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ABSTRACT 

Aquest treball de final de grau anomenat Disseny d’una bicicleta elèctrica de cicloturisme. Part 

elèctrica/electrònica té com a objectiu el disseny d’una e-bike de cicloturisme centrant-se en 

el disseny dels components elèctrics i electrònics i la posterior integració amb el disseny 

mecànic, realitzat per Miquel Arasa Aguirre. 

L’estructura seguida en l’execució d’aquest disseny està organitzada d’una forma concreta i 

precisa per tal de fer més entenedors tots els passos i processos que s’han dut a terme durant 

aquest projecte. 

D’una banda, s’expliquen els esdeveniments relacionats amb la bicicleta elèctrica que han 

anat succeint durant els anys, per tal de contextualitzar les decisions preses posteriorment. 

Un cop coneguts els diferents sistemes que existeixen actualment, es passa a determinar les 

prestacions que necessita la bici d’aquest projecte. Tot seguit, es realitza una anàlisi, una 

selecció i un disseny dels components elèctrics que formen part de la bicicleta. 

D’altra banda, s’ha fet una implementació d’un software propi per dominar la bicicleta tant 

des del controlador principal, com des d’un controlador annex regit amb un Arduino/Genuino. 

Aquesta mateixa simulació, ha permès avaluar el comportament exacte del cicloturisme en la 

vida real, depenen de diversos factors importants relacionats amb el recorregut, amb les 

condicions d’ús o amb la velocitat final desitjada. 

Conseqüentment, s’ha aconseguit realitza un disseny complet, elaborat i integrat de les dues 

parts que formen aquest projecte. A més, s’ha efectuat un estudi econòmic que engloba tant 

el cost del primer prototip com els costos d’enginyeria i un estudi de medi ambient que 

minimitza els efectes perjudicials que provoca l’explotació de la bicicleta i en potencia d’altres 

que són positius.  

Finalment, és important destacar l’acompliment tant de l’objecte inicialment abordat com de 

les especificacions determinades des d’un principi, fet que li dóna sentit a tot el treball 

realitzat durant l’elaboració del projecte.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte del projecte 

L’objecte del treball és el disseny d’una bicicleta elèctrica respecte la vessant elèctrica i 

electrònica. Així, durant el transcurs d’aquest treball es posarà èmfasis en l’elecció dels 

components per poder aconseguir una bicicleta elèctrica que pogués, en qualsevol cas, sortir 

al mercat. Tanmateix, també es realitza una simulació per avaluar el comportament de la 

bicicleta dissenyada. 

 

1.2. Abast 

L’abast del projecte marca la línia entre el que es farà durant aquest projecte i el que no entra 

dins del marc d’aquest. Els punts a assolir són els següents: 

 Dissenyar i confeccionar una bicicleta des de la vessant elèctrica i electrònica. 

 Elegir els components idonis del mercat i dissenyar-ne d’altres per entendre millor la 

seva estructura interna. 

 Implementar un propi programa software per controlar en tot moment les senyals del 

controlador. 

 Simular el comportament d’un cicloturisme a la vida real mitjançant el codi 

implementat. 

Per tant, en aquest projecte no s’entra a descriure temes de caire mecànic. Tanmateix, si en 

algun  punt concret durant aquest projecte s’han tingut en compte referències de l’altra 

vessant, s’ha esmentat sense cap problema i amb l’obligatorietat de fer-ho patent.  

El plantejament estructural és el de pensar, dissenyar i calcular tot allò que faria possible la 

venta posterior del cicloturisme. Malgrat tot, el desenvolupament d’aquest projecte arriba 

fins al punt just abans de l’explotació. Un cop establert el pressupost del projecte en qüestió, 

ja no és objectiu d’aquest treball el de potenciar la venta i obtenir inversors o  fer estudis de 

mercat per obtenir viabilitat en la fase final. 
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1.3. Motivació 

L’objectiu principal fixat en el moment exacte que es va plantejar el projecte era el de 

solucionar i cobrir un buit existent en els vehicles elèctrics del mercat. Si bé és conegut per 

tothom, la varietat i les possibilitats de transports elèctrics dels dies que corren, en els 

aspectes de lleure, com ara el cicloturisme, cap marca ha desenvolupat un sistema per poder 

duu a terme aquesta activitat esportiva satisfactòriament. 

Així, la idea de poder solucionar aquest problema va crear una il·lusió i una motivació de saber 

per quina raó no es contemplava la unió entre el cicloturisme i l’ús d’energia extra mitjançant 

la propulsió elèctrica. Un cop arribats al punt de plantejar el projecte, existien dos vessants 

ben diferenciades: la mecànica i la elèctrica/electrònica. 

En aquest moment, els coneixements presos durant els anys d’estudi universitari i la major 

passió per la segona vessant, la electrònica, va fer que aquest treball es basi en el disseny d’un 

cicloturisme elèctric des de la vessant elèctrica. 

 

1.4. Història de la bicicleta elèctrica 

La història de la bicicleta elèctrica va fortament lligada al desenvolupament de les bateries. A 

finals del segle XIX van aparèixer les primers patents estatunidenques. L’evolució de les 

bateries va anar permetent avançar en aquest camp. 

 

Finals S.XIX 

Al 1959, Gastón Planté va desenvolupar la primera bateria recarregable de plom. Uns anys 

més tard Bolton Junior, va realitzar la primera bicicleta elèctrica amb motor hub que consumia 

fins a 100Ah amb una bateria de 10V. Aquesta patent és la primera que va obrir el camí del 

que avui es coneix com a bici elèctrica. 

Al 1897, Hosea Libbey va esbrinar com controlar les bateries d’una bicicleta. Els motors anaven 

al voltant de l’eix del pedalier i quan recorries una zona plana, funcionava una bateria; en 

canvi, quan feies una pujada, s’accionava una segona bateria.     
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Primera meitat S.XX 

Un cop encetat el nou segle, les bicicletes elèctriques van realitzar una ascensió progressiva 

com a mitjà de transport. 

Al 1920, la companyia Henizmann, d’origen alemany, va fabricar el primer motor 

exclusivament per a una bici elèctrica. Aquest es muntava en una biplaça. A la dècada dels 30, 

es van començar a construir bateries de 12 volts. 

Ja tancant la primera meitat del segle XX, Ben Borden, va realitzar la principal innovació 

d’aquesta època. La seva patent contenia idees profitoses que es perpetuarien en el temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Bicicleta de Ben Borden 

Alguns exemples són les transmissions Cardan, la col·locació de les bateries al quadre o el guiat 

dels cables per l’interior dels tubs. Però, el que va tenir més èxit va ser la incorporació d’un 

motor a l’eix de la roda posterior que també faria la funció de dinamo per recuperar la bateria. 

 

Segona meitat S.XX 

Per la dècada dels 60, l’empresa Moulton Consultants va patentar un sistema de doble 

transmissió per corretja. Una primera que venia de l’eix del pedalier, i una segona, que girava 

gràcies al motor elèctric.  
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Als anys 70, la Xina va despertar en aquest àmbit i va començar a promoure fermament l’ús 

d’aquest vehicle net. La moda del ciclomotor havia permès que la bici elèctrica també 

augmentes en quant a popularitat, però la limitació de velocitat màxima (25 km/h), va fer que 

tots els esforços foren en va. 

Al 1975, el Sr. Kinzel va dissenyar la bici Hybrid que mitjançant l’acoblament d’un petit 

generador directament als pedals, permetia transforma el gir amb electricitat que alimentava 

un motor que entregava l’energia necessària a la roda. 

A la dècada dels 80, Lucas Industries va fabricar un motor elèctric per al pedalier que anava 

amb una bateria de 16Ah que donava una autonomia d’uns 6 km amb assistència constant i 

d’uns 15 amb alternança. Però, a finals d’aquesta dècada va néixer la primera bicicleta 

elèctrica del mercat. Les innovacions de Hercules Electra permetien elegir entre un motor de 

combustió o un motor elèctric. 

 

Figura 1.2. Bicicleta d’Hercules Electra 

A finals del segle XX, el continu desenvolupament a passos agegantats de la tecnologia 

permetia innovar noves formes i noves idees per incloure en aquests vehicles. Es van innovar 

nous sensors de par i controladors electrònics que van revolucionar el mercat. 

Conseqüentment, moltes de les marques amb potencial per aprofitar aquests canvis, van 

aprofitar ràpidament aquests avenços. Yamaha va treure la primera bici amb sistemes 

Pedelec, que proporciona assistència segons l’esforç als pedals. Les bateries, a més, seguien 

evolucionant i apareixien les primeres de Ió-Liti. 
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Inici S. XXI 

En aquest segle, la competència era per veure qui fabricava la bici elèctrica més lleugera. 

Lluitaven per minimitzar els esforços i per optimitzar la rendibilitat dels components. Un cop 

esbrinat com controlar tots els components i unir-los entre ells, era el moment per treure’n el 

màxim rendiment. 

Inicialment, apareixen bicis elèctriques amb motor central (mid-motor) i bateries de Níquel 

(NiMH). El pes mig està entorn els 19 kg. Poc a poc, en segueixen apareixen d’altres amb 

regulació de velocitat i noves millores que es segueixen implementant avui en dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Yamaha Pas 

 

1.5. Tipus de bicicletes elèctriques 

En l’actualitat, com s’ha dit anteriorment a l’objecte del projecte, hi ha dues formes d’obtenir 

una bicicleta elèctrica. La primera, la qual és objecte d’aquest projecte, és la de dissenyar una 

bici amb la conseqüent fabricació tant de la part mecànica, ja sigui amb el disseny del quadre 

o amb el càlcul de l’estructura d’aquesta; com de la part elèctrica i electrònica, amb el càlcul 

de tots els components elèctrics. La segona, en canvi, és la més senzilla i es basa en l’adaptació 

d’un kit ja fabricat, a una bici convencional. Aquest kit és autoinstal·lable i molt fàcil de posar 

a punt. 
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Ambdós grups estan regits per la normativa i compleixen tots els requisits establerts. D’altra 

banda la classificació principal es duu a terme segons l’accionament motor de la bicicleta. Així 

doncs, es tenen dos casos. 

 Sistemes Pedelec 

 Sistemes amb accelerador 

 

1.5.1. Sistemes Pedelec 

L’assistència d’accionament del motor es controla únicament amb la cadència del ciclista. Si 

aquest està realitzant una força a l'eix dels pedals, és a dir, si està pedalejant, el motor es pot 

accionar. D’altra banda,  aquest deixa de funcionar si el ciclista deixa de realitzar pressió sobre 

el pedal, o bé si s’acciona el fre. 

Això es pot controlar mitjançant un sensor de moviment (PAS: Pedal Assist System). Aquests 

sistemes permeten controlar l’assistència directament amb els pedals i amb una consola 

externa anomenada display. Són els utilitzats en via pública, ja que la normativa existent 

només empara aquests sistemes com a legals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Figura 1.4. Sistema Pedelec 
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1.5.2. Sistemes amb accelerador 

Aquests sistemes no requereixen que el ciclista estigui exercint un pedaleig. Així, el motor 

s’accionarà simplement activant l’accelerador o a la maneta d’acceleració. El motor i els 

pedals, per tant, són totalment independents un de l’altre. Aquest sistema permet: 

 Circular sense pedalejar, únicament aprofitant el parell motor. 

 Pedalejar i quan es cregui convenient, accionar la maneta per obtenir un plus de 

velocitat. 

El controlador s’encarrega de detectar el grau d’obertura de l’accelerador i transmetre la 

senyal corresponent al motor. Segons el tipus de maneta, el controlador enviarà unes senyals 

o unes altres: 

 Thumb press: aquest accionament funciona com un polsador. O bé està a la posició 

OFF i per tant el motor no assisteix, o està en posició ON i assisteix al màxim de les 

possibilitats, no té un terme mig i conseqüentment no permet circular a una velocitat 

variable. 

 Throttle grip: aquest accionament és el típic accelerador amb maneta. Entregarà més 

potència del motor en funció de l’obertura de l’accelerador. 

Avui en dia existeixen tecnologies que permeten mantenir una velocitat constant sense la 

necessitat d’accionar contínuament la maneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Sistema amb accelerador

2 

1 
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2. ESTAT DE L’ART 

En aquest capítol es fa un incís a la situació del mercat i a les diferents característiques que 

aquest ofereix. A la taula de la pàgina següent, s’engloben tant bicicletes elèctriques, com bicis 

que tenen incorporats kits d’instal·lació elèctrica. 

En els gràfics següents, es veu que el preu discerneix molt inclús dins del mateix tipus de bici. 

Això és degut a les característiques dels components i a la qualitat d’aquests. En canvi al segon 

gràfic, s’aprecia com la tendència del pes es manté constant tot i el canvi de tipologia. 

 

 

Gràfic 2.1. Relació tipus-preu entre les bicis del mercat 
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Gràfic 2.2. Relació tipus-pes entre les bicis del mercat 
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ESTAT DE L'ART 

POTÈNCIA 
 (W) 

VEL MÀX  
(km/h) 

AUTONOMIA 
 (km) 

BATERIA EXTRAÏBLE 
TEMPS DE  

CÀRREGA (h) 
PES  
(kg) 

PREU (€) PNEUMÀTIC TIPUS MARCA 

250 25 175 36V 11,6Ah Sí 4 a 6 20,4 4000 27,5” BTT Stevens 

250 25 150 36V 8,2Ah Sí 4 a 6 21 2300 26” BTT Haibike 

250-350 25 120 36V 11Ah Sí 4 a 7 19-21 3600-4000 27,5” BTT Ave Hybrid 

250 45 120 36V 11Ah Sí 5 20-21 2500-3200 28” BTT BH 

250 25 105 36V 11,5Ah Si 4 21,7 2500 27” BTT Skoda 

250 25 70 36V 11Ah Sí 4 20 1300-1600 27,5” BTT Benelli 

250 25 60 36V 10Ah Sí 4 a 6 23 1500 26” BTT BSG 

250 25 60 36V 10Ah Sí 4 24,4 1800 26” BTT Yamimoto 

250 25 50 36V 10Ah Sí 6 22 1100 26” BTT Bolt 

250 45 120 36V 11Ah Sí 4 a 6 19 2700 28” Carretera BH 

250 25 70 36V 9Ah Sí 4 19 1700 23” Carretera Yamimoto 

250 25 120 36V 11Ah Sí 4 a 7 21-24 2700-3300 20” Plegable Ave Hybrid 

250 45 90 36V 9Ah Sí 4 a 6 43374 1400-2100 20” Plegable BH 

250 25 70 36V 8Ah Sí 4 a 6 22 1100 20” Plegable 
Electric city 

bike 

200 25 50-60 24V 10Ah Sí 4 a 6 20 1300 20” Plegable 
Booster 

bikes 

250 25 64 
22V 

10,75Ah 
Sí 5,5 16 3500 20” Plegable Geocycle 

250 25 50 36V 10Ah Sí 6 20 860 20” Plegable Bolt 

250 25 50 24V 8Ah Sí 4 a 6 22 800 20” Plegable Goccia 

240 25 50 24V 9,5Ah Sí 3 a 5 16,5kg 1000 20” Plegable Ondabike 

220 25 50 24V 8,5Ah sí 4 a 5 17,5 1400-1600 20” Plegable Quipplan 

250 25 50 36V 8-11Ah Sí 4 19-22kg 1400-1750 20” Plegable Yamimoto 

250 25 40 36V 8Ah Si 5 21 1000-1100 16” Plegable Brost 
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250 25 40 36V 8-10Ah Sí 2 a 6 19-22 950-1000 20” Plegable Legend 

