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Resum 

En aquest projecte es presenta el desenvolupament del model energètic d’un vehicle híbrid, 

propulsat per una bateria i una pila de combustible d’hidrogen. 

El camí que s’ha seguit per al seu desenvolupament, comença per detectar i implementar 

l’entorn o l’ambient que influeix sobre el model, és a dir, sobre el vehicle, per dur a terme un 

perfil de velocitats determinat. El principal perfil de velocitats utilitzat és el cicle WLTP. A partir 

d’aquí, s’implementa un vehicle que sigui capaç de realitzar el cicle de conducció esmentat 

mitjançant el mètode de representació EMR, Energetic Macroscopic Representation. Amb 

aquest mètode s’aconsegueix fer l’estudi d’un sistema complex de forma clara i fàcil de 

comprendre, tot i que requereix d’unes normes gràfiques específiques.  

Amb l’EMR, es comença modelant els diferents components del vehicle, més tard el sistema 

de control i la bateria, arribant així, a obtenir el model d’un vehicle elèctric. S’ha seguit aquest 

ordre de passos per poder implementar el model de la forma més simple possible, verificant 

que cada part funcionava per separat abans de implementar-la al sistema. 

Havent comprovat els resultats obtinguts amb el model del vehicle elèctric, es dona pas a la 

implementació de la hibridació amb una pila de combustible. Cal definir una estratègia per 

decidir quina participació en el model té cada una de les dues fonts d’energia. A més, s’ha de 

tenir en compte aquella energia que pot ser recuperada i emmagatzemada de l’ambient pel 

sistema. 
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Glossari 

𝑎, acceleració (m/s2). 

Amb., ambient, font d’energia. 

Bat., bateria, font d’energia. 

𝑒𝑎, força contraelectromotriu (V). 

𝐹, força (N). 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜, força o resistència aerodinàmica (N). 

𝐹𝑔, força de la gravetat (N). 

𝐹𝑟𝑒𝑠, forces resistives (N). 

𝐹𝑡𝑟, força de Tracció (N). 

𝐹𝑡𝑟_𝑟𝑒𝑓, força de tracció de referència (N). 

𝑖, corrent de tracció (A). 

𝑖𝑎, corrent del motor (A). 

𝑖𝑎_𝑟𝑒𝑓, corrent del motor de referencia (A). 

𝑖𝑏𝑎𝑡, corrent de la bateria (A). 

𝑖𝑏𝑎𝑡_𝑟𝑒𝑓, corrent de la bateria de referència (A). 

𝑖ℎ, corrent de la hibridació de la pila de combustible (A). 

𝑖ℎ_𝑟𝑒𝑓, corrent de la hibridació de referència (A). 

𝑖𝑝𝑐, corrent de la pila de combustible (A). 

𝑖𝑝𝑐_𝑟𝑒𝑓, corrent de la pila de combustible de referència (A). 

𝑘𝑟𝑒𝑑, relació dels engranatges de la transmissió. 

𝑘∅, constant de flux de la inductància del motor (Nm/A). 

𝑚, massa (kg). 
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𝑚, tuning vector del sistema de control de la hibridació [-1,1]. 

𝑚𝑐ℎ𝑎, tuning vector [-1,1]. 

𝑝, pes (N). 

P, controlador P. 

PC, pila de combustible. 

PI, controlador PI. 

𝑇𝑒𝑚, parell electromotriu (Nm). 

𝑇𝑒𝑚_𝑟𝑒𝑓, parell electromotriu de referència (Nm). 

𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑, temps de resposta per al controlador PI del bloc de la part elèctrica del motor (s). 

𝑇𝑟𝑟, parell de la roda anterior (Nm). 

𝑡𝑟_𝑥𝑎𝑠, temps de resposta per al controlador P del bloc del xassís (s).  

𝑈𝑏𝑎𝑡, tensió de la bateria (V). 

𝑈𝑐ℎ𝑎, tensió del motor (V). 

𝑈𝑐ℎ𝑎_𝑟𝑒𝑓, tensió del motor de referència (V). 

𝑈ℎ, tensió de la hibridació de la pila de combustible (V). 

𝑈ℎ_𝑟𝑒𝑓, tensió de la hibridació de referència (A). 

𝑈𝑝𝑐, tensió de la pila de combustible (V). 

𝑉𝑣𝑒ℎ, velocitat del vehicle (m/s). 

