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RESUM 

Aquest treball titulat modelat i control d’un sistema de propulsió sense cadena de 
transmissió d’una bicicleta elèctrica, consisteix en el disseny d’uns algoritmes de 
control que s’implementaran junt al altres dispositius seleccionats, imitant així el 
funcionament d’una bicicleta convencional.  

A la bicicleta elèctrica sense cadena de transmissió es substitueix la transmissió 
mecànica d’una bicicleta convencional per dos màquines elèctriques; un motor  
en la roda posterior com a mitjà de propulsió, i un generador en l’eix del pedaler 
per subministrar l’energia proporcionada amb el pedaleig. També es col·loca una 
bateria per actuar com equilibrador d’energia, tant per carregar-se quan l’energia 
procedent del generador sigui superior a la requerida pel motor, o per donar 
energia al motor quan l’energia del generador sigui insuficient.   

El principal objectiu del treball és emular el funcionament d’una bicicleta 
convencional, fent així que l’usuari tingui una sensació de pedaleig equivalent a 
una transmissió mecànica, ja que un dels principals problemes de les bicicletes 
elèctriques sense cadena reals és que la sensació de parell i la velocitat en la 
roda posterior no sempre es correspon amb l’acció que es duu a terme en els 
pedals.  

RESUMEN   

Este trabajo titulado modelado y control de un sistema de propulsión sin cadena 
de transmisión de una bicicleta eléctrica, consiste en el diseño de unos 
algoritmos de control que se implementaran junto a los demás dispositivos 
seleccionados, imitando así el funcionamiento de una bicicleta convencional. 

En la bicicleta eléctrica sin cadena de transmisión se sustituye la transmisión 
mecánica de una bicicleta convencional por dos máquinas eléctricas; un motor 
colocado en la rueda trasera como medio de propulsión, y un generador colocado 
en el eje del pedalier para subministrar la energía proporcionada con el pedaleo. 
También se coloca una batería para actuar como equilibrador de energía, tanto 
para cargarse cuando la energía procedente del generador es superior  a la 
requerida por el motor, o para dar energía al motor cuando la energía del 
generador sea insuficiente.  

El principal objetivo del trabajo es emular el funcionamiento de una bicicleta 
convencional, teniendo así el usuario la sensación de pedaleo equivalente a una 
transmisión mecánica, ya que el principal problema de bicicletas eléctricas sin 
cadena real es que la sensación de par y la velocidad en la rueda trasera no 
siempre se corresponde con la acción que se lleva a cabo en los pedales.   
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ABSTRACT 

 

This project entitled “Modelat i control d’un sistema de propulsió sense cadena de 
transmissió d’una bicicleta elèctrica”, consists of the design of control algorithms 
to be implemented along with other selected devices, thus imitating the 
operation of a conventional bicycle. 

In the chainless electric bike the mechanical transmission of a conventional 
bicycle is replaced by two electric machines; a motor positioned on the rear 
wheel as a means of propulsion, and a generator placed in the bottom bracket 
also able to deliver the energy provided with pedalling. Battery is also placed to 
act as a balancing of energy, for charging when the energy from the generator is 
greater than that required by the motor, or to give power to the motor when the 
generator power is insufficient. 

The main objective of this work is to emulate the operation of a conventional 
bicycle, thus having the user the feeling equivalent to a mechanical transmission 
pedalling, as the main problem of electric bikes with no real chain is the feeling 
of torque and speed in rear wheel does not always correspond with the action 
carried out on the pedals. 
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CAPÍTOL 1:  

INTRODUCCIÓ 
Els sistemes de mobilitat sostenibles pretenen disminuir a mínim el número de 
vehicles que contribueixen a la contaminació ambiental i substituir-los per 
mitjans de transport més “amables” amb el medi ambient. Les bicicletes 
elèctriques compleixen amb les característiques de ser un vehicle amable amb el 
medi ambient ja que no contamina l’atmosfera, no té un consum excessiu 
d’energia no renovable i a més a més son vehicles que no produeixen 
contaminació acústica.  

A pesar de que en el nostre país aquest tipus de vehicle és poc comú, aquest 
tipus de bicicleta ha estat utilitzat ja fa bastants anys en alguns països d’Europa, 
Àsia i Nord Amèrica, amb excel·lent acceptació.  

La distància que es pot recorre i l’autonomia d’una bicicleta elèctrica depèn 
d’alguns factors com: el tipus de bateria, el pes de l’usuari i de la bicicleta, la 
inclinació del terreny, el vent i la forma en que el controlador administri l’energia 
que  proporciona la bateria al motor.  

Per a donar-li major autonomia a la bicicleta elèctrica per un costat s’aprofitarà 
l’energia  cinètica generada a la frenada del vehicle també anomenat KERS, i per 
altra costat s’implementarà un generador al pedaler de la bicicleta, que anirà 
generant energia elèctrica a la vegada que es pedaleja.  De aquesta manera la 
bateria actuarà com ha un element d’equilibri, tant per carregar-se quan 
l’energia procedent del generador sigui superior a la requerida pel motor, o per 
donar energia al motor quan l’energia del generador sigui insuficient.   

 

Durant aquest treball es durà a terme:  

• Una recerca sobre l’estat actual de la bicicleta elèctrica al nostre país i el 
tipus d’ús que se’n fa.  

• Un estudi dels tipus de configuracions de bicicletes i els components més 
utilitzats per els fabricants.  

• Una comparació i posterior selecció dels components necessaris per a la 
bicicleta elèctrica sense cadenes.  

• Un model dinàmic de la màquina elèctrica escollida.  
• Disseny d’algoritmes de control del sistema de propulsió d’una bicicleta 

elèctrica sense cadena.  
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• Simulació i verificació, del funcionament del sistema de de control 
dissenyat, a través del software Matlab/Simulink.  

1.1. Objectius principals 
• Fer una recerca sobre l’ús de la bicicleta elèctrica en l’actualitat, per a 

introduir-nos en el món de la mobilitat elèctrica.  
• Conèixer  els fabricants i el nínxol de mercat on es mouen.  
• Conèixer les configuracions de bicicletes actuals. 
• Investigar sobre les regulacions del mercat i les polítiques de la bicicleta 

elèctrica del govern espanyol.  
• Identificar al tipus d’usuari de la bicicleta elèctrica, a través d’una enquesta 

anònima. 
• Fer una recerca sobre els components que utilitzen els fabricants de 

bicicletes elèctriques.   
• Dur a terme una selecció de components per a la bicicleta elèctrica sense 

cadena de transmissió.  
• Generar un model dinàmic de la màquina elèctrica escollida per a la 

bicicleta.  
• Dissenyar el controlador de la maquina elèctrica.   
• Verificar el funcionament de tots els components junts de la bicicleta 

elèctrica sense cadena de transmissió, a través de simulacions amb el 
software Matlab/Simulink. 

1.2 Motivacions 
La mobilitat elèctrica és un fet actual que s’està desenvolupant molt ràpidament. 
Ja en el segle XIX van sorgir el primers cotxes elèctrics, però no va ser fins al 
finals del segle XX que va tornar a reaparèixer de la mà de General Motors[5]. 
Però els grans avenços tecnològics i les problemàtiques amb el medi ambient han 
fet que aquesta tecnologia evolucionés de manera exponencial, inclús quasi cada 
marca de vehicles coneguda té o tindrà pròximament un vehicle elèctric entre els 
seus models. 

Per això la motivació al realitzar un treball relacionat amb el tema de la mobilitat 
elèctrica, a més d’un tipus de vehicle innovador, només escoltar el nom de com 
és la bicicleta et crida la atenció i en vols saber com funciona.  

A més el tema de control és un tema atractiu, de cara a la especialització, ja que 
t’obre moltes portes, sobretot en el món de la automoció, que és on vull 
endinsar-me.  
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CAPÍTOL 2: LA BICICLETA 

ELÈCTRICA 
El mercat de les bicicletes elèctriques està creixent cada cop més gràcies al 
desenvolupament de noves tecnologies, a la gran demanda de transport urbà 
verd i l’entrada de noves marques de fabricants competents al mercat.  

La bicicleta convencional ha estat utilitzada en major part com ha una eina per a 
la realització d’esport i oci. Però la conscienciació per preservar el medi ambient 
està fent que es canviï la manera de veure la bicicleta, no només per realitzar 
esport i oci, sinó també com un mitjà de transport sobretot en l’àmbit urbà.  

Encara i el seu gran creixement en els últims anys i la creixent demanda 
d’aquest tipus de transport, la venta de bicicletes elèctriques respecte a les 
bicicletes convencionals, segons la “Asociación de marcas y bicicletes de España 
(ambe)” [13], va ser de 1% l’any 2013, el que correspon a una xifra poc 
significativa de 10.000 unitats. Per tant el mercat de la bicicleta elèctrica és un 
mercat encara en expansió, on cada cop hi ha més fabricants interessats per 
aquest nínxol de mercat.    

En aquest capítol s’estudiarà el mercat actual de la bicicleta elèctrica, les 
configuracions de la bicicleta, els marcs reguladors per part de les 
administracions mitjançant una recerca exhaustiva d’informació i es conclourà 
per fer un estudi del ús actual que es dona a la bicicleta a través d’una enquesta 
anònima elaborada per aquest fi.  

2.1. Configuracions de la bicicleta elèctrica  
Una bicicleta elèctrica és una bicicleta que utilitza un motor elèctric com ajuda a 
la propulsió, conjunt amb els pedals. La ubicació de motor dins la bicicleta 
elèctrica és una tendència comú entre els fabricants, la configuració més 
utilitzada és en la que el motor està localitzat en el pedaler de la bicicleta o en la 
roda posterior. Segons el fabricant utilitzarà una configuració o una altra.  

2.1.1. En el pedaler 

Aquest tipus de configuració no és la més freqüent entre el mercat de la 
bicicleta elèctrica, però cada cop més, marques conegudes la estan utilitzant 
en els seus models de bicicletes.  
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Taula 1.- Avantatges i desavantatges del motor al pedaler. 

Avantatges Desavantatges 

El motor pot ser més petit  Complexitat mecànica 

Assisteix des de el primer moment Reparacions cares, ja que va segellat 
junt a més components 

El seu ús es molt intuïtiu  Les prestacions són justes per a 
terrenys de muntanya 

Al estar al centre de la bicicleta baixa 
el centre de gravetat  

2.1.2. En la roda posterior 

També conegut com a motor HUB, en aquesta configuració el motor elèctric 
està situat en la boixa de la roda posterior de la bicicleta. Aquesta 
configuració és la més freqüent de trobar entre les bicicletes elèctriques del 
mercat.  

Taula 2.- Avantatges i desavantatges del motor en la roda posterior. 