250 25 35-40 36V 10Ah Sí 4 a 6 19 1600 20” Plegable Ecobike 

120-250 20-25 30-40 24 V 6-11Ah Sí 3 
10,5-
17kg 

650-950 12,5-16” Plegable Flebi 

250 24 35 36V 8Ah Sí 4 26 1200 16” Plegable Biciclar 

250 25 35 25,9V 10Ah Sí 4 a 7 21 1000 20” Plegable Nimoto 

250 25 20 24V 5,5Ah Sí 3 17,5 1600-1950 16” Plegable Mobiky 

180 20 20 24V 9Ah Sí 3 14 950 10” Plegable Velomini 

250-350 25 120-180 36V 11Ah Sí 4 a 6 19-25 2500-3000 27,5” Sport Ave Hybrid 

250 25 100 36V 11Ah Sí 3,5 22 2300 27” Sport BMW 

250 25 90-100 36V 9Ah Sí 4 a 6 22 2100-2300 20” Urbana A2b 

250 25 50-70 
24-36V 
10Ah 

Sí 4 a 6 24-25kg 700-1000 26-28” Urbana Goccia 

200-250 25 50-60 24V 10Ah Sí 4 a 7 20 1300 26” Urbana 
Booster 

bikes 

500 25 32km   No 4 40 2800 3” Urbana A2b 

250-350 25 120-180 36V 11Ah Sí 5 25-27 2800-3300 27,5” Urbana Ave Hybrid 

250 25 150 36V 11Ah Sí 6   2000-2500 25” Urbana Kalkhoff 

250 25 100 36V 8Ah Sí 4 a 6 23 1400 26” Urbana 
Electric city 

bike 

250 25 70 36V 9Ah Sí 4 a 6 21 1000 26” Urbana Benelli 

250 25 55 36V 12Ah Sí 4 a 6 19-23 1500-1700 26-28” Urbana Ecobike 

250 25 50 36V 10Ah Sí 6 25 1000 20” Urbana Bolt 

250 50 50 36V 10Ah Sí 2 a 6 25 1050 26” urbana Legend 
 

Taula 2.1. Tipologia de bicis elèctriques del mercat 
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La tipologia de bicicletes elèctriques es separa entre aquelles que porten un kit electromecànic 

integrat i aquelles que tenen instal·lats components individuals. Un dels kits actuals més 

famosos, degut a la seva eficiència i al seu alt rendiment gràcies a la fusió de tots i cada un 

dels components elèctrics és el de Bosch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Kit Bosch 

Totes les bicis elèctriques de competició, com per exemple, les BTT, porten instal·lats kits per 

millorar la seva actuació i per obtenir millors prestacions. Per tant, la primera qüestió a 

resoldre per una empresa és si equipar un kit o elaborar els seus propis components. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. BTT amb kit Bosch integrat 

Durant aquest treball s’estudiarà com dissenyar una bicicleta a partir de components 

individuals, separats i sobretot, no integrats; ja que sinó, el cos del projecte seria molt senzill 

gràcies a l’alt rendiment d’aquests kits actuals 
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3. ESPECIFICACIONS 

Les especificacions determinades a complir són tots aquells requisits que es vol que la bicicleta 

final tingui just abans de sortir al mercat. Generalment, es fixa un objectiu el qual seria el 

màxim de satisfacció que produiria si s’arribés a aconseguir, però normalment no es poden 

complir tots aquests. Així, es fixa un límit inferior que delimiti el pas entre discernir si una bici 

és bona als interessos establerts durant el projecte, o d’altra banda, no passa el tall i 

conseqüentment, s’hauria de rebutjar. 

Les especificacions a satisfer són les següents:  

  

  
ESPECIFICACIONS 

CONCEPTE OBJECTIU LÍMIT 
Autonomia 100 < 50 

Velocitat 25 * 

Preu 1800 > 2500 

Pes 20 > 25 

Bateria (Energia) 400Wh 200 Wh 

Potència 250 W * 

Temps de càrrega 4 > 7 

Quadre: Dimensió 930x430 mm 

Quadre: Material Acer 

Roda: Dimensió < 660 (26'') < 612 (24'') 

Llanda Doble paret 

Coberta Mixta 

Frens: Tipus V-brake 

Portaequipatges: Posició Davant i Posterior 

Portaequipatges: Material Acer / Alumini 

Alforges: Pes 1 kg x 2 2kg x 2 

Cantimplora: Localització * Depèn de la bateria 

Llums: Localització Frontal i Posterior 

Llums: Tipus     

Llums: Alimentació Dinamo Bateria 

Seient: Tipus Ergosystem 

Seient: Material gel 

Canvi: Velocitats 6x3 4x1 

Manillar Alumini 

Pedals Estàndard 

Taula 3.1. Especificacions de la bicicleta 
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4. FUNCIONALITAT I SELECCIÓ DELS COMPONENTS  

Durant aquest capítol s’explicaran els diferents components elèctrics que es disposen en la 

bicicleta elèctrica. Així, es mirarà quina funció cobreix cadascun i quines particularitats tenen 

tots ells, a més, també s’estudiarà com es connecten entre ells i quina connexió mantenen per 

tal de rebre i donar ordres. 

 

4.1. Components elèctrics 

4.1.1. Motor elèctric 

4.1.1.1. Motors de contínua 

Els motors de corrent directa (DC) converteixen l’energia elèctrica en mecànica gràcies a 

l’acció d’un camp magnètic que provoca un moviment rotatori. Existeixen diferents 

classificacions dels motors de contínua, però la principal és si té o no té escombretes. 

En aquest projecte s’estudia el motor brushless perquè és el que s’acabarà utilitzant en aquest 

projecte degut als beneficis i avantatges que té, respecte altres tipus de motors amb 

escombretes. 

 

Motor Brushless   

Els motors sense escombretes permeten reduir el soroll, ser més fiables i eficients que els 

motors amb escombretes (Brushed). El funcionament es basa en un rotor d’imants 

permanents i un estator amb una disposició de bobines. Mitjançant l’aplicació de corrent 

continu, el bobinat esdevé un electroimant. El motor es basa en la interacció de les forces 

creades entre els imants permanents i l’electroimant.  

Quan la bobina s’electritza, els pols oposats entre el rotor i l’estator s’atreuen. Les bobines es 

van imantant durant un procés continuat, fet pel qual, permet al rotor girar seguidament i 

conseqüentment a l’eix del motor. 
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Per ajudar al rotor amb el seu gir, s’electritzen les bobines posteriors amb el pol contrari al 

rotor, i les anteriors amb el mateix pol, d’aquesta manera, es crea un estat d’atracció i 

repulsió, respectivament.  

El variador electrònic és l’encarregat de controlar en cada instant de temps la posició del rotor 

per tal de saber quines bobines s’han d’electritzar. Aquesta funció és possible mitjançant uns 

sensors controlat per un sistema electrònic PWM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Motor brushless internament 

Font: www.learnengineering.org 

 

Sensors de hall  

Aquests sensors serveixen per determinar la posició exacta on es troba el rotor durant el 

moviment circular entorn l’estator. Es serveixen de l’efecte Hall per determinar dita situació. 

L’efecte Hall diu que quan un camp magnètic extern s’aplica perpendicularment al flux dels 

portadors de càrrega, es crea una diferència de potencial. Quan un sensor de hall s’aproxima 

al camp magnètic, aquest crea un voltatge proporcional, que permet saber la posició del rotor, 

i d’aquesta manera, electritzar unes bobines o altres per facilitar el moviment giratori. 

 

 

http://www.learnengineering.org/
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4.1.1.2. Posició dels motors 

Existeixen tres posicions on es poden situar els motors: 

 Motor davanter: aquest motor s’habitua a la roda davantera de la bicicleta. És de 

senzilla instal·lació i contribueix a repartir millor els pesos quan les bateries estan 

situades sobre el portaequipatges, com és el cas d’aquest projecte. 

 Motor posterior: aquest motor s’instal·la a la roda posterior. Permet obtenir una major 

maniobrabilitat i una adherència superior  

 Motor central: hi ha casos, com en els kits integrats, on el motor i les bateries 

s’instal·len al centre de la bicicleta i això permet mantenir el centre de gravetat molt 

estable. Aquests motors són els que més rendiment donen, però són complicats alhora 

d’aconseguir una bona integració amb la resta de components, ja que s’ha de dissenyar 

un quadre expressament per poder englobar-los. 

 

Figura 4.2. Motor al pedalier 

 

4.1.1.3. Potència dels motors 

La potència dels motors en bicicletes elèctriques ve determinada pel controlador. 

Generalment, els motors elèctrics per bicis tenen 250W de potència nominal, però arriben 

perfectament fins una màxima continuada d’uns 350W. Tot i això, sempre serà el controlador 

qui dictaminarà quanta potència allibera el motor, tenint en compte, que els pics sempre 

poden ser superiors. 
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4.1.1.4. Elecció del motor 

Amb tot l’especificat anteriorment, s’ha decidit elegir un motor hub de roda posterior. Ens 

permetrà obtenir unes millors prestacions a canvis de relleu durant el recorregut. A més, té 

una potència estàndard que serà suficient per les necessitats del disseny. 

 

MOTOR 

MAGNITUD VALOR 
Potència 250W 

Tensió 36V 

Tipus Brushless 

Pes 2,85 kg 

Preu 105,43 € 

Marca Leaf Motors 

Model HBM-011R 

 

Taula 4.1. Característiques Motor Hub 

 

4.1.1.4.1. Disseny CAD 

Tot seguit es mostren algunes imatges del disseny CAD del motor escollit. 

 

 

Figura 4.3. Vista isomètrica motor hub 
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Figura 4.4. Vista del perfil del motor hub 

 

4.1.1.4.2. Motor Hub Real 

En aquesta foto, s’aprecien els cables per a les connexions amb el controlador. D’una banda, 

hi ha els tres pins verds (cable groc, cable verd i cable blau) que són els que donen senyal de 

la roda motoritzada. D’altra banda, els pins blancs (cable vermell, cable negre, cable groc, 

cable verd i cable blau) són cinc indicadors dels sensors hall. 

 

Figura 4.5. Motor hub de Leaf Motors 
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4.1.2. Bateria 

La bateria és un dels elements fonamentals de la bicicleta elèctrica. És l’encarregat de 

subministrar l’energia necessària al motor, per a que aquest desenvolupi la seva potència. 

 

4.1.2.1. Tipus  

Depenen de la composició interna de la bateria, s’aconsegueix classificar aquests components. 

Avui en dia, les bateries més utilitzades tendeixen a ser les de liti en totes les seves variants 

possibles, degut a que tenen una densitat molt menor d’energia per unitat de volum respecte 

a les altres existents al mercat. D’altra banda també manquen del tant temut efecte memòria 

i multipliquen considerablement el nombre de cicles. 

Tot i això, la taula següent mostra les característiques de cada tipus de bateria: 

CARACTERÍSITIQUES DE BATERIES 

TIPUS TENSIÓ DENSITAT POTÈNCIA EFICIÈNCIA DESCÀRREGA 
CICLES DE 

RECÀRREGA 
VIDA 
ÚTIL 

  V Wh/kg W/kg % %/mes Nº anys 

Plom-Àcid 2,1 30-40 180 70-85 3-10 500-800 5 

NiMH 1,2 30-80 250-1000 66 30 500-1000   

Ió-Liti 3,6 150-250 1800 88-90 5-10 1200 2-3 

Polímer-
Liti 

3,7 130-200 >3000 85-90 12-15 500-1000 2-3 

 

Taula 4.2 Característiques de les bateries 

Un cop vistes les característiques de les diferents bateries que existeixen al mercat, i tenint en 

compte que en aquest projecte s’utilitzen les basades amb el Ió-Liti, tot seguit es mostren 

moltes de les característiques necessàries a saber d’aquest tipus de bateries. 

 

4.1.2.2. Ió-Liti 

4.1.2.2.1. Avantatges Ió-Liti 

 Alta densitat de càrrega. 

 Índex d’auto descàrrega baix (5-10%). 

 No necessiten d’una càrrega continuada durant un temps prolongat. 
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 No presenten efecte memòria, per tant no necessiten descàrregues periòdiques. 

 Generen un impacte ambiental menor. 

 

4.1.2.2.2. Inconvenients Ió-Liti 

 Necessiten protecció: són poc robustes enfront variacions i canvis externs. Han de tenir 

un sistema de control a sobrecàrregues, temperatura, balanceig entre cel·les, etc. 

 S’envelleixen sempre. És a dir, en tots i cadascun dels casos. Enfront altes 

temperatures, sobrecàrregues i inclús quan estan carregades i no s’utilitzen. 

 El cost de fabricació és més elevat que altres tipus del mercat. Per exemple, les de 

níquel-cadmi. 

 

4.1.2.2.3. Càrrega de les bateries de Ió-Liti 

Per tal d’estirar al màxim la vida útil d’aquestes bateries s’ha de tenir en compte com es 

realitza una càrrega segura. Aquestes no tenen flexibilitat en quant al voltatge de tall. 

Generalment, les cel·les es carreguen a 4,2V amb toleràncies de ±0,5mV. La càrrega de les 

bateries depèn de la fase en la que es troba: 

  

Gràfic 4.1. Etapes de càrrega 
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Segons el mètode de càrrega, la duració de les bateries, el percentatge de càrrega i el temps 

de recàrrega es veuran afectats. Les bateries de ió-Liti tenen una velocitat de càrrega d’1C 

aproximadament, dins de l’etapa 1. Això fa que les cel·les tardin entre 3 i 4 hores en carregar-

se. 

La finalització de la càrrega es duu a terme quan la bateria arriba al llindar de tensió situat al 

final de l’etapa 2. Alguns carregadors, el que fan es saltar-se etapes de carrega i per tant, fan 

càrregues més ràpides. Ho fan mitjançant una càrrega màxima i aconsegueixen saltar-se 

l’etapa de saturació (2). Malgrat tot, portar a terme aquesta pràctica tendeix a no omplir al 

màxim de capacitat les bateries. 

Així, els diferents paràmetres varien directament amb la tensió llindar aplicada. 

CÀRREGA 

TENSIÓ 
CAPACITAT A TENSIÓ 

DE TALL 
TEMPS 

CAPACITAT A 
SATURACIÓ COMPLETA 

3,8 60% 120' 65% 

3,9 70% 135' 76% 

4 75% 150' 82% 

4,1 80% 165' 87% 

4,2 85% 180' 100% 

 

Taula 4.3. Capacitat de càrrega en funció de la tensió llindar 

 

Com es pot veure en la gràfica anterior, si la tensió de càrrega no permet arribar a la saturació 

completa, la capacitat de les bateries baixa diferents punts percentuals, encara que el temps 

de càrrega disminueix respecte les 3-4 hores inicials. 

Per tant és important elegir un carregador que permeti arribar a tensions suficients com per 

obtenir saturacions completes i d’aquesta forma augmentar el temps de vida útil de les 

bateries. 
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4.1.2.2.4. Riscos en bateries de ió-Liti 

El funcionament d’una bateria ve determinat pel voltatge de la cel·la i per la temperatura que 

suporta aquesta. Les zones de seguretat d’aquestes bateries són les següents: 

 Respecte la temperatura: entre 10ºC i 60 ºC 

 Respecte la tensió: entre 2 i 4,3 V. 

En funció de si aquestes magnituds estan dins o fora dels rangs descrits, les cel·les suporten o 

tendeixen a tenir uns problemes concrets que poden comportar riscos en el seu 

funcionament. 

