  2m prof.   Fprop  = 7,1 N 

 

Mov. vertical  0 m  prof.   Fprop  = 16 N 

 

Mov. vertical  2 m prof.   Fprop  =  15,8 N 

 

Podem observar com pràcticament no hi ha cap variació de les forces resultants (tret 

de l’error experimental), per tant deduïm que la força de fregament que l’aigua oposa al 

desplaçament del submarí és nul·la. 

 

El segon factor important que hem de tenir en compte quan parlem de profunditats 

és, com ja he explicat a l’estudi de la segona hipòtesi, es la variació de temperatura del 

líquid. 
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Com he explicat abans, la viscositat del fluid varia amb la variació de temperatura, i 

aquesta viscositat és directament proporcional a la resistència del fluid. Per tant, segons 

la variació de viscositat, l’aparell és desplaçarà amb més o menys força, i això 

determinarà la seva velocitat final. 

Ara, amb resultats experimentals, i les diferents dades de la gràfica de viscositats, 

puc calcular l’efecte de la temperatura sobre el submarí amb dades reals. 

Per explicar el coeficient referent a la forma i mida de l’aparell, he fet servir el 

coeficient ρ , a l’apartat d’aplicació pràctica de la tercera hipòtesi n’explicaré el seu 

càlcul. 

 

R = ρ · η · v 

ρ = 1,209        v = 0,5 m/s 

 

A 20º C en sentit horitzontal 

R = 1,209 · 10,09 · 0,5 = 6,1 N 

 

A 10º C en sentit horitzontal 

R = 1,209 · 13,10 · 0,5 = 7,919 N 

 

A 0º C en sentit horitzontal 

R = 1,209 · 17,94 · 0,5 = 10,845 N 

 

 
Fig. 1 

Podem veure clarament com la força de fregament va augmentant a mesura que 

disminueix la temperatura del fluid i per tant augmenta la seva viscositat (fig. 1). 
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També podríem realitzar els mateixos càlculs però en el desplaçament vertical, no 

obstant, com ja explicaré més endavant, el coeficient ρ que he mencionat abans no el 

puc obtenir de forma experimental, i per això no puc dur a terme els càlculs. 

Finalment, amb aquestes dades de la resistència que ofereix l’aigua en funció de la 

temperatura, puc calcular quina seria la temperatura mínima a què el submarí es podria 

desplaçar, és a dir, si a alguna temperatura l’aparell es veuria impossibilitat per avançar. 

 

Sentit horitzontal 

F total prop   =  6,7 · 2 = 13,4 N  

 

F res a 20º C = 13,4 – 6,1 = 7,3 N 

 

F res a 10º C = 13,4 – 7,919 = 5,481 N 

 

F res  a 0º C = 13,4 – 10,845 = 2,555 N 

 

En aquesta gràfica (fig. 2) podem veure com la força resultant del desplaçament del 

submarí disminueix a mesura que disminueix la temperatura. 

 
Fig. 2 

 
Podem deduir d’aquestes dades que no trobarem una temperatura a la qual l’aparell 

no pugui avançar, no obstant, a temperatures molt baixes, li costarà molt avançar, i ho 

farà a molt poca velocitat. 

 

7.3- Aplicació pràctica de la tercera hipòtesi 
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A la tercera hipòtesi he plantejat un estudi sobre l’efecte del fregament de l’aigua 

sobre els desplaçament del submarí. Aquest estudi és pràcticament del tot experimental, 

ja que com ja he dit, l’estudi propi de la hidrodinàmica de l’aparell surt dels límits 

d’aquest treball, no obstant això, fent servir algunes fórmules bàsiques, i mitjançant 

resultats experimentals, puc obtenir dades rellevants sobre aquest efecte. 

Inicialment calcularé la força de fregament de l’aigua sobre el submarí. He de 

diferenciar entre el moviment horitzontal i el vertical, ja que en el primer la part del 

submarí que es desplaça contra l’aigua és la tapa plana, mentre que en el segon és la 

seva coberta cilíndrica. Les dades experimentals que faré servir són les obtingudes a 

poca profunditat, i amb els motors treballant a propulsió. 

Aquestes dades corresponen a la força realitzada pels motors individualment dins de 

l’aigua. Podem veure com les forces són pràcticament iguals, ja que el motor té la 

mateixa hidrodinàmica tant en desplaçament vertical com horitzontal, ja que sempre és 

la mateixa superfície la que impacta contra l’aigua. 