𝑉𝑣𝑒ℎ, velocitat del vehicle de referència (m/s). 

𝑊𝑒𝑚, 𝜔𝑒𝑚, Velocitat angular electromotriu (rad/s)o (min-1). 
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1. Introducció 

Degut als problemes mediambientals que, tant la indústria com el transport han causat i que 

segueixen empitjorant, la situació sobre el futur del planeta és cada vegada més crítica. És 

per això que, ara més que mai, s’ha de donar pas a noves formes d’energia menys perjudicials 

per a la salut i per al medi ambient. En els últims temps s’han proposat diferents idees per a 

substituir els actuals motors de combustió en els vehicles per motors elèctrics o combinacions 

híbrides, i ara cal desenvolupar aquestes tecnologies. És aquí d’on sorgeix la motivació del 

projecte, la d’estudiar i desenvolupar eines que puguin ser útils per a revertir tots els errors 

causats en el passat i poder evitar-ne de futurs. Participar d’alguna manera en la lluita contra 

el canvi climàtic. 

L’objectiu d’aquest projecte versa en el disseny del model d’un vehicle híbrid amb bateria i pila 

de combustible d’hidrogen. Des de la part mecànica fins a les fonts energètiques, però sempre 

des d’un punt de vista energètic del sistema. Doncs, es tindrà un sistema on l’entrada serà un 

perfil de velocitats i, la sortida, la força i/o potència que haurà de fer el motor i, 

conseqüentment, l’energia que hauran d’aportar les fonts al motor. 

Per fer-ho cal primer saber quina és l’energia que necessita el vehicle per a dur a terme el 

perfil de velocitats, és a dir, les forces externes que haurà de vèncer. Com són el mateix pes 

del vehicle, les forces de fregament aerodinàmiques i les de rodament. 

Aquest model energètic ha de servir com a eina de treball i poder tenir una idea de l’intercanvi 

d’energia que es produeix dins d’un sistema per poder dissenyar i desenvolupar vehicles 

propulsats per una pila de combustible i una bateria, o altres fonts d’energia que compleixin 

amb les especificacions. 

Per a poder desenvolupar el model d’una forma fàcil i comprensible, es fa ús de l’EMR 

(Energetic Macrosopic Representation), un mètode de representació per blocs amb el que es 

podrà representar el model energètic d’una manera clara. 
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2. Fonaments del vehicle 

Per a poder fer el desenvolupament del model energètic d’un vehicle, ja sigui d’un cotxe o  

d’un camió com a la Fig. 2.1, és necessari fer un primer estudi sobre els fonaments mecànics 

del vehicle. És a dir, les equacions que determinen el comportament del mateix.  

Aquest primer model estarà format, a grans trets, per una entrada, que serà un perfil de 

velocitats, i una sortida, l’energia necessària per assolir aquest perfil. La forma en que 

s’obtindran aquests valors serà implementant la segona llei de Newton o principi fonamental 

de la dinàmica. 

𝐹 = 𝑚𝑎                                                               (2.1) 

                                                                                                                              

2.1. Resistències i Forces externes 

En aquest estudi [1], es restringirà el moviment a una sola dimensió i es tindran en compte les 

resistències i forces externes que s’oposen al moviment tals com, la resistència aerodinàmica, 

la resistència de rodament i el pes del vehicle en cas de pendent. Aquestes es mostren en el 

diagrama de la Fig. 2.1, entre d’altres. 

 

Fig. 2.1 Diagrama de Forces del Vehicle. 

En un primer moment, les anomenades anteriorment seran les úniques forces i resistències a 

tenir en compte. Es negligeixen els fregaments interns del vehicle, tals com els que es 

produeixen entre mecanismes i/o vibracions, ja que tenen una incidència petita sobre el model, 
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si es compara amb les forces externes contemplades. 

2.1.1. Resistència Aerodinàmica 

La resistència aerodinàmica és aquella que provoca l’aire sobre el vehicle quan va a una 

determinada velocitat amb direcció oposada al moviment. Principalment depèn de dos 

components, de la forma del vehicle i del fregament de la superfície. 

                                                 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 =  
1

2
𝜌𝐶𝑑𝐴𝑓(𝑉 − 𝑉𝑤)2                                             (2.2) 

La resistència aerodinàmica és funció de la velocitat del vehicle 𝑉, la densitat de l’aire 𝜌 i l’àrea 

frontal del vehicle 𝐴𝑓. 