Avantatges Desavantatges 

Facilitat de muntatge  Al estar segellat l’evacuació del calor  
pot ser problemàtica 

Estan connectats directament a la roda 
motriu, per això millora la eficiència S’afegeix pes a la roda 

No necessiten gaire manteniment  

Fàcil accés per canviar o reparar  

 
 
 

 
 
Figura 1.- Primer figura: Smart E-bike amb motor en roda posterior[1]. Segona figura: 

BMW Cruise, amb motor en el pedaler[2]. Font:[1] i [2]. 
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 Modelat i control d’un sistema de propulsió sense cadena de transmissió d’una bicicleta elèctrica  

Avui dia existeixen dos tipus de bicicleta elèctrica, comunament conegudes pel 
nom de Pedelec i les Power on Demand e-bikes també classificades com a 
ciclomotors elèctrics.  

Les Pedelec (Pedal Electric Cycle) son un tipus de bicicletes on el  pedaleig que 
dur a terme el ciclista és assistit per un motor elèctric. Aquest motor només 
comença a funcionar quan l’usuari esta pedalejant, el que fa que no es pugui fer 
ús d’aquest tipus de bicicleta sense pedalejar.  A més la normativa UNE-EN 
15194:2009+A1, obliga a aquest tipus de bicicletes a tenir un controlador 
programat que desconnecti el motor de pedaleig assistit quan aquest arribi als 25 
km/h.  

Les Power on Demand e-bikes, en aquest tipus de bicicletes el pedaleig no és un 
requeriment pel seu funcionament, ja que el motor pot aportar el 100% de la 
força per moure’s. Per això porten incorporat un accelerador al manillar on 
l’usuari controlarà l’aportació d’energia per part del motor, per això també són 
conegudes com a ciclomotor elèctric, i en la Unió Europea estan sota unes altres 
normatives.  

La majoria de les bicicletes elèctriques en el mercat, utilitzen un sistema híbrid 
de transmissió: consta d’una cadena de transmissió i un motor elèctric. La força 
que es fa en el pedaleig es transmet mecànicament al motor en la roda posterior 
mitjançant una cadena de transmissió, mentre que el motor ajuda a propulsar la 
bicicleta amb la intensitat seleccionada per l’usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Primer figura: EPAC Lapierre Overolt de muntanya[3]. 
Segona figura: E-motion EVO city wave, amb Power-On-Demand[4]. 

Font: Més informació [3] i [4] 
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2.1.3.  Bicicletes elèctriques sense cadena de transmissió al mercat 

Hi han diversos tipus de bicicletes elèctriques sense cadena de transmissió al 
mercat, es quals utilitzen sistemes alternatius al sistema de propulsió mecànic.  

Un exemple d’aquest tipus de bicicletes és la E-Bike Dynamic RunAbout. Aquesta 
bicicleta utilitza una transmissió amb cardan, que és un element mecànic que 
permet la transmissió de rotació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre bicicleta existent és la JIVR Bike, una bicicleta elèctrica plegable que té 
un sistema de transmissió que és un arbre de transmissió de engranatges, 
cardan. Aquesta bicicleta ha estat dissenyada per un universitari del University 
College de Londres. Té un motor de 350 W, que està integrat en el seu quadre 
de carboni i alumini, que envia la força a la roda posterior sense que es vegi cap 
element mòbil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- E-Bike Dynamic RunAbout amb transmissió 
cardan. Font: [6] 

Figura 4.- La JIVR Bike, sense cadena de transmissió. 
Font: més informació [7] i [8] 
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La bicicleta amb el sistema de transmissió semblant a la bicicleta estudiada en 
aquest treball és la  “Mando Footloose”. La primera bicicleta en sortir al mercat 
en el món, amb aquestes característiques.  Aquest vehicle és una bicicleta 
plegable, que funciona a través de un sistema híbrid en sèrie. Aquest sistema 
acciona les rodes gracies al motor incorporat que no necessita cadena mecànica 
per connectar les rodes amb els pedals [9]. També incorpora un generador en el 
pedaler que fa que es generi energia amb el pedaleig per carregar la bateria. Per 
tant la seva autonomia augmenta al utilitzar simultàniament la bateria normal i 
la energia autogenerada.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudiant de la UPC, Alex Garcia Farreny, el qual ha desenvolupat el seu 
treball de final de grau, anomenat “Modelling and simulation of the transmission 
system for a chainless electric bicycle”, paral·lelament al present treball, va tenir 
una experiència directa amb la Mando Footloose. La seva sensació va ser la 
contraria a la que es vol aconseguir amb aquest treball, ja que aquesta bicicleta 
té una conducció impredictible i la sensació de pedaleig és independent del 
funcionament del motor.   

El que es vol aconseguir en aquest treball és que la sensació de pedaleig sigui 
semblant o imiti a la sensació de pedaleig d’una bicicleta convencional. Així 
tindrà una conducció intuïtiva i qualsevol usuari sense formació prèvia podrà 
utilitzar-la sense cap problema.  

 

 

Figura 5.- Bicicleta elèctrica "Mando Footloose". Font: més 
informació [10] 
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2.2. Regulació del mercat i polítiques per part de les 
administracions 
2.2.1. Regulació del mercat  

Avui dia no existeix cap llei internacional que reguli el mercat i l’ús de les 
bicicletes elèctriques. Per això, cada país ha posat les seves normes.  

És el cas de la Unió Europea, on amb la Norma UNE-EN 15194:2009+A1 [12], la 
qual neix de la necessitat de diferenciar els termes de “Pedalec” i “Power on 
Demand e-bikes” del terme motocicleta elèctrica.  

Per això aquesta norma marca unes delimitacions que fan distingir el tipus 
“Pedelec” dels altes tipus.  

Aquestes delimitacions són:  

• El motor elèctric ha de tenir una potencia màxima de 250 W. 
• El voltatge màxim d’entrada de la bateria ha de ser de 48 VCC. 
• El motor només pot funcionar entre les velocitats lineals de la bicicleta 

compreses entre els 6 i els 25 km/h. Si no s’està dins d’aquest rang el 
motor s’ha de desconnectar sol.  

• El motor només pot funcionar com a assistència al pedaleig. Si l’usuari no 
pedaleja, el motor ha de deixar de funcionar gradualment.  

Respecte a les regulacions cal dir que aquest treball no tracta de col·locar un 
producte en un mercat, sinó de fer un estudi sobre un tipus de propulsió sense 
cadena de transmissió, que s’assembli a la bicicleta convencional. Per tant part 
de les regulacions d’aquesta UNE, no es tindran en compte durant la realització 
del treball.  

2.1.3. Mesures per promoure el ús de la bicicleta elèctrica per part del 
govern espanyol 

El govern espanyol, i a través del seu compromís 
per a reduir les emissions de CO2 amb la Unió 
Europea a causa del tractat 20/20/20 per al 2020, 
ha posat en marxa un pla anomenat “PIMA Aire” 
que té com a objectiu reduir de forma significativa 
les emissions de contaminants atmosfèrics, 
mitjançant la promoció de vehicles més eficients i 
de menor impacte ambiental.  

Per això en 2014 es va aprovar el Real Decret 
128/2014, del 28 de febrer, per el que es regula la 
concessió directa de ajudes del pla “PIMA Aire 3”per l’adquisició de vehicles 
comercials, motocicletes i ciclomotors elèctrics i híbrids i bicicletes de pedaleig 
assistit per motor elèctric.[11] 

Amb aquest pla del govern  promou l’adquisició de bicicletes elèctriques del tipus 
“Pedelec”, amb ajudes de 200 euros per bicicleta.  
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2.3. Ús i coneixement de la bicicleta elèctrica 
2.2.1. Enquesta  

Per a la identificació dels possibles usuaris s’ha dut a terme una enquesta 
anònima de forma electrònica a través de “Google Drive”, i s’han formulat les 
preguntes següents:  

1- En quin rang d’edat et trobes? 
2- Quin és el teu sexe? 
3- Quina és la teva ocupació? 
4- Quina és la distància de la teva residència habitual al lloc de 

treball/estudis/etc.? 
5- Què transport utilitzes habitualment per desplaçar-te al lloc de 

treball/estudis/etc.? 
6- Si disposessis d’una bicicleta elèctrica, la utilitzaries com a mitjà de 

transport habitual? 
7- Amb quina freqüència fas ús de la bicicleta convencional? 
8- Per a què sols utilitzar la bicicleta? 
9- Quins creus que són els principals inconvenients d’una bicicleta elèctrica? 
10- Quins creus que son les principals avantatges d’una bicicleta 

elèctrica?  
11- Has provat una bicicleta elèctrica? 
12- Què característica de una bicicleta elèctrica prioritzaries  a l’hora de 

comprar-te’n una? 

La majoria dels enquestats estaven en un rang d’edat d’entre 20 i 40 anys, i 
han contestat quasi el mateix número de homes i dones.  

Un 48,5% dels enquestats estan empleats (Figura 6), el 47% utilitzen el 
cotxe per a desplaçar-se al seu lloc habitual (Figura 8) encara que la distància 
al lloc habitual del 37,9% dels enquestats sigui d’entre 0 i 5 quilòmetres 
(Figura 7).  

48,50% 

22,70% 

16,70% 

10,60% 

1,50% 

Empleat Estudiant Desempleat Empresari i/o autonom Pensionista

Figura 6.-  Gràfic corresponent a la pregunta 3, de l'enquesta anònima. Font: 
pròpia. 
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A la pregunta de si utilitzarien una bicicleta elèctrica pera desplaçar-se hi han 
diferents respostes: els que diuen que si són els que viuen a prop del lloc 
habitual i no utilitzen una bicicleta convencional per que no tenen condició física 
o per simple comoditat d’anar en transport públic o en cotxe, per això utilitzarien 
una bicicleta elèctrica ja que no tindrien que fer grans esforços i no s’hi 
trobaríem amb embussos tant en el tràfic com en els transports públics. 

Els que diuen que no la utilitzarien, posen com a argument l’estat de les 
carreteres, la manca de carrils bici i la seguretat els usuaris, així com la 
problemàtica de poder emmagatzemar la bicicleta en algun lloc en el destí 
habitual. 

47% 

34,80% 

9,10% 

7,60% 

1,50% 

Cotxe Transport públic A peu En moto En bicicleta

37,90% 

28,80% 

16,70% 

16,70% 

0 a 5 km 11 a 2 km 6 a 10 km 20+ km

Figura 8.- Gràfics corresponents a les preguntes formulades en l’enquesta 5. 
Font: pròpia 

 

Figura 7.- Gràfics corresponents a les preguntes formulades en l’enquesta 4. 
Font: pròpia. 
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Per tant s’entén que els enquestats tenen manca d’informació sobre la bicicleta 
elèctrica, així com la problemàtica amb les facilitats que se’ls dona en algunes 
ciutats als usuaris de bicicletes.  