 

Voltatge de càrrega 

 Efectes de sobrecàrrega. Quan el voltatge s’incrementa per sobre dels 4,2V establerts, 

provoca dos problemes: 

o Formació de plaques de liti: los ions de liti s’acomoden a la superfície de l’ànode 

formant plaques metàl·liques. Això provoca que en la descàrrega no hagi 

electrons lliures i la bateria perdi capacitat, inclús podria provocar el curtcircuit 

dels elèctrodes. 

o Sobreescalfament: per culpa d l’efecte Joule la cel·la se sobreescalfa. 

 Efectes de descàrrega. Descarregar en excés les cel·les provoca la descomposició dels 

materials dels elèctrodes.  

 

Temperatura de la cel·la 

 Baixa temperatura. Reduir la temperatura provoca disminuir el nombre de reaccions 

químiques que s’efectuen al seu interior. Aquest efecte tendeix a reduir la potència 

útil de les cel·les i a augmentar el dany durant la càrrega. 

 Altes temperatures. En canvi, augmentar la temperatura provoca tot el contrari. El 

nombre de reaccions augmenta considerablement i aquest es el preludi d’un 

increment de la potència dissipada per la resistència interna de les cel·les. 

 Fugues. Els sobreescalfaments, perforacions o excessos de corrent poden provocar 

reaccions tèrmiques. Aquestes reaccions són exotèrmiques i contribueixen a 
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l’augment de temperatura de la cel·la. A mesura que s’eleva la temperatura, l’ànode 

allibera gasos inflamables com el metà o l’età i augmenta la pressió interna fins a 

nivells pròxims a l’explosió de la cel·la. 

Veient els riscos que pot sofrir una bateria, es pot veure clarament com la temperatura afecta 

en major mesura a la seguretat dels usuaris. Si bé, les sobrecàrregues afecten a la duració de 

les bateries, els increments de temperatura poden perjudicar greument als consumidors que 

utilitzen les bateries. 

Conseqüentment, és indispensable la instal·lació d’un BMS per controlar i evitar tots aquests 

riscos descrits. 

 

4.1.2.3. Autonomia  

Aquesta és la característica principal que un consumidor voldria saber en el moment exacte 

de comprar-se una bateria. Quants quilòmetres podria recórrer amb aquesta bateria? Bé, això 

és una qüestió on la quantia de metres recorreguts depèn de l’eficiència de les rodes, el 

diàmetres de les llantes, el relleu, el pes conjunt de la bici i el ciclista, etc. 

Tanmateix, el valor teòric d’aquesta magnitud es funció de la següent equació, tenint en 

compte els valors reals de les magnituds que es van elegint al llarg del projecte: 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 =
𝑉 · 𝐶 · 𝑣 

𝑃
=  

36 · 9,6 · 25

250
= 34,56 𝑘𝑚  

Equació 4.1. Autonomia de les bateries 

 On: 

 𝑉: tensió de les bateries. 

 𝐶: capacitat de les bateries. 

 𝑣: velocitat màxima de la bicicleta. 

 𝑃: Potència màxima del motor.  
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4.1.2.4. Control  

Quasi la totalitat de les bateries que existeixen avui en dia estan controlades per un sistema 

de gestió de bateries (BMS). Aquest sistema controla una sèrie de paràmetres controlats per 

un algoritme que els manté entre intervals idonis. 

 

4.1.2.4.1. Funcions del BMS 

L’objectiu del Battery Management System és assegurar que el funcionament de les bateries 

és el correcte. Per poder satisfer aquest requeriment, el sistema realitza un seguit de passos: 

 Presa de dades de les diferents magnituds. 

 Inspecció de l’estat de la bateria. 

 Controlar la càrrega i la descàrrega de les bateries. 

 Limitar l’excés tèrmic i controlar els punts claus de seguretat. 

 Transmetre totes les dades recopilades a l’usuari. 

 

4.1.2.4.2. Balanceig de cel·les 

Una bateria està composta per un nombre determinat de cel·les connectades entre elles, en 

sèrie i/o paral·lel per tal d’aconseguir la capacitat i la tensió desitjada. En un situació idíl·lica, 

totes les cel·les que formen una bateria serien iguales, però desgraciadament, aquesta 

situació no s’até a la realitat. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. BMS controlant un 3P 12S 

 

Aleshores, si durant la càrrega es suposa que totes les cel·les estan al mateix nivell quan 

realment no ho estan, al descarregar-se, una arribarà al zero abans que la resta, i mentre les 

altres seguiran descarregant-se, la que inicialment estava a un nivell ínfim, patirà una sobre 
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descarrega, amb tots els riscos que això comporta. D’altra banda, si el BMS indica que s’aturi 

la descarrega quan una arriba al límit inferior, la resta quedaran carregades lleugerament. 

 

Balanceig passiu de cel·les 

Són circuits dissipatius ja que el control d’excés de càrrega es dissipa mitjançant una 

resistència. Aquest circuit és molt fàcil d’implementar i de controlar amb el conseqüent estalvi 

de manteniment que comporta. Com la dissipació es realitza basant-se amb l’efecte Joule, la 

cel·la sempre puja de temperatura i s’hauria de controlar aquest increment per no comportar 

altres problemes. 

El sistema implementat més comú degut a la senzillesa del circuit i a que l’algoritme ja està 

integrat és l’equalitzador de resistència commutada controlat amb un circuit integrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Resistència commutada amb un CI 

 

Al circuit anterior es controlen quatre cel·les (fonts de tensió). Primerament, es calculen les 

tensions de totes quatre. En segon lloc, la resistència i el MOSFET, que actua com un 

interruptor, limiten el corrent màxim d’equilibri que serà l’idoni per descarregar les cel·les fins 

a arribar a la tensió ínfima d’equilibri. 
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Balanceig actiu de cel·les 

La principal diferència amb el sistema anterior és que aquest no dissipa la càrrega, sinó que 

l’aprofita per equiparar les cel·les menys carregades. D’aquesta forma, s’evita escalfar la 

bateria a nivells més alts dels desitjats, i això, comporta directament un allargament de la vida 

útil de les bateries. 

Aquests sistemes són els que actualment estan evolucionant més, ja que ofereixen més 

avantatges respecte els passive cell balancing. La seva complexitat, però, és més complicada i 

conseqüentment, el preu final tendeix ha ser més elevat. 

 

4.1.2.5. Disseny i elecció de la bateria 

4.1.2.5.1. Cel·les i connexions entre elles 

En aquest apartat s’explica el disseny de les bateries a partir de cel·les individuals. El mercat 

ofereix moltes possibilitats d’elegir una bateria totalment integrada. Tanmateix, no permetria 

entendre i comprendre l’estructura interna de les bateries. Així, s’ha considerat molt més 

interessant partir d’unes cel·les Panasonic NCR18650B1. Té les següents característiques: 

 

CEL·LES 
MAGNITUD VALOR 

Capacitat 3400mAh 

Voltatge 3,6V 

Tensió de càrrega 4,2V 

Temps de càrrega 4h 

Pes 0,046 kg 

Preu 4,69 € 

Marca Panasonic 

Model NCR18650B 
 

Taula 4.4. Característiques de les cel·les                       

 

Tenint en compte que el motor treballa a 36V es necessiten 10 cel·les en sèrie per tal 

d’aconseguir la tensió ideal. D’altra banda, el nombre de fonts de tensió connectades en 

paral·lel marcarà la capacitat total de les bateries. 

Figura 4.8. Panasonic 18650B 

 



Disseny d’una bicicleta elèctrica – Part Elèctrica/Electrònica                                                                               Pàg. 41 

 

 

 

Figura 4.9. 3P10S 

 

Aquesta disposició determina una bateria amb les següents característiques: 

 

𝑉 = 𝑉𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 · 𝑛º𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑒𝑠𝑠è𝑟𝑖𝑒
= 3,6 · 10 = 36V 

𝐶 = 𝐶𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 · 𝑛º𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙·𝑙𝑒𝑙
= 3,4 · 3 = 9,6𝐴ℎ 

 

Les cel·les s’entrecreuen per facilitar les connexions. Com s’ha especificat a la il·lustració 4.9. 

les diferents 18650B quedarien d’aquesta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Intercalació cel·les en sèrie 

Font: http://www.ebikeschool.com 

 

 

 

+       -        +       -       +        -       +        -       +       - 

+       -        +       -       +        -       +        -       +       - 

+       -        +       -       +        -       +        -       +       - 

http://www.ebikeschool.com/
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Per a mantenir-les fixes i unides entre elles hi ha un element especial anomenat espaiador. 

Un cop posats els 60 espaiadors (30 superiors i 30 inferiors), les cel·les quedarien així:  

 

Figura 4.11. Posició dels espaiadors entre cel·les (CAD)  

 

Ara ja només queda la construcció en grups per formar l’estructura final. Amb tira de níquel i 

un soldador per punts, s’uneixen les cel·les de tres en tres per formar grups en paral·lel. Es 

realitza la connexió per ambdues bandes, tant la positiva com la negativa. 

 

Figura 4.12. Cel·les en paral·lel 

Font: http://www.ebikeschool.com 

 

 

http://www.ebikeschool.com/
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El següent pas és assemblar els grups en paral·lel entre ells per poder aconseguir les cel·les en 

sèrie. Per unir elements en sèrie, es connecta el positiu d’un grup amb el negatiu del grup 

següent: 

 

 Figura 4.13. Part superior de les cel·les unides 

 

 

Figura 4.14. Part inferior de les cel·les unides 

Les línies verdes simulen les tires de níquel. Com es pot apreciar, s’intercalen respecte la part 

superior i la part inferior, per aconseguir, com ja s’ha dit, connexions entre els positius i els 

negatius de les cel·les. Una imatge diu molt més que una representació: 

 

Figura 4.15. Cel·les soldades 

Font: http://www.ebikeschool.com 

  1       2       3       4      5       6       7       8       9      10 

+       -        +       -       +        -       +        -       +       - 

+       -        +       -       +        -       +        -       +       - 

+       -        +       -       +        -       +        -       +       - 

-        +       -        +       -         +       -        +       -       +        

 

 

 

 

 

-        +       -        +       -         +       -        +       -       +        

 

 

 

 

 

-        +       -        +       -         +       -        +       -       +        

 

 

 

 

 

  1       2       3       4      5       6       7       8       9      10 

http://www.ebikeschool.com/
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4.1.2.5.2. Instal·lació del BMS 

Un cop aconseguida la bateria que s’havia marcat com a objectiu al principi d’aquest capítol, 

s’ha de procedir a la instal·lació d’un sistema de control de les bateries per satisfer un correcte 

funcionament d’aquestes. 

El BMS escollit permet controlar moltes característiques importants. És dels més complets del 

mercat i compleix tot el que requereix el projecte. Té les següents característiques: 

BMS 
MAGNITUD VALOR 

nº cel·les 10 

Tipus cel·les ió-Liti 

Tensió 36V 

Cell Balancing 4,2V 

Over-charge protection 4,18V-4,23V 

Over-discharge protection 2,44V – 2,56 V 

Maximum current discharge 50A 

Protecció tèrmica Sí 

Marca BMS Battery 

Model 10S LiPo 

Preu 23,82€ 

 

Taula 4.5. Característiques del BMS 

 

Figura 4.16. BMS escollit 
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El sistema es pot apegar a un tros de escuma per tal d’aïllar-ho de la bateria. Amb el BMS ve 

un pin blanc amb 10 cables diferents. Aquests es soldaran sobre cada un dels 10 positius, tant 

per sota com per sobre. S’ha de tenir en compte que és molt important fer la soldadura del 

cable sobre la tira de níquel i sobre la part central de la unió, així s’eviten sobreescalfaments 

directes de la cel·la. A més també s’ha de soldar el pin del B- (negatiu cel·la 10) i el B+, P+ i CH+ 

(positiu cel·la 1): 

 

 

Figura 4.17. Esquema connexions BMS-Bateries 

Les connexions del sistema quedarien de la següent forma:  

 

Figura 4.18. Connexions BMS-Bateria 

Font: http://www.ebikeschool.com 

 

B+ 

  1       2       3       4      5       6       7       8       9      10 

 

B- 

CH 

P+ 

http://www.ebikeschool.com/
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El pas final és el de protegir tèrmicament aquesta bateria. Un primer embolcallament es farà 

amb una goma escuma prou gruixuda, per acabar posant una última capa de reducció de calor. 

 

 

Figura 4.19. Disseny final bateria 

Font: http://www.ebikeschool.com 

 

4.1.2.5.3. Carcassa protectora 

Finalment, es necessita una carcassa per poder introduir i protegir la bateria de les 

inclemències del temps o de possibles cops. Com que s’ha dissenyat totalment l’estructura 

interna de les bateries, s’ha decidit realitzar una carcassa amb impressió 3D mitjançant la 

tècnica del REPRAP. 

CARCASSA 
MAGNITUD VALOR 

Material PLA 

Volum 1029 cm3 

Preu 160 € 

 

Taula 4.6. Característiques carcassa 

 

El preu de fabricació de les bateries és de 353,12 €. 

 

http://www.ebikeschool.com/


Disseny d’una bicicleta elèctrica – Part Elèctrica/Electrònica                                                                               Pàg. 47 

 

4.1.3. Sensor de parell 

És el component que s’utilitza per detectar i mesurar la força sobre els pedals que realitza el 

ciclista. Està compost per unes galgues extensiomètriques que s’encarreguen de mesurar el 

par. Al produir-se una deformació al pedalier, les galgues varien la seva resistència i permeten 

variar la tensió del senyal de sortida que s’envia al software del controlador. La variància en la 

resistència es fa a través d’un pont de Wheatstone. 

Els sensors de par tenen diferents avantatges respecte els sensors de PAS (que funcionen 

basats amb l’efecte hall i mesuren la velocitat): 

 Mesuren directament la força sobre el pedal. A més força, més ajuda. 

 Només quan s’exerceix força, s’activa el motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSOR DE PAR 

MAGNITUD VALOR 

Pes  0,43 kg 

Marca NCTE  

Model  ISIS Splined 

Preu 220 €  

 

Taula 4.7. Característiques sensor de parell 

 

Figura 4.20. Sensor de par del pedalier 
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4.1.4. Controlador 

El controlador és clarament l’element més indispensable d’un vehicle elèctric. S’encarrega de 

donar les ordres preses i basades en senyals que li arriben de tots els sensors instal·lats a la 

bicicleta. D’aquesta manera ell és el que té les decisions de quan encendre o apagar el motor, 

o quan activar o desactivar els diferents elements elèctrics i electrònics. 

 

4.1.4.1. Funcionament 

El controlador rep senyals contínuament de tots els components als quals està connectat i 

manté referència d’ordres. Cada cop que li arriba un senyal, el software del controlador 

calcular el PWM correcte per controlar cada component. 

Per tant, el controlador rep constantment senyals que transforma amb una senyal diferent 

que envia com a ordre. Funciona exactament igual que el cervell humà. Rep una senyal, la 

modula, la reconeix, la torna a modular, i finalment l’envia a l’element en qüestió. 

 

Què és el PWM? 

Com s’ha dit el controlador funciona mitjançant càlculs de PWM. El Pulse Width Modulation 

és una tècnica per crear una senyal analògica sobre una càrrega, a partir de la variació de 

freqüència i del cicle de treball d’una senyal digital. 

El cicle de treball és qui determina la quantitat de temps que el senyal té un valor alt (5V) 

respecte el total d’un cicle. 