On 𝑉𝑊 és la component de la velocitat de l’aire en la direcció del moviment del vehicle i 𝐶𝑑 el 

coeficient de fregament aerodinàmic que caracteritza la forma del cos del vehicle. 

La velocitat de l’aire  𝑉𝑊 tindrà signe positiu quan la direcció de la component sigui la mateixa 

que la del moviment del vehicle. Tindrà signe negatiu en cas contrari. 

2.1.2. Resistència de Rodament 

La resistència de rodament és la força horitzontal que actua en el centre de la roda en direcció 

oposada al moviment del vehicle. Aquesta força queda definida per la següent expressió, 

                                                       𝐹𝑟 = 𝑚𝑔𝑓𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃                                                        (2.3) 

On 𝑚 és la massa del vehicle, 𝑔 la gravetat, 𝜃 la inclinació del pendent i 𝑓𝑟 és el coeficient de 

resistència de rodament. 

Aquesta, és la força resultant del moment que es 

produeix degut a la histèresi en la deformació del 

pneumàtic, com es pot veure en la Fig. 2.2.  

Com es pot observar, per a la mateixa deformació 

del pneumàtic, la força que fa el pes P a l’hora de 

carregar és més elevada que en el moment de 

descarregar.  

Per tant, aquesta histèresi que causa una 

distribució de forces asimètrica, com es pot veure 

en la Fig. 2.2, és la responsable del moment 

resultant del que es parla. 

Fig. 2.2 Histèresi de la deformació del 

pneumàtic. [1] 
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El moment resultant de la força de reacció amb el terra 

s’expressa de la següent manera, 

                                  𝑇𝑟 = 𝑃𝑎                               (2.4) 

A partir de l’expressió del moment, juntament amb la del 

coeficient de fregament de rodament, s’arriba a la força 

horitzontal que resulta i que s’aplica al model que s’està 

descrivint en aquest capítol de la memòria. 

On rd és el radi efectiu, és té,  𝑓𝑟 =  𝑎
𝑟𝑑⁄                   (2.5) 

 

                        𝐹 =  
𝑇𝑟

𝑟𝑑
=  

𝑃𝑎

𝑟𝑑
= 𝑃𝑓𝑟                        (2.6) 

 

Un cop s’arriba a l’expressió de la força, s’ha de tenir en compte quan el vehicle està en 

moviment sobre un pendent o el terreny no té inclinació, per fer-ho, s’arriba a l’expressió final, 

mostrada a l’inici de l’apartat.  

                                                       𝐹𝑟 = 𝑚𝑔𝑓𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃                                                        (2.3) 

 

2.1.3. Força de la Gravetat 

Aquesta és la resistència que es té en compte quan el vehicle puja o baixa per un pendent. 

En aquest cas apareix una component del pes del vehicle amb direcció cap a baix en tots dos 

casos. Per tant, aquesta força té direcció oposada al moviment del vehicle en el cas de pujar 

el pendent, i a favor del moviment del vehicle en cas de baixar-lo. En l’anàlisi del vehicle només 

es tindrà en compte el primer cas. 

                                                         𝐹𝑔 = 𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃                                                      (2.7) 

On 𝑚 és la massa del vehicle, 𝑔 la gravetat i 𝜃 la inclinació del pendent. 

 

 

 

Fig. 2.3  Deformació del 

pneumàtic i Resistència de 

rodament. [1] 
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2.2. Model energètic de les forces externes 

Una vegada estudiades les forces externes del vehicle, es procedeix a fer el model energètic 

a partir de les fórmules mencionades amb anterioritat. Mitjançant la segona llei de Newton 

s’obté, 

                                              𝐹𝑡𝑟 − (𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑟) = 𝑚𝑎                                                   (2.8) 

on 𝐹𝑡𝑟 és la força de tracció del vehicle. L’objectiu d’aquest model és el de saber quina és 

l’energia necessària que ha d’aportar el motor del vehicle, per poder dur a terme un perfil de 

velocitats determinat. Per tant l’entrada al sistema és el perfil de velocitats, i la sortida l’energia 

que cal aportar-hi. 