També cal dir que només el 1,5% dels enquestats utilitza la bicicleta 
convencional a diari en front a la majoria un 59,1% (Figura 9), que la utilitza 
habitualment. D’aquests un 72,7% l’utilitza per oci i un 43,6% (Figura 10) com a 
un mitjà per fer esport.  

 

 

 

 

 

 

59,10% 

33,33% 

6,10% 
1,50% 0,00% 

Esporàdicament Mai Entre 3 i 5 dies Cada dia Entr 1 i 2 dies

73% 

46,60% 

7,30% 

1,80% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Treball Mitja de transport Esport Oci

Figura 10.- Gràfics corresponents a les preguntes formulades en l’enquesta 8. 
Font: pròpia. 

Figura 9.- Gràfics corresponents a les preguntes formulades en l’enquesta 7. Font: 
pròpia. 
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La majoria dels enquestats, un 59,1%, pensa que el principal inconvenient d’una 
bicicleta elèctrica és la autonomia. En canvi un 37,9% pensen que els 
inconvenients son el preu del vehicle i els punts de càrrega (Figura 11).  

En canvi un 63,6% dels enquestats pensen que la principal avantatge de les 
bicicletes elèctriques és que no contaminen (Figura 12).  

Tot i això, només un 10,6% dels enquestats han provat una bicicleta elèctrica, i 
una gran majoria dels enquestats, un 75,8%, només es fixaria en  l’autonomia i 
el preu a l’hora de comprar un vehicle d’aquestes característiques (Figura 13).  

 

59,10% 
37,90% 
37,90% 

28,80% 
22,70% 

19,70% 
15,20% 

7,60% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Cost d'energia Seguretat Manteniment
Compra del vehicle Desconeixement del vehicle Punts de carrega
Preu Autonomia

Figura 11.- Gràfics corresponents a les preguntes formulades en l’enquesta 9. Font: 
pròpia. 

63,60% 
43,90% 

36,40% 
27,30% 

22,70% 
16,70% 
16,70% 

10,60% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Recarrega fàcil Sense segur Carril bici Beneficis salut

Sense carnet Redueix esforç Desplazaments urbans No contamina

Figura 12.- Gràfics corresponents a les preguntes formulades en l’enquesta 10. Font: 
pròpia. 
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2.2.1. Necessitats dels usuaris 

A través de la enquesta realitzada s’ha contemplat el gran desconeixement que 
existeix, en general, de la bicicleta elèctrica. Els dos punts claus es l’autonomia i 
el preu de la bicicleta elèctrica.  

S’ha pogut extreure de l’enquesta els següents punts comuns que els enquestats 
desconeixen:   

 L’ampli rang de preus que existeix en el mercat, i les ajudes del govern.  
 No tenen informació sobre les característiques de funcionament d’aquest 

vehicles.  
 No tenen constància que existeixen diferents tipus 

de bicicletes elèctriques, com per exemple les de 
muntanya, especialment utilitzades per a les “Vias 
Verdes”. En alguns llocs turístics ofereixen 
bicicletes elèctriques per aquelles persones que no 
tinguin la capacitat física de fer rutes rurals amb 
una bicicleta convencional.  

 No coneixen les marques actuals que fabriquen aquest producte, per la 
manca de publicitat per les vies conegudes com la televisió, la ràdio o la 
premsa.  

Per tant les necessitats que farien que els usuaris de la bicicleta elèctrica creixin, 
són:  

 Més informació del funcionament i característiques de la bicicleta elèctrica.  
 Informació sobre preus, possibles ajudes, fabricants i llocs on adquirir el 

vehicle.  
 Més promoció de la bicicleta elèctrica per part de les empreses que estiguin 

en un lloc urbà, perquè els seus treballadors tinguin la possibilitat de 
desplaçar-se al lloc de treball en bicicleta elèctrica i puguin emmagatzemar-la 
en un lloc segur durant la seva jornada laboral.  

75,80% 

54,50% 

45,50% 

34,80% 

15,20% 

3,00% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Marca Estètica Emmagatzematge Pes Preu Autonomia

Figura 13.- Gràfics corresponents a les preguntes formulades en l’enquesta 12. Font: 
pròpia. 
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 Més promoció per part dels ajuntaments i administracions, com per exemple 
el “Bicing Electric” promogut per la ciutat de Barcelona i el “BiciMAD”, 
promogut per la ciutat de Madrid.  

 Oferir millors prestacions en quan a autonomia i un funcionament intuïtiu.  

El que s’ofereix amb la bicicleta elèctrica sense cadena de transmissió  estudiada 
en  aquest treball, és mitjançant el generador col·locat en el pedaler de quadre 
de la bicicleta, l’autonomia s’incrementi i tingui més capacitat que les bicicletes 
elèctriques que hi ha al mercat actualment. A més gracies a que el sistema de 
propulsió elèctric imitarà al sistema de propulsió d’una bicicleta convencional, el 
seu funcionament serà més fàcil i intuïtiu, però amb la diferència de la 
assistència al pedaleig.  
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CAPÍTOL 3: LA BICICLETA 

ELÈCTRICA SENSE 

CADENA DE TRANSMISSIÓ 
La bicicleta elèctrica és una bicicleta convencional la qual se l’ha afegit un motor 
elèctric per facilitar el moviment del vehicle. Però a diferència de la bicicleta 
elèctrica clàssica  en aquest projecte es vol estudiar un sistema diferent, on no 
només trobarem un motor elèctric, sinó que s’hi afegirà un generador en pedaler 
de la bicicleta, a més de convertidors que procuraran transferir l’energia tal com 
dicti un algoritme supervisor i segons les necessitats dels usuaris.  

En aquest capítol s’estudiaran diferents possibles components per a la bicicleta 
elèctrica més comunament utilitzats per els fabricants d’aquest vehicle. Aquets 
components es compararan entre ells i finalment es realitzarà la tria de 
components més adient pel tipus de bicicleta elèctrica que es vol estudiar.  

Els esquema de la bicicleta elèctrica sense cadena de transmissió es el següent:  

 

3.1. Elements de emmagatzematge 
Per alimentar el motor i els circuits de control es sol fer ús d’un element 
d’emmagatzematge instal·lat de manera que el seu pes no alteri l’estabilitat del 
vehicle ni la seva conducció. L’elecció de l’element d’emmagatzematge és un 
factor important ja que s’ha de considerar diversos factors com la grandària, el 
pes i la potència.  

Figura 14.- Esquema de la bicicleta elèctrica sense cadena de transmissió. Font: 
pròpia. 
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Els principals elements d’emmagatzematge utilitzats pels fabricants de bicicletes 
elèctriques son:  

- Bateries plom-àcid 
- Bateries ió-liti 
- Supercondensadors 

3.1.1. Bateries plom-àcid 

Les bateries plom-àcid estan formades per un depòsit d’àcid sulfúric on s’hi 
troben un conjunt de plaques de plom, paral·leles entre si i disposades de 
manera alterna segons la polaritat de cada placa.  

Durant la dècada dels 70’s, els investigadors van desenvolupar una bateria de 
plom-àcid lliure de manteniment. La bateria segellada de plom-àcid es també 
coneguda sota el nom de “Gel” ja que l’electrolític líquid que s’utilitza es gelificat 
amb separadors, humitejat i posteriorment segellat. Aquest tipus de bateries son 
de lliure manteniment i poden funcionar en qualsevol posició sense córrer el risc 
d’un vessament de l’àcid. A més estan dissenyades amb un excés de voltatge de 
baix potencial per evitar que la bateria arribi al seu potencial de generació de gas 
durant la càrrega, perquè la càrrega en excés podria causar un esllavissament de 
gasos i l’esgotament de l’aigua. En conseqüència, aquestes bateries no es poden 
carregar al seu màxim potencial.   

Taula 3.- Avantatges i desavanatges de les bateries plom-àcid. 

Avantatges Desavantatges 

Molt baix cost Molt contaminants 

Fàcil fabricació Elevat pes 

No té efecte memòria No es poden emmagatzemar sense 
càrrega 

El percentatge de descarrega és baix Un excés de càrrega desgasta la bateria 

Poden subministrar alts nivells de 
corrent.  

 

3.1.2. Bateries ió-liti 

La bateria de ions de liti és un dispositiu dissenyat per el emmagatzemat 
d’energia elèctrica i que utilitza com electròlit una sal de liti, que procura als 
ions necessaris per a la reacció electroquímica reversible, que té lloc entre el 
càtode i el ànode. 

Esta conformada per metalls mes lleugers, el que implica que sigui molt més 
lleugera que altres bateries. Tenen l’avantatge de proporcionar un alt voltatge 
i excel·lent capacitat de corrent, amb el que poden proporcionar una alta 
densitat d’energia. Tampoc són afectades per l’efecte memòria i la taxa d’auto 
descàrrega és de un 6% mensual.  
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Aquest tipus de bateries requereixen de dos circuits de protecció per mantenir 
una operació segura. El primer per protegir la bateria de una sobrecàrrega 
amb el que se la protegeix de una possible explosió, i el segon per a protegir 
la bateria de la sobre descàrrega per no deixar baixar el voltatge mínim que 
requereix la bateria Ió-liti.  

Taula 4.- Avantatges i desavantatges de les bateries ió-liti. 

Avantatges Desavantatges 

Alta densitat d’energia, poden 
proporcionar altes corrents 

Envelliment de la bateria encara que no 
estiguin en ús 

Molt baix percentatge d’auto 
descàrrega Molt costoses 

No tenen efecte memòria Suporten un número limitat de 
càrregues 

Alt voltatge per cel·la Molt contaminants  

Són més lleugeres i és poden construir 
en una amplia gamma de formes  

3.1.3. Supercondensadors 

Els supercondensadors són  acumuladors físics no químics com les bateries, i el 
seu sistema d’emmagatzematge és basa en la separació de càrregues. Les 
càrregues es desplacen molt més ràpid que els ions (de liti, per exemple) i poden 
per això oferir molta més potència i carregar-se en tan sols segons. Tanmateix la 
seva capacitat d’emmagatzematge d’energia depèn de la superfície de contacte 
entre dos capes, l’aïllant i l’elèctrode, el que posa als supercondensadors en 
desavantatge front a les  bateries electroquímiques que fan ús de tot el volum de 
l’elèctrode.   

En la taula 5 és mostra una comparativa entre bateries i supercondensadors.  

