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Resum 

En aquest document es troben diferents seccions en forma d’annexos de la Memòria Disseny i 

modelització del tren de potència del vehicle elèctric CAT 07e de Formula Student. 

La secció A correspon al Glossari del projecte. 

De les seccions C a I són apartats, simulacions, figures i taules que s’han agrupat als Annexos ja que es 

consideraven menys rellevants que altres introduïts a la Memòria o per a reduir el contingut del nucli 

del projecte. 

Finalment, la secció B dels Annexos està dedicada a l’explicació i desenvolupament d’un dels objectius 

principals d’aquest projecte, el programa realitzat amb Matlab. En aquest apartat es pot veure la 

descripció de cadascuna de les parts que composen la interfície i la utilització que té cadascuna en el 

disseny, anàlisi i estudi del tren de potència d’un vehicle elèctric de Formula Student. 

Afegir que en punts dels Annexos, es fa referència a certs documents inclosos a la bibliografia de la 

Memòria. Es podran distingir aquestes referències bibliogràfiques a l’estar indicades amb la 

nomenclatura [Número]. 
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A. Glossari 

Sigles, Acrònims 

  

Símbols 

B Coeficient viscós de frec 

cos𝜑  Factor de potència 

𝑒𝑑  Error eix directe 

𝑒𝑞  Error eix de quadratura  

𝑓𝑒  Freqüència elèctrica 

𝑓𝑚  Freqüència mecànica 

fref Freqüència de referència 

𝑓𝑠  Freqüència de sincronisme 

𝑓𝑠𝑤  Freqüència de commutació 

𝐻𝑟  Camp equivalent generat al rotor 

𝐻𝑠  Camp equivalent generat a l’estator 

i Relació de transmissió 

AIR  Accumulator Isolation Relay 

AMS Accumulator Management System 

BMS Battery Management System 

DSP Digital Signal Processor 

EMI Electro Magnetic Interference 

ESF Electrical Safety Form 

FOC Field Oriented Control o Control de Camp Orientat 

HVD High Voltage Disconnect 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 

IMD Insulation Monitoring Device 

PCB Printed Circuit Board 

PMSM Permanent Magnet Synchronous Machine 

RoHS Restriction of Hazardous Substances 

SAE Society of Automotive Engineering 

SRF-PLL Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop 

SVPWM Space Vector Pulse Width Modulation 
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IC Corrent de col·lector 

Iα Corrent en l’eix alpha (Clarke) 

Iβ Corrent en l’eix beta (Clarke) 

Id Corrent directe 

Iq Corrent de quadratura 

Iref Corrent de referencia 

J Moment d’inèrcia 

Jm Inèrcia mecànica  

Ke Constant del motor que relaciona tensió i velocitat (Vs/rad) 

𝑘𝑖 díode Factor exponent per relació corrent amb pèrdues per commutació (0.6) 

Kt Constant del motor que relacion parell i corrent (Nm/A) 

𝐾𝜓   Constant de flux magnètic 

𝑘𝑣 díode Factor exponent per relació voltatge amb pèrdues per commutació (0.6) 

𝑘𝑣 IGBT Factor exponent per dependència del voltatge amb la freqüència (1.3-1.4) 

Lqd Inductància de quadratura i directe 

𝑚𝑎  Índex de modulació 

𝑝 Nombre de parell de pols 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐  Potència activa elèctrica 

𝑃𝑖  Potència elèctrica de la tensió induïda 

𝑃𝑚𝑒𝑐  Potència mecànica 

𝑃𝑝  Potència perduda 

𝑃𝑝,𝑅𝑠  Potència perduda a la resistència de l’estator 

𝑟𝐶𝐸  Resistència col·lector emissor 

Rs Resistència de fase de l’estàtor 

𝑅𝑡ℎ,𝐷  Resistència tèrmica díode 

𝑅𝑡ℎ(𝑗−𝑐)  Resistència tèrmica entre unió i capsa 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐  Potència aparent elèctrica 

𝑇𝑎  Temperatura ambient 

Ta, Tb i Tc  Temps de conducció d’un dels semiconductors de cada una de les 3 branques 

de l’inversor 

Td Parell degut a la fricció 

Te Parell electromagnètic 

𝑇ℎ    Temperatura element  

𝑇𝑗  Temperatura unió 

Tl Parell degut a la càrrega aplicada a l’eix de sortida del motor 

Tref Temperatura de referència 
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𝑇𝐶𝐸𝑠𝑤 i 𝑇𝐶𝐸𝑟𝑟 Coeficient de temperatura de pèrdues per commutació (0.003 i 0.006 1/K, 

respectivament) 

toff Temps de bloqueig (tall) d’un semiconductor 

ton Temps de conducció d’un semiconductor 

𝑣𝛼  Tensió en l’eix alpha (Clarke) 

𝑣𝛽  Tensió en l’eix beta (Clarke) 

𝑣𝑑  Tensió eix directe (Park) 

𝑣𝑞  Tensió eix quadratura (Park) 

𝑉𝑎𝑐  Tensió de línia 

VCE Tensió col·lector emissor 

VGS Tensió porta surtidor 

𝑉𝑚à𝑥  Tensió màxima 

Vref Tensió de referència 

𝑉𝑟𝑚𝑠  Tensió eficaç  

𝑉𝑠
𝑚𝑎𝑥   Tensió màxima sintetitzable 

VTH Tensió llindar 

𝛿  Angle de càrrega 

𝛿𝐻  Angle de desfasament entre imants d’estator i rotor 

𝜂𝑚𝑜𝑡  Rendiment del motor 

𝜓𝑟  Flux del rotor 

𝜔𝑒 Velocitat angular elèctrica 

𝜔𝑚  Velocitat angular mecànica 

𝜔𝑠   Velocitat angular de sincronisme  

Γ  Parell 

θ Angle del rotor 
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B. Programa de càlcul. Tren de potència ETSEIB Motorsport 

En aquest annex s’explica el programa desenvolupat, un dels objectius principals del projecte. Es tracta 

d’un programa de càlcul de diferents aspectes relacionats amb el tren de potència del vehicle elèctric, 

a partir d’una interfície feta amb el programa Matlab. 

Permet analitzar, calcular i entendre diferents conceptes i paràmetres al voltant dels elements que 

conformen el sistema elèctric.  

Per a la realització d’aquesta interfície, ha sigut important l’estudi dels diferents elements que 

conformen el Tren de potència i dels aspectes a tenir en compte en el seu disseny, per optimitzar el 

funcionament o per Normativa. 

 

Figura B.1 Pantalla principal de la interfície 

A la Figura B.1 es pot veure la pantalla principal del programa un cop seleccionada la carpeta que el 

conté i s’hagi obert al Matlab. Per obrir i iniciar l’aplicació, s’ha d’executar la següent comanda a la 

Command Window:  >>pfc (com es pot veure a la Figura B.2). 
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Figura B.2 Pantalla inicial del programa Matlab 

Un cop iniciat el programa, clicant al botó Tren de potència, s’obrirà la finestra de la Figura B.3, on es 

trobaran les diferents opcions que disposa el programa de càlcul. 

 

Figura B.3 Opcions disponibles al programa 

 

Per al correcte funcionament de l’aplicació, cal anar introduint els valors a cada pantalla que s’entra, 

clicant sobre la casella corresponent. En cas contrari, pot ser que no es realitzin els càlculs correctament 

per la dependència que hi ha entre els paràmetres de les expressions definides. Seria necessari fer un 

repàs de tots els valors, passant casella per casella, i prémer Intro o Enter perquè el programa reconegui 

el valor actualitzat. 

Fitxers del 

programa 

Command Window 

amb comanda per 

iniciar el programa 
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A més, com es pot veure, es disposa d’un botó Ajuda. Aquest obrirà una finestra on s’explica de manera 

breu, les opcions que disposa la interfície en la que es troba l’usuari en aquell moment. 

 

Entrant a la opció Bateries, es troba una pantalla com la que es pot veure a la Figura B.4. Es disposa 

d’una zona d’introducció de dades, les quals són algunes de les especificacions més importants i a tenir 

en compte del model de bateries utilitzat. Els paràmetres requerits per a la realització dels càlculs són: 

la capacitat, les tensions mínima, màxima i nominal, la impedància interna i la capacitat màxima de 

descàrrega (un valor X acompanyat per una C, com a exemple de les bateries de Melasta, 15C).  

 

Figura B.4 Configuració de bateries 

Introduïts aquests valors, es procedeix a definir la configuració sobre la que es vulguin realitzar els 

càlculs: s’indiquen els nombre de cel·les utilitzades en sèrie i el nombre de branques paral·leles, si 

s’escau, a utilitzar. A l’exemple s’utilitzen dos branques paral·leles de 140 cel·les cadascuna, fent un 

total de 280 cel·les. Amb aquests valors es realitzen els càlculs que es poden veure al quadre 

Configuració de cel·les. 

Es poden realitzar càlculs de dimensionament a través del quadre Volum i pes, que permet determinar 

el volum total en mm3 i el pes total en grams, a partir de les 4 especificacions indicades i del nombre 

total de cel·les utilitzades. 