𝐷𝑢𝑡𝑦𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
𝑡𝑂𝑁

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒
 

Equació 4.2. Cicle de treball d’un PWM 

 

D’aquesta forma, una senyal commutada a freqüències elevades (generalment per als 

controladors de les e-bike és sobre els 15kHz, permet controlar un MOSFET que defineix el 

cicle de treball i que genera una senyal analògica de valor constant. Si aquest té un valor del 

0%, el motor té velocitat zero; d’altra banda, per a un duty time del 100% el motor girarà a ple 

rendiment. 
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Gràfic 4.2. PWM en funció dels cicles de treball 

 

Al gràfic anterior s’observa com el cicle de treball varia en funció del temps que el senyal té 

una consigna de 5V. Com més estona té el punt alt de tensió, més gran és el cicle de treball i 

per tant més alta és la consigna de sortida. 

 

4.1.4.2. Elecció del controlador 

4.1.4.2.1. Controlador real 

CONTROLADOR 

MAGNITUD VALOR 

Tensió 36V 

Potència 250W 

Màxim Corrent 21A 

Pes 0,28kg 

Marca Conishmotor 

Model 5speed 

Preu 32,10 € 
 

Taula 4.8. Característiques del controlador    Figura 4.21. Controlador escollit 
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4.1.4.2.2. Controlador CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.3. Integració del programari dissenyat 

Com s’ha explicat anteriorment, el controlador mesura quan i amb quina quantitat assistir als 

diferents elements. És un component fabricat que ve amb el seu propi software de fàbrica. 

Tanmateix, en aquest treball s’ha realitzat un codi amb programació oberta que s’ha 

d’implementar en el funcionament de la bicicleta. 

 

4.1.4.3.1. Estructura i elements necessaris 

Aquesta problemàtica es soluciona instal·lant un Arduino en paral·lel al controlador escollit. 

La qüestió es derivar tots els sensors del cicloturisme, tant al controlador com al 

microcontrolador idoni per realitzar aquesta funció. Aleshores, mitjançant un USB es 

carregaria el codi Python al software. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4.3. Esquema connexions Arduino-controlador 

SENSOR DE PAR 

SENSORS HALL 
CONTROLADOR 

ARDUINO 

Figura 4.22. Controlador en CAD 
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A l’Arduino serà necessari connectar-li tres sensors per poder integrar el codi software 

implementat: 

 Sensor de corrent: serveix per generar una senyal a partir del corrent que li arriba al 

sensor. 

 Sensor de tensió: serveix per garantir que la consigna no superarà els 5V de sortida. 

 Sensor d’inclinació: serveix per determinar la pendent del tram o recorregut. 

Mitjançant una taula trepada (protoboard) es realitzaran les connexions. S’ha de tenir en 

compte que s’han de posar resistències i condensadors per filtrar la senyal PWM que l’Arduino 

enviarà al controlador. 

L’alimentació es fa mitjançant un component electrònic anomenat LM317 amb el qual s’obté 

una tensió aproximada de 8V. Aquesta tensió alimenta l’Arduino, el sensor de corrent i el 

d’inclinació. 

El cable sensor de corrent va directe al DAC de l'Arduino, mentre que el sensor de voltatge 

necessita un divisor de tensió, de manera que els 36V es redueixen per sota de 5V. 

L’Arduino elegit és el Micro. 

ARDUINO 

MAGNITUD VALOR 

Tensió 5V 

PWM Channels 7 

Marca 21A 

Pes 0,013 kg 

Marca Genuino 

Model Micro 

Preu 21,78 € 
 

Taula 4.9. Característiques Arduino     

 

El següent esquemàtic és el corresponent a l’Arduino Micro. Alguns dels pins més importants 

són els següents: 

 D1-D2: Port USB/Bluetooth. 

 D2: Entrada digital del sensor de par. 

Figura 4.23. Arduino Micro 
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 D3: Entrada digital dels sensors hall. 

 D4: Entrada del sensor d’inclinació. 

 A2: Entrada del sensor de voltatge mitjançant un divisor de tensió. 

 A3: Entrada del sensor de corrent 

 D7: Connexió entre el controlador i l’Arduino. 

 

Figura 4.24. Esquemàtic Arduino Micro 

 

4.1.4.3.2. Millores i alternatives 

Aquest apartat exposa les possibles millores que es podrien fer en la implementació del codi 

software. Els avenços tecnològics evolucionen a passos agegantats. Conseqüentment, avui en 

dia és possible connectar un mòdul Bluetooth a l’Arduino i transmetre ordres directament des 

d’un smartphone. 

Això permetria eliminar el display i controlar tot el sistema elèctric i electrònic des del mòbil, 

mitjançant una aplicació dissenyada expressament per a cobrir aquesta funció, i ho 

aconseguiria d’una forma més còmoda i moderna.  
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4.1.5. Display o consola de comandaments 

És l’element a partir del qual el ciclista pot interaccionar sobre les decisions del controlador. 

Ha d’estar estricament lligat a les condicions del controlador. Per tant, les característiques 

seran exactament les mateixes. 

 

4.1.5.1. Elecció del visualitzador (display) 

4.1.5.1.1. Display real 

 

DISPLAY 

MAGNITUD VALOR 

Tensió 36V 

Pes 0,08kg 

Marca Conishmotor 

Model 5speed 

Preu 41,23 € 

 

Taula 4.10. Característiques del display 

 

4.1.5.1.2. Display CAD 

 

Figura 4.26. Display en CAD 

Figura 4.25. Display escollit 
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4.1.6. Carregador extern 

El carregador escollit ha de satisfer les condicions de les cel·les muntades anteriorment. 

Sabent que la tensió de càrrega d’una cel·la està entorn els 4,2V, s’ha de buscar un carregador 

que doni un voltatge de sortida de 42V. El que s’ha escollit té la possibilitat de canviar la 

freqüència i la tensió d’entrada, depenen de si la xarxa subministra 220V o 110V. 

 

CARREGADOR 

MAGNITUD VALOR 

Tensió 42V 

Pes 0,5kg 

Marca Conishmotor 

Model 5A Fast 

Preu 54,05 € 
 

Taula 4.11. Característiques carregador 

 

 

Figura 4.27. Carregador escollit 
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4.2. Components mecànics 

En aquest apartat s’enumerarà una llista dels elements escollits en l’altra part del treball, que 

són importants en el disseny de la bicicleta, però que no entren dins de l’abast d’aquesta part 

del treball. 
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Taula 4.12. Components mecànics escollits en la vessant mecànica d’aquest treball

COMPONENTS MECÀNICS 

COMPONENT MATERIAL PES MARCA MODEL DETALLS UNITATS 
PREU  

UNITARI 

Forquilla Acer  0,799 kg       1 14,95 € 

Tija Alumini 6061 0,178 kg       1 16,49 € 

Manilla Alumini 6062 0,300 kg FSA Omega Compacte     1 31,50 € 

Coberta Cautxú 2x 0,320 kg Geax Easy Rider 26x1,95   2 11,95 € 

Llantes Alumini 2x 0,835 kg     36 radis. Llanta doble 2 23,99 € 

Pedalier Acer Lacat 1,009 kg Shimano Doere Hollowtech II Chainset 175mm. 42/32/22 1 47,99 € 

Pinyons Acer / Alumini 0,212 kg Shimano TZ20 14/28 28/24/21/18/16 1 9,95 € 

Desviador posterior Acer / Alumini 0,286 kg Shimano RD-tz 31   1 13,99 € 

Desviador davanter Acer / Alumini 0,103 kg Shimano Sora 3500   1 27,99 € 

Cadena Acer  0.275 kg Shimano Doere Repel·lent al fang 1 12,50 € 

Pedals Alumini 2x 0,360 kg B'twin 300   2 5,00 € 

Frens   2x 0,360 kg B'twin   V-brake 2 15,95 € 

Maneta esquerra   0,363 kg Shimano Sora  3s 1 49,95 € 

Maneta dreta   0,363 kg Shimano Sora 3s 1 59,95 € 

Selló Cuir 0,525 kg  Brooks B17   1 79 € 

Tija selló Alumini 0,310 kg Brooks B18   1 9,75 € 

Abraçadora tija Alumini 0,032 kg Pro     1 4 € 

Portaequipatges davanter Acer  1 kg Blackstar   suporta 25 kg 1 59 € 

Portaequipatges  posterior Acer  1,1 kg       1 95,04 € 
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4.3. Altres accessoris 

Hi ha altres elements que no formen part dels components elèctrics ni dels components 

electrònics. Tot i això, són necessaris per tal del bon disseny de la bicicleta 

 

4.3.1. Llum frontal 

Té la funcionalitat d’il·luminar la ruta en situacions de foscor, boira o de poca visibilitat en 

general. Aquesta llum no forma part de l’entramat elèctric, ja que és totalment independent 

de la bateria. D’aquesta manera s’eviten sobretensions, ja que treballen entre 3 i 5 volts. A 

més a més, al no formar part de les bateries, permet que funcionin tot i quan aquestes es 

buidin.  

 

Figura 4.28. Llum Frontal 

 

4.3.2. Llum posterior 

A la part posterior de la bicicleta sempre es col·loca una llum de posició per tenir situat en tot 

moment al ciclista des d’una distància considerable. Serveix per incrementar la seguretat i és 

obligada la seva incorporació per assegurar la visibilitat en tot instant, en zones de poca 

il·luminació. 
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Figura 4.29. Llum posterior 

 

4.3.3. Suport cantimplora 

Serveix per situar en el seu interior i fixar la cantimplora per poder refrescar-se en situacions 

de fatiga o cansament. 

 

Figura 4.30. Suport cantimplora 
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4.4. Disseny Final 

Després d’explicar tots i cadascun dels elements que s’instal·len a la bicicleta, en la imatge 

següent  es mostra la posició de cada un d’ells i el disseny final de la bicicleta de cicloturisme: 

Figura 4.1. Disseny final 

 

TAULA DE COMPONENTS 
1- Forquilla 6- Plats i bieles 11- Pedals 16- Abraçadora tija 21- Bateria 

2- Potència 7- Pinyons 12- Frens 
17- Portaequipatges 

davanter 
22- Llum 

davantera 

3- Manillar 
8- Desviador 

davanter 
13- Manetes 

18- Portaequipatges 
posterior 

23- Llum 
posterior 

4- Coberta 
9- Desviador 

posterior 
14- Selló 

19- Suport 
cantimplora 

24-Display 

5- Llanta i radis 10- Cadena 15- Tija 20- Motor hub 
25- 

Controlador 

 

Taula 4.13. Taula de components
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1 A l’Annex B s’explica com realitza la integració entre Excel i Python 

5. SIMULACIÓ 

5.1. Contextualització 

Per determinar el comportament dinàmic d’una forma més precisa de la bici elèctrica i tots 

els components que formen part del disseny final establert, s’ha realitzat una simulació que 

tot seguit  s’explicarà detalladament, per tal d’observar com funcionaria si es volgués executar 

a la realitat.   

En un primer terme, aquesta es va executar amb el programari d’una fulla de càlcul simple 

que permetia establir tant les relacions dinàmiques, entre les quals estaven les diferents 

forces que afectaven tant a l’acceleració com a la velocitat del sistema; com les relacions 

elèctriques entre els diferents components específics d’una e-bike. Tot això, d’una banda, 

permetia realitzar un entramat físic i real que mostrés d’una forma clarivident com es 

comportava la bicicleta, però, d’altra banda, no era capaç de complicar el nivell de la simulació 

degut a la dificultat per fixar condicions. 

Conseqüentment, es va introduir la programació externa. És ben sabut que el llenguatge de 

programació de l’Excel, el Visual Basic (VBA), és arcaic i un tant antiquat respecte altres 

llenguatges que ofereixen un ventall més ampli de possibilitats. Aquest fet, va ser determinant 

per l’elecció del llenguatge Python com a motor d’aquesta simulació. 1   

 

5.2. Determinació algebraica 

Per tal d’entendre completament la simulació, en primer lloc, s’han d’explicar totes les 

variables estudiades i per conseqüent, totes les equacions necessàries. 

 

5.2.1. Expressions dinàmiques 

En aquest apartat, s’expliquen totes aquelles variables que es centren en les forces i les 

acceleracions que es produeixen sobre la bicicleta. Per tant, són aquelles que causen la 

cinemàtica del vehicle.
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5.2.1.1. Forces aerodinàmiques 

La força aerodinàmica és aquella que rep un cos al moure’s amb una certa velocitat degut a 

l’acció a través de l’aire. 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 =
1

2
· 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑥 · 𝐴 · 𝑣2 

Equació 5.1. Força Aerodinàmica 

On: 

 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 ∶ força aerodinàmica. 

 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 : densitat de l’aire. 

 𝐶𝑥 : coeficient aerodinàmic. 

 𝐴 : àrea normal a l’avanç de la bicicleta més el ciclista. 

 𝑣 : velocitat lineal. 

 

5.2.1.2. Forces de rodolament 

La força de rodolament és aquella que rep el pneumàtic al mantenir el contacte amb l’asfalt i 

és paral·lela a la superfície de contacte. 

 

𝐹𝑟𝑜𝑑 = 𝐶𝑟𝑟 · 𝑚 · 𝑔 · cos( 𝛽) 

Equació 5.2. Força rodolament 

On: 

 𝐹𝑟𝑜𝑑 ∶ força de rodolament 

 𝐶𝑟𝑟 : coeficient de rodolament. 

 𝑚 : massa total de la bicicleta més el ciclista més elements giratoris reduïts linealment. 

 𝑔 : acceleració gravitatòria. 

 𝛽 : pendent de la superfície recorreguda. 
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5.2.1.3. Forces gravitatòries 

La força gravitatòria és la creada degut a l’atracció del planeta terra al conjunt de tota la 

bicicleta. 

 

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣 = 𝑚 · 𝑔 · sin( 𝛽) 

Equació 5.3. Força gravitatòria 

On: 

 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣 : força gravitatòria.  

 𝑚 : massa total de la bicicleta més el ciclista més elements giratoris reduïts linealment. 

 𝑔 : acceleració gravitatòria. 

 𝛽 : pendent de la superfície recorreguda. 

 

5.2.1.4. Força humana i parell humà 

La força humana serà aquella que s’efectuï perpendicularment a la superfície dels pedals. És 

a dir, serà la força a partir de la qual es determinarà el desenvolupament de tot l’estudi. Això 

és degut a que el sistema utilitzat, com s’ha explicat anteriorment, és l’accionament del motor 

mitjançant la deformació del pedalier; dit d’altra manera, la condició sine qua non per a que 

funcioni el motor és la de pedalejar. 

Aquesta força provoca un parell a l’eix dels pedals degut a la longitud del pedalier. 

 

𝛤ℎ𝑢𝑚à = 𝐹ℎ𝑢𝑚à ·  𝑟𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠 

Equació 5.4. Parell humà 

On: 

 𝛤ℎ𝑢𝑚à: parell humà. 

 𝐹ℎ𝑢𝑚à : força humà.  

 𝑟𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠: radi dels pedals. 
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5.2.1.5. Força a la roda i parell a la roda 

A partir del parell humà es pot determinar com es transmetrà a la roda. La relació de 

transmissió entre els pinyons i els plats serà el paràmetre que avaluarà quin percentatge de la 

força es transmet a la roda en forma de parell. 

 

𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 = 𝛤ℎ𝑢𝑚à ·  𝑖 =  𝛤ℎ𝑢𝑚à

𝑤𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠

𝑤𝑟𝑜𝑑𝑎
=  𝛤ℎ𝑢𝑚à

𝑧𝑝𝑖𝑛𝑦ó

𝑧𝑝𝑙𝑎𝑡
 

Equació 5.5. Parell roda 

On: 

 𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎: parell roda. 