Taula 5.- Comparativa entre bateries i supercondensadors 

 Supercondensadors Bateries 

Temps de càrrega Segons o minuts Hores 

Auto descàrrega De hores a dies Setmanes o mesos 

Densitat de potència >1000 W/kg <500 W/kg 

Densitat d’energia < 5 Wh/kg 10-100 Wh/kg 

Eficiència 
càrrega/descàrrega 

85%-98% 70%-85% 

Cicles de càrrega 106 − 108 200-1000 
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3.1.4. Selecció dels elements de emmagatzematge 

Com s’observa al apartat anterior el més important a l’hora d’escollir els 
elements de emmagatzematge és el pes i les dimensions. El pes i les 
dimensiones de l’element de emmagatzematge no han de interferir en l’equilibri 
de la bicicleta ni en la seva conducció. Per tant es necessiten uns elements 
d’emmagatzematge lleugers i de dimensions reduïdes. Característica que les 
bateries de plom-àcid no tenen, ja que son molt pesades i grans. Per tant la 
bateria escollida per a la bicicleta elèctrica serà la bateria d’ió-liti, ja que és 
lleugera i es pot adaptar al lloc d’instal·lació. 

Un exemple d’aquest tipus de bateria seria una bateria ió-liti de la marca 
BMSBATTERY, amb les següents especificacions.  

Taula 6.- Especificacions bateria ió-liti BMSBATTERY. 

Voltatge nominal 48 V 

Capacitat nominal 10Ah 

 

Altura 385 mm 

Llargada 115 mm 

Amplada 80 mm 

Pes net 4 kg 

Vida útil  800 cicles (aprox) 

 

S’ha triat una bateria de tensió de 48VCC, ja que és la màxima permesa per la 
norma UNE-EN 15194:2009+A1, a més de ser un voltatge suficient per el tipus 
de motor escollit.  

Encara i això també s’afegeix un supercondensadors, mentre que la bateria 
proporciona la major part de l’energia que necessita el vehicle en condicions de 
circulació normal, els supercondensadors s’encarregarien de absorbir els pics de 
potència a causa de la frenada regenerativa o de les possibles fluctuacions del 
sistema. D’aquesta manera les bateries també es poden dimensionar per a 
potències menors, i s’allargaria la seva vida útil notablement.  

El supercondensadors escollit s’hauria de dimensionar segons les especificacions 
de la màquina elèctrica. 
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3.1. La màquina elèctrica 
La màquina elèctrica en la bicicleta elèctrica té dues funcions, la de transformar 
una energia elèctrica en una energia mecànica i transformar l’energia mecànica 
en energia elèctrica. On l’energia mecànica estarà composada en major grau per 
la energia cinètica que es la que produirà el moviment de la bicicleta.  

Existeix una amplia gamma de màquines elèctriques, l’elecció d’una determinada 
màquina dependrà generalment del rendiment, la potència, el pes o el cost del 
mateix.  

Les màquines de imants permanents sense escombretes han guanyat popularitat 
en aplicacions automotrius, aeroespacials, automatitzacions mèdiques i 
industrials, entre altres; això és a causa dels seus avantatges sobre els motors 
de corrent altern de inducció i el de corrent continu amb escombretes.  

Avantatges com:  

• Major velocitat en relació amb les característiques de parell 
• Alta resposta dinàmica 
• Alta eficiència 
• Llarga vida útil 
• Funcionament silenciós 
• Augment dels rangs de velocitat 
• Major densitat de par 

 

Existeixen dos tipus de màquines de imants permanents sense escombretes, les 
de corrent continu (BLDC, brushless DC) i les síncrones de corrent altern (PMSM, 
Permanent Magnet Synchronous Machine). La principal característica d’aquestes 
màquines és que no posseeixen bobinats d’excitació en el rotor, aquests són 
reemplaçades per imants permanents.  

El PMSM és una màquina de corrent altern sincronitzat on el seu camp d’excitació 
proporcionat per imants permanents. És similar al BLDC, ambdues màquines 
tenen un rotor de imants permanents i un estator bobinat.  

Tant la màquina BLDC i la PMSM tenen una característica d’alta eficiència i bona 
capacitat de control degut a la seva linealitat de velocitat en relació al parell, per 
el que es pot tenir una regulació predicible. 

A diferència de les màquines amb escombretes convencionals on la commutació 
entre les seves fases es realitza internament de forma mecànica, en les 
màquines sense escombretes els corrents i els voltatges aplicats a cada un dels 
bobinats de la màquina han de ser controlats independentment mitjançant una 
commutació electrònica.  

La principal diferencia entre una BLDC i una PMSM és el tipus de senyals de 
control que es subministren a la màquina per part de l’inversor i la seva força 
contraelectromotriu generada. La forma d’ona de la força contraelectromotriu 
(BEMF, Back Electro Motive Force), de la PMSM és sinusoïdal, aquest efecte és 
produït per la forma en que les bobines estan enrotllades en el estator, de 
manera sinusoïdal, de la mateixa manera que en la màquina BLDC les bobines 
del estator s’enrotllen d’una forma uniforme.  
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Com a conseqüència, el parell de sortida de la PMSM és més suau i més eficient 
que en la BLDC.   

La figura 15 mostra les formes d’ona BEMF per ambdós tipus de màquina.  

 

En la figura 16 es mostra la relació de los BLDC i els PMSM amb altres tipus de 
motors.  

3.1.1. Selecció de la màquina elèctrica 

Segons la comparativa feta entre els dos tipus de màquina, la màquina escollida 
és la PMS ja que la utilitzarem tant de generador com de motor, i aquest tipus de 
màquina treballa amb els dos modes. A més en la BLDC l’excitació del rotor no 
és controlable, el que fa difícil el control del parell  i la velocitat.   

A l’hora d’escollir les especificacions de la màquina elèctrica s’ha de tenir en 
compte l’element que produirà el moviment del generador i per conseqüència el 
del motor. Aquest element és l’usuari de la bicicleta, el qual  mitjançant el 
pedaleig proporcionarà el parell necessari per a generar l’energia suficient per a 
fer funcionar la bicicleta.  

Per escollir les especificacions es tindrà en compte un usuari ciclista no 
professional i de mitjana edat. Aquest fets han de ser tinguts en compte per a 

Figura 15.- Formes d’ona BEMF per ambdós tipus de màquina. Font: [14] 

Figura 16.- Classificació de motors elèctrics-. Font: Elaboració pròpia. 
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seleccionar valors coherents i realistes a l’hora de dimensionar la màquina i de 
fer les simulacions.   

Les dades a tenir en compte són:  

• El pes mig d’una persona en un país desenvolupat és d’entre 70 i 80 
quilograms [16].  

• Un ciclista no professional podria subministrar una potència màxima de 
1100W durant 5 segons, 400W durant un minut i 40W durant llargs 
períodes de temps, amb intervals d’entre 40 i 60 rpm. Per tant, si es 
considera que la biela del pedal és de 20 cm, un usuari mitjà podria 
subministrar un parell de pedaleig d’entre 60 i 80 Nm durant períodes curs 
de temps, i un parell d’entre 30 i 50 Nm durant períodes més llargs [17]. 

•  Per a una marxa ajustada a la velocitat de pedaleig, l’eficiència màxima 
del múscul es troba a un ritme mitjà de 50 rpm[17]. 

 

No valdria la pena escollir una màquina elèctrica de 1100W, ja que aquestes 
condicions de treball de la màquina durarien uns 5 segons. Si s’agafés una 
màquina elèctrica de 400W, seria molt just, ja que durant un minut el sistema 
funcionaria a 400W. Per tant s’ha decidit escollir una màquina elèctrica de 500W, 
perquè existeixi un marge i pugui absorbir possibles fluctuacions i pics de 
corrent.  

Encara i saber els paràmetres necessaris de la màquina elèctrica escollida, no 
s‘ha trobat cap exemple comercialitzat que s’ajusti a les especificacions 
necessàries. Si que existeixen màquines que s’ajusten a la potència i la tensió 
necessària, però no s’ajusten a les dimensions adients per ser instal·lades en una 
bicicleta. Ja que han de ser de dimensions reduïdes i el més lleugeres possible 
per no alterar el punt d’equilibri del vehicle, i sobretot no han de  interposar-se a 
l’ús de la bicicleta.  

Per tant es considera que la màquina ha de ser dissenyada perquè es pugui 
ajustar als paràmetres requerits pel sistema. Aquesta part de disseny i 
dimensionat de la màquina elèctrica no es contempla en aquest treball.  

 
 

3.2. Convertidors de potència  
Els convertidors són elements capaços d’alterar les característiques de tensió i 
corrent que reben, transformant-les de manera optimitzada per als usos 
específics de on van a ser destinats en cada cas.  

Com ja es conegut, el més madur, eficient i fiable de tots els convertidors 
existents és el transformador, que presenta com un inconvenient més importat  
la seva escassa adaptabilitat a sistemes automàtics de control.  

Les principals característiques que s’ha de tenir en compte per a seleccionar 
l’interruptor de potència, tenen a veure amb la freqüència de commutació i la 
potència amb la que treballaran.  

A continuació es presenta una taula resum dels principals interruptors d’estat 
sòlid utilitzats per a tracció elèctrica:  
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Taula 7.- Noms, símbols i característiques principals dels diferents interruptors d'estat 
sòlid. Font: [20] 

Nom Símbol Característiques 

Díode  

 

Només deixa passar el corrent en una 
direcció, de ànode a càtode. 

GTO  Interruptor controlat pel terminal G, 
quan s’aplica corrent positiva s’obre i 

quan és negatiu es tanca. 

BJT  Interruptor de baixa potència i de 
mitja freqüència de commutació, amb 

excel·lents característiques de 
conducció. 

MOSFET  Interruptor de baixa potència però 
d’elevada freqüència de commutació. 

IGBT  Reuneix les millors característiques 
entre el MOSFET i el BJT de mitja-

alta potencia i freqüència de 
commutació. 

 

Si es compara la capacitat v-i dels principals interruptors, descrits a la anterior 
taula, s’obté:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.-  Corbes comparatives de la capacitat v-i (en valors 
mitjos) dels diferents interruptors. Font [19] 
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3.2.1. Selecció del convertidor 

Pel que fa l’aplicació de l’interruptor haurà de ser capaç de suportat la intensitat i 
potencia mitja, però a la vegada una alta freqüència de commutació. Per 
aquestes característiques les millors opcions son BJT o MOSFET.  

Degut que l’aplicació necessitarà una elevada freqüència de commutació i es 
treballarà per sota dels 1kV,  la millor opció entre els dos interruptors és el 
MOSFET.  