Valors  

introduïts per 

l’usuari 

Valors  

calculats pel 

programa 

Permet tornar 

a la finestra 

d’opcions del 

programa 

Apareix una 

finestra que 

documenta 

sobre la pantalla 

actual 
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Altres càlculs a realitzar són els referents a l’energia disponible i les pèrdues. Mitjançant el corrent 

demanat en un cert instant (ha de ser inferior al valor calculat a Intensitat màxima de descàrrega del 

quadre de Configuració de cel·les) i la resistència interna equivalent, determinada a partir del 

paràmetre resistiu i de la configuració de les cel·les, es determinen les pèrdues associades en Watts. 

Aquest és un valor aproximat, però important ja que permet fer-se una idea de la potència a dissipar 

en forma de calor, i per tant, de les necessitats de la refrigeració a dissenyar.  

Pel que fa a l’Energia, es pot determinar la pròpia d’una cel·la segons la seva capacitat i la tensió a la 

que es trobi (valor a indicar) o la global de la configuració establerta. D’aquesta manera es coneix 

l’energia total mínima, màxima i nominal del conjunt, segons la capacitat total disponible i les tensions 

determinades al quadre Configuració de cel·les. A més, es pot conèixer l’eficiència aproximada segons 

les pèrdues definides. 

Finalment, mitjançant l’expressió de Peukert, es pot saber un valor del temps de descarrega de 

bateries, tenint en compte la capacitat total disponible, segons la configuració definida. Aquesta 

expressió depèn també del corrent demanat i de la constant de Peukert, la qual és funció del tipus de 

bateria emprada. En el cas de les bateries utilitzades, s’ha pogut definir que la constant oscil·la entre 

1,1 i 1,35. Cal dir que aquesta expressió, no proporciona un valor concloent, ja que es tracta d’una 

fórmula que treballa amb valors constants de corrent sol·licitat i en el cotxe, aquest valor anirà variant 

de la mateixa manera que ho farà el parell. Per això, només es tracta d’una aproximació a la durabilitat 

real, suposant un valor ponderat de corrent. 

t =
C

In
                             (B.1) 

Amb el botó de Tornar a Inici, es retrocedeix a la finestra de Tren de potència, per poder accedir a altres 

opcions. Clicant sobre la opció de Bus de contínua, es veurà una finestra amb diferents opcions de 

dimensionament i càlcul, com es pot veure a la Figura B.5. 
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Figura B.5 Opcions de dimensionament del bus de contínua 

Si es va a la opció de Precharge, es podrà dimensionar el circuit de precàrrega, definint la configuració 

de resistència equivalent a disposar, la capacitat del condensador introduït i la tensió de bateries total. 

 

Figura B.6 Circuit de precàrrega 

L’interval de temps que es vulgui visualitzar es pot ajustar a la casella de Temps, com s’indica a 

l’exemple. Aquest valor s’ha de ficar amb el format Inici:Increment de temps:Final perquè el programa 

ho reconegui. Un cop introduïts els diferents paràmetres (cal prémer Intro o Enter perquè el programa 

reconegui el canvi de valor a la casella, com s’ha esmentat anteriorment) i fets els càlculs 

corresponents, es clica sobre el botó plot per obtenir representats els gràfics corresponents al 

percentatge de tensió de bateries que s’ha precarregat i al corrent circulant.  

Valors  

calculats pel 

programa 

Valors  

introduïts per 

l’usuari 
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De la mateixa manera, amb el botó Discharge es pot dimensionar el circuit de descàrrega sota les 

mateixes condicions que el de precàrrega, obtenint a través de la representació, el corrent circulant i 

la caiguda de tensió. Aquests són punts a analitzar per Normativa. 

 

Figura B.7 Circuit de descàrrega 

Finalment, dins de la opció Bus de contínua, es pot realitzar el càlcul del Condensador associat a aquests 

circuits i dels condensadors ràpids (Snubbers) associats als semiconductors com a protecció, tal i com 

s’ha comentat a la Memòria. Com es pot apreciar a la Figura B.8, a la part superior esquerra 

s’introdueixen els paràmetres elèctrics requerits per a determinar la capacitat necessària del 

condensador del bus de contínua.  

Els valors a introduir són: la intensitat a aplicar al motor (en el cas exemple un valor del corrent sol·licitat 

durant certes proves), el factor de potència associat al tipus de motor, la tensió màxima de bateries, 

l’arrissat de tensió màxim desitjat i la freqüència de commutació a la que treballa el sistema (els 

semiconductors). A partir d’aquests valors s’aconsegueix la capacitat requerida, seguint les fórmules 

que es presenten a continuació: 

Ic,rms =
1

√2
Imotor,rms                                         (B.2) 
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Figura B.8 Dimensionament dels condensadors 

Pel dimensionament del condensador, es té en compte el cas més desfavorable. Aquest es determina 

a partir del tipus de modulació utilitzada, en el cas estudiat, l’SVPWM. Aquesta modulació considera la 

definició de cada vector tensió, com la combinació de dos dels sis vectors no nuls i els dos nuls. Quan 

un dels vectors nuls s’aplica, la càrrega queda curtcircuitada a través dels díodes situats en paral·lel als 

IGBTs [11] [16]. En aquest instant, el corrent provinent del bus de contínua és zero. Per tant, per definir 

el cas més desfavorable, s’ha de considerar que el temps d’aplicació dels vectors nuls és mínim 

(idealment zero) i per tant, l’amplada del pols de tensió aplicat serà màxim. 

T1,2 = Tα + Tβ                                      (B.3) 

ic = C
dvc

dt
→ C =

ic∆t

∆vc
→ C =

Ic,rms·
1

f commutació

Vdc·arrissat(%)
                                           (B.4) 

Es considera que l’interval de temps d’aplicació del pols de tensió és tot el període, per a dimensionar 

el condensador en el cas més desfavorable, i per tant, depèn de la freqüència de commutació. A més, 

el condensador realitza la funció de filtre, per això la variació de tensió es defineix com un arrissat del 

valor de tensió màxima.  

Es poden realitzar càlculs associats a la temperatura i a les pèrdues al quadre de Paràmetres. Definida 

la càrrega del condensador (Coulombs) a través de la tensió i la capacitat, es poden determinar la 

temperatura al condensador, mitjançant les característiques a introduir de temperatura ambient, punt 
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més calent, resistència tèrmica i impedància interna. Donats aquests valors, es poden conèixer les 

pèrdues en forma de calor. A continuació, s’indiquen les expressions utilitzades. 

Tcondensador,màx. = Tambient + Pcondensador · Rth → Pcondensador =
Thotspot−Tambient

Rth
           (B.5) 

Pcondensador = Rinterna equivalent · Ic,rms
2                    (B.6) 

 

Com a detall, es pot determinar la capacitat dels condensadors ràpids o Snubbers, esmentats 

anteriorment. Únicament és necessari conèixer la tensió de bateries màxima, la intensitat màxima que 

pugui circular (a l’exemple es considera el pic que s’ha arribat a donar al cotxe en proves) i la 

inductància associada as semiconductor. A partir d’aquests valors es determina la capacitat: 

EL,semiconductor =
1

2
Lp · imax

2                                   (B.7) 

Csnubber =
2·EL,semiconductor

Vdc
2                                   (B.8) 

Finalment, es dóna la possibilitat de realitzar el càlcul de la capacitat total, segons la configuració 

introduïda de condensadors i la capacitat unitària. El càlcul es realitza segons les següents expressions: 

Associació en Paral·lel 

Qi = Ci · Vi → Q𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Q1 + Q2 + ⋯ = Qi i V = V1 = V2 = ⋯ = Vi → Ctotal = ∑Cn = Ci     (B.9) 

Associació en Sèrie 

Qi = Ci · Vi → Q = Q1 = Q2 = ⋯ = Qi i V𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = V1 + V2 + ⋯ = Vi →
1

Ctotal
= ∑

1

Cn
=

1

Ci
      (B.10) 

On n correspon al número de condensadors en sèrie o paral·lel. 

Tenint en compte aquestes expressions i la combinació entre elles, es determina la capacitat total de 

les possibles configuracions de condensadors. 

L’apartat corresponent a Inversors i Motors permet calcular i analitzar diferents aspectes: potència del 

convertidor, tensió desenvolupada a la sortida d’aquest, pèrdues per commutació i conducció al 

semiconductor i al díode situat en paral·lel a cada transistor, paràmetres teòrics relacionats als motors 

i diferents temperatures, tal i com es pot veure a la Figura B.9. 
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Figura B.9 Inversors i Motors 

Mitjançant la configuració definida de les cel·les, s’obté la tensió del bus de contínua. A partir d’aquest 

valor es poden conèixer els termes de tensió a la sortida del convertidor [2] [11]. 

Vac,màx. =
Vbus

√2
                  (B.11) 

Vac = 0,61 · Vbus                 (B.12) 

Altres paràmetres requerits en els càlculs són: la intensitat demanada a bateries per transmetre als 

motors i obtenir parell, el nombre de transistors per convertidor (segons el model utilitzat), el nombre 

de convertidors (normalment depèn del nombre de motors instal·lats) i el factor de potència associat 

al sistema. Aquests seran utilitzats per als càlculs de potència dels convertidors i dels motors. 