 𝛤ℎ𝑢𝑚à : parell humà. 

 𝑖: relació de transmissió. 

 𝑤𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠: velocitat angular dels pedals. 

 𝑤𝑟𝑜𝑑𝑎: velocitat angular de la roda. 

 𝑧𝑝𝑖𝑛𝑦ó: nombre de dents del pinyó. 

 𝑧𝑝𝑙𝑎𝑡: nombre de dents del plat. 

 

Un cop determinat el parell que arriba a la roda, és trivial trobar la força a la roda a partir del 

radi de la roda. 

 

𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎 =
𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎

𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎
 

 

Equació 5.6. Força roda 

On: 

 𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎: força roda. 

 𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 : parell roda. 

 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎: radi de la roda. 
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5.2.1.6. Força motor i parell motor 

Seguint amb la determinació de les forces, la força motor és la que vindrà generada a partir 

del parell humà, com ja s’ha dit, sempre i quan la persona realitzi una potència humana i 

transmeti una certa energia als pedals. Aquesta força ens aportarà el par extra necessari en 

determinades ocasions per superar els diferents inconvenients del recorregut. 

 

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝛤ℎ𝑢𝑚à ·  𝑖 · 𝐾𝑎𝑗𝑢𝑑𝑎 =  𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 · 𝐾𝑎𝑗𝑢𝑑𝑎 

Equació 5.7. Parell motor 

On: 

 𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: parell motor. 

 𝛤ℎ𝑢𝑚à: parell humà. 

 𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 : parell roda. 

 𝑖: relació de transmissió. 

 𝐾𝑎𝑗𝑢𝑑𝑎: constant d’ajuda del parell motor respecte al parell de la roda. 

 

5.2.1.7. Acceleració de la bicicleta 

Totes les forces descrites provoquen una acceleració canviant en cada instant de temps. El 

sumatori de totes les forces ens determinarà si la bicicleta sofreix una acceleració o una 

desacceleració per la Segona Llei de Newton. 

 

(𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎 + 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) − (𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝐹𝑟𝑜𝑑 + 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣) =  𝑚 ·  𝑎 

Equació 5.8. Acceleració bici 

 

On: 

 𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎: força de la roda. 

 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: força motor. 

 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 : força aerodinàmica. 

 𝐹𝑟𝑜𝑑: força de rodament. 
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 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣: força gravitatòria. 

 𝑚 : massa total de la bicicleta més el ciclista més elements giratoris reduïts linealment. 

 𝑎: acceleració de la bicicleta. 

 

5.2.1.8. Velocitat de la bicicleta 

La velocitat és una magnitud física que es podrà trobar en cada moment puntual gràcies al 

càlcul de l’acceleració en el punt anterior. 

 

𝑣𝑡 =  𝑣𝑡−1 + 𝑎 · ∆𝑡 

Equació 5.9. Velocitat bici 

On: 

 𝑣𝑡: velocitat instant t. 

 𝑣𝑡−1: velocitat instant anterior a t. 

 𝑎 : acceleració de la bicicleta. 

 ∆𝑡: interval de temps. 

 

5.2.1.9. Velocitat angular de la roda, del motor i dels pedals 

La velocitat angular de la roda vindrà determinada directament per la velocitat lineal de la 

bicicleta, tenint en compte el radi de la roda. Tanmateix, la velocitat angular del motor serà 

exactament la mateixa, ja que, el motor hub és solidari a la roda posterior. 

 

𝑤𝑟𝑜𝑑𝑎 =
𝑣𝑡

𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎 
=  𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Equació 5.10. Velocitat angular roda i motor 

  

On: 

 𝑤𝑟𝑜𝑑𝑎 : velocitat angular de la roda. 

 𝑣𝑡 : velocitat instant t.  
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 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎 : radi de la roda. 

 𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∶ velocitat angular del motor. 

 

Finalment, la velocitat angular dels pedals també ve condicionada per la relació de transmissió 

en cada instant de temps, i per conseqüent, per la relació entre les dents del pinyó i les dents 

del plat. 

𝑤𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠 =  𝑤𝑟𝑜𝑑𝑎 · 𝑖 

Equació 5.11. Velocitat angular pedals 

 

On: 

 𝑤𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠 : velocitat angular dels pedals. 

 𝑤𝑟𝑜𝑑𝑎  : velocitat angular de la roda.  

 𝑖: relació de transmissió. 

 

5.2.1.10.  Potència humana, potència motor i potència total 

Un cop arribat fins aquí i ja havent determinat totes les variables dinàmiques es poden trobar 

totes les potències necessàries en l’estudi. Aquestes estan determinades pels parells i les 

velocitats angulars corresponents a cada tipus de potència.  

 

𝑃ℎ𝑢𝑚à =  𝛤ℎ𝑢𝑚à ·  𝑤𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠  

Equació 5.12. Potència humana 

On: 

 𝑃ℎ𝑢𝑚à : potència humana.  

 𝛤ℎ𝑢𝑚à: parell humà. 

 𝑤𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑠 : velocitat angular dels pedals 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·  𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

Equació 5.13. Potència motor 
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On: 

 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 : potència del motor. 

 𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 : parell del motor. 

 𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 : velocitat angular del motor. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑃ℎ𝑢𝑚à +  𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Equació 5.14. Potència total 

On: 

 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∶ potència total. 

 

5.2.2. Expressions elèctriques 

En aquest apartat, s’expliquen totes aquelles variables que es centren en les intensitats i les 

tensions generades entre els diferents components elèctrics de la bicicleta. Per tant, són 

aquelles que  ens indicaran la viabilitat de la e-bike dissenyada. 

 

5.2.2.1. Intensitat motor 

La intensitat del motor o el flux de càrregues elèctriques per unitat de temps dependrà del 

parell generat pel motor, i per tant, el parell existent a la roda provocat per la força humana, 

més un parell de friccions que és constant al llarg de l’estudi i que és característic del motor. 

 

𝐼𝑚 =  
(𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 · 𝐾𝑎𝑗𝑢𝑑𝑎 + 𝛤𝑜)

𝐾𝑡
  

Equació 5.15. Intensitat motor 

On: 

 𝐼𝑚 : intensitat del motor. 

 𝛤𝑟𝑜𝑑𝑎 : parell a la roda. 

 𝐾𝑎𝑗𝑢𝑑𝑎 :  constant d’ajuda del parell motor respecte al parell de la roda. 

 𝛤𝑜 : parell de friccions del motor. 
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 𝐾𝑡 : constant de parell del motor. 

 

5.2.2.2. Tensió motor 

La intensitat anterior juntament amb la velocitat angular del motor serà la que ens indiqui el 

potencial motor que tindrà aquest en cada instant de temps 

 

𝑉𝑚 =  𝑅 ·  𝐼𝑚 +  𝐾𝑒 · 𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

Equació 5.16. Tensió motor 

On: 

 𝑉𝑚 : tensió del motor. 

 𝑅 : resistència mitjana del motor. 

 𝐼𝑚 : intensitat del motor. 

 𝐾𝑒 : constant contraelectromotriu del motor. 

 𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 : velocitat angular del motor. 

 

5.2.2.3.  Consum i capacitat de les bateries 

La capacitat inicial de les bateries anirà minvant a mesura que en cada instant de temps el 

corrent es mengi una part de l’energia emmagatzemada. 

 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑡−1 − 𝐼𝑚 · ∆𝑡 = 𝑄𝑡−1 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡 

Equació 5.17. Consum bateries 

 

On: 

 𝑄𝑡 : capacitat de les bateries a l’instant t. 

 𝑄𝑡−1 : capacitat de les bateries a l’instant anterior a t. 

 𝐼𝑚: intensitat del motor. 

 ∆𝑡: interval de temps. 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡 : consum a l’instant t. 
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5.3. Determinació dels paràmetres importants 

Un cop enteses totes les variables de l’estudi és també essencial conèixer tots els paràmetres 

de les diferents equacions explicades a l’apartat anterior. 

 

5.3.1. Paràmetres directes 

Es coneixen com a paràmetres directes tots aquells que són constants durant tot l’estudi i que 

per tant, no varien per cada instant de temps. En aquest grup hi ha tots els paràmetres 

característics del motor, les constants de les diferents forces resistives, les característiques 

dimensionals de diferents components de la bicicleta o paràmetres de densitat. 

PARÀMETRES DIRECTES 

NOM SÍMBOL UNITATS VALOR 

Massa m kg 102,415 

Temps Δt s 0,100 

Acceleració de la gravetat g m/s2 9,810 

Constant Aerodinàmica Ka  N·s/m 0,360 

Constant Rodament Kr  N 29,430 

Constant Gravitatòria Kg  N 981,000 

Constant de Parell KT N·m/A 1,306 

Pedalada Òptima wped rad/s 4,712 

Constant contraelectromotriu Ke V·s 1,306 

Parell de friccions Γo N·m 0,836 

Intensitat de friccions Io A 0,640 

Radi de la roda rroda m 0,660 

Densitat de l'aire ρ kg/m3 1,200 

Coeficient de resistència a l'avanç Cx·A m2 0,600 

Coeficient de rodolament Crr -  0,030 

Radi dels pedals rpedals m 0,170 

Tensió sortida bateria Vout V 36,000 

Capacitat de les Bateries Q mA·h 9600,000 

Resistència R Ω 0,600 

 

Taula 5.1. Paràmetres Directes
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2 La taula del comportament del motor s’ha adjuntat  a l’Annex C  

5.3.1.1. Constants dinàmiques 

Les constants dinàmiques són les que formen part del càlcul de les forces resistives i engloben 

tots aquells paràmetres constants de l’equació. 

𝐾𝑎 =
1

2
· 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑥 · 𝐴 

Equació 5.18. Constant aerodinàmica 

𝐾𝑟 = 𝐶𝑟𝑟 · 𝑚 · 𝑔 

Equació 5.19. Constant rodolament 

𝐾𝑔 = 𝑚 · 𝑔 

Equació 5.20. Constant gravitatòria 

 

5.3.1.2. Constants del motor 

Les constants del motor s’han extret a través de les dades recollides en una taula de valors i 

que són explicatives del comportament del motor 2. A partir d’aquestes s’han extret els 

paràmetres determinants del motor hub realitzant la corba parrell motor – intensitat. 

 

 

 

Gràfic 5.1. Intensitat-Parell Motor
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Realitzant una línia de tendència lineal, es troba l’expressió següent: 

 

𝛤𝑚 = 1,306 · 𝐼𝑚 − 0,8364 =  𝐾𝑡 · 𝐼𝑚 − 𝛤𝑜 

Equació 5.21. Constants motor 

On: 

 𝐾𝑡 = 1,306 𝑁𝑚/𝐴. 

 𝐾𝑒 = 1,306 𝑉𝑠. 

 𝛤𝑜 = 0,836 𝑁𝑚. 

 𝐼𝑜 =
𝛤𝑜

𝐾𝑡
= 0,640 𝐴. 

 

Anàlogament, per trobar la resistència a partir de l’equació 1.16 s’elegeix el valor més gran, 

dels trobats a la taula de valors, quan el rendiment és òptim, d’aquesta manera, s’estudia amb 

la resistència que provoca més pèrdues. 

On: 

 𝑅 = 0,6 𝛺 . 

 

 

5.3.2. Paràmetres indirectes 

En canvi, es coneixen com paràmetres indirectes tots aquells que necessitaran d’un càlcul 

previ en cada instant de temps degut a canvis en l’estructura de l’estudi. En aquest cas, l’únic 

paràmetre variable és la relació de transmissió. 

Tal i com s’ha pensat la simulació, i que tot seguit s’explicarà més detalladament, els pinyons 

i els plats es regulen automàticament per mantenir una pedalada òptima, generalment 

constant. D’aquesta manera, la relació de transmissió variarà, o no, per cada instant de temps, 

no obstant, no es mantindrà constant per tot l’estudi.
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3 Codi implementat a l’Annex A 

PARÀMETRES INDIRECTES 

NOM SÍMBOL NIVELL VALOR 

Dents del plat zplat 

1 22 

2 32 

3 42 

Dents del pinyó zpinyó 

1 28 

2 24 

3 21 

4 18 

5 16 

6 14 
 

Taula 5.2. Paràmetres indirectes 

 

La relació de transmissió serà per tant la relació entre les dents del plat i les dents del pinyó, i 

en el cas d’aquesta simulació, és la següent: 

 

𝑖 =
𝑧𝑝𝑖𝑛𝑦ó

𝑧𝑝𝑙𝑎𝑡 
 

Equació 5.22. Relació de transmissió 

 

5.4. Entramat de la simulació 

Arribats a aquest punt, ja es pot explicar el disseny i les condicions introduïdes en el cos de la 

simulació 3.  

L’objectiu inicial era només el de simular els valors de les variables per veure si tot funcionava 

correctament. Però, la potència de treballar amb Python va permetre anar millorant el 

comportament de la bicicleta i inclús fer una conjunció amb el ciclista, és a dir, arribar a veure 

empíricament com la força humana varia en funció de certs paràmetres, com si fos 

directament el cervell de la persona qui envies la senyal. 
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5.4.1. Estudi temporal i finalització de la simulació 

L’estudi va canviant i generant valors cada 0,1 segons. Aquest és l’interval utilitzat durant tota 

la simulació i és suficient per veure amb exactitud tots els possibles canvis en funció de tots 

els càlculs. 

Com s’està parlant de realitzar una bicicleta elèctrica, el realment interessant seria veure fins 

on pot arribar a assistir el motor abans de que les bateries s’esgotin. Un cop esgotades, la 

bicicleta és exactament igual que una convencional, per tant, ja no interessa incloure els valors 

al sistema. Conseqüentment, la simulació finalitza quan les bateries es buiden, és a dir quan 

𝑄𝑡 < 0. 

 

5.4.2. Pendent de la superfície  

El recorregut amb bici a través d’un tram és canviant. Depenen de l’orografia, del moment 

determinat i de l’evolució del recorregut, el pendent pot variar. Així, l’estudi té en compte un 

comportament per cada situació: 

 Pendent negatiu: quan la bicicleta descendeix per un tram amb pendent negatiu, és a 

dir, el ciclista va costa avall, les forces gravitatòries ajuden a obtenir una velocitat cada 

cop més gran. Per tal d’estalviar energia, en aquests casos, el motor no assistirà. 

 Pendent nul o positiu: quan el cicloturisme segueix un tram de pendent zero o 

ascendent, el motor ajudarà en funció de la velocitat a la que el ciclista vulgui circular 

i en funció de la força de pedaleig que transmeti als pedals. 

 

5.4.3. Posició del display i velocitat 

El controlador elegit anteriorment, requereix d’un visualitzador o display per limitar, segons 

la voluntat de l’usuari, l’assistència del motor.  Com s’ha explicat al capítol anterior, el display 

escollit permet triar entre 6 velocitats. Concretament els modes possibles són el 0% o motor 

parat, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% de la velocitat permesa per la normativa existent de 25 

km/h. Conseqüentment els intervals de velocitat són els següents: 
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VELOCITAT / DISPLAY 

POSICIÓ PERCENTATGE 
VELOCITAT 

MÍNIMA 
VELOCITAT 
MÀXIMA 

1 0 0,0 - 

2 60 10,0 15,0 

3 70 15,0 17,5 

4 80 17,5 20,0 

5 90 20,0 22,5 

6 100 22,5 25,0 
 

Taula 5.3. Intervals de velocitat segons la posició del display 

 

5.4.4. Normativa existent 

La normativa actual de bicicletes motoritzades per ús en via pública, com és el cas que s’até 

en aquest treball, degut a que és un cicloturisme estableix tres premisses a complir : 

 Arrencada: la velocitat màxima d’arrencada amb assistència del motor és de 6 km/h. 