 

Mov. vertical  Fprop  =    6,7  N 

 

Mov. horitzontal  Fprop  =  6,5 N 

 

Les següents dades corresponen a les forces resultants de l’aparell dins de l’aigua, a 

poca profunditat i a propulsió. Podem observar que les forces resultants són diferents. 

Això es deu a què el submarí no té la mateixa hidrodinàmica en els dos sentits, i a que 

en un d’ells fa servir 2 motors i en l’altre 4. 

 

Mov. horitzontal  Fprop  = 7,3 N 

 

Mov. vertical    Fprop  = 16 N 

 

Amb aquestes dades en podem extreure la força de fregament pròpia de la 

hidrodinàmica del submarí. 
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Mov. horitzontal  Fprop   =  7,3 N  

 

F res =  F motors –  F freg  

7,3  =  2(*) · 6,7 – F freg                                                          

F freg  = 6,1 N 

 

Mov. vertical  Fprop  = 16 N 

 

F res =  F motors –  F freg  

16 =  4(*) · 6,7  – F freg                                                          

F freg  =  10,8 N 

 

Amb aquests resultats podem veure com la força de fregament de l’aparell és 

diferent segons la part del seu cos que impacti contra l’aigua. La força de fregament 

horitzontal és menor, donada la seva reduïda mida, en canvi, la vertical, tot i tenir una 

forma cilíndrica més hidrodinàmica, també té una mida major, i per aquesta raó te un 

major fregament. Donades aquestes dades resulta lògic que l’aparell tingui 4 motors en 

sentit vertical i només 2 en l’horitzontal. Si en sentit vertical només tingués 2 motors, la 

força resultant seria: 

 

F res =  F motors –  F freg  

F res =  2 · 6,7 –  10,8  

F res = 2,6 N 

 

Tal com podem veure, aquesta força resultant és molt petita, i per tant el submarí es 

desplaçaria molt lentament. 

 

El segon càlcul que vull realitzar és sobre la importància del coeficient hidrodinàmic 

del submarí, i sobre les velocitats que aquest pot assolir. 

Com ja he explicat a la tercera hipòtesi, el coeficient hidrodinàmic de l’aparell és 

quelcom que surt dels límits del treball, no obstant, basant-me en la fórmula de Stockes, 

puc calcular de forma experimental aquest coeficient. Com ja he explicat, la força de 

fregament d’un cos dins d’un fluid és proporcional a la viscositat d’aquest últim, a la 

* El número 2 i 4 

corresponen al numero de 

motors que funcionen en aquest 

sentit 
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velocitat del cos, i a la seva forma i mida. Podem veure-ho expressat en aquesta 

fórmula: 

R = 6·π·η·r·v 

Podem deduir d’aquesta fórmula que η és la viscositat, v la velocitat, i  6·π·r 

correspon a un coeficient d’hidrodinàmica en funció de la seva forma i mida. Aquesta 

fórmula és per al càlcul d’una esfera, i per tant no podem extrapolar la fórmula de la 

mida i forma, però sí el relatiu als altres factors. D’aquesta forma podríem dir que la 

resistència que un fluid oposa a ser traspassat per un cos correspon a aquesta fórmula: 

R = ρ · η · v 

On ρ representa un coeficient hidrodinàmic, que en el cas de l’esfera correspon a : 

ρ = 6·π·r 

No puc calcular el valor de ρ de forma teòrica, però sí amb dades experimentals. 

Sabent que la velocitat del submarí dins de l’aigua calculada també de forma 

experimental, i el coeficient de viscositat a 20º C obtingut teòricament, i coneixent 

finalment la força de fregament, puc calcular aquest coeficient hidrodinàmic. 

 

Dades:  

η a 20º C = 10,09  milipoises 

v = 0,5 m/s 

R = F freg  = 6,1 N 

 

R. horitzontal 

R = ρ · η · v 

6,1 = ρ · 10,09 · 0,5 

ρ = 1,209 

 

D’aquesta forma deduïm el coeficient hidrodinàmic del submarí. En un 

desplaçament vertical no puc realitzar aquest càlcul, ja que donades les condicions de 

les piscines en què he treballat, no hi ha prou profunditat per mesurar la velocitat en 

sentit vertical. 