Mitjançant les especificacions dels transistors utilitzats, es poden saber les pèrdues associades al 

semiconductor i al díode instal·lat com a protecció. Les equacions següents desglossen el càlcul [7]: 

Pconducció,transistor = (
1

2π
+

ma cosφ

8
) · VCE0(Tj)I1 + (

1

8
+

ma cosφ

3π
) · rCE(Tj)I1

2          (B.13) 

Pcommutació,transistor = fsw(Eon + Eoff)
√2

π

I1

Iref
· (

Vdc

Vref
)
kv

· (1 + TCEsw · (Tj − Tref))         (B.14) 

Pconducció,díode = (
1

2π
−

ma cosφ

8
) · VF0(T)I1 + (

1

8
−

ma cosφ

3π
) · rF(Tj)I1

2           (B.15) 
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Pcommutació,díode = fswErr (
√2

π

I1

Iref
)
ki

· (
Vdc

Vref
)
kv

· (1 + TCErr · (T1 − Tref))          (B.16) 

Els paràmetres que es poden veure, corresponen a valors proporcionats a les especificacions. Es té en 

compte, de les expressions de commutació, que Tj i T1 es poden considerar iguals a la Tref. Les constants 

kv i ki són paràmetres característics, d’un valor aproximadament fix (l’indicat al programa). L’índex de 

modulació (equació E.4) i el factor de potència depenen del sistema definit. La freqüència fsw és la de 

commutació dels semiconductors i els valors Eon, Eoff i Err són termes energètics, de pèrdues produïdes 

als transistors i díodes, que venen tabulats o en gràfics. Finalment, les variables Vdc, I1, Vf0, rF, VCE0 i rCE 

són termes fixats per l’usuari (els dos primers) o proporcionats pel fabricant en les especificacions (els 

últims), mentre que Vref i Iref són valors de referència establerts pel fabricant. 

Un cop definides les pèrdues de cada element i tipus, es procedeix al càlcul total: 

Pcond(inversor) = Pcond(igbt+D)  · nigbt → Pcond,total = Pcond(inversor) · nconvertidors         (B.17) 

Pcomm(inversor) = Pcomm(igbt+D)  · nigbt → Pcomm,total = Pcomm(inversor) · nconvertidors        (B.18) 

Pinversor = Pcond(inversor) + Pcomm(inversor)              (B.19) 

Pradiador = Pinversor · nradiadors/inversor              (B.20) 

Respecte la part de Paràmetres motors, s’introdueixen valors bàsics com: les constants característiques 

del motor, la relació de transmissió, el diàmetre de roda utilitzada o el número de motors emprats. 

Mitjançant aquests paràmetres i altres calculats, es determinen: 

- Parell realitzat a l’eix del motor i a la roda. 

- Velocitat angular a l’eix del motor i a la roda. 

- Potència mecànica teòrica desenvolupada als motors. 

- La velocitat màxima teòrica del vehicle sense tenir en compte les inèrcies, friccions ni el 

propi pes. 

A més, es pot veure unes caselles blaves que permeten realitzar el càlcul de potència mecànica, a través 

de la introducció d’una parell (Nm) i una velocitat (rpm). 

Pmecànica(W) = Γ (Nm) · ω (rpm) ·  
2π

60
                (B.21) 

On el factor 2π
60⁄  permet el pas de revolucions per minut a rad/s per obtenir la potència mecànica en 

Watts. 
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Cal tenir en compte, que aquests càlculs són teòrics i donen una aproximació que no s’ajusta a la 

realitat ja que cada motor disposa d’una corba característica que limita la potència màxima realitzable, 

a través de la velocitat i el parell. A més, en les expressions utilitzades, no es consideren la influència 

del pes, la càrrega o les inèrcies i friccions. 

Finalment, es pot determinar la potència de sortida del convertidor i la intensitat màxima que es pot 

demanar a bateries, segons les equacions següents: 

Pmàx = √3 · Vac · Iac · nconvertidors               (B.22) 

Idc,màx. =
Pmàx

Vbus
                  (B.23) 

La pantalla Inversors i Motors de la Figura B.9 dóna la opció d’accedir a una finestra de càlcul de 

temperatures, a través del botó localitzat a la part inferior dreta, Càlcul Temp. 

 

Figura B.10 Càlcul de temperatures 

Mitjançant les expressions teòriques indicades a continuació, es determina la temperatura del radiador 

utilitzat al convertidor DC/AC, la temperatura dels semiconductors i la del díode associat a cada 

transistor. Aquestes expressions depenen de les pèrdues per commutació i conducció calculades a la 

finestra Inversors i Motors i de la resistència tèrmica de cada element, proporcionada pel fabricant 

corresponent. A més, s’ha de fixar una temperatura ambient de les condicions de treball del sistema.  

Tradiador = Tambient + Pradiador · Rth,radiador              (B.24) 

Tj,IGBT = Tradiador + (Pcond,igbt + Pcomm,igbt)(Rth(j−c))            (B.25) 
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Tj,Diode = Tradiador + (Pcond,D + Pcomm,D)(Rth,D)             (B.26) 

 

Una altra opció de la interfície és analitzar els estats que es poden produir, segons diferents situacions 

en el cotxe, a partir de la Màquina d’estats. Es tracta d’un sistema implementat des de la centraleta 

principal del vehicle (dSPACE), connectada amb els convertidors DC/AC per comunicació CAN, que 

comanda els diferents estats del cotxe: des de l’encesa del primer interruptor (Master Switch, Figura 

B.11) fins que es troba en estat habilitat per a córrer. 

 

Figura B.11 Interruptors principals 

Els estats definits, venen marcats per requeriments de Normativa. A continuació, es defineix cada un 

d’ells: 

- Inicial: Estat del vehicle des del moment en el que s’encén. En aquest estat s’habilita la part 

de baix voltatge (24 V) i d’aquesta manera es posen en marxa les parts corresponents a 

l’electrònica (unitats de control electrònic de la part de davant i darrere del cotxe, pantalla 

del pilot i centraleta principal del vehicle), els convertidors DC/AC (part de processament) i 

les comunicacions via CAN entre els elements esmentats. 

- Precàrrega: S’habilita el circuit de precàrrega del bus de contínua per augmentar el nivell 

de tensió al voltatge de bateries. 

- Ready: S’activa quan s’aconsegueix arribar de manera correcta al 90% de la tensió de 

bateries i per tant, la càrrega del bus s’ha dut a terme. En aquest moment, la part d’alt 

voltatge es troba habilitada. 

- Run: El cotxe es trobarà en estat de córrer, un cop s’ha arribat a l’estat de Ready sense cap 

error. Per tal d’habilitar aquest estat és necessari trepitjar el fre i prémer el botó de 

començament (Start Button) de la pantalla del pilot. Aquest sistema d’encesa ve definit per 

Normativa i és com a mesura de seguretat, per evitar que el vehicle es pugui posar en marxa 
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sense fer-ho el pilot de l’equip. Habilitat aquest estat, el cotxe ja es troba en total 

funcionament. 

- Alarma: És un estat que s’activa en cas que es produeixi algun error que pugui afectar al 

funcionament del vehicle. Es pot donar per fallida en les comunicacions, en algun 

component directe de la part d’electrònica o pel salt d’alguna protecció interna dels 

convertidors que implicaria errors en el funcionament. Activat aquest estat, el cotxe es para 

i es produeix la descàrrega controlada del bus de contínua, a través del circuit RC de 

descàrrega, reduint a zero el voltatge de la part d’alta tensió per seguretat.  

Per això, es disposa de la pantalla que es pot veure a la Figura B.12, on es tenen en compte els elements 

i aspectes que poden influir en un canvi d’estat al vehicle, per tal d’estudiar-los i analitzar-los d’una 

manera més visual. 

 

Figura B.12 Màquina d’estats 

L’establiment d’un estat o altre depèn de la realització dels passos requerits per posar en marxa el 

vehicle, dels elements que formen el sistema o dels possibles errors i fallides que es puguin produir. 

En el programa, la introducció d’un 1 implica que l’element està encès o activat i introduir un 0, suposa 

tot el contrari. En la casella Tensió de bus, com es pot veure a la figura anterior, s’introdueix el valor de 

la tensió del bus de contínua en cada instant, fet que marca l’estat de la casella Led tractive System i 

per tant, si el tren de potència està completament connectat o no. 

Un cop el vehicle es troba en estat Inicial, és important que el Safety Circuit estigui habilitat. Aquest és 

el que permet la potència al cotxe, ja que quan està tancat, l’energia flueix pel sistema de control i AIRs 
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fins als motors. És un circuit format per dues parts: la de control (dominant) i la de tracció. El formen 

diferents elements i unitats que queden fora de l’abast del projecte (interruptors Masters, BOTS, 

Interlock, interruptor per inèrcia...). 

A continuació, es presenta un diagrama que marca els estats i camins possibles entre ells. Aquesta part 

del programa intenta recrear el comportament del cotxe a cada canvi que es produeixi, per tal 

d’analitzar i aprendre com actua en cada ocasió. 