 Velocitat màxima: la velocitat màxima fins que pot treballar el motor és de 25 km/h. 

Un cop establida aquesta velocitat, el motor, o bé ha de deixar de funcionar, o bé ha 

de baixar la seva assistència per retornar a velocitats inferiors a la estipulada. 

 Assistència motor: el motor només assisteix i ajuda al ciclista, si aquest realitza una 

força als pedals. 

 

5.4.5. Intensitat i tensió del motor 

La tensió del motor en cap cas pot superar els 36 V de les bateries. Si això succeeix, l’estudi 

s’actualitza a partir de la tensió màxima permesa. 

Pel que fa a la intensitat la corrent no superable és la ínfima de tots els components. Tenint 

en compte que el controlador és qui marca aquest límit, la corrent màxima permesa és de 

21A. 
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5.4.6. Distància recorreguda i duració de les bateries 

L’estudi també permet esbrinar quina distància es recorreria segons les variables d’entrada 

que es posin al sistema. D’aquesta manera, es pot saber quina autonomia tenen les bateries i 

quina distància ens permetrien recórrer i durant quant de temps abans d’esgotar-se estarien 

funcionant. 

 

5.5. Algoritme implementat 

La simulació realitzada amb el codi Python és simplement la materialització experimental de 

com es comportaria la bicicleta amb el codi dissenyat. Aquest codi pot ésser millorat i 

perfeccionat en qualsevol moment posterior, fet que dóna molta llibertat per provar i canviar 

diferents versions futures. 

En la versió 1.0 d’aquesta implementació, l’algoritme treballa de la següent forma: 

 Les senyals d’entrada s’inicien gràcies als tres sensors dels que disposa la bicicleta. En 

cada instant de temps, es tindrà controlat el pendent del tram (sensor d’inclinació), la 

força de pedaleig (sensor de par) i la velocitat de la bicicleta (sensors hall del motor). 

Aquests valors generaran una certa consigna en forma de tensió que el controlador i 

l’Arduino s’encarregaran de modular. 

 En funció del pendent del tram hi ha dos possibilitats. D’una banda, quan el recorregut 

té un pendent negatiu, és a dir, quan va costa avall. En aquests casos, el motor no fa 

falta que doni parell, ja que, l’acció de la gravetat és suficient per accelerar la bicicleta 

elèctrica. D’altra banda, si la bici va per pla o puja costes, el motor assistirà en funció 

de la força humana i de la posició del display. 

 El motor dóna més assistència en funció de la força exercida als pedals. El parell del 

motor és proporcional a la força exercida. Com més parell realitzi la persona, més 

parell donarà el motor. Per tant, s’aconsegueix implementar el sistema Pedelec. 

 Mitjançant el display o visualitzador el ciclista determina a quina velocitat vol arribar 

en estat estacionari, elegint una posició concreta de les anteriorment descrites. 

 L’actualització de la constant d’ajuda del motor es realitza cada 100 segons amb 

increments de l’1%. 
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5.6. Extracció de resultats 

A partir del codi implementat, s’han elaborat uns resultats complets per veure si el 

cicloturisme és efectiu i eficient, i per tant, si té viabilitat i podria treure’s al mercat. 

El cicloturisme és una activitat que tendeix a realitzar-se per zones planes. Degut a això, se li 

ha donat especial èmfasis en controlar el consum de les bateries durant aquests trajectes. 

D’altra banda, és obvi que circular per una zona amb pendent negatiu, afavorirà a la duració 

de les bateries, i en el cas contrari, si s’ha de pujar una costa, l’energia emmagatzemada es 

gastarà ràpidament. 

 

5.6.1. Comportament dinàmic de la bicicleta 

En aquest apartat s’han extret tots els resultats necessaris per determinar el comportament 

dinàmic de la bicicleta. S’ha elegit una força humana constant (250N), un plat i un pinyó 

estàndard (2-4), i per cada possibilitat del display, s’han representat els resultats obtinguts. 

L’actualització del motor en aquest cas és cada 100 segons. 

 

5.6.1.1. Dades velocitat-temps i acceleració-temps 

El següent gràfic determina la velocitat màxima aconseguida segons la posició del display 

elegida. Es pot veure clarament com el motor permet arribar a totes les velocitats desitjades. 

Tanmateix, es pot observar també, que el temps fins arribar a l’estacionari és diferent per a 

cada posició del visualitzador. 

La corba velocitat-temps té la forma característica. Per tant, es pot afirmar que la bicicleta es 

comporta adequadament en transicions velocitat-temps. 



Disseny d’una bicicleta elèctrica – Part Elèctrica/Electrònica                                                                                Pàg. 77 

 

 

 

Gràfic 5.2. Velocitat-temps 

 

La tendència de la gràfica acceleració-temps és la d’anar disminuint al llarg del temps per 

tots els casos possibles. Les dents que apareixen en cada cas són cada 100 segons i són 

acceleracions produïdes per l’assistència del motor. Per exemple, la corba blava té petits 

increments fins que no arriba al rang de la posició 6 (22,5-25 km/h) i entra en estacionari. 

 

Gràfic 5.3. Acceleració-temps  
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5.6.1.2. Dades intensitat-temps 

La intensitat de corrent dependrà també de la posició del display. Si es decideix anar a una 

velocitat major, s’entén que el corrent augmenti. Altre cop, els petits escalons que realitza el 

gràfic són les actualitzacions de la constant d’ajuda del motor en intervals de 100 segons. La 

intensitat és constant quan la velocitat arriba al seu punt òptim, i conseqüentment, el motor 

fa constant el seu parell. 

 

Gràfic 5.4. Intensitat-temps 

 

5.6.1.3. Dades de potències 

En aquest gràfic es pot veure com varia la potència motor en funció del display i de la potència 

humana exercida. La potència del motor augmenta a mesura que es necessita que aquest doni 

un parell major per arribar a la velocitat desitjada. El percentatge de potència vindrà sempre 

determinat pel valor de la constant d’ajuda del motor en cada instant de temps. 

La corba de la potència humana té la mateixa aparença que la de la velocitat. Això, és 

completament normal tenint en compte que la força és constant i la única variable que canvia 

amb el temps és la velocitat. 
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Gràfic 5.5. Potència-temps 

 

5.6.1.4. Dades consum 

En els següents gràfics es pot observar tant les descàrregues de les bateries i les seves corbes, 

com la duració d’aquestes mesurada amb segons en funció del rang de velocitats elegit. Les 

corbes segueixen el comportament normal de les descàrregues fins quan arriben a un estat 

estacionari on la velocitat és constant i per tant, també ho és la intensitat. 

 

 

Gràfic 5.6. Temps de descàrrega de la bateria 
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Gràfic 5.7. Corbes de descàrrega de la bateria 

 

5.6.2. Dades extretes amb i sense assistència motor 

L’objectiu principal és el d’esbrinar una llei que mantingui les bateries salvaguardades durant 

un temps prolongat, però que al mateix temps compleixi les següents condicions: 

 Mantenir una pedalada pròxima a la òptima (90 pedalades/minut) i en cap cas inferior 

a la ínfima (70 pedalades minut). 

o Aquest sistema ja està implementat al codi i es fa mitjançant un comandament 

automàtic dels plats i dels pinyons. Funciona exactament igual que com 

actuaria una persona, pujant de marxa quan la pedalada és superior i baixant 

quan costa pedalejar. 

 Mantenir la velocitat dintre del rang marcat per la posició del display. 

o Sempre que la velocitat estigui dintre del rang marcat per la posició del display, 

la posició en qüestió actuarà raonablement. 

 Mantenir una descàrrega segura de les bateries. 

o Aquest és el punt clau per determinar si el consum de les bateries és raonable 

o no. La bateria muntada és de 9,6 Ah. Això significa que té la capacitat de 

subministrar 9,6A durant una hora. Si la corrent màxima és inferior, les bateries 

duraran més d’una hora; en canvi, si és superior, duraran menys. 

 No superar en cap cas el pic de corrent màxim permès pel controlador (21A). 
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o La intensitat màxima en estat transitori és de 10C (segons datasheet de les 

cel·les). Això implica que la corrent màxima a través d’elles és de 96A. 

Tanmateix, el controlador és qui rep i dóna ordres i el seu corrent màxim és de 

21 A. Aquest últim serà el límit superior de corrent. 

 

5.6.2.1. Dades amb pendent nul 

DADES AMB ASSISTÈNCIA MOTOR I SENSE 
FORÇA  

HUMANA 
DISPLAY 

VELOCITAT  
BICI 

DURADA  
BATERIES 

DISTÀNCIA  
RECORREGUDA 

INTENSITAT 
MÀXIMA 

          Teòrica Real   Teòrica Real 

N n m/s m/s km/h h h km A A 

0 -   0,000 0,000 0 0 0,000 21,000 0,000 

50 -   0,000 0,000 0 0 0,000 21,000 0,000 

100 1 0 2,328 8,381 15,000 14,978 125,874 21,000 0,640 

100 2 10 3,026 10,894 1,879 1,945 20,765 21,000 5,110 

100 3 15 4,151 14,944 0,850 1,157 14,926 21,000 11,291 

150 1 0 3,263 11,747 15,000 14,978 174,742 21,000 0,640 

150 2 10 3,263 11,747 15,000 14,978 174,742 21,000 0,640 

150 3 15 4,289 15,440 2,238 6,406 24,607 21,000 4,290 

150 4 17,5 4,933 17,759 1,026 1,301 20,846 21,000 9,354 

150 5 20 5,533 19,919 0,826 1,239 19,803 21,000 11,620 

200 1 0 4,151 14,944 15,000 14,978 210,586 21,000 0,640 

200 2 10 4,151 14,944 15,000 14,978 210,586 21,000 0,640 

200 3 15 4,316 15,538 4,408 4,433 68,754 21,000 2,178 

200 4 17,5 4,912 17,683 1,708 1,829 31,738 21,000 5,619 

200 5 20 5,610 20,196 1,119 1,335 25,308 21,000 8,581 

200 6 22,5 6,239 22,460 0,794 1,154 22,716 21,000 12,095 

250 1 0 4,746 17,086 15,000 14,978 241,964 21,000 0,640 

250 2 10 4,746 17,086 15,000 14,978 241,964 21,000 0,640 

250 3 15 4,746 17,086 15,000 14,978 241,964 21,000 0,640 

250 4 17,5 4,990 17,964 4,561 4,583 82,264 21,000 2,105 

250 5 20 5,626 20,254 1,791 1,896 37,823 21,000 5,359 

250 6 22,5 6,301 22,684 1,049 1,266 27,184 21,000 9,148 

300 1 0 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

300 2 10 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

300 3 15 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

300 4 17,5 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

300 5 20 5,673 20,423 4,360 4,382 89,364 21,000 2,202 

300 6 22,5 6,288 22,637 1,517 1,639 36,533 21,000 6,33 

Taula 5.4. Dades extretes del codi implementat (pendent nul) 
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Gràfic 5.8. Comparació velocitat teòrica-real 

 

  

Gràfic 5.9. Comparació descarrega teòrica-real 
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Gràfic 5.10. Comparació intensitat màxima teòrica-real 

 

Amb la Taula 5.5 i els tres gràfics anteriors es pot concloure el següent per trams amb pendent 

nul: 

 En cap cas la intensitat màxima real supera la intensitat màxima permesa. Com es pot 

veure al Gràfic 5.8, la corba del corrent real està continguda dintre de la teòrica. 

 La descàrrega de les bateries real mai és inferior a la teòrica que és la que suposaria 

problemes greus per a la vida útil de les bateries. Hi ha una excepció que quan el motor 

no gira, la durada teòrica és superior a la real. Això és perquè no es tenen en compte 

les pèrdues del parell de friccions a la forma conceptual.  

 Hi ha tres casos (ombrejats a la taula) on la velocitat no assoleix el rang desitjat. Per 

tant aquest detall marcaria quines posicions del display permetrien acomplir tots els 

requisits. 

Posicions recomanades (pendent nul) 

 F=100. Display: 1,2. 

 F=150. Display: 1,2,3,4. 

 F=200. Display: 1,2,3,4,5. 

 F=250. Display: 1,2,3,4,5,6. 

 F=300. Display: 1,2,3,4,5,6.  
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5.6.2.2. Dades amb pendent variable 

Les dades d’aquesta taula estan determinades a partir d’una força humana de 300N. 

DADES AMB ASSISTÈNCIA MOTOR I SENSE 

PENDENT DISPLAY 
VELOCITAT  

BICI 
DURADA  
BATERIES 

DISTÀNCIA  
RECORREGUDA 

INTENSITAT 
MÀXIMA 

          TEÒRICA REAL   TEÒRICA REAL 

N n m/s m/s km/h h h km A A 

0 1 0 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

0 2 10 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

0 3 15 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

0 4 17,5 5,532 19,915 15,000 14,978 261,943 21,000 0,64 

0 5 20 5,673 20,423 4,360 4,382 89,364 21,000 2,202 

0 6 22,5 6,288 22,637 1,517 1,639 36,533 21,000 6,33 

0,05 1 0 2,853 10,271 15,000 14,978 145,445 21,000 0,640 

0,05 2 10 2,853 10,271 15,000 14,978 145,445 21,000 0,640 

0,05 3 15 4,379 15,764 0,474 0,753 9,629 21,000 20,260 

0,05 4 17,5 4,749 17,096 0,409 0,744 9,555 21,000 23,448 

0,08 1 0 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 21,000 0,640 

0,08 2 10 3,008 10,829 0,421 0,663 5,135 21,000 22,790 

 

Taula 5.5. Dades extretes del codi implementat (pendent variable) 

D’aquesta taula es poden extreure tres punts importants: 

 En cap cas la duració real de les bateries és inferior a la recomanada per seguretat. 

D’aquesta manera, les bateries mai sofriran descarregues massives ni perjudicials per 

a la vida útil d’aquestes. 

 Quan el pendent és del 5%, per la posició 3 del display, la bicicleta aconsegueix arribar 

a la velocitat que marca el visualitzador. Tanmateix, és a costa d’augmentar molt el 

parell motor. Conseqüentment, la intensitat es dispara fins vorejar el límit que marca 

el controlador. 

 Quan el pendent és del 8%, inicialment la bicicleta no es mou, ja que la posició 1 marca 

que el motor no assisteixi. Un cop s’elegeix el segon rang de velocitats, el motor ajuda 

de tal forma que permet arribar als 10 km/h que marca el segon tram del display. Tot 

i això, la intensitat ha augmentat tant (per sobre dels 21A) que el controlador tallaria 

l’assistència motor automàticament. 
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5.6.2.3.  Estudi eficient de l’ús elèctric de la bicicleta 

Arribats a aquest punt és interessant estudiar quines posicions del visualitzador són les idònies 

en funció de la força aplicada, de la distància recorreguda i del temps de descàrrega de les 

bateries. 

El següent gràfic ho permetrà esbrinar : 

 

Gràfic 5.11. Estudi eficient 

 Les barres blaves constants més elevades de cada valor de força humana són les 

distàncies que la bici recórrer sense que el motor funcioni. Per tant, no entren dins de 

l’abast d’aquest estudi. 

 L’estudi es pot enfocar des de dos vessants: 

o Segons la força humana: 

 F=100. Display: 2 

 F=150. Display: 3 

 F=200. Display: 3 

 F=250. Display: 4 

 F=300. Display: 5  

o Segons la posició del display: 

 2. Força: 100N 

 3. Força: 200N 

 4. Força: 250N 

 5. Força: 300N 

 6. Força: 300N  
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Apunt clau: 

 La força mitjana que una persona pot fer sense esgotar-se és de 250 N. 