El dimensionat del MOSFET, també estaria lligat, com el supercondensador, a les 
especificacions de la màquina elèctrica. Encara que les seves dimensions físiques 
haurien de ser les més reduïdes possible.   
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CAPÍTOL 4: CONTROL DE 

UNA MÀQUINA SÍNCRONA 

DE IMANTS PERMANENTS 
Tal i com s’ha indicat en el capítol anterior la màquina escollit per a la bicicleta 
elèctrica a estudiar és una màquina síncrona de imants permanents (PMSM). Les 
PMSM són màquines que utilitzen la combinació de camps magnètics de 
naturalesa permanent (imants) i camps magnètics induïts produïts per el corrent 
d’excitació externa que flueix a través de les bobines del estator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Principi de funcionament  
Quan s’alimenten les bobines de l’estator amb un corrent altern trifàsic, es crea 
un camp magnètic que gira a causa del pas d’aquest corrent. Per tant, hi ha dos 
camps magnètics presents en la màquina, el camp magnètic produït a l’estator (a 
causa del corrent que circula per les bobines) i el camp magnètic produït al rotor 
(a causa dels imant permanents). Com que el camp magnètic que creen les 
bobines és giratori, el camp magnètic creat pels imants permanents tendeix 
constantment a alinear-se amb el camp giratori de les bobines.  

Figura 18: Components d’una màquina sincrònica d‘imants 
permanents. FONT:[15] 
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Depenent de com es col·loquin els imants permanents en el rotor poden existir 
varies configuracions. L’escollida per al model a realitzar és de imants en 
exterior, on es considerar l’entreferro constant, per tant Lq≈Lq.  

Aquestes màquines es caracteritzen per tenir una alta eficiència, una grandària 
reduïda, alta dinàmica de parell i ampli rang de velocitats. Tots aquestes 
característiques la fan ideal per a una bicicleta elèctrica.  

4.2. Característiques 
La velocitat angular del rotor de la PMSM és directament proporcional a la 
velocitat angular de la força electromotriu de la màquina.   

𝜔 = 𝑛𝑝 · 𝜔𝑚 ( 1) 

On 𝜔 es la velocitat angular de la força electromotriu de la màquina, 𝑛𝑝 el 
número de pols del motor i 𝜔𝑚 es la velocitat angular del rotor.  

En el nostre estudi es considerarà 𝑛𝑝 igual a 1.  

Si passem a cicles per segon, la relació de velocitats angulars, s’obté la 
freqüència sincrònica del motor.  

𝑓′ =
𝑛𝑝
60

· Ω ( 2) 

On 𝑓 és la freqüència de la força electromotriu de la màquina i Ω és la velocitat 
del rotor en revolucions per minut.  

La potència d’entrada del generador està en funció del parell i la velocitat 
aplicada al eix de la PMSM.  

𝑃𝑖𝑛 = 𝜔𝑠 · 𝜏𝑠 ( 3) 

Restant les pèrdues internes produïdes en el coure dels bobinats la potència de 
sortida del generador és: 

𝑃𝑂 = 𝜔𝑠 · 𝜏𝑠 − 3 · 𝐼𝑎2 · 𝑅𝑎 = 3 · 𝑉𝑎 · 𝐼𝑎 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 ( 4) 

On θ es l’angle entre el fasor de 𝑉𝑎 𝑖 𝐼𝑎.  

S’ha de tenir present que la PMSM al tenir un camp magnètic produït per els 
imants permanents no consumeix potència en la generació d’aquest camp a 
diferència de les màquines sincròniques sense imants permanents. Un altre 
conseqüència del imants permanents és la generació d’energia sense la 
necessitat d’energitzar la PMSM.  

La potència trifàsica d’entrada del PMSM com motor és:  

𝑃𝑖𝑛 = 3 · 𝑉𝑎 · 𝐼𝑎 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 ( 5) 

Restant a la potencia d’entrada les pèrdues en el coure s’obté la potència 
elèctrica desenvolupada:   

𝑃𝑑 = 3 · 𝑉𝑎 · 𝐼𝑎 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 3 · 𝐼𝑎2 · 𝑅𝑎 ( 6) 
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Si 𝜔𝑠 és la velocitat angular de sincronisme del motor, el parell desenvolupat 
sobre l’eix del motor és: 

𝜏𝑑 =
𝑃𝑑
𝜔𝑠

= 𝐾𝜏 · 𝐼𝑚 ( 7) 

D’aquesta última equació es conclou que el parell desenvolupat es dependent 
directament de l’amplitud del corrent del estator i de les característiques pròpies 
del motor, que es veuen reflectides en la constant 𝐾𝜏.  

4.3. Model dinàmic de la PMSM 
Com ja s’ha comentat en apartats anteriors la màquina està formada pel rotor, 
on hi estan muntats els imants permanents, i l’estator, incloent tres debanats 
diferents corresponents a les tres inductàncies i que a la vegada estan 
accionades per mitjà de tres tensions (𝑣𝑎, 𝑣𝑏  𝑖 𝑣𝑐).  

Les equacions dinàmiques de les corrents que flueixen a través de cada una de 
les inductàncies són les següents:  

𝐿𝑠
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑡

= −𝑅𝑠 · 𝑖𝑎 − 𝐾𝑚 · 𝜔 · sin(𝜃) + 𝑣𝑎 ( 8) 

 

𝐿𝑠
𝑑𝑖𝑏
𝑑𝑡

= −𝑅𝑠 · 𝑖𝑏 − 𝐾𝑚 ·𝜔 · sin �𝜃 +
2𝜋
3
� + 𝑣𝑏 ( 9) 

 

𝐿𝑠
𝑑𝑖𝑐
𝑑𝑡

= −𝑅𝑠 · 𝑖𝑐 − 𝐾𝑚 · 𝜔 · sin �𝜃 −
2𝜋
3
� + 𝑣𝑐 (10) 

 

On 𝐾𝑚 es una constant que depèn del camp magnètic de l’imant permanent i, 𝜃 i 
𝜔 son la posició angular i la velocitat del rotor, respectivament.  

Un enfocament de disseny del controlador directe per al PMSM és difícil, ja que 
es un sistema no lineal, sobre actuat i amb tres voltatges d’entrada i una sortida. 
Una alternativa útil consisteix en l’ús d’una transformació, de manera que 
s’elimina la dependència de 𝜃 de la dinàmica actual. Per tant l’ordre es redueix 
de tres a dos i el problema de control pot ser considerat com a una regulació.   

Aquesta transformació s’anomena transformació abc a dq (abc-to-dq 
transformation), que consisteix en dos passos, una transformació intermitja que 
és el pas de abc a 𝛼𝛽𝛾, i un altre transformació que és el passa de de 𝛼𝛽𝛾 a dq.  

 El primer pas es duu a terme a través de:  

�
𝑥𝛼
𝑥𝛽
𝑥𝛾
� = �2

3
·

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡�2

3� −1
√6� −1

√6�

0 1
√2� −1

√2�
1
√3� 1

√3� 1
√3� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

· �
𝑥𝑎
𝑥𝑏
𝑥𝑐
� (11) 

 
On per a les tres fases (a,b,c) en equilibri 𝛾 es igual a 0.  
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L’últim pas de la transformació es passar de 𝛼𝛽𝛾 a dq, i això es fa mitjançant la 
següent expressió:  

�
𝑥𝑑
𝑥𝑞� = �

cos (𝜃) sin (𝜃) 0
−𝑠𝑖𝑛(𝜃) cos (𝜃) 0

0 0 1
� · �

𝑥𝛼
𝑥𝛽
𝑥𝛾
� (12) 

 
L’aplicació d’aquestes transformades sobre les equacions dinàmiques originals de 
la màquina PMS, donen lloc a les següents equacions dinàmiques en sistema dq: 
 

𝐿𝑠
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

= −𝑅𝑠 · 𝑖𝑑 + 𝜔 · 𝐿𝑆 · 𝑖𝑞 + 𝑢𝑑 (13) 

 

𝐿𝑠
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡

= −𝑅𝑠 · 𝑖𝑞 − 𝜔 · 𝐿𝑆 · 𝑖𝑑 − 𝐾𝑚 · 𝜔 + 𝑢𝑞 (14) 

 

J
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝐾𝑚 · 𝑖𝑞 − 𝑓𝜔 (15) 

 
𝑑𝜃
𝑑𝑡

= 𝜔 (16) 

 
On 𝑢𝑑 és el voltatge directe, 𝑢𝑞 és el voltatge de quadratura,  𝑖𝑑 és el corrent 
directe, 𝑖𝑞 és el corrent de quadratura, 𝜔 és la velocitat angular i 𝜃 es la posició 
angular. També s’han afegit les equacions mecàniques que depenen de les 
corrents de la maquina, on J és la inèrcia i 𝑓 la fricció.  
 

4.4. Control de PMSM 
4.4.1. Disseny del controlador PI del llaç de corrent 

S’observa que el model del sistema en dq, equacions de (13) a (16), és un 
sistema no lineal. Per poder dissenyar el controlador el sistema ha de ser 
linealitzat, per així poder aplicar totes les tècniques de control lineal. La tècnica 
utilitzada es la linealització per realimentació, que és un sistema que transforma, 
de forma parcial o total, la dinàmica no lineal del sistema controlat en una 
dinàmica lineal. 

Els termes no lineals poden ser cancel·lats per la realimentació d’estat. 
Específicament escollint  𝑢𝑑 i   𝑢𝑞 com a:  

𝑢𝑑 = −𝜔 · 𝐿𝑆 · 𝑖𝑞 + 𝑣𝑑 (17) 

 

𝑢𝑞 = 𝜔 · 𝐿𝑆 · 𝑖𝑑 + 𝐾𝑚 · 𝜔 + 𝑣𝑞 (18) 

Si es substitueixen les equacions (17) i (18) en les equacions (13) i (14) els 
termes no lineals es cancel·len. Per tant el resultat de la linealització per 
realimentació és:  

𝐿𝑠
𝑑
𝑑𝑡
𝑖𝑑 = −𝑅𝑠 · 𝑖𝑑 + 𝑣𝑑 (19) 
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𝐿𝑠
𝑑
𝑑𝑡
𝑖𝑞 = −𝑅𝑠 · 𝑖𝑞 + 𝑣𝑞 (20) 

 

𝐽
𝑑
𝑑𝑡
𝜔 = 𝐾𝑚 · 𝑖𝑞 − 𝑓 · 𝜔 (21) 

 
𝑑
𝑑𝑡
𝜃 = 𝜔 (22) 

Si s’utilitza la forma del controlador PI següent:  

𝑣𝑞 = 𝑘𝑝�𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑞� + 𝑘𝑖 � (𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑞)𝑑𝑡
𝑡

0
 (23) 

 

𝑣𝑑 = 𝑘𝑝�𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑑� + 𝑘𝑖 � (𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑑)𝑑𝑡
𝑡

0
 (24) 

En el domini dels complexos la seva forma seria:  

𝑉𝑞(𝑠) = 𝑘𝑝�𝐼𝑞𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝐼𝑞(𝑠)�+ 𝑘𝑖  
�𝐼𝑞𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝐼𝑞(𝑠)�

𝑠
 (25) 

 

𝑉𝑑(𝑠) = 𝑘𝑝�𝐼𝑑𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝐼𝑑(𝑠)� + 𝑘𝑖  
�𝐼𝑑𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝐼𝑑(𝑠)�

𝑠
 (26) 

 
Per el desenvolupament s’agafa només una de les fases dq, ja que el controlador 
serà el mateix per ambdues fases.  
 