 

 

Figura B.13 Diagrama de la màquina d’estats 

Finalment, a la finestra de Control, es permet estudiar el control del vehicle per dos costats: el control 

de camp orientat i l’estimació de la posició del flux del rotor, a través dels sistemes explicats a la 

Memòria. A la Figura B.14 es pot veure les dues opcions a analitzar. Cadascuna depèn d’un Model de 

Simulink, el qual es troba a la mateixa carpeta que el programa, i que s’obrirà al fer clic sobre la casella 

que l’usuari desitgi.  

Com es pot veure dins del quadre de Control de parell, s’estableixen diferents opcions d’anàlisi en 

funció del que l’usuari vulgui veure representat a través del Model de Simulink. Les opcions disponibles 

són: els corrents de les tres fases entre convertidor DC/AC i Motor, els corrents directe i quadratura, 

les tensions de sortida del convertidor, el parell o la velocitat i la posició del flux proporcionades pel 

model del motor PMSM de la llibreria de Simulink. 



Disseny i modelització del tren de potència del vehicle elèctric CAT 07e de Formula Student  25 

 

Fernando Álvaro Castro   

 

Figura B.14 Pantalla de control 

A l’obrir una de les opcions de control de parell (triga un temps ja que ha d’obrir el model de Simulink), 

la pantalla que es veu és la representada a la Figura B.15, on s’observen diferents parts.  

   

Figura B.15 Pantalla de control de parell amb visualització dels corrents de fase 

La part de Paràmetres, correspon a aquells valors que es poden modificar des del programa i que 

afectaran al Simulink. Aquests es poden modificar amb la casella Valor, on s’escriurà el valor teclejant, 

o a través de la barra slider. Les variables són: les constants proporcional i integral de cada controlador 

PI (de l’eix directe i del de quadratura), la tensió de referència del càlcul del SVPWM i de bateries (bus 

Paràmetres a variar 

mitjançant l’Slider o el 

quadre d’introducció de 

valor. Modifica el valor 

en el model Simulink. 

Clicant, es realitza la 

simulació del model de 

Simulink i, completada, 

es guarda el resultat al 

llistat. 
Quadre de llistat de 

resultats que visualitza 

diferents simulacions i 

els valors assignats a 

cada variable en cada 

cas. 
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DC), el parell realitzat a l’eix de sortida del motor i la consigna Iq realitzada i desitjada (normalment 

aquests dos últims valors coincidiran). 

Un cop ajustats els valors, es fa clic sobre la opció Simular i guardar resultats, per a que el model es 

posi a córrer i simuli els paràmetres introduïts sobre el model de Simulink. Quan hagi finalitzat, apareix 

al Llistat de resultats cada una de les simulacions fetes, tenint la opció d’eliminar o representar 

cadascuna d’elles i obtenir els outputs abans esmentats. Al tancar el model i Tornar a Control o a Inici, 

pregunta si es vol guardar el model ja que s’ha modificat. Això passa per la variació dels paràmetres 

respecte al valor inicial i per tant, no cal guardar en cap cas. 

La metodologia és la mateixa en el cas de l’anàlisi del control i estimació de la posició del flux del rotor. 

Els paràmetres a variar donen les següents opcions a provar: una acceleració específica, variant 

l’acceleració desitjada i la rampa d’adquisició d’aquest valor, variar la velocitat desitjada en el cas de 

realitzar un cas amb acceleració nul·la (la que s’indiqui) o una acceleració partint d’una velocitat 

concreta. D’aquesta manera es pot veure el comportament en el càlcul de la posició i la resposta 

produïda en l’angle, segons la modificació dels paràmetres comentats. 

 

Figura B.16 Càlcul de la posición del flux del rotor 

Finalment, s’explica el codi que permet realitzar la part del Control de l’aplicació. Aquest codi té la 

particularitat de permetre connectar la interfície GUI amb Simulink, per això es procedeix a la seva 

descripció, com s’ha fet a la Memòria amb certes línies del codi utilitzat. 

Paràmetres a variar 

mitjançant l’Slider o el 

quadre d’introducció de 

valor. Modifica el valor 

en el model Simulink. Es 

pot variar l’acceleració, 

el pendent de la rampa 

per adquirir aquesta 

acceleració o la velocitat 

(rad/s). 

Llistat de les simulacions 

fetes amb els valors 

fixats als paràmetres. 

Representació del sistema 

SRF-PLL utilitzat. 
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Primer, s’introdueix la funció que permet obrir el model de Simulink, un cop s’ha clicat sobre una de 

les opcions que es proporciona a la finestra de la Figura B.14. Aquesta funció obrirà el model que 

s’indiqui a la comanda que acompanya a l’if isempty, en aquest cas, control_parell5. Aquesta acció fa 

que l’obertura de la finestra del control i del model de Simulink, trigui un cert temps després de clicar.  

A més, aquesta funció introdueix els valors inicials disposats a la GUI (a l’String de cada variable) en el 

model Simulink. Per això, s’introdueix la comanda set_param, acompanyada de la localització de la 

variable en el bloc corresponent del model, en aquest cas, control_parell5.  

Per fer més comprensiu el que s’acaba d’explicar, s’introdueix un exemple: handles.a fa referència a 

un paràmetre dels que es pot modificar a la finestra de control de parell de la Figura B.15, en concret, 

la constant proporcional de l’eix directe. El valor que disposa inicialment a l’String (100) es fixa sobre 

el model amb la comanda set_param, indicant el lloc i bloc en el que es troba aquest paràmetre 

('control_parell5/Space Vector PWM/PID Controller1', 'P'). 

 

function model_open(handles) 
% Make sure the diagram is still open 
  if  isempty(find_system('Name','control_parell5')), 
    open_system('control_parell5'); open_system('control_parell5') 
    figure(handles.tensionsout) 
    % Put  values from the GUI into the Block dialogs 
    set_param('control_parell5/Space Vector PWM/PID Controller1', 'P',... 
        get(handles.a,'String')) 
    set_param('control_parell5/Space Vector PWM/PID Controller1','I',... 
        get(handles.b,'String')) 
    set_param('control_parell5/Space Vector PWM/Constant','Value',... 
        get(handles.c,'String')) 
    set_param('control_parell5/Space Vector PWM/PID Controller', 'P',... 
        get(handles.d,'String')) 
    set_param('control_parell5/Space Vector PWM/PID Controller','I',... 
        get(handles.e,'String')) 
    set_param('control_parell5/Powertrain/Constant','Value',... 
        get(handles.f,'String')) 
    set_param('control_parell5/Vdc', 'Value',... 
        get(handles.g,'String')) 
    set_param('control_parell5/Powertrain/DC Voltage Source', 

'Amplitude',... 
        get(handles.h,'String')) 
  end 

%endfunction model_open 

A continuació, s’introdueix un dels paràmetres modificables de la finestra. A diferència de la 

definició de les variables en altres pantalles, aquí es defineix una que pot ser introduïda teclejant o 

a través de la barra Slider, establint un límit màxim i mínim del paràmetre (a l’exemple entre 0 i 
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500). A més, es té en compte la possible actualització o canvi de valor, el qual s’haurà d’ajustar en 

el model cada cop i també a la casella de Valor si es modifica des de l’Slider o al revés. 

 

function a_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to a (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of a as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of a as a 

double 
 model_open(handles) 
  % Get the new value for the Kf Gain 
  NewStrVal = get(hObject,'String'); 
  NewVal = str2double(NewStrVal); 
  % Check that the entered value falls within the allowable range 
  If isempty(NewVal) || (NewVal< 0) || (NewVal>500), 
    % Revert to last value, as indicated by KfValueSlider 
    OldVal = get(handles.aslider,'Value'); 
    set(hObject,'String',OldVal) 
  else 
    % Set the value of the KfValueSlider to the new value 
    set(handles.aslider,'Value',NewVal) 
    % Set the Gain parameter of the Kf Gain Block to the new value 
    set_param('control_parell5/Space Vector PWM/PID Controller1', 

'P',NewStrVal) 

  end 

Un cop definits els paràmetres, es procedeix a simular el programa i el model Simulink, mitjançant 

les línies de codi presents a continuació. Es defineix un vector que inclou el temps, l’estat i la sortida 

corresponents a la simulació del model. Es genera una estructura de dades on es guarden els valors 

de la simulació, anomenada ResultsData. Es fixa una longitud i format per aquesta estructura. 

Posteriorment s’obtenen els valors dels paràmetres que es poden modificar, corresponents a la 

simulació actual, i s’assignen i guarden als espais creats a ResultsData. Finalment, es construeix el 

nou llistat de resultats segons els elements guardats a ResultsData. 

 

function simulate_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to simulate (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% --- Executes on selection change in ResultsList. 
  [timeVector,stateVector,outputVector] = sim('control_parell5'); 
   % Retrieve old results data structure 
  if isfield(handles,'ResultsData') && ~isempty(handles.ResultsData) 
    ResultsData = handles.ResultsData; 
    % Determine the maximum run number currently used. 
    maxNum = ResultsData(length(ResultsData)).RunNumber; 
   ResultNum = maxNum+1; 
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  else  

% Set up the results data structure 
    ResultsData = struct('RunName',[],'RunNumber',[],...                     