 

El tercer càlcul que vull dur a terme és un cas més pràctic, que fa referència a 

situacions reals en què es pot trobar el submarí, com és el cas de les fuites d’aigua. 
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Sabent la força de fregament en sentit vertical que ofereix el cos de l’aparell, puc 

calcular la quantitat màxima d’aigua que pot entrar dins de l’aigua per evitar que el 

principi d’Arquímedes es compleixi, és a dir, per què les forces resultants que hi actuïn 

siguin 0. 

 

F freg  =  10,8 N 

P = m · g 

10,8 = m aigua · 9,8 

m aigua = 1,102 kg 

V = m · d 

V = 1,102 · 1 = 1,102 l d’aigua 

 

Per tant, podem veure que perquè les forces resultants siguin diferents de 0, i que 

per tant es perdi l’equilibri i, en aquest cas, l’aparell comenci a enfonsar-se, es 

necessitaria una quantitat superior a 1,102 l d’aigua. 

També podem calcular el volum màxim d’aigua amb què els motors podrien fer 

sortir el submarí a la superfície en cas d’emergència. 

 

Fprop  = 16 N 

P = m · g 

Fprop = P 

Fprop = m aigua · g 

16 = m aigua · 9,8 

m = 1,6326 kg 

V = m · d 

V = 1,6326 · 1 = 1,6326 l d’aigua 

 

Per tant podem veure que el submarí podria arribar a pujar a superfície en cas 

d’emergència amb 1,6326 l d’aigua al seu interior. Podem veure que la diferència 

respecte al volum màxim d’aigua per perdre l’equilibri i el volum màxim per vèncer la 

força dels motors no és gaire diferent. Això es deu a què la força de fregament de 

l’aparell en el primer cas actua en contra de la força del pes de l’aigua, mentre que en el 

segon cas actua contra el desplaçament dels motors i, per tant, a favor del pes de l’aigua. 

 



56 
 

Finalment, vull realitzar un últim càlcul referent a la marcada diferència que he 

trobat en calcular de forma experimental a les forces que els motors desenvolupen a 

propulsió i a tracció. 

Com hem pogut observar, l’aparell es desplaça amb més força quan els seus motors 

empenyen que no pas quan aquests estiren l’aparell. Per tant, el submarí es desplaça 

amb més força endavant que no pas endarrere, i cap amunt que no cap avall. 

Podem calcular amb les dades obtingudes les diferències reals entre aquests dos 

moviments. 

 

Mov. vertical  Fprop  =    6,7  N 

 

Mov. vertical  Ftracc   =    5,7  N 

 

6,7 – 5,7 = 1 N 

 

1/6,7 · 100 = 14,925 % 

 

Mov. horitzontal  Fprop  =  6,5 N 

 

Mov. horitzontal  Ftracc   = 5,5  N  

 

6,5 – 5,5 = 1 N 

1/6,5 · 100 = 15,38  % 

 

Podem veure com la pèrdua de força deguda a la forma en què els motors empenyen 

el submarí és aproximadament d’un 15 % , és a dir, que si fem marxa enrere, la força 

que els motors exerceixen es reduirà en un 15 %. La relació serà per tant de 0,15. 

Podem aplicar ara aquest resultat a les fórmules de força resultant, per veure si aquesta 

diferència es compleix. 

 

Mov. horitzontal  Fprop   =  7,3 N  

 

F res =  F motors –  F freg  

7,3  =  2(*) · 6,7 – F freg                                                          
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F freg  = 6,1 N 

 

Mov. horitzontal  Ftracc = 5 N 

 

F res =  F motors –  F freg  

F res =  (2 · 6,7)  – (2 · 6,7 · 0,15 )  – 6,1 

F res = 5,29 N 

5,29 ≈ 5 

La teoria es compleix en el cas horitzontal. 

 

 

Mov. vertical  Fprop  = 16 N 

 

F res =  F motors –  F freg  

16 =  4 · 6,7  – F freg                                                          

F freg  =  10,8 N 

 

F res =  F motors –  F freg  

F res =  (2 · 6,7)  – (2 · 6,7 · 0,15 )  – 6,1 

F res = 5,29 N 

5,29 ≈ 5 

 

Mov. vertical  Ftracc   =  12,5  N 

 

F res =  F motors –  F freg  

F res =  (4 · 6,7)  – (4 · 6,7 · 0,15 )  – 10,8 

F res = 11,98 N 

11,98  ≈ 12,5 

La teoria es compleix també en el cas vertical. 