Si s’agafa la fase d i es substitueix l’equació (24) en l’equació següent:   
 

(𝐿𝑠 · 𝑠 + 𝑅𝑠) · 𝐼𝑑(𝑠) = 𝑉𝑑(𝑠) (27) 

Resulta: 
𝐼𝑑(𝑠)
𝐼𝑑𝑟𝑒𝑓(𝑠)

=
𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖

𝐿𝑠 · 𝑠2 + �𝑅𝑠 + 𝑘𝑝�𝑠 + 𝑘𝑖
 

 

(28) 

 
El polinomi característic de l’equació (28) és:   
 

𝐷𝑑(𝑠) = 𝑠2 + �
𝑅𝑠 + 𝑘𝑝
𝐿𝑠

� · 𝑠 +
𝑘𝑖
𝐿𝑠

 

 

(29) 

 
Per tant els pols assignats parteixen de:  
 

𝐷𝑑(𝑠) = (𝑠 − 𝑝1)(𝑠 − 𝑝2) = 𝑠2 − (𝑝1 + 𝑝2)𝑠 + 𝑝1 · 𝑝2 
 

(30) 
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Els pols assignats per a d i q són:  
 

𝑘𝑝 = −(𝑝1 + 𝑝2) · 𝐿𝑠 − 𝑅𝑠 
 

(31) 

 

𝑘𝑖 = 𝑝1 · 𝑝2 · 𝐿𝑠 (32) 

S’estableix un temps d’establiment, 𝑡𝑠, de 1ms , i un sobrepic, 𝑆𝑃, del 5%. 

El coeficient d’esmorteïment ve donar per:  

𝜉 = �
�ln 𝑆𝑃
𝜋 �

2

1 + �ln 𝑆𝑃
𝜋 �

2 

(33) 

El resultat és: 

𝜉 = 0,7 (34) 

Per tant es un sistema de segon ordre subesmorteït, aleshores els pols seran 
dues arrels complexes i conjugades que vindran donades per:  

𝑝1,2 = 𝜔𝑛 �−𝜉 ± 𝑗�1 − 𝜉2� (35) 

La pulsació natural 𝜔𝑛, ve donada per:  

𝜔𝑛 =
4

𝑡𝑠 · 𝜉
= 5714,3𝑟𝑎𝑑/𝑠 (36) 

Per tant els pols:  

𝑝1,2 = (−4000 ± 𝑗4080,826) (37) 

Aleshores 𝑘𝑝 i 𝑘𝑖, per els controladors de corrent i amb els paràmetres:  

𝑅𝑠 = 0,01 Ω 

𝐿𝑠 = 0,0001𝐻 

Seran:  

𝑘𝑝 = 0,79 
 

(38) 

 

𝑘𝑖 = 3,26 · 103 (39) 

 

4.4.2. Disseny del controlador PI llaç de velocitat  

Es passa l’equació (21) al domini des complexos:  

𝐽𝑠 · Ω = 𝐾𝑚 · 𝐼𝑞(𝑠) − 𝑓Ω (40) 
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En aquest cas la forma del controlador PI, ve donada per:  

𝑖𝑞(𝑡) = 𝑘𝑝�𝜔𝑟𝑒𝑓 − 𝜔� + 𝑘𝑖 ��𝜔𝑟𝑒𝑓 − 𝜔�𝑑𝑡 (41) 

En el domini dels complexos serà:  

𝐼𝑞(𝑠) = 𝑘𝑝�Ω𝑟𝑒𝑓(𝑠) − Ω(𝑠)�+ 𝑘𝑖
�Ω𝑟𝑒𝑓(𝑠) − Ω(𝑠)�

𝑠
 (42) 

Si es substitueix 𝐼𝑞(𝑠), en l’equació (40) s’obté; 
Ω𝑟𝑒𝑓
Ω

=
𝐾𝑚 · (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖)

𝐽𝑠2 + �𝑓 + 𝐾𝑚 · 𝑘𝑝�𝑠 + (𝐾𝑚𝑘𝑖)
 (43) 

El polinomi característic per tant serà:  

𝐷(𝑠) = 𝑠2 + �
𝑓 + 𝐾𝑚 · 𝑘𝑝

𝐽
� 𝑠 +

𝐾𝑚𝑘𝑖
𝐽

 (44) 

Els pols assignats per a al control de la velocitat són:  
 

𝑘𝑝 =
−𝐽(𝑝1 + 𝑝2) − 𝑓

𝐾𝑚
 

 

(45) 

 

𝑘𝑖 =
𝑝1 · 𝑝2 · 𝐽

𝐾𝑚
 (46) 

S’estableix per aquest cas un temps d’establiment, 𝑡𝑠, de 0,1s , i un sobrepic com 
el anterior, 𝑆𝑃, del 5%. 

El coeficient d’esmorteïment serà el mateix que l’anterior cas ja que depèn del 
sobrepic i aquest és el mateix:  

𝜉 = 0,7 (47) 

Per tant és un sistema de segon ordre subesmorteït, aleshores els pols seran 
dues arrels complexes i conjugades que vindran donades per:  

𝑝1,2 = 𝜔𝑛 �−𝜉 ± 𝑗�1 − 𝜉2� (48) 

La pulsació natural 𝜔𝑛, ve donada per:  

𝜔𝑛 =
4

𝑡𝑠 · 𝜉
= 57,14 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (49) 

Per tant els pols:  

𝑝1,2 = (−40 ± 𝑗40,8) (50) 

Aleshores 𝑘𝑝 i 𝑘𝑖 ,per el control de velocitat amb els paràmetres:  

𝐾𝑚 = 0,1 

𝐽 = 0, 0001𝑘𝑔 ·𝑚2 

𝑓 = 0,001𝑁𝑚𝑠 
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Seran:  

𝑘𝑖 = 3,2646 
 

𝑘𝑝 = 0,07 

(51) 

4.5. Esquemes de control 
Un esquema de control és la forma en que es representen els sistemes de control 
a nivell teòric. Aquest sistemes poden ser en llaç obert o en llaç tancat.  

En els sistemes en llaç obert la sortida no té efecte en el sistema. En els de llaç 
tancat el funcionament del sistema depèn tant de l’entrada com de la sortida.  

4.5.1. Esquema de control de la PMSM 

El sistema de control dissenyat per a la PMSM és un sistema en llaç tancat o 
feedback, on intervenen dos sistemes de control, un llaç intern de control de 
corrent i un llaç extern de control mecànic.  

El sistema de control mecànic pot controlar dues variables depenen de les 
necessitats i requeriments del usuari. Aquestes variables són el parell de la 
màquina o la velocitat de la màquina. El sistema controlarà una variable o l’altre.  

Els valors de referència del sistema de control mecànic seran fixats pel usuari, 
segons les seves necessitats. En aquest treball s’estudien el control de les dues 
variables per separat.   

A nivell teòric el sistema de control utilitzat per a la màquina elèctrica PMS és el 
de la figura 19.  

A la implementació del sistema de control en el software, s’hauran de tenir 
presents les transformacions “dq to abc”, i la seva inversa “abc to dq”.  

 

Figura 19.- Esquema de control de la PMSM en dq. Font: Pròpia. 

Figura 20.- Esquema de control de la PMSM amb transformades “abc to dq”. Font: pròpia 
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4.5.2. Llaç de corrent 

El sistema de control de corrent es un sistema en llaç obert, on hi ha un 
controlador PI que a partir de l’error de corrent determina la tensió a aplicar a la 
PMSM per aconseguir el corrent desitjat. 

Del control de corrent existeixen dos sistemes, un per a cada fase da. Ja que es 
controlen per separat.  

 

 

 

 

 

 

4.5.3. Llaç de parell 

El sistema de control de parell és un de les variants del sistema de control 
mecànic. És un sistema en llaç obert que depèn d’una constant ja que el parell és 
directament proporcional a la 𝑖𝑞. 

El parell de referencia, com ja s’ha comentat abans, ve fixat per l’usuari  de la 
bicicleta.  

 

 

 

 

4.5.4. Llaç de velocitat  

El sistema de control de velocitat és l’altre opció del sistema de control mecànic. 
Aquest control és un sistema en llaç obert amb un controlador PI per a rectificar 
la variable de velocitat procedent de la màquina PMS, i que entrega la corrent de 
referencia de la fase q, al sistema de control de corrent.  
Com ja s’ha comentant abans la velocitat de referència es una variable que fixa 
l’usuari.    
 
 

 

 

 

S’observa que tan el llaç parell com el de velocitat la seva sortida és la mateixa 
variable, 𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓, per això només pot funcionar un dels dos sistemes de control.  

Figura 21.- Esquema de control del llaç de corrent. Font: pròpia 

Figura 23.- Esquema de control del llaç de velocitat. Font: pròpia. 

Figura 22.- Esquema de control del llaç de parell. Font: 
pròpia 



 

CAPÍTOL 5: SIMULACIÓ 

DE LA PMSM 
 

Per poder comprovar si el model i els controladors dissenyats funcionen 
correctament, s’implementaran en el software Matlab/Simulink. L ‘implementació 
dels models teòrics al software faran possible la seva simulació, i es podrà 
comprovar si el sistema  de control dissenyat per a la bicicleta elèctrica, funciona 
de manera adient.  

En aquest capítol es mostraran els models dels sistemes de control, descrits en el 
capítol 4, amb el software Matlab/Simulink i les gràfiques resultants de les seves 
simulacions.  

 

5.1. Models en Matlab/Simulink 
El software Simulink és un entorn gràfic interactiu per al modelat, anàlisi i 
simulació de gran varietat de sistemes dinàmics mitjançant la utilització de 
diagrames de blocs. Permet la incorporació d'algorismes i controls que s'hagin 
desenvolupat en C prèviament a la utilització de Simulink [23]. Aquest software 
a mes treballa totalment integrat amb Matlab. 

5.1.1. Transformació “abc to dq” 

Com ja s’ha comentat en el punt 4.5.1, per a la implementació en el software 
s’han hagut de tenir en compte les transformades “abc to dq” i la seva inversa 
“dq to abc”. 

El model “abc to dq” té una entrada amb tres senyals sinusoïdals que 
representen la tensió trifàsica que flueix del generador al motor, la seva sortida 
simplifica las fases de tres (abc) a dos (dq).  