'KpD',[],'KiD',[],'KpQ',[],'KiQ',[],'ConsignaIq',[],'ParellTm',[],'Tensio

SVPWM',[],'TensioBateries',[],'timeVector',[],'outputVector',[]); 
    ResultNum = 1; 
  end 
 if isequal(ResultNum,1), 
    %--Enable the Plot and Remove buttons 
    set([handles.borrar,handles.plot],'Enable','on') 
  end 

   
  % Get values to store with the data and put in the results list. 
  kpd = get(handles.aslider,'Value'); 
  kid = get(handles.bslider,'Value'); 
  kpq = get(handles.dslider,'Value'); 
  kiq = get(handles.eslider,'Value'); 
  ciq = get(handles.cslider,'Value'); 
  tm = get(handles.fslider,'Value'); 
  vsvpwm = get(handles.gslider,'Value'); 
  vbat = get(handles.hslider,'Value'); 

   
  ResultsData(ResultNum).RunName = ['Run',num2str(ResultNum)]; 
  ResultsData(ResultNum).RunNumber = ResultNum; 
  ResultsData(ResultNum).KpD = kpd; 
  ResultsData(ResultNum).KiD = kid; 
  ResultsData(ResultNum).KpQ = kpq; 
  ResultsData(ResultNum).KiQ = kiq; 
  ResultsData(ResultNum).ConsignaIq = ciq; 
  ResultsData(ResultNum).ParellTm = tm; 
  ResultsData(ResultNum).TensioSVPWM = vsvpwm; 
  ResultsData(ResultNum).TensioBateries = vbat; 
  ResultsData(ResultNum).timeVector = timeVector; 
  ResultsData(ResultNum).outputVector = outputVector; 

   
  % Build the new results list string for the listbox 
  ResultsStr = get(handles.ResultsList,'String'); 
  if isequal(ResultNum,1) 
    ResultsStr = {['Run1          ',num2str(kpd),'   ',num2str(kid),'   

',num2str(kpq),'   ',num2str(kiq),'   ',num2str(ciq),'   ',num2str(tm),'   

',num2str(vsvpwm),'   ',num2str(vbat)]}; 
  else 
    ResultsStr = [ResultsStr; {['Run',num2str(ResultNum),'          

',num2str(kpd),'   ',num2str(kid),'   ',num2str(kpq),'   ',num2str(kiq),'   

',num2str(ciq),'   ',num2str(tm),'   ',num2str(vsvpwm),'   

',num2str(vbat)]}]; 
  end 
  set(handles.ResultsList,'String',ResultsStr); 
  % Store the new ResultsData 
  handles.ResultsData = ResultsData; 

  guidata(hObject,handles) 
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Un cop simulats i guardats els paràmetres de la simulació, es procedeix a la representació dels 

resultats obtinguts per a la variable de sortida escollida. Per això, es defineixen les línies de codi 

que es veuen a continuació a l’element plot.  

A més de definir aspectes com el color dels gràfics (segons l’ordre i nombre d’aquests visualitzats a 

l’hora), s’introdueix el codi necessari per obtenir les dades a representar, mitjançant una estructura 

iterativa (for). Fent servir la variable ctVal, es va iterant sota la condició de longitud de currentVal, 

corresponent al valor disposat a l’element ResultsList. D’aquesta manera, s’assigna a l’element 

PlotData un temps i un valor de sortida del vector generat. Finalment, es representa la variable de 

sortida, mitjançant la comanda plot i l’element que disposa de les dades. 

 

% --- Executes on button press in plot. 
function plot_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to plot (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
currentVal = get(handles.ResultsList,'Value'); 

  
  % Get data to plot 
  legendStr = cell(length(currentVal),1); 
  plotColor = {'b','g','r','c','m','y','k'}; 
  for ctVal = 1:length(currentVal); 
    PlotData{(ctVal*3)-2} =    

handles.ResultsData(currentVal(ctVal)).timeVector; 
    PlotData{(ctVal*3)-1} = 

handles.ResultsData(currentVal(ctVal)).outputVector;     
    numColor = ctVal - 7*( floor((ctVal-1)/7) ); 
    PlotData{ctVal*3} = plotColor{numColor}; 
    legendStr{ctVal} = [handles.ResultsData(currentVal(ctVal)).RunName] 
  end 

  
  % If necessary, create the plot figure and store in handles structure 
  if ~isfield(handles,'PlotFigure') || ~ishandle(handles.PlotFigure), 
    handles.PlotFigure = figure('Name','Simulació de la tensió entre les 

fases A i B','Visible','off',... 
                                

'NumberTitle','off','HandleVisibility','off','IntegerHandle','off'); 
    handles.PlotAxes = axes('Parent',handles.PlotFigure); 
    guidata(hObject,handles) 
  end  

  
  % Plot data 
  pHandles = plot(PlotData{:},'Parent',handles.PlotAxes); 

  
  % Make the figure visible and bring it forward 
  figure(handles.PlotFigure) 
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C. Modelització del motor amb equacions 

Modelitzar el motor, permet entendre el seu comportament i funcionament d’una manera més 

específica, així com facilitar la implementació i definició del control utilitzat en el CAT 07e. 

Al tractar-se d’un motor síncron d’imants permanents (PMSM) de 4 parell de pols, es poden definir les 

equacions d’una màquina síncrona trifàsica per un parell de pols i, posteriorment, generalitzar per a 

“p” parell de pols o en el cas concret de l’utilitzat, p=4. 

Les equacions que representen aquest motor són de la forma [3]: 

[V] = [R][I] +
d

dt
([M(θ)][I])                  (C.1) 

On la matriu [V] i [I] corresponen a vectors de les tres fases estatòriques: 

vas = rsias +
d

dt
ψas 

vbs = rsibs +
d

dt
ψbs                                                                                   (C.2) 

vcs = rsics +
d

dt
ψcs 

La tensió de les tres fases estatòriques esta constituïda per dos termes: 

- El resistiu, que correspon a la caiguda de tensió a la resistència de cada una de les tres fases. 

- El corresponent a la tensió establerta per la derivada de flux magnètic. El flux es composa 

de la part pròpia de l’estator i la generada pel camp magnètic de l’imant del rotor.  

ψabc = ψm,rotor + Lsiabc                                                            (C.3) 

On el terme Ls és una matriu que correspon a les inductàncies de cada fase i a l’efecte que suposen les 

unes sobre les altres [2]: 

Ls(θr) = [

Las(θr) Mab(θr) Mac(θr)

Mba(θr) Lbs(θr) Mbc(θr)

Mca(θr) Mcb(θr) Lcs(θr)
]                                                                 (C.4) 

On Li és la inductància de cada fase estatòrica i Mij és la inducció entre les fases. El terme corresponent 

a l’imant del rotor es pot expressar com: 
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ψm,rotor = Kψ

[
 
 
 

sin(θr)

sin (θr −
2π

3
)

sin (θr +
2π

3
)]
 
 
 

                                                       (C.5) 

Les equacions exposades en referència estatòrica, depenen de la posició del rotor. Per simplificar el 

model, es transforma d’un sistema de tres variables a un sistema de dos, en referència del rotor. 

La matriu de canvi del sistema es presenta a continuació: 

Kqd0 =

[
 
 
 
 cos(θr) cos (θr −

2π

3
) cos (θr +

2π

3
)

sin(θr) sin (θr −
2π

3
) sin (θr +

2π

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 

                                     (C.6) 

Aplicada aquesta transformació, només cal realitzar una rotació per alinear els vectors resultants amb 

l’angle rotòric i d’aquesta manera aconseguir que les equacions finals no depenguin de la seva posició. 

Tenint en compte les equacions C.2, es realitza la transformació de la part resistiva i inductiva.  

vqd0 = Kqd0vabc                                                                      (C.7) 

Cal tenir en compte el concepte per passar de la referència qd0 a abc, en el que cal aplicar la matriu 

inversa de C.6. 

Kabc =

[
 
 
 

cos(θr) sin(θr) 1

cos (θr −
2π

3
) sin (θr −

2π

3
) 1

cos (θr +
2π

3
) sin (θr +

2π

3
) 1]

 
 
 

                                             (C.8) 

Es desenvolupa la part resistiva: 

vqd0 = Kqd0(rsiabc) → vqd0 = Kqd0(rsKabciqd0)                                   (C.9) 

Tenint en compte, la propietat del producte d’una matriu per la seva inversa, s’obté, a partir de 

l’equació C.9: 

vqd0 = rsiqd0                                                                                                       (C.10) 

A continuació, es desenvolupa la part inductiva: 

vqd0 = Kqd0 (
d

dt
ψabc)                                                           (C.11) 
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A l’equació C.11 cal aplicar, com en el cas de l’equació C.9, la matriu inversa Kabc i, a través de la llei de 

la derivada d’un producte, obtenir: 

ψabc = Kabcψqd0 → vqd0 = Kqd0 (
dKabc

dt
ψqd0 + Kabc

dψabc

dt
)                             (C.12) 

Desenvolupant els productes i derivades es determina:  

dKabc

dt
=

dθr

dt

[
 
 
 

−sin(θr) cos(θr) 0

−sin (θr −
2π

3
) cos (θr −

2π

3
) 0

−sin (θr +
2π

3
) cos (θr +

2π

3
) 0]

 
 
 

                                    (C.13) 

Tenint en compte que, 

dθr

dt
= ω                                                                                                                  (C.14) 

S’obté 

Kqd0
dKabc

dt
= ω[

0 1 0
−1 0 0
0 0 0

]                                                         (C.15) 