Per a fer el model s’ha utilitzat el software Simulink, del programari MATLAB [2], 

implementant les equacions, vistes en l’apartat anterior d’aquest document, de la resistència 

aerodinàmica, de rodament i la força de la gravetat. Es té en compte també l’energia cinètica 

o el terme de la massa per l’acceleració vist en (2.8). En la Fig. 2.4 es pot veure el model 

implementat amb Simulink [2]. Els paràmetres a tenir en compte, tant del vehicle com els que 

defineixen les condicions de contorn per a fer la correcta simulació, són els següents. 

- Massa del vehicle, m = 1100 kg 

- Gravetat, g = 9,81 m/s2. 

- Densitat de l’aire,  ρ = 1,22521 kg/m3. 

- Coeficient de fregament aerodinàmic, Cd = 0,35. 

Fig. 2.4 Model de les forces externes implementat al Simulink[2]. 
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- Àrea frontal del vehicle, Af = 4 m2. 

- Velocitat de l’aire, VW = 0 m/s. 

- Coeficient de resistència de rodatge, fr = 0,017. 

- Radi de les rodes, 𝑅𝑤ℎ = 0,26 m. 

La inclinació de la via 𝜃o anirà variant, depenent del cicle de conducció que es vulgui simular. 

 

2.2.1. Perfil de velocitats WLTP 

El perfil de velocitats que s’ha utilitzat és el procediment WLTP (World Harmonized Light-duty 

Vehicle Test Procedure)[3]. És el procediment que s’utilitza de forma global per a determinar 

el consum i els nivells de contaminants dels automòbils tradicionals, híbrids i elèctrics. Aquest 

es basa en la experiència real i hàbits diaris dels conductors, creant així un perfil de velocitats 

que s’aproxima a la realitat. Aquest perfil està pensat per reproduir situacions reals, es per 

això que combina acceleració, frenada, parada, etc.  

Hi ha tres cicles de conducció diferent, classe 1, classe 2 i classe 3. La principal diferència 

entre aquests tres cicles, és la velocitat màxima a la que arriba. En el cas del cicle de classe 

3, el més utilitzat en el món automobilístic, arriba a una velocitat màxima de 131,3 km/h, però 

la velocitat nominal del motor DC que s’utilitza en el model, com més endavant es veu, és 

2840 rpm, que en el vehicle estudiat es tradueix a una velocitat d’uns 90 km/h aproximadament 

en condicions ideals. Per a l’ús d’un model simplificat sense canvi de marxes i volent evitar el 

Fig. 2.5  Perfil de velocitats WLTP classe 2  [3].  
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debilitament de camp en el motor, s’opta per utilitzar el cicle de classe 2 (Fig. 2.5), amb una 

velocitat màxima de 85,2 km/h. La distància recorreguda amb aquest últim perfil de velocitats 

és de 14,66 km i la duració de 1477 segons, és a dir uns 24,6 minuts.  

A la Fig. 2.6 es mostra la força de tracció necessària per dur a terme el cicle WLTP classe 2 

[3] amb un pendent del 0 % juntament amb el perfil de velocitats que segueix. 

 

 

Com es pot observar en la Fig. 2.6, els pics de potència es produeixen on l’acceleració és 

major, és a dir, on la velocitat augmenta de forma més brusca en un període de temps menor. 

La força de tracció màxima per a aquest cicle és de 1341 N en el segon 179 del cicle. 

A continuació, en la Fig. 2.7 es detallen els resultats obtinguts de la resistència aerodinàmica, 

la resistència de rodament i la força referent al terme de la massa per l’acceleració, sota del 

perfil de velocitats. 

Fig. 2.6 Força de tracció requerida pel perfil de velocitats WLTP Classe 2. 
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Fig. 2.7 Velocitat, Resistència aerodinàmica, de rodament i força del terme massa per 

acceleració. 
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En la Fig. 2.7  es pot veure també, de forma clara, quina és la incidència de cada resistència 

sobre el total, la força de tracció. Com es pot observar, la resistència predominant és la que 

fa referència al terme de la massa per l’acceleració. Té uns valors molt alts si es compara amb 

la resistència aerodinàmica i la resistència de rodament. Aquesta última, com el terreny és el 

mateix i el pendent no canvia, és converteix en un valor constant excepte en els trams del 

cicle on la velocitat és zero. 

S’ha vist que la força de tracció i per tant la potència de tracció, juntament amb la força referent 

al terme de la massa per l’acceleració tenen valors negatius. Aquest valors negatius volen dir 

energia que torna al sistema, que ve de l’entorn, per tant és energia que es pot recuperar. 