 La velocitat mitjana de creuer que es manté durant trams llargs està entre 17,5 i 20 

km/h. 

Amb les dades a la mà es podria determinar que aquest codi està ben implementat ja que el 

punt d’optimització del gràfic just es produeix en aquest punt (Punt on la duració real de les 

bateries i la duració teòrica està més pròxim). 

Característiques d’aquest punt: 

 Temps de descàrrega bateries: 4,583 h 

 Distància recorreguda: 82,264 km. 

 

La versió 1.0 d’aquest sistema que es podria millorar en qualsevol moment, ja amb totes les 

dades a la mà, es pot concloure rotundament que és satisfactòria i viable físicament. 
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6. PRESSUPOST 

El pressupost exposat tot seguit consta de diferents parts ben diferenciades: 

 Avaluació del cost d’enginyeria referent a la part mecànica (treball complementari). 

 Avaluació del cost d’enginyeria referent a la part elèctrica determinat pel pla de treball 

explicat al capítol 1.4. 

 Avaluació de les llicències i les subscripcions obtingudes. 

 Avaluació dels costos del prototip. 

 Avaluació del marge de benefici. 

 Avaluació i determinació del cost final. 

 

* El pressupost està  a les següents pàgines. 

 

Com s’aprecia, el cost de fabricació del primer prototip és de 2.032,60€. Mentre que el cost 

que hauria de carregar-se a una empresa en cas de voler explotar  comercialment la idea seria 

de 30.742,02€.
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PRESSUPOST 

CONCEPTE DEDICACIÓ PREU [€/H] COST [€] 

Enginyeria mecànica       

Disseny conceptual 40 50 2.000,00 € 

Cerca d'informació 40 25 1.000,00 € 

Disseny CAD  120 25 3.000,00 € 

FEM 40 50 2.000,00 € 

Memòria 60 20 1.200,00 € 

Total 300   9.200,00 € 

CONCEPTE DEDICACIÓ PREU [€/H] COST [€] 
Enginyeria elèctrica       

Disseny conceptual 30 50 1.500,00 € 

Cerca d'informació 30 25 750,00 € 

Disseny CAD  15 25 375,00 € 

Programació Software 150 50 7.500,00 € 

Memòria 75 20 1.500,00 € 

Total 300   11.625,00 € 

CONCEPTE LLICÈNCIA 
SUBSCRIPCIÓ  

ANUAL 
HORES  

ANUALS [H] 
PREU HORA  

[€/H] 
DEDICACIÓ  

[H] 
COST 

Llicència de software             

FEM: Ansys 
Workbench 

Ansys Structural Solver  
13.887,40 € - 1500 9,26 40 370,33 € 

CAD: SolidWorks 3.647,44 € 1.182,34 € 1500 3,22 120 386,38 € 

Microsoft Office 2013 74,99 € - 1500 0,05 60 3,00 € 

Total           759,71 € 
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COST  
COMPONENT 

COST  
SUBPART 

COST PART 
  

Costos del prototip           

QUADRE       417,19 €   

  Material 267,19 €       

  Soldadura 150,00 €       

BATERIES       353,12 €   

  30 Cel·les 4,90 € 140,70 €     

  60 Espaiadors 0,06 € 3,60 €     

  BMS 23,82 € 23,82 €     

  Soldadura 25,00 € 25,00 €     

  Carcassa 160,00 € 160,00 €     

COMPONENTS       1.615,41 €   

  MECÀNICS     603,79 €     

    Forquilla 14,95 €       

    Potència 16,49 €       

    Manillar 31,50 €       

    Coberta 11,95 €       

    Llantes 23,99 €       

    Plats, bieles 47,99 €       

    Pinyons 9,95 €       

    Desviador posterior 13,99 €       

    Desviador davanter 27,99 €       

    Cadena 12,50 €       

    Pedals 9,95 €       

    Frens 15,95 €       

    Maneta esquerra 49,95 €       

    Maneta dreta 59,95 €       

    Selló 79,00 €       
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    Tija selló 9,75 €       

    Abraçadora tija 4,00 €       

    

Portaequipatges 
davanter 

59,00 € 
      

    

Portaequipatges  
posterior 

95,04 € 
      

    

Suport  
cantimplora 9,90 €       

  ELÈCTRICS   864,76 €     

    Motor 105,43 €       

    Bateria 353,12 €       

    Sensor de parell 220,00 €       

    Controlador 32,10 €       

    Arduino 21,78 €       

    Display 41,23 €       

    Carregador 54,05 €       

    Llum davantera 18,60 €       

    Llum posterior 18,45 €       

  
CARGOLERIA I  

CABLEJAT     146,86 €     

TOTAL  2.032,60 € 

    MARGE DE BENEFICI (30%) 7.085,19 € 

    COST FINAL 30.702,50 € 
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7. IMPACTE AMBIENTAL 

7.1. Introducció 

Realitzar un estudi d’impacte ambiental serveix per recollir avaluacions de com afecta el 

projecte en diferents aspectes rellevants de caire social o físic i utilitzar aquesta informació 

per solucionar els problemes abans de prendre decisions definitives. 

Generalment, s’associa un impacte ambiental a un canvi advers. Tanmateix, el mot impacte 

es refereix a tot allò que provoca un canvi en el medi. Quines mesures s’haurien de tenir en 

compte en les diferents fases del projecte? 

Prèviament, abans de realitzar la fabricació i l’explotació, s’hauria de determinar quina 

tecnologia implementa i fa més viable les idees concretades i quins punts de prevenció poden 

ser marcats per a futures decisions. Un cop s’ha passat a la fase d’explotació és el moment per 

avaluar i prendre dades de com està afectant el projecte. Finalment, ja en el final de la vida 

útil dels materials, l’objectiu és el de prevenir l’impacte de desmantellament dels diferents 

components. 

 

7.2. Descripció del medi 

Abans de saber com i en quina mesura pot afectar al medi qualsevol canvi produït per la 

bicicleta, s’ha d’entendre com està constituït i quina situació actual travessa aquest. 

 

7.2.1. Pràctica esportiva 

El cicloturisme és una activitat on l’objectiu principal és el de fer quilòmetres per tal de 

descobrir nous paratges i noves zones. Així, s’entén que els ciclistes que duen a terme aquest 

esport tendeixen a recórrer zones no urbanes on predominen els llocs forestals, els camins 

annexos i les zones boscoses.  

 



Pàg.92                                                                                                                                                                                                                                 Memòria 

 

7.2.2. Situació geogràfica i orografia 

En la totalitat del projecte s’ha considerat que la bicicleta roda per qualsevol zona possible, 

sempre i quan el vehicle sigui capaç de superar els obstacles del camí. 

 

7.3. Descripció de l’activitat 

L’activitat pot estar encarada en dos vessants. La primera, on els components elèctrics tenen 

un procés de fabricació i posterior reciclatge a tenir en compte; i la segona, l’activitat esportiva 

del cicloturisme genera un impacte a l’entorn, per ínfim que sigui aquest. 

 

7.4. Identificació dels impactes 

7.4.1. Medi físic 

 Excés de consum en la soldadura de les bateries. 

 Emissions de CO2
 degut a l’energia emmagatzemada a les bateries. 

 Generació de residus quan es trenquen components o quan es desmantella la bicicleta 

 

7.4.2. Medi biològic 

 Erosió i compactació del sòl. 

 Inclusió en habitats naturals al recórrer trams no urbans. 

 

7.4.3. Medi socioeconòmic 

 Increment dels llocs de treball per la construcció i confecció del disseny adoptat. 

 Increment de les accions comercials, postvenda i altres derivats relacionats amb el 

cicloturisme.  
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7.5. Avaluació i correcció de l’impacte 

Ara és moment de prendre decisions sobre totes les dades recopilades i avaluar-les de tal 

forma que permeti corregir l’impacte en cas que sigui negatiu o fomentar-lo en casos 

diametralment oposats. 

 

7.5.1. Disseny i fabricació 

 Generació residual. Quan es dissenyen els diferents components elèctrics i electrònics 

s’ha de procurar tenir controlats totes les restes i/o parts sobrants que poden 

incrementar considerablement l’impacte. No es coneix bé com reciclar aquests 

objectes, però sí s’ha de tenir cura de minimitzar el seu efecte. 

 Augment de places de treball. Qualsevol projecte que es vulgui desenvolupar i treure 

al mercat té un impacte positiu en quan a treball es refereix. Molts llocs de treball 

poden ésser creats depenen de la magnitud del projecte. 

 

7.5.2. Ús 

 Vies no urbanes. En la mesura del possible, el cicloturisme s’ha de realitzar per vies 

idònies per aquesta activitat, com camins compactes, senderes o vies desenvolupades. 

 Reduccions de les emissions de diòxid de carboni. Les emissions es poden reduir 

controlant l’eficiència de les bateries, obtenint energia neta i verda i evitant 

recorreguts  de llarga durada per aconseguir materials o components per a la 

realització del projecte. 

 Elegir correctament el reciclatge. És molt important estudiar bé el desmantellament 

de components greument perjudicials com les bateries, els motors o tots aquells 

elements electrònics formats per semiconductors. 

 Cicloturisme elèctric. El avantatge més gran d’utilitzar un vehicle elèctric és que 

contribueixes directament en l’ús de vehicles no contaminants envers altres mesures 

de transport. 
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7.6. Valoracions Finals 

Si es segueixen els passos establerts amb un ordre i amb una precisió adequada, les mesures 

correctores tenen el seu efecte en l’impacte ambiental. Conseqüentment, la implantació 

d’aquest projecte a la vida real generarà un petit impacte ambiental, ja que el canvi és 

generalment petit per a l’entorn i per al medi socioeconòmic. 

D’aquesta manera els requisits regits en la normativa ISO 14001 que determina que qualsevol 

sistema ha de ser eficaç, ambientalment parlant, seran complits perfectament. 
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8. NORMATIVA 

Les bicicletes elèctriques per tal de que estiguin reconegudes legalment i que siguin 

homologades han de complir dos tractats principals: 

 Normativa de la Directiva Europea 2002/24/CE . Aquesta defineix les característiques 

que han de regir les bicicletes amb pedaleig assistit. 

 Normativa ISO 4210:1996. Aquesta estipula els requeriments de seguretat de les 

bicicletes. 

Després existeixen altres lleis menys importants com són: 

 Real Decret 1204/1999 on es dicten normes sobre homologació dels vehicles elèctrics. 

 Real Decret 2406/85 on es declara d’obligatorietat m el compliment de les 

especificacions tècniques de les bicicletes, les seves parts i les seves peces. 

Els punts més importants d’aquestes normatives es mostren just a continuació: 

Els cicles equipats amb un motor auxiliar només es poden activar si el ciclista proporciona una 

força als pedals. En cap cas es pot activar el motor si la persona no pedaleja. 

 Si la velocitat de la bicicleta supera els 25 km/h, el motor ha de deixar d’assistir. 

 Si compleix tots els requisits de la Directiva Europea, la llei estableix la no necessitat 

de contractar una assegurança, matricular el vehicle o tenir la obligatorietat de l’ús del 

casc. 

 Mai podran tenir vehicles de suport. Una bicicleta mai podrà arrastrar un remolc o un 

semiremolc de cap mida. 

 Els catadiòptrics posteriors no han de ser triangulars. 
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9. PLANIFICACIÓ 

 

  SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER  

  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

PREPROJECTE                     

 Decisió del tema                       

 Planificació                       

 Estat de l'art                       

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE          

 Abast                       

 Especificacions                       

 Desenvolupament              

       Sistema                    

       Parts                  

       Selecció                   

       Avaluació                   

 Estudi d'impacte ambiental                       

 Pressupost                       

MEMÒRIA                      

 Redacció                      

 Correcció                       

 Impressió                       

ENTREGA                       



Disseny d’una bicicleta elèctrica – Part Elèctrica/Electrònica                                                                                 Pàg. 97 

 

 

10. CONCLUSIONS 

A l’inici del projecte els terminis estipulats en la planificació van anar complint-se al peu de la 

lletra. Tanmateix, un cop acabat el projecte, si es fa un flashback, s’arriba a la conclusió que 

les idees al principi del treball diferien molt del que al final ha acabat sent.  Malgrat tot, els 

objectius marcats en un principi s’han cobert satisfactòriament. 

Al llarg del projecte, s’han anat adquirint uns coneixements tècnics i concrets que no 

s’ensenyen durant els cursos acadèmics. A més a més, s’han aplicat d’altres adquirits durant 

aquests anys i que han permès entendre d’una vessant experimental tot l’aprés. En aquest 

treball s’han dedicat moltes més hores de les inicialment marcades, però ha sigut una 

experiència gratament reconeguda des de la part d’enginyeria. 

Finalment, pel que fa a la simulació s’ha pogut comprovar que els resultats de la bicicleta 

estudiada tindrien un bon rendiment i un bon comportament a la vida real. 

 

10.1. Objectius 

 S’ha aconseguit dissenyar i confeccionar una bici des de la vessant elèctrica i 

electrònica. 

 L’elecció dels components idonis del mercat i el disseny d’altres per millorar les 

característiques requerides ha estat satisfactori. 

 La implementació d’un propi programa software per controlar en tot moment les 

senyals del controlador s’ha aconseguit duu a terme. Tot i ser la versió 1.0 d’aquest 

codi, l’extracció de resultats ha permès patentar el bon disseny. 

 Simular el comportament d’un cicloturisme a la vida real mitjançant el codi 

implementat ha permès entendre millor la dinàmica de la bicicleta. 
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10.2. Especificacions 

El disseny final compleix les especificacions que es van determinar en un principi: 

 La velocitat i la potència són les marcades per la normativa. 

 El prototip té un preu final de 2032,60 €. 

 El pes total de és de 22,42 kg situat dintre del rang establert.  