Finalment, aplicant aquests resultats a l’equació C.11, s’obtenen les següents expressions en referència 

qd0: 

vq = ωψd +
dψq

dt
                                                                       (C.16) 

vd = −ωψq +
dψd

dt
                                                                   (C.17) 

v0 =
dψ0

dt
                                                                                    (C.18) 

Finalment, es determinen les expressions de les inductàncies referides al flux magnètic: 

ψqd0 = Kqd0(LsKabciqd0 + Kψ)                                                           (C.19) 

Les equacions simplificades en el sistema qd0 (la corresponent a 𝑣0 no s’utilitza i per tant, no s’expressa 

a continuació)  i en referència rotor, on les inductàncies ja no són funció de la posició d’aquest, queden 

[13]: 

vq = (pLq + rs)iq + ω(Ldid + Kψ)                                               (C.20) 
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vd = (pLd + rs)id − ω(Lqiq)                                                          (C.21) 

Mitjançant les equacions anteriors, el parell electromagnètic es pot expressa com [3] [16]: 

Te =
3

2
p(ψdiq − ψqid)                                                                                 (C.22) 

Desenvolupant l’equació C.22: 

Te =
3

2
p (Kψiq + iqid(Ld − Lq)) → Ld ≈ Lq(PMSM) → Te =

3

2
p(Kψiq)                                      (C.23) 

Te − Tl − Td − Bωm = J
dωm

dt
                                                         (C.24) 

A l’equació C.23 es defineixen dos parts del parell: el produït per la interacció entre corrent de l’estator 

i el flux magnètic (𝐾𝜓𝑖𝑞) i el reluctant, produït per la diferència entre inductàncies (𝑖𝑞𝑖𝑑(𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)). 

A l’equació C.24 s’aprecia una igualtat on Te correspon al parell electromagnètic, Tl al parell degut a la 

càrrega aplicada a l’eix de sortida del motor, Td el parell degut a la fricció, B és el coeficient viscós de 

frec, J el moment d’inèrcia i 𝜔𝑚 =
𝜔𝑒

𝑝
 la velocitat mecànica. 
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D. Determinacions mecàniques i de potència del motor 

Aquest apartat inclou certs aspectes addicionals, relacionats a la integració dels motors en el vehicle. 

És important conèixer des del punt de vista dinàmic, la potència que s’està realitzant i el que es 

transmet a la roda, tant en termes de velocitat com de parell. Per això, a continuació es mostren les 

expressions que permeten determinar la velocitat i el parell aproximat a la roda. Aquests valors estan 

influïts pel sistema de transmissió inserit entre el motor i la roda. 

Tal i com es pot calcular en l’aplicació realitzada amb el programa Matlab (Annex B), els càlculs 

representatius del motor, integrat al conjunt del tren de potència en el vehicle CAT 07e, tenint en 

compte la tensió nominal de la configuració de bateries (apartat 8.2), són: 

Vac,màx =
Vbus,nominal

√2
=

518

√2
= 366,3 V                                                      (D.1) 

El valor de la tensió de bus nominal correspon al tipus de cel·la escollida i la configuració establerta. 

Analitzat a l’apartat 8.2 de la Memòria. 

Tenint en compte que la constant Ke té unitats de valor eficaç, cal determinar el valor Vac,rms del càlcul 

de la tensió a la sortida del convertidor: 

Vac,rms =
Vac,màx

√2
= 259 V                                                                   (D.2) 

Mitjançant aquest, es determina la velocitat màxima a la que poden girar els motors segons aquesta 

tensió de bateries i segons el paràmetre específic de la màquina elèctrica: 

ωmàx =
Vac,rms

Ke
=

259 V

0,49 Vs/rad
·

60

2π
= 5047,7 rpm                                          (D.3) 

Si es mira únicament, la relació directa entre tensió i velocitat (freqüència), es podria afirmar que la 

configuració definida de bateries és correcta en termes de tensió d’alimentació dels motors, ja que 

realitzant els càlculs a tensió nominal de les cel·les, s’aconsegueix un 84% aproximadament de la 

velocitat màxima i límit dels motors. Cal tenir en compte, que si es considera la tensió màxima de 

bateries enlloc del valor nominal, la velocitat màxima corresponent, es troba prop del màxim 

especificat pels motors. Per això, es defineix una alarma de velocitat que pari el sistema en cas de 

superar una certa freqüència de gir, com s’analitza a l’apartat 6 de la Memòria. Això es realitza, ja que, 

en cas que s’arribi a una velocitat propera a les 6000 rpm, si el cotxe llisca, pateix sobre viratge o 

simplement, al girar aixeca una roda, perdrà el punt de contacte i de fricció amb el terra, fet que 

accelerarà la roda i per tant, el motor. 
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A continuació, es realitzen uns càlculs intuïtius en base a paràmetres del motor, tenint en compte la 

màxima velocitat admissible per aquest i la relació de transmissió definida (𝑖 = 4,5). Els valors utilitzats 

són una hipòtesi real de situació que es pot donar, durant la prova principal de la competició: 

l’Endurance. La velocitat i parell definits són una configuració establerta i analitzada durant les proves 

realitzades i per tant, són valors reals i viables. 

Iac,rms = 70 A (Intensitat d′entrada al motor) 

Γ = Kt · Iac,rms = 0,84 · 70 = 58,8 Nm                                                      (D.4) 

ω = 2000 rpm = 209,4 rad/s 

Pexemple,motor = Γ · ω = 12,3 kW 

Ptotal,motors = 12,3 · 2 = 24,6 kW 

Aquests valors són els obtinguts a l’eix de sortida del motor. A través de la relació de transmissió es 

poden analitzar els resultats obtinguts aproximadament a la roda. 

Γroda = Γ · i = 58,8 · 4,5 = 264,6 Nm                                                (D.5) 

ωroda =
ω

i
=

2000

4,5
= 444,4 rpm = 46,5 rad/s                                           (D.6) 

Ptotal (roda) = 2 · Γroda · ωroda = 24,6 kW                (D.7) 

Aquests valors permetran, des del punt de vista dinàmic, analitzar les corbes de parell a la roda i 

estudiar les càrregues que haurà de patir l’eix de la roda i suspensions, en base al moviment del vehicle, 

les inèrcies, el pes del cotxe, resistència o frec amb el terra i aire, la potència mecànica desenvolupada, 

etc. 

 

 

 

 

 

 



Disseny i modelització del tren de potència del vehicle elèctric CAT 07e de Formula Student  37 

 

Fernando Álvaro Castro   

E. Space Vector Pulse Width Modulation 

És un dels mètodes més emprats per la modulació d’un convertidor DC/AC. La tensió de sortida del 

convertidor depèn de la tensió de bateries 𝑉𝑑𝑐 i de l’estat dels interruptors, sent independent de la 

intensitat de càrrega a la sortida. 

Cada branca, considerant el cas ideal, té un nivell de tensió que pot variar entre 
𝑉𝑑𝑐

2
 i 

− 𝑉𝑑𝑐

2
. 

L’SVPWM és un dels mètodes PWM que permet modular una ona sinusoïdal trifàsica d’una certa 

magnitud i freqüència. La modulació per amplada de polsos (PWM) compara una ona sinusoïdal amb 

una ona triangular de més freqüència i magnitud constant, com es pot veure a la Figura E.1 [11]. 

 

Figura E.1 Comparativa d’ona moduladora i portadora (superior) i mostra de PWM (inferior) 

Aquesta comparativa entre les dues ones, proporciona com a sortida, la consigna de commutació. El 

sistema PWM té certes limitacions a nivell de tensió: 

Vfase,rms =
Vmax

√2
=

Vdc

2√2
                   (E.1) 

Vlínia,rms = √3 · Vfase,rms =
√3

2√2
Vdc = 0,61Vdc                (E.2) 

D’aquesta manera, la màxima tensió sintetitzable pel sistema PWM és del 61% de 𝑉𝑑𝑐. 
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La sobremodulació del PWM permet un millor aprofitament de la tensió de bus. En aquest cas, l’ona 

de control supera la triangular, el que suposa una pèrdua de linealitat en el sistema i una degeneració 

de l’ona sinusoïdal a quadrada per l’increment d’harmònics presents. Desenvolupant les limitacions 

per a ona quadrada resulta [2][11]: 

Vlínia,rms = √3 ·
4

π
· Vfase,rms =

√3

2√2
·

4

π
· Vdc =

√6

π
 Vdc               (E.3) 

Aquest sistema és el que es considera de referència ja que aprofita un 78% de 𝑉𝑑𝑐. 

L’índex de modulació és un factor a tenir en compte en aspectes elèctrics com el càlcul de potència 

desenvolupada. És la relació entre la tensió màxima assolible pel sistema de modulació emprat i la 

tensió màxima de l’ona quadrada, utilitzada com a referència. 

ma =
umàx

√6
π⁄ ·Vdc

                    (E.4) 

Segons els aspectes analitzats del PWM i d’un cas particular de sobremodulació, es pot concloure que 

l’ús de l’SVPWM en el control de camp orientat del CAT 07e és adient, per tractar-se d’un sistema de 

modulació dels més utilitzats i pel tant per cent de 𝑉𝑑𝑐 que aprofita sense tanta generació d’harmònics 

i, per tant, amb menys distorsió. 