Al model “dq to abc”, li entren dues variables, que son la fase dq, i en surten tres 
variables, abc.  

En els dos models s’ha tingut en compte la posició de la màquina el qual es 
calcula mitjançant l’integral de la velocitat de la maquina elèctrica que és un 
paràmetre conegut.  

 - 41 - 
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5.1.3. Model de PMSM amb el llaç control de corrent  

Com s’observa en el punt 4.5.2, l’entrada al llaç de corrent és un valor de 
referència. Al model en Simulink es tradueix en dos constants per a cada un dels 
controladors de cada una de les fases da. A la sortida de la PMSM es produeix un 
feedback de 𝑖𝑞 i 𝑖𝑑 cap els controladors que a partir de l’error de corrent 
determina la tensió a aplicar a la màquina elèctrica.  

Figura 26.- Model de la PMSM amb el llaç de corrent, en Simulink. 

Figura 25.- Model de la inversa de la transformació en Simulink. 

Figura 24.- Model de les transformacions "abc to dq" en Simulink. 
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5.1.4. Model PMSM amb control de corrent i parell 

Al punt 4.5.3 s’ha explicat el model del sistema de control teòric. El model 
implementat al software, en conjunt amb els altres llaços, és el que s’observa en 
la Figura 27. 

Al parell de referència se li afegeix un esglaó per a simular un cas més real, ja 
que el ritme del pedaleig no és sempre el mateix.  

 

 

5.1.5. Model PMSM amb control de corrent i velocitat 

Al punt 4.5.4 s’ha explicat el model del sistema de control teòric. El model 
implementat al software, en conjunt amb els altres llaços, és el que s’observa en 
la Figura 28.  

A la velocitat de referència de la entrada se l’hi ha afegit un esglaó per a simular 
un cas més pròxim a la realitat, ja que es impossible que el sistema funcioni 
sempre amb velocitat constant. Per tant amb aquest esglaó es provoca un canvi 
de velocitat per provar com reacciona el sistema de control.  

 

 

Figura 27.- Model PMSM amb llaç de parell en Simulink. 

Figura 28.-Model PMSM amb llaç de velocitat en Simulink. 
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5.2. Simulacions  
Les simulacions són una forma de veure les respostes del sistema de control, en 
diferents àmbits, de manera visual.  

5.2.1.  Transformació “abc to dq” 

A la simulació de les transformacions “abc to dq” es pot observar una primera 
gràfica que és la forma d’ona de las variables d’entrada, com s’ha comentat al 
punt 5.1.1, representen la tensió trifàsica que flueix des de el generador fins el 
motor. La segona gràfica correspon al pas entremig de la transformació, que és 
la transformació “abc to αβγ”. Finalment l’última gràfica correspon al últim pas 
de la transformació, i es veuen representades les dues fases dq.  

En la simulació de la inversa de la transformació, s’observen com les dues fases 
da (primer gràfic)  passen a ser tres fases abc (segon gràfica), però mantenint la 
amplitud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Gràfiques transformació "abc to dq". Primera gràfica; fases abc. 
Segona gràfica; fases αβγ. Tercera gràfica; fases dq 

Figura 30.- Gràfica transformació inversa  "dq to abc".Primer gràfica: fases 
dq. Segona gràfica: fases abc. 
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5.2.3. Simulació del llaç de corrent 

Per la implementació del llaç de corrent, s’han calculat prèviament els 
paràmetres 𝑘𝑝 i 𝑘𝑖 (tema 4). Aquest càlculs s’han dut a terme a partir de fixar 
uns valors determinats de temps d’establiment (𝑡𝑠) d’1ms, i de sobrepic (𝑆𝑝) 
dissenyat del 5%.  

S’han establert uns valors de referència aleatoris de les corrents, de 1 A per a 𝑖𝑑 i 
2 A per a 𝑖𝑞. Cal dir que els valors de referència s’han escollit de manera 
aleatòria, perquè el que es vol estudiar és com es comporta el sistema de control 
per a qualsevol entrada de referència.  

Com es pot observar a la figura 31, els corrents de les dues fases s’estableixen al 
arribar al temps d’establiment fixat d’1 ms. També es pot observar com existeix 
un sobrepic en ambdues senyals d’un 15% més del que s’ha fixat en el disseny 
del controlador PI (tema 4). Aquesta diferència  en el sobrepic es causada per 
l’existència d’un zero en l’equació de transferència (28). Aquest zero afecta de 
manera que s’incrementa el sobreimpuls, que aniria creixent a mesura que el 
sistema de control fos retroalimentat, però aquest zero no afecta a l’estabilitat 
del sistema.   

Per tant per minimitzar el sobrepic dissenyat causat per el zero en la funció de 
transferència s’han de suavitzar alguns del paràmetres fixats en el disseny del 
PI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Resposta simulació de corrents dq amb sobrepic dissenyat 
del 5%. 
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S’ha considerat disminuir el sobrepic (𝑆𝑝) de disseny fins al 1%, per minimitzar el 
sobreimpuls el sistema.  

Seguint el mateix procediment  per al disseny del controlador PI del punt 4.4.1 i 
tenint en compte els mateixos paràmetres de la màquina elèctrica, s’obtenen uns 
nous valors de  𝑘𝑝 i 𝑘𝑖.  

Per tant els pols seran:  

𝑝1,2 = (−4000 ± 𝑗2729,36)  

 

Els nous valors de  𝑘𝑝 i 𝑘𝑖 són:  

𝑘𝑝 = 0,79 
𝑘𝑖 = 2,35 · 103 

 

 

S’observa ara una disminució del sobrepic de disseny i una pujada més lenta. Si 
el sobrepic abans era del 20%, ara es d’aproximadament del 15%. Però el 
sobreimpuls queda suavitzat. L’estabilitat i el temps d’establiment no ha variat 
amb el canvi del valor del sobrepic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Resposta simulació de corrents dq amb sobrepic dissenyat 
del 1%. 
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5.2.4. Simulació del llaç de parell 

El llaç de parell és proporcional a la corrent  𝑖𝑞, per tant també es veu afectat per 
el zero en la funció de transferència del llaç de corrents.  

A la implementació del llaç de parell s’han tingut en compte els  𝑘𝑝 i 𝑘𝑖 calculats 
per el llaç de corrents amb el sobrepic dissenyat d’1%, per així minimitzar el 
sobreimpuls.  

S’observa que igual que amb el llaç de corrent el temps d’establiment de la 
resposta al llaç de parell és de 1ms.  

Per a provocar una variació en la resposta del llaç de parell s’ha afegit un esglaó, 
que fa que augmenti el parell de referència des de el valor de referència a 60 
Nm.  

Cal recordar que el parell de referència es una variable que fixa l’usuari, per això 
existeixen canvis, ja que el parell que proporciona l’usuari al sistema amb el 
pedaleig no es constant.  

La segona gràfica mostra la diferència o error entre el parell de referència i el 
parell que resulta del sistema de control. Cal destacar que aquest error és 
bastant gran, ja que en la primera gràfica s’aprecia la diferència entre la senyal 
de referència i la resposta del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.- Resposta simulació del llaç de parell (primera gràfica), 
amb l’error (segona gràfica). 
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5.2.5. Simulació llaç de velocitat 

En la implementació del llaç de velocitat també s’ha afegit una funció esglaó, 
perquè, igual que amb el llaç de parell, hi existeixen canvis en la velocitat i es 
convenient veure com respon el sistema en aquestes situacions.  

La resposta de la simulació del llaç de velocitat tendeix a igualar-se amb la 
velocitat de referència fixada per l’usuari. Però en els canvis de referència de la 
variable i apareix un sobrepic, que acaba estabilitzant-se en el temps 
d’establiment, 0,1 segons, fixat prèviament en el disseny del controlador del llaç 
de velocitat (punt 4.4.2).  

La segona gràfica mostra la diferència o error entre la velocitat de referència i la 
resposta del llaç de velocitat. Aquest error és molt petit ja que el controlador 
dissenyat s’ajusta bé al llaç de velocitat.  

En la funció de transferència de la velocitat (43) també existeix un zero, per tant  
resulta el mateix problema que amb la simulació del llaç de corrent (punt 5.2.3). 

Per tant per minimitzar el sobrepic del disseny, causat per el zero en la funció de 
transferència s’han de variar alguns del paràmetres fixats en el disseny del PI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Resposta simulació del llaç de velocitat amb sobrepic dissenyat 
del 5% (primera gràfica), amb l’error (segona gràfica). 
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S’ha considerat disminuir el sobrepic (𝑆𝑝) de disseny fins al 1%, per minimitzar el 
sobreimpuls el sistema.  

Seguint el mateix procediment  per al disseny del controlador PI del punt 4.4.2 i 
tenint en compte els mateixos paràmetres de la màquina elèctrica, s’obtenen uns 
nous valors de  𝑘𝑝 i 𝑘𝑖.  

Per tant els pols seran:  

𝑝1,2 = (−40 ± 𝑗27,2963)  

 

Els nous valors de  𝑘𝑝 i 𝑘𝑖 són:  

𝑘𝑝 = 0,07 
𝑘𝑖 = 2,3451 

 

 

S’observa ara una disminució del sobrepic i una pujada més lenta. Si el sobrepic 
abans era del 20%, ara es d’aproximadament del 15%. Però el sobreimpuls 
queda suavitzat. L’estabilitat i el temps d’establiment no han variat amb el canvi 
del sobrepic.  

L’error de la segona gràfica ha disminuït encara més que amb l’anterior valor de 
sobrepic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.- Resposta simulació del llaç de velocitat amb sobrepic dissenyat 
del 1% (primera gràfica), amb l’error (segona gràfica). 
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5.2.6. Simulació del llaç de parell realista  

Per fer un estudi complert és necessari fer una comparació amb un cas més prop 
de la realitat.  

Amb la simulació del llaç de parell realista es vol aconseguir imitar un parell de 
pedaleig real en comptes de un parell de pedaleig constant, com s’ha estudiat en 
el punt 5.2.4.  

Existeixen dos tipus de pedaleig: el pedaleig rodó i el pedaleig de pistó 
[16][17][20]. El primer d’ells el realitzen els ciclistes experts amb equipació 
especial i és un pedaleig molt més eficient que el de pistó, el qual és realitzat per 
els ciclistes inexperts.  

En aquest estudi s’assumeix que l’usuari és un ciclista inexpert, ja que es pretén 
que la bicicleta elèctrica sense cadena de transmissió sigui utilitzada per   
qualsevol tipus de persona. Tot i que ningú podria aplicar el mateix parell amb 
les dues cames,  per a que l’estudi sigui més senzill es considerarà que el parell 
aplicat per les dues cames és el mateix.  