 

Aquests resultats no són del tot exactes, però això és perquè els resultats 

experimentals mai no són del tot precisos. Si és fes una anàlisi estadística de les dades 

se’n podrien extreure resultats més exactes i verídics. 
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8- CONCLUSIONS 
 

Al llarg de tot aquest treball he plantejat tota una sèrie d’hipòtesis que afecten a un 

cos que es desplaça per l’aigua, o en el meu cas a una sonda submarina. He realitzat un 

estudi de tots aquests factors fins a arribar a una sèrie de conclusions teòriques. Basant-

me en aquestes conclusions he dissenyat i construït una sonda robòtica submarina, 

capaç de dur a terme totes les funcions esmentades a l’apartat d’objectius, i l’he fet 

servir per realitzar unes mesures experimentals. Amb aquestes dades he pogut dur a 

terme un estudi realista dels factors que afecten el meu submarí. D’aquesta manera he 

aconseguit demostrar o almenys aproximar la realitat d’aquestes hipòtesis. 

Per tant, les conclusions que extrec d’aquest estudi són: 

- Tal com enuncia el principi d’Arquímedes, si el pes del submarí és igual al pes del 

volum de fluid desplaçat, la força resultant serà 0, i per tant ni flotarà ni s’enfonsarà, es 

mantindrà estable. Qualsevol força que apliquem en aquest moment sobre el cos, en 

qualsevol direcció i sentit en serà la seva resultant. 

- L’augment de pressió de l’aigua provoca un augment de la resistència del fluid a 

ésser traspassat per una cos pràcticament negligible a pressions moderades, tot i que és 

possible l’existència d’altres factors que he deixat fora del treball, com els corrents del 

fluid, etc. 

La disminució que troben en augmentar la profunditat a què es troba l’aparell 

produeix un notable augment de la resistència que el fluid ofereix a ésser traspassat per 

un cos. 

- Les forces de fregament de l’aigua són influents a l’hora de calcular dades reals del 

submarí. Depenen de factors propis del fluid, de la velocitat i de la hidrodinàmica de 

l’aparell, en el cas del submarí el coeficient hidrodinàmic  és ρ = 1,209 en direcció 

horitzontal. Aquest coeficient el podem calcular de forma experimental. El coeficient és 

diferent segons si el moviment de l’aparell és vertical o horitzontal, ja que impacta 

contra el fluid amb una superfície diferent. Aquestes fórmules ens permeten descobrir 

els límits reals que el nostre aparell pot suportar. 

Davant del disseny i construcció de la sonda submarina m’he trobat amb moltes 

dificultats, tant en la seva planificació com en el seu muntatge. Els seus materials poden 

ser adquirits a botigues de components electrònics i ferreteries i per tant, els acabats de 

l’aparell no són perfectes. No obstant això, el prototip construït m’ha permès dur a 
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terme tota l’experimentació necessària per als meus estudis, i és capaç de realitzar molt 

diverses funcions tal i com està creat. 

Per a la construcció d’un model per a ús real simplement haurien de ser adaptats els 

seus materials, per tal que pogués resistir una major pressió, que les seves juntes fossin 

més hermètiques, i els seus suports fossin més ferms. 
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10- Annexes 
En aquest últim apartat inclouré un croquis, plànols i càlculs que, tot i que no els he 

volgut introduir dins del cos del treball, crec necessari que siguin esmentats. 

 

10.1 - Càlcul de resistència del submarí 
 
He cregut necessari realitzar un estudi sobre la resistència del casc del submarí, per 

poder saber així almenys d’una forma aproximada la profunditat màxima a què aquest 

pot treballar. 

Tot i que el temari d’aquests càlculs surt dels límits del treball, he cregut necessari 

incloure’ls per així poder tenir una idea real i pràctica del submarí. 

 

θ r  = resistència del material (metacrilat) 
 
θ r  =72 kg/cm2 

 

θ t  =   
 

 = radi mitjà del cilindre  
 

 = pressió (kg/cm2) 
 

 = espessor 
 
θ t = θ r 
 

72 =   
 

 =  
 

 = 4 kg/cm2                
 
H = 40 m de profunditat   
 
Profunditat de Trencament 
 
 

 

 
 

Coeficient de seguretat = 2 
 

 = 36 kg/cm2 

 

 =   
 

 = 2 kg/cm2 

 
H = 20 m de profunditat 
 
Profunditat de servei 
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10.2- Croquis i plànols inicials 
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10.3- Plànols detallats 
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