Els estats dels interruptors per les tres branques defineixen 8 vectors com s’ha definit a la Taula 7.1 de 

la Memòria. Només hi ha dos estats possibles: 

{
1   𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑒𝑖𝑥 𝑖 𝑙′𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑡

0   𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑡 𝑖 𝑙′𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑒𝑖𝑥 
 

Representant en el pla αβ els vectors, s’obtenen les projeccions en el pla de sis vectors no nuls i dos 

vectors nuls que l’inversor pot sintetitzar. L’SVPWM modula el senyal sintetitzant i representant el 

vector tensió de referència 𝑉∗, com es pot veure a la Figura E.2 [11]. 

 

Figura E.2 Hexàgon amb el vector tensió de referencia i els 6 vectors no nuls de l’SVPWM 
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La configuració del vector tensió de referència 𝑉∗ amb els 8 vectors es basa en la suma de cada vector 

pel temps d’aplicació de cada un d’ells [11]: 

V⃗⃗ ∗ ·  
𝑇𝑠

2
= ∑ V⃗⃗ iti

7
i=0                    (E.5) 

Sabent que 
𝑇𝑠

2
= ∑ 𝑡𝑖

7
𝑖=0  on Ts correspon al període de commutació. 

La optimització del sistema de modulació SVPWM implica 4 requeriments: 

- Mínima desviació del vector generat. 

- Mínim arrissat en corrents de l’inversor. 

- Freqüència de commutació constant. 

- Mínimes pèrdues per commutació. 

Per aconseguir complir aquests requeriments, s’utilitza un dels algorismes més comuns de l’SVPWM, 

el mètode de Van Der Broek. Aquest es basa en sintetitzar el vector tensió consigna, a partir dels 2 

vectors adjacents no nuls de l’hexàgon i dels 2 vectors nuls. A continuació es presenta un exemple 

corresponent al sector 1: 

 

Figura E.3 Exemple de vector tensió consigna en el sector 1 

El vector tensió de referència és un vector rotatori que pot caure en qualsevol sector, limitat per dos 

dels vectors no nuls i els dos vectors nuls, els quals es defineixen segons la següent expressió: 

Vk = {√
2

3
Vdce

j(k−1)
π

3   k = 1,… ,6

0   k = 0 o 7

                 (E.6) 
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La representació sobre el pla dq defineix la magnitud i fase del vector 𝑉∗ per situar-lo en un dels sectors 

i assegurar que sigui possible sintetitzar-lo: 

V∗ = √Vd
2 + V𝑞

2                    (E.7) 

θαβ = atan (
Vq

Vd
)                    (E.8) 

Definint θR com l’angle de la tensió consigna en cada regió (0 ≤ θR ≤
π

3
) queda determinat que [11]: 

θR = θ𝑑𝑞 −
π

3
n                        (E.9) 

El vector consigna ha de complir l’equació E.10 que permet definir les expressions per calcular el temps 

d’aplicació de cada vector [11]: 

V⃗⃗ ∗ =
Tα

Ts
Vα +

Tβ

Ts
Vβ                 (E.10) 

I per tant, 

Tα =
√3V

Vdc
Ts sin (

π

3
− θR)                (E.11) 

Tβ =
√3V

Vdc
Ts sin(θR)                 (E.12) 

Tz = Ts − Tα − Tβ                 (E.13) 

On 𝑇𝑧 correspon al temps d’aplicació dels 2 vectors nuls, els quals s’apliquen durant el mateix temps 

(la meitat de 𝑇𝑧 cadascun) per obtenir un sistema SVPWM simètric, el que implica un menor nombre 

de commutacions entre els estats corresponents als 4 vectors utilitzats, per sintetitzar el vector 

consigna, i una disminució de les pèrdues. 

En el cas exemplificat en el sector 1, si es considera que el vector V1 ha de tenir una amplitud mitjana 

de 
1

3
𝑉𝑑𝑐 i el vector V2 de 

1

6
𝑉𝑑𝑐, resultaria: 

V⃗⃗ 1 =
T1

Ts
· √

2

3
Vdc = 

1

3
Vdc → T1 =

1

3
· √

3

2
· Ts = 0,408 · Ts            (E.14) 

V⃗⃗ 2 =
T2

Ts
· √

2

3
Vdc = 

1

6
Vdc → T2 =

1

6
· √

3

2
· Ts = 0,204 · Ts            (E.15) 
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Amb això es dedueix el temps restant per l’aplicació dels 2 vectors nuls: 

Tz = T0 + T7 = Ts − T1 − T2               (E.16) 

 

Figura E.4 Esquema de tensions de les 3 branques i configuración de commutacions 

Tal i com s’ha analitzat en els casos de la modulació PWM i PWM amb ona quadrada, la tensió màxima 

assolible amb la modulació vectorial, ve definida per radi de la circumferència inscrita en l’hexàgon, 

sent 
√2

2
· 𝑉𝑑𝑐 [11]. D’aquesta manera l’índex de modulació resulta ser: 

ma =

√2
2 Vdc

√6
π

Vdc

= 0,907 

Cal dir que aquest índex de modulació s’obté tenint en compte que el factor emprat com a radi de la 

circumferència és de √
2

3
· cos(30) =

√2

2
, essent √

2

3
𝑉𝑑𝑐 el mòdul dels vectors tensió de l’ondulador en 

referència dq. 

Finalment, i malgrat els avantatges que presenta aquesta modulació per al control dels convertidors 

emprats en el CAT 07e, cal destacar certs defectes que presenta i que afecten en el funcionament 

global del sistema: 

- No incorpora una transició suau entre estats. 

- L’algorisme de càlcul no té en compte les limitacions que presenten els transistors de 

potència. Únicament realitza els càlculs a través dels temps d’aplicació dels vectors de 

l’espai vectorial que defineixen l’hexàgon. Algunes limitacions que caldria tenir presents 

són: el temps mort dels IGBTs per passar d’un estat a l’altre, evitant una coincidència d’estat 

entre els dos d’una mateixa branca i el temps mínim necessari per aplicar la tensió a la 

càrrega. 



42 Disseny i modelització del tren de potència del vehicle elèctric CAT 07e de Formula Student 
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F. Impacte mediambiental 

A la competició Formula Student participen vehicles de combustió i elèctrics. Des d’aquest punt de 

vista, cal considerar que l’impacte ambiental que genera l’equip a nivell de competició és inferior, ja 

que no produeix emissions de CO2 ni una contaminació acústica tan elevada com un cotxe de benzina. 

A canvi, sí es produeix un consum d’energia elèctrica més gran ja que les bateries cal recarregar-les. 

Per tant, es pot considerar un punt a favor de l’equip, a nivell de contaminació i impacte en el medi 

ambient, la realització d’un vehicle elèctric. 

L’impacte mediambiental d’aquest projecte i el que s’estudia en el seu contingut, es podria dividir en 

diferents fases, segons el període i les accions que es duen a terme. Les etapes que es podrien tenir en 

compte són: el disseny, el muntatge, les proves i ús dels components i la fase final de desús i desmuntar 

el conjunt. 

El projecte en si, suposa l’estudi i investigació dels elements del tren de potència i el funcionament de 

cada un d’ells. A més, es realitza el programa de càlcul, fet que no produeix un impacte gaire 

significatiu, a part del consum energètic d’electricitat per les condicions d’habitabilitat i ús d’ordinador 

per treballar. A més d’aquest consum d’energia, es pot considerar el de material d’oficina (bolígrafs, 

paper...), el qual es de fàcil reciclatge. 

Dins de les fases abans esmentades, es pot analitzar la influència que cada una pot causar sobre el 

medi ambient per separat. 

Durant la fase de disseny duta a terme en els primers mesos de la temporada, la generació de residus 

és mínima, ja que de la mateixa manera que durant la realització i redacció del present projecte, 

s’utilitza material d’oficina i equips informàtics, fet que suposa un ús d’electricitat majoritàriament. 

Aquesta fase permet prendre decisions respecte els components a utilitzar i els materials a emprar. És 

un aspecte que condiciona de manera significativa l’impacte ambiental, tenint en compte normatives 

com la RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que fa referència als materials utilitzats en aparells 

elèctrics/electrònics, considerant com a perillosos alguns com el plom, el cadmi o el mercuri. 

La fase de muntatge i fabricació és la que genera més residus. S’han de realitzar els Package dels 

diferents elements elèctrics, així com els suports i les connexions, fet que implica residus plàstics, 

metàl·lics, fibra de carboni, fibra de vidre, coure dels conductors, etc. Tots aquests residus cal recollir-

los de manera independent per al seu posterior tractament i reciclatge. A més, cal tenir en compte les 

eines i elements de protecció, com guants i màscares, per a treballar tant en la part de fabricació com 

en la manipulació d’elements elèctrics. També s’han de tenir en compte, els productes utilitzats per 



44 Disseny i modelització del tren de potència del vehicle elèctric CAT 07e de Formula Student 

 

l’assemblatge de les diferents parts (envasos, productes de neteja, adhesius, cargols, femelles, etc.), 

que s’han de dipositar als contenidors corresponents, per al reciclatge específica de cada un d’ells. 