 Incorporar tots els components i elements marcats a les especificacions.  
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ANNEX A. Codi Python implementat 

 

# DIRECTORIS ------------- importació dels directoris necessaris 
 
import os 
import sys 
import math 
from xlwings import Workbook, Range, Sheet  
 
# INICIACIO  ------------- iniciació de l’excel i de les pestanyes dissenyades 
 
wb= Workbook(r"C:\Users\David\Dropbox\Carpetes Compartides\MiquelArasa-David\001-TFG\simulacio\simulacio.xlsx") 
 
Parametres= Sheet('Parametres') 
Simulacio= Sheet('Simulacio') 
 
 
# PARAMETRES ------------- determinació del valor dels paràmetres directes  
 
pendent = Range(Simulacio, 'C5:C800000').value  
forces_huma = Range(Simulacio, 'D5:D800000').value 
display = Range(Simulacio, 'I5:I800000').value 
massa = Range(Parametres, 'E4').value 
temps = Range(Parametres, 'E5').value 
Kaero = Range(Parametres, 'E7').value 
Krod = Range(Parametres, 'E8').value 
Kgrav = Range(Parametres, 'E9').value 
Kt = Range(Parametres, 'E10').value 
w_pedalada_optima = Range(Parametres, 'E11').value # Equival a 90 pedalades per minut 



Disseny d’una bicicleta elèctrica – Part Elèctrica/Electrònica                                                                                             Pàg. 103 

 

 

Ke = Range(Parametres, 'E12').value 
w_pedalada_infima = 3.665 # Equival a 70 pedalades per minut 
parell_friccions = Range(Parametres, 'E13').value 
r_roda = Range(Parametres,'E15').value 
r_pedals = Range(Parametres,'E19').value 
r = Range(Parametres, 'E22').value 
 
 
 
 
# FUNCIONS ----------- definició de la funció per determinar la constant d’ajuda del motor i la resta de varialbles 
 
def Kay():  
  
 estudi = [Range(Simulacio, 'B5').value] 
 plat = [Range(Simulacio, 'E5').value] 
 pinyo = [Range(Simulacio, 'F5').value] 
 
 info_plat = {1:22,2:32,3:42} 
 info_pinyo = {1:28,2:24,3:21,4:18,5:16,6:14} 
 info_velocitat = {2:(10.0,15.0),3:(15.01,17.5),4:(17.51,20.0),5:(20.01,22.5),6:(22.51,25.0)} 
  
  
 velocitat = [0] 
 w_roda = [0] 
 w_motor = [0] 
 w_pedals = [0] 
 
 forces_roda = [0] 
 forces_motor = [0] 
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 forces_aerodinamiques = [0] 
 forces_rodament = [Krod*math.cos(pendent[0])] 
 forces_gravitatories = [Kgrav*math.sin(pendent[0])] 
 forces_resistives = [Krod*math.cos(pendent[0])+Kgrav*math.sin(pendent[0])] 
 
 acceleracio = [0] 
 
 parell_roda = [0] 
 parell_huma = [0] 
 
 i_transmissio = [0.563] 
 
 K1 = [0] 
 parell_motor = [0] 
 Intensitat = [0] 
 Voltatge = [0] 
 
 potencia_motor = [0] 
 potencia_huma = [0] 
 potencia_total = [0] 
 
 distancia = 0 
 
 consum = [Range(Parametres, 'E21').value]  
 
 i = 1 
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 while consum[i-1] > 0.0 and i<len(pendent): 
 
  estudi.append(i*temps) 
  plat.append(plat[i-1]) 
  pinyo.append(pinyo[i-1]) 
     
  dif=pinyo[i]-plat[i] 
   
 
  if pendent[i] == None : 
 
   pendent[i]=pendent[i-1] 
   forces_huma[i]=forces_huma[i-1]    
   display[i]=display[i-1]     
    
   
     
  # Marxa_automatica------------ regulació dels plats i els pinyons per mantenir una pedalada òptima 
 
   
   
  if w_pedals[i-1] > w_pedalada_optima: 
 
 
   if plat[i]==1 and pinyo[i]>2: 
 
    plat[i]=plat[i]+1 
     
   elif pinyo[i-1] < 6 and dif<3: 
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    pinyo[i] = pinyo[i-1]+1 
     
 
   elif plat[i-1] < 3 : 
 
    plat[i] = plat[i-1]+1 
     
   
  elif w_pedals[i-1] < w_pedalada_infima: 
 
   if plat[i-1]==pinyo[i-1] and plat[i-1]>1: 
 
    plat[i]=plat[i]-1 
 
   elif pinyo[i-1] > 1: 
 
    pinyo[i] = pinyo[i-1]-1 
 
   elif plat[i-1] > 1: 
     
    plat[i] = plat[i-1]-1 
 
  else: 
 
   pass 
 
   
   
  #------------------------------- càlcul dels paràmetres indirectes i de les forces, velocitats, etc. 
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  i_transmissio.append(float(info_pinyo[pinyo[i]])/info_plat[plat[i]]) 
   
  velocitat.append(velocitat[i-1]+ acceleracio[i-1]*temps) 
 
  forces_aerodinamiques.append(Kaero*velocitat[i]*velocitat[i]) 
  forces_rodament.append(Krod*math.cos(pendent[i])) 
  forces_gravitatories.append(Kgrav*math.sin(pendent[i])) 
  forces_resistives.append (forces_aerodinamiques[i]+forces_rodament[i]+forces_gravitatories[i]) 
   
   
  w_roda.append(velocitat[i]/r_roda) 
  w_motor.append(velocitat[i]/r_roda) 
  w_pedals.append(w_roda[i]*i_transmissio[i]) 
 
  parell_huma.append(forces_huma[i]*r_pedals) 
 
  parell_roda.append(parell_huma[i]*i_transmissio[i]) 
  forces_roda.append(parell_roda[i]/r_roda) 
   
      
 
  if pendent[i] < 0.0 :  #Codi per pendents negatius 
 
    
 
   K1.append(0)     
   parell_motor.append(0) 
   forces_motor.append(parell_motor[i]/r_roda) 
   I_m = parell_friccions/Kt 
   Intensitat.append(I_m) 
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   Voltatge.append(r*I_m + Ke*w_motor[i]) 
   forces_huma[i]=0    
      
   
  else:  #codi per pendents nuls o positius 
 
   if (acceleracio[i-1]<0 and velocitat[i-1]==0):  
 
    velocitat[i]=0 
    acceleracio[i-1]=0 
    w_roda[i]=0 
    w_motor[i]=0 
    w_pedals[i]=0    
    
 
   if velocitat[i-1]*3.6 >= 25.0: 
 
    K1.append(K1[i-1]-0.1) 
 
    if K1[i]<0: 
 
     K1[i]=1 
 
    parell_motor.append(0) 
    forces_motor.append(parell_motor[i]/r_roda) 
    I_m = parell_friccions/Kt 
    Intensitat.append(I_m) 
    Voltatge.append(r*I_m + Ke*w_motor[i]) 
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   else: 
 
    if display[i-1]!=1: 
      
     vel_min = info_velocitat[display[i-1]][0] 
     vel_max = info_velocitat[display[i-1]][1] 
 
 
 
     if vel_min >= velocitat[i-1]*3.6 and estudi[i]%30==0:   
 
      K1.append(K1[i-1]+0.01) 
      forces_huma[i] = forces_huma[i-1] 
 
      if K1[i]>1: 
 
       K1[i]=1        
        
       
     elif velocitat[i-1]*3.6 > vel_max :  
 
      if estudi[i]%10==0: 
 
       K1.append(K1[i-1]-0.05) 
        
       if K1[i]<0: 
 
        K1[i]=0 
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      else: 
 
       K1.append(K1[i-1]) 
       forces_huma[i] = forces_huma[i-1] 
 
     else:          
     
       
      K1.append(K1[i-1]) 
      forces_huma[i] = forces_huma[i-1]       
             
    else: 
 
     K1.append(0) 
     forces_huma[i] = forces_huma[i-1] 
     
 
    I_m = (parell_roda[i]*K1[i]+parell_friccions)/Kt 
    V_m = r*I_m + Ke*w_motor[i] 
 
    if V_m > 36: 
 
     Voltatge.append(36) 
       
    else: 
 
     Voltatge.append(V_m) 
    Intensitat.append(I_m)     
           
    parell_motor.append(parell_roda[i]*K1[i])  
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    forces_motor.append(parell_motor[i]/r_roda)      
       
  potencia_huma.append(parell_huma[i]*w_pedals[i]) 
  potencia_motor.append(parell_motor[i]*w_motor[i]) 
  potencia_total.append(potencia_huma[i]+potencia_motor[i]) 
 
  consum.append(consum[i-1]-Intensitat[i]*temps*0.278) 
 
  acceleracio.append((forces_roda[i]+forces_motor[i]-forces_resistives[i])/massa)   
 
   
  distancia=distancia+velocitat[i]*temps 
 
 
  i=i+1 
 
  
  

return K1, parell_motor, Intensitat, Voltatge , velocitat, forces_aerodinamiques, forces_rodament, forces_gravitatories, 
forces_resistives, w_roda, w_motor, w_pedals, forces_roda, parell_roda, parell_huma, acceleracio, i_transmissio, potencia_huma, 
potencia_motor, potencia_total, consum, estudi, pendent, forces_huma, plat, pinyo, display, distancia, forces_motor      

 prova.close() 
  
# PROGRAMA  ------------- #generació de dades i importació a l’excel 
 
K_ajuda = Kay()[0] 
T_motor = Kay()[1] 
I_motor = Kay()[2] 
V_motor = Kay()[3] 
velocitat_bici = Kay()[4]  
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forces_aero = Kay()[5] 
forces_rod = Kay()[6] 
forces_grav = Kay()[7] 
forces_res = Kay()[8] 
w_r = Kay()[9] 
w_m = Kay()[10] 
w_p = Kay()[11] 
f_roda = Kay()[12] 
par_roda = Kay()[13] 
par_huma = Kay()[14] 
acceleracio_bici = Kay()[15] 
rel_transmissio = Kay()[16] 
pot_huma = Kay()[17] 
pot_motor = Kay()[18] 
pot_total = Kay()[19] 
consum_bat = Kay()[20] 
estudi_temporal = Kay()[21] 
pendent_sim = Kay()[22] 
forces_humanes = Kay()[23] 
plat_bici = Kay()[24] 
pinyo_bici = Kay()[25] 
display_bici = Kay()[26] 
f_motor = Kay()[28] 
 
 
Range(Simulacio , 'B5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'B5').value = list(zip(estudi_temporal)) 
 
Range(Simulacio , 'C5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'C5').value = list(zip(pendent_sim)) 
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Range(Simulacio , 'D5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'D5').value = list(zip(forces_humanes)) 
 
Range(Simulacio , 'E5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'E5').value = list(zip(plat_bici)) 
 
Range(Simulacio , 'F5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'F5').value = list(zip(pinyo_bici)) 
 
Range(Simulacio , 'G5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'G5').value = list(zip(rel_transmissio)) 
 
 
Range(Simulacio , 'H5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'H5').value = list(zip(K_ajuda)) 
 
 
Range(Simulacio , 'I5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'I5').value = list(zip(display_bici)) 
 
Range(Simulacio , 'J5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'J5').value = list(zip(par_huma)) 
 
Range(Simulacio , 'K5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'k5').value = list(zip(T_motor)) 
 
Range(Simulacio , 'L5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'L5').value = list(zip(par_roda)) 
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Range(Simulacio , 'N5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'N5').value = list(zip(velocitat_bici)) 
 
Range(Simulacio , 'O5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'O5').value = list(zip(acceleracio_bici)) 
 
Range(Simulacio , 'P5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'P5').value = list(zip(w_m)) 
 
Range(Simulacio , 'Q5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'Q5').value = list(zip(w_r)) 
 
Range(Simulacio , 'R5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'R5').value = list(zip(w_p)) 
 
Range(Simulacio , 'S5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'S5').value = list(zip(f_roda)) 
 
Range(Simulacio , 'T5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'T5').value = list(zip(f_motor)) 
 
Range(Simulacio , 'V5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'V5').value = list(zip(forces_aero)) 
 
Range(Simulacio , 'W5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'W5').value = list(zip(forces_rod)) 
 
Range(Simulacio , 'X5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'X5').value = list(zip(forces_grav)) 
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Range(Simulacio , 'Y5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'Y5').value = list(zip(forces_res)) 
 
Range(Simulacio , 'Z5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'Z5').value = list(zip(I_motor)) 
 
Range(Simulacio , 'AA5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'AA5').value = list(zip(V_motor)) 
 
Range(Simulacio , 'AB5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'AB5').value = list(zip(pot_motor)) 
 
Range(Simulacio , 'AC5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'AC5').value = list(zip(pot_huma)) 
 
Range(Simulacio , 'AD5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'AD5').value = list(zip(pot_total)) 
 
Range(Simulacio , 'AE5').vertical.clear_contents() 
Range(Simulacio , 'AE5').value = list(zip(consum_bat)) 
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ANNEX B. Integració Python-Excel 

 

Per reemplaçar el Visual Basic (VBA) d’Excell per un llenguatge Python, s’ha de seguir el 

següent procediment: 

*Tota l’explicació està fonamentada amb el sistema operatiu Windows 7 Ultimate 

1. Instal·lar el Python 2.7  des de la pàgina oficial de Python. 

2. Instal·lar l’Anaconda des de la pàgina oficial. S’utilitzarà aquest programa com a 

Prompt. 

3. Instal·lar qualsevol editor de textos a elecció de l’usuari. En aquest treball s’ha utilitzat 

el Sublime Text 2 ja que té una interfície visual agradable. 

4. Obrir una fulla nova de càlcul d’Excel i anar al desenvolupador de Visual Basic 

(ALT+F11). 

5. Importar el mòdul xlwings.bas existent dins al directori on s’ha instal·lat Anaconda. 

6. Obrir una fulla al editor de textos i començar a programar. 

 

Pàgines Web d’interès: 

1. Python: www.python.org 

2. Anaconda: www.continuum.io/downloads 

3. Sublime Text: www.sublimetext.com/2 

4. Xlwings: www.xlwings.org 
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ANNEX C. Dades de components i datasheets. 

C.1. Motor elèctric 

Motor: http://www.leafmotor.com/hub-motors/rear-electric-geared-motor.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula C.1. Valors experimentals del motor escollit 

TAULA DE VALORS EXPERIMENTALS 

VOLTATGE INTENSITAT 
POTÈNCIA 
ENTRADA 

PARELL  
MOTOR 

RPM 
POTÈNCIA  
SORTIDA 

FREQÜÈNCIA 
MOTOR 

RESISTÈNCIA RENDIMENT 

V A W Nm voltes/min W rad/s Ω % 

37,46 1,080 40,46 0,560 278 16,30 29,10 -0,50 40,3 

37,46 1,154 43,23 0,610 278 17,76 29,10 -0,47 41,1 

37,46 1,421 53,23 0,935 275 26,92 28,78 -0,09 50,6 

37,46 1,933 72,41 1,750 271 49,66 28,36 0,22 68,6 

37,46 2,814 105,41 2,995 266 83,20 27,84 0,39 78,9 

37,46 4,040 151,34 4,505 259 122,18 27,11 0,51 80,7 

37,46 5,228 195,84 5,975 252 157,66 26,38 0,58 80,5 

37,46 6,440 241,24 7,595 248 197,23 25,96 0,55 81,8 

37,46 7,895 295,75 9,520 240 239,25 25,12 0,59 80,9 

37,46 9,542 357,44 11,655 232 283,14 24,28 0,60 79,2 

37,46 11,278 422,47 13,895 225 327,37 23,55 0,59 77,5 

37,46 13,085 490,16 16,205 217 368,22 22,71 0,60 75,1 

37,46 15,031 563,06 18,515 209 405,20 21,88 0,59 72,0 

http://www.leafmotor.com/hub-motors/rear-electric-geared-motor.html
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C.2. Bateries 

Cel·les: https://www.fasttech.com/product/1141100-panasonic-ncr18650b-rechargeable-3400mah-3-7v 

 

 

 

 

https://www.fasttech.com/product/1141100-panasonic-ncr18650b-rechargeable-3400mah-3-7v
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BMS: https://bmsbattery.com/bmspcm/713-10s-13s-30a-50a-lipo-battery-bms-system-bms-

pcm.html#/107-cells_in_series-10/201-discharge_current-50_100a 

 

  

https://bmsbattery.com/bmspcm/713-10s-13s-30a-50a-lipo-battery-bms-system-bms-pcm.html#/107-cells_in_series-10/201-discharge_current-50_100a
https://bmsbattery.com/bmspcm/713-10s-13s-30a-50a-lipo-battery-bms-system-bms-pcm.html#/107-cells_in_series-10/201-discharge_current-50_100a
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C.3. Sensor de pas 

Sensor de pas: http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/torque-sensors/isis-128.html 
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C.4. Controlador i display 

Controlador: http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=412 

Display: http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=396 
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C.4. Arduino 

Arduino/Genuino: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro 

 

 

 



 

 

 

 