Aquest pedaleig s’ha equiparat amb una funció sinusoïdal de referència, amb una 
velocitat de pedalada de 5,23 rad/s i un parell de referència de 40 Nm (punt 
3.1.1).  

A aquesta funció sinusoïdal de referència se l’hi ha afegit una funció rampa, per 
veure el comportament de la resposta del sistema quan s’augmenta la freqüència 
de pedalada i un offset que equival al parell de referència.  

 

 

La funció rampa és denota a partir del segon 5, quan la freqüència de la resposta 
augmenta. Aquest augment de la freqüència equival a un augment de velocitat 
en la pedalada de l’usuari a causa d’alguna rampa o simplement un canvi a la 
velocitat.  

A la resposta de la simulació s’observa que tant el senyal de referència com la 
resposta del sistema funcionen pràcticament igual. Per això en la segona gràfica 
s’observa un zoom de l’error, ja que aquest és pràcticament nul.  

Figura 36.- Model de simulació llaç de parell realista en Simulink. 
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També a la segona gràfica hi existeix un pic que equival al canvi de freqüència 
del pedaleig al entrar la funció rampa, que provoca l’augment de la velocitat de 
la pedalada.  

La resposta s’adhereix pràcticament a la senyal de referència, per això és pot dir 
que el sistema de control del llaç de parell realista es el adient.

Figura 37.- Resposta simulació del llaç de parell realista. 



 

CAPÍTOL 6: CONCLUSIONS 
El mercat de la bicicleta elèctrica ha anat creixent i evolucionant molt ràpidament 
en els últims 5 anys, però al nostre país encara li queda molt per arribar als 
nivells de mobilitat elèctrica de altres països com la Xina.  

Aquest fet pot ser causa de la poca promoció que és fa de la bicicleta elèctrica 
com a medi de transport, tant per part dels fabricants com per part de les 
administracions publiques,  o bé a causa de la poca conscienciació que hi ha 
encara avui dia amb el medi ambient i la contaminació.   

L’enquesta anònima feta en aquest treball, la qual ha estat contestada per 66 
persones anònimes de diferents poblacions i diferents àmbits professionals, 
denota el gran desconeixement de la bicicleta elèctrica. Es podria dir que 
d’aquests 66 enquestats només un 3%, aproximadament, en sap o en coneix 
coses sobre aquest tipus de vehicle. Tot i així el principal inconvenient que 
consideren els enquestats en quan a la bicicleta elèctrica és l’autonomia del 
vehicle.  

En aquest treball s’ha dut a terme el modelat i control d’una bicicleta elèctrica 
sense cadena de transmissió, amb un generador al pedaler i un motor a la roda 
posterior. Un dels principals avantatges d’aquest tipus de configuració seria un 
augment de la autonomia, ja que l’energia generada al generador, mitjançant la 
pedalada del usuari, flueix cap al motor de propulsió de la roda posterior.   

S’han estudiat els diferents components que els fabricants acostumen a incloure 
en les seves bicicletes elèctriques, i s’han triat els components més adients per a 
la bicicleta elèctrica sense cadena de transmissió.  

Per als elements de emmagatzematge s’ha escollit una bateria de ió-liti, ja que 
es lleugera i es pot modelar amb facilitat;  amb combinació amb un 
supercondensador que absorbirà els pics de tensió provocats per les fluctuacions 
del sistema i la frenada regenerativa.  

Per als elements de generació i propulsió s’ha escollit una mateixa màquina 
elèctrica per ambdues funcions, la màquina síncrona d’imants permanents 
(PMSM). A partir del estudi de la pedalada humana que ha dut a terme el 
estudiant de la UPC que ha fet el seu treball de final de carrera paral·lelament a 
aquest treball, s’ha determinat els requeriments de la màquina elèctrica. Aquesta 
màquina s’hauria de dissenyar per que no existeix al mercat cap màquina 
elèctrica d’imants permanents que s’adeqüi  a les necessitats del sistema de 
propulsió estudiat i sobretot a les dimensions requerides per a ser instal·lada en 
una bicicleta.  

En quan al convertidor s’ha escollit un convertidor MOSFET, ja que es treballa 
amb tensions petites i amb una elevada freqüència de commutació.   
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Una vegada escollits els components s’ha formulat el model dinàmic de la 
màquina elèctrica d’imants permanents. A partir del model dinàmic de la 
màquina s’han dissenyat els controladors PI  per al llaç de control de corrents i 
per al llaç de control de velocitats.  

Aquest llaços de control junt amb el llaç de control de parell han sigut 
implementats al software Matlab/Simulink, per a la seva posterior simulació. 
Aquestes simulacions han permet veure el comportament del sistema de control 
dissenyat. 

Però òbviament aquest es un treball conceptual, es clar que les simulacions del 
model ajuden a prevenir quin serà el comportament del sistema de control,  però 
no simulen un comportament real. Per això, per garantir una major aproximació 
a la realitat i fer els ajustos finals al sistema de control, s’haurien de fer 
simulacions a partir d’un prototip construït del sistema de propulsió sense cadena 
de transmissió.  

Com a conclusió personal i des de la meva percepció com a futura enginyera, 
veig una bona oportunitat de negoci en el desenvolupament d’aquest tipus de 
transmissió. És clar que a partir d’aquest treball s’haurien de desenvolupar 
prototips per a simular situacions reals i així poder desenvolupar un sistema de 
control que s’ajusti a les necessitats d’aquest tipus de vehicles. A més l’absència 
de cadena de transmissió afavorirà l’ús de bicicletes plegables, en l’àmbit urbà, i 
facilitarà el manteniment mecànic de la bicicleta.  

També crec que la constant evolució de la tecnologia afavoriria a aquest tipus de 
transmissió, ja que avui dia els components que formen part d’aquest sistema 
serien basant cars i pesats, per això amb els avenços tecnològics es podrà reduir 
les dimensions dels components utilitzats.  
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CAPÍTOL 7: PRESSUPOST 
 

Per a dur a terme una estimació del pressupost que seria necessari per a fer 
aquest treball en un entorn real, s’han contemplat els següents fets:  

- Les despeses de depreciació i amortització de l’equipament a causa del l’ús 
i el flux de temps.  

- Els costos del transport a causa de les cites amb el director de treball.  
- Les hores emprades en la realització del treball del estudiant i del director 

del treball.  
- Les llicencies dels softwares utilitzats durant la realització del treball.  

Per la realització d’aquest treball s’han necessitat dues llicències dels software 
Matlab i del Microsoft Office. La primera té una versió MATLAB and Simulink 
Student Suite[22], que inclou Matlab i Simulink, i 10 components més, que són 
els més utilitzats. Aquesta llicència té una cost de 83,50€, i s’ha de renovar cada 
any. Per a Microsoft Office existeix una versió Office 365 Universitaris [21], la 
qual té una subscripció de 4 anys i inclou Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
Skopje i altres, el seu preu és de 79,00€.  

Donat que el treball ha durat 5 mesos només s’ha malgastat part de les 
llicències. En el cas de la llicència del Matlab, que s’ha utilitzat un 42% del total 
de temps. En el cas de Microsoft Office només s’ha utilitzat prop d’un 10%.  

L’ordinador de sobretaula utilitzat per a dur el treball té un cost de 700€, i la 
seva vida útil s’estima en uns 5 anys depenent dels usos. Les hores emprades 
per a la realització del treball són d’aproximadament 600 hores, moltes de les 
quals s’ha utilitzat l’ordinador. Però s’estima que l’ús del ordinador a estat d’unes 
550 hores,  que equivalen aproximadament a 1,25% de la vida útil del ordinador.  

S’han realitzat aproximadament 22 reunions amb el director del treball, incloent 
una mitja d’1 hora per reunió, doncs fa un total de 22 hores de trobada amb el 
director del treball.  

A més les hores emprades en la realització del treball els primers 2 mesos i mig 
van ser menors, una dedicació de aproximadament 18 hores a la setmana. En 
canvi, els últims 2 mesos i mig aquesta dedicació s’incrementa notablement a 
temps complert de unes 6 hores al dia, per tant el temps emprat en la realització 
del treball es d’un total de 600 hores.  

Els preus de les hores de treball per la realització del treball com per al director 
son els preus recomanats a través de la universitat.  

Per últim la distància des de el lloc de residencia fins a la universitat es de 
19,4km. Si s’han fet un total de 22 reunions, i el desplaçament ha estat amb 
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transport públic, s’haurien de comptar un viatge d’anada i un de tornada per a 
cada reunió. Per tant s’han realitzat un total de 44 viatges, repartir en bitllets 
integrats de 10 viatges cadascú, s’han gastat un total de 4,4 bitllets integrats.  

 

Taula 8.- Resum del pressupost del treball de final de grau. L’IVA va inclòs.  

Equipament i llicències Preu Vida útil 
(anys) 

Ús 
fet(%) 

Depreciació 

MATLAB and Simulink 
Student Suite 

83,50€ 1 42 35,07€ 

Office 365 Universitaris 79,00€ 4 10 7,90€ 

Ordinador 700,00€ 5 1,25 8,75€ 

Subtítol equipament i llicències  51,72€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humans i altres Preu/unitat Quantitat  Preu total  

Reunions amb director treball 35€/h 22 770€ 

Temps estudiant 8€/h 600 4.800€ 

Transport 19,60€/bitllet 4,4 86,24€ 

Subtítol recursos humans i altres  5.656,24€ 

PRESSUPOST TOTAL  5.707,96€ 
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CAPÍTOL 9: GLOSSARI 
 

 

 

9.1. Sigles 
KERS: Sistema de recuperació d’energia cinètica (Kinetic Energy Recovery 
System). 

Motor HUB: motor en la boixa de la roda posterior. 

Pedelec: Pedal Electric Cycle. 

BLDC: Màquina de corrent continu sense escombrtes. (Brushless DC) 

PMSM: Màquina síncrona de imants permanents (Permanent Magnet 
Synchornous Machine). 

BEMF: Força contraelectromotriu (Back Electro Motive Force). 

9.2. Nomenclatura 
𝑛𝑝: Números de pols 

𝑓′: Freqüència 

𝑓: Fricció  

𝑃𝑖𝑛: Potència d’entrada generador 

𝑃0: Potència sortida generador 

𝜔𝑠, 𝜔𝑛 i 𝜔: Freqüència de sincronisme; Pulsació natural; Velocitat angular 

𝜏𝑑: Parell desenvolupat 

𝐾𝑚: Constant depenen del camp magnètic  

𝜃: Posició angular 

𝑢𝑑: Voltatge directe 

𝑢𝑞: Voltatge de quadratura 

𝑖𝑑: Corrent directe 

𝑖𝑞: Corrent de quadratura 

𝐽: Inèrcia 

𝜉: Constant d’esmorteïment  
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