Durant la utilització del cotxe i la realització de proves, el major impacte es produeix a nivell de consum 

d’electricitat, davant la necessitat de carregar les bateries, i a nivell de contaminació acústica i 

d’interferències electromagnètiques. A més, es podrien considerar aspectes com la goma dels 

neumàtics o  la pols de fibra de carboni, entre altres aspectes mecànics del cotxe. 

Finalment, un cop tancat el projecte i la temporada, s’ha de veure quins components elèctrics es poden 

reutilitzar en el següent vehicle (CAT 08e), quins es poden mantenir per a la realització de proves 

independents o com a recanvis i quins s’han de tirar perquè no tenen cap utilitat. Aquesta varietat 

d’opcions, permet reduir l’impacte mediambiental final del projecte analitzat i del pròxim. A 

continuació, es presenten diferents casos corresponents a elements del sistema elèctric del CAT 07e, 

tenint en compte una directiva europea, que es basa en la recuperació d’equips electrònics i elèctrics 

(la 2002/96/EC de Residus d’Aparells Electrònics i Elèctrics (RAEE)), per a reduir la quantitat de residus 

i la seva perillositat, fomentant la seva reutilització, gestió i valoració dels residus generats. 

- Els motors Mavilor es poden retornar al seu fabricant, per a la seva utilització, donat que 

l’acord tancat es basa en un llogament.  

- Els convertidors DC/AC emprats al CAT 06e i CAT 07e es poden conservar per a la realització 

de proves independents i per a continuar desenvolupant-los per un ús futur. 

- Les bateries, donades les seves bones prestacions, es poden tornar a utilitzar com a font 

d’alimentació elèctrica del cotxe, en el projecte CAT 08e. 

- Els components elèctrics i electrònics es poden reutilitzar en el cas que mantinguin les seves 

prestacions d’ús i funcionament. En qualsevol altre cas, caldrà portar-ho a empreses 

especialitzades en el reciclatge d’aquest sector (fusibles, relés, resistències, condensadors, 

connectors...). 

- El cablejat i plàstics emprats són difícilment reutilitzables i caldrà dipositar-ho en 

contenidors per enviar a l’abocador. 

Aquests són alguns dels casos corresponents a elements del conjunt elèctric, que com s’aprecia en les 

imatges de la Memòria i en les explicacions de la integració de les parts al vehicle, es dissenyen en el 

tren de potència per ser de fàcil desmuntatge, i poder realitzar llavors, la classificació dels materials 

útils i dels que ja no serveixin per futurs projectes. 
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G. Simulacions del model de Simulink 

Es realitzen algunes simulacions amb un model aproximat del sistema elèctric real del cotxe, per veure 

una resposta i comportament similar al que es pot donar en el cas d’interès. 

A continuació, es mostra l’esquema del sistema emprat en Simulink per part de l’equip. 

 

 

Figura G.1 Esquema Simulink del sistema elèctric utilitzat 

Figura G.2 Bloc Space Vector PWM 
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Figura G.3 Bloc Powertrain 

Com es pot apreciar, els gràfics disten de la resposta real obtinguda en les figures de l’apartat 7 de la 

Memòria, però proporcionen una visió i opció d’estudi respecte al funcionament del conjunt. 

 

Figura G.4 Senyals Vq i Vd obtingudes de la simulació del Simulink del sistema elèctric 

 

Figura G.5 Ampliació del senyal de selecció del sector de l’hexàgon de l’SVPWM a 8 kHz 
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Figura G.6 Ampliació dels senyals de porta per les 3 branques (1 per conducció IGBT superior i 0 per 

conducció IGBT inferior) 

 

Figura G.7 Simulació dels corrents de les tres fases 

 

Figura G.8 Simulació dels corrents de quadratura i directe 

 

 



48 Disseny i modelització del tren de potència del vehicle elèctric CAT 07e de Formula Student 

 

 

Finalment, es presenta l’esquema utilitzat per reproduir el sistema de càlcul de posició (SRF-PLL). 

 

Figura G.9 Esquema SRF-PLL 

Es pot observar al mig del sistema, les senyals d’entrada sinus i cosinus que provindrien del resolver, 

per posteriorment tractar aquests senyals i ajustar-los, mitjançant el controlador PID i l’integrador, per 

obtenir l’angle. A la part esquerra, s’observa el muntatge per tal de simular velocitats i acceleracions 

concretes. 
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H. Taula de models de bateries analitzat 

Taula H.1 Models de bateries analitzats 

 

 

  

Model Màx. velocitat 

descàrrega  ( C ) 

Capacitat 

(mAh) 

Configuració Energia 

(Wh) 

Pes 

(kg) 

Volum 

(l) 

Màx. corrent 

de descàrrega 

(A) 

Densitat 

d’energia 

(Wh/g) 

LP9545135  15  5800  142s2p  6090,0  36  15,94  174,0  382,15  

LPA545135  15  6200  142s2p  6510,0  38,4  17,73  186,0  367,11  

LPA245135  15  6100  142s2p  6405,0  38,1  16,57  183,0  386,59  

LP8244175  20  5900  142s2p  6195,0  38,8  17,30  236,0  358,07  

LPB242126  20  6050  142s2p  6352,5  39,5  16,46  242,0  385,93  

SLPBB142126  15  6300  142s2p  6615,0  37,1  16,31  189,0  405,60  

SLPB9449135  25  5800  142s2p  6090,0  37,4  17,23  290,0  353,52  

SLPB8548150  20  6000  142s2p  6300,0  38,4  17,11  240,0  368,22  

SLPB8044175  20  5900  142s2p  6195,0  37,2  16,86  236,0  367,37  

SLPB9645135  20  5750  142s2p  6037,5  35,5  16,17  230,0  373,42  

SLPBA843126  15  6350  142s2p  6667,5  36,9  16,12  190,5  413,61  
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I. Figures i taules addicionals 

 

 

Figura I.1 Gràfic SOAC Mavilor MA-55 WC 

 

 

Figura I.2 Gràfic de la corba parell-velocitat del Mavilor MA-55 WC 
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Figura I.3 Corba potencia-velocitat dissenyada per membres d’equips anteriors 

 

 

Figura I.4 Fitxa técnica proporcionada pel fabricant Mavilor 
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Figura I.5 Pèrdues respecte fcommutació per a 43 Arms i 20 kW (adalt) I 150 Arms i 50 kW (abaix) 

 

Característica Valor 

Rang de mesura ±0...200 A 

Tensió d’alimentació de la sonda ±12...15 V 

Resolució ±0,5 % 

Taula I.1 Especificacions de la sonda de corrent LEM LF 205-S/SP3 

 

Característica Valor 

Rang de mesura ±0...900 V 

Tensió d’alimentació de la sonda ±12...15 V 

Resolució ±0,8 % 

Taula I.2 Especificacions de la sonda de tensió LEM LV 25-600 
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Característica Valor 

Tensió d’alimentació 

Tensió màxima de contínua Vdc 

15 V 

1700 V 

Tensió lògica 3,3...15 V 

Tensió per a l’obertura i tancament dels IGBTs -8...15 V 

Taula I.3 Especificacions dels drivers 2SP0115T 

 

Fabricant Model 𝑽𝑪𝑬
𝒎𝒂𝒙 (𝑽) 𝑰𝑪

𝒏𝒐𝒎 (𝑨) 

Fuji 2MBI225VN 1200 225 

Infineon FF200R12KT3 1200 200 

Mitsubishi CMD200DX-24S 1200 200 

Semikron SKM200GB12T4 1200 200 

Taula I.4 Models d’IGBTs comparats per a la selecció final 

 

Característica Valor 

Conductor 

Aïllament 

Coure pulit flexible 

Elasòmer reticulat 

Disposició dels conductors Cablejat per capes concèntriques 

Coberta exterior Poliolefina 

Tensió de servei 600/1000 V 

Tensió d’assaig 3500 V 

Temperatura de servei -15...90 oC 

Pes 309,7 kg/km 

Resistència a 20 oC 0,78 Ω/km 

Taula I.5 Característiques del cable d’alta tensió entre bateries i inversors 
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Característica AIR Valor AIR 

Tipus Normalment obert 

Corrent continu màxim 500 A 

Sobrecorrent 650 A, 10 segons 

Tensió màxima de treball 900 V 

Tensió nominal de la bobina 24 V 

Commutació de càrrega normal Fer i desfer fins 200 A 

Commutació de càrrega màxima 10 cops a 650 A 

Taula I.6 Especificacions dels AIRs utilitzats en el CAT 07e 

 

Característica BMS Valor BMS 

Tensió d’alimentació 12 V 

Corrent d’alimentació a 12 V 150 mA 

Freqüència de CAN 250 kHz 

Número de cel·les monitoritzades 280 

Rang de temperatures  -40 a 85 ℃ 

Volum del dispositiu 8·10-4 m3 

Corrent de bateria detectat 5 a 600 A 

Tensió de cel·la detectada 2,09 a 4,54 V 

Precisió en la tensió de cel·la +/- 20 mV 

Precisió en la temperatura de cel·la detectada  +/- 4℃ 

Taula I.7 Especificacions del BMS utilitzat en el CAT 07e 

 

 

 

 

 

 