Aquest fenomen podria ser aprofitat amb els anomenats frens regeneratius, que 

s’encarreguen d’emmagatzemar aquesta energia en bateries, com podria ser en el cas de 

cotxes elèctrics, híbrids i/o de pila de combustible, que ha tornat al sistema per poder ser 

utilitzada en una altra ocasió. 

A partir del model fet amb Simulink [2] s’ha pogut calcular també la potència que suposa, cada 

força o resistència del model, així com la màxima necessària per a dur a terme el cicle WLTP 

classe 2. Els valors s’indiquen a continuació. 

 

Fig. 2.8 Velocitat i potència de tracció. 
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Taula 1: Potència màxima de cada resistència i/o força i energia total durant el cicle WLTP 

Classe 2. 

Massa del vehicle 1.100 kg Instant (s) 

Potència màx. massa-acceleració, 𝑷𝒎𝒂 11,23 kW 1110 

Potència màx. Aerodinàmica, 𝑷𝒂𝒆𝒓𝒐 11,37 kW 1223 

Potència màx. de la Gravetat, 𝑷𝒈 0 kW Constant 

Potència màx. de Rodament, 𝑷𝒓 4,34 kW 1223 

Potència màx. de Tracció, 𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó 21,72 kW 1211 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 1,58 kWh - 

La potència màxima de tracció no equival a la suma de les potències màximes de cada 

resistència, ja que, com s’observa en la Taula 1 els valors màxims de les resistències passen 

en instants de temps diferents. 

2.2.2. Cicles de Conducció 

Segons les prestacions del vehicle s’han definit uns cicles de conducció amb diferents 

pendents i velocitats màximes, els quals es simulen amb el mateix temps que el cicle WLTP 

classe 2, 1477 segons, excepte el cicle d’acceleració i el cicle amb rang de 300 km. Són els 

següents: 

- Acceleració de 0 a 65 km/h en 15 segons. 

- Velocitat constant de 95 km/h amb un pendent del 0 %. 

- Velocitat constant de 80 km/h amb un pendent del 7 %. 

- Velocitat constant de 5 km/h amb un pendent del 30 %. 

- WLTP Classe 2 amb un rang de 300 km. 

2.2.2.1. Acceleració de 0 a 65 km/h en 15 segons 

En la Fig. 2.9 surt reflectida la velocitat del vehicle, juntament amb les potències referents a 

les resistències que es tenen en compte al model i la potència de tracció en el cas de 

l’acceleració, la qual seria de 0 a 65 km/h en 15 segons, per tant el perfil de velocitats en el 

model (Fig. 2.4) és d’una entrada rampa. En aquest cas el pendent de la via és del 0 %, per 

tant les resistències existents en el sistema són les mateixes que en el cas anterior, amb el 

cicle WLTP classe 2 [3], tot i que, evidentment amb valors diferents. 

 



Desenvolupament del model energètic d’un vehicle híbrid  Pág. 19 

 

 

Fig. 2.9 Velocitat i Potències de les resistències i forces externes amb una acceleració de 0 a 

65 km/h en 15 segons. 
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A la Taula 2 s’indiquen la potència màxima de cada resistència o força en aquest cicle de 

velocitats, també la potència màxima total, és a dir la potència màxima de tracció, juntament 

amb l’energia total necessària durant els 15 segons d’acceleració. 

 

Taula 2: Potència màxima de cada resistència i/o força i energia total, amb una acceleració 

de 0 a 65 km/h durant 15 segons. 

Massa del vehicle 1.100 kg Instant (s) 

Potència màx. massa-acceleració, 𝑷𝒎𝒂 23,91 kW 15 

Potència màx. Aerodinàmica, 𝑷𝒂𝒆𝒓𝒐 5,05 kW 15 

Potència màx. de la Gravetat, 𝑷𝒈 0 kW Constant 

Potència màx. de Rodament, 𝑷𝒓 3,31 kW 15 

Fig. 2.10 Velocitat i Potència de tracció amb una acceleració de 0 a 65 km/h en 15 segons. 
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Potència màx. de Tracció, 𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó 32,27 kW 15 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 0.062 kWh - 

Es veu com en aquest cas, la resistència que consumeix o demana més potència amb 

diferència és la del terme massa per acceleració, és a dir, l’energia cinètica, degut a la forta 

acceleració. 

 

2.2.2.2. Velocitat de 95 km/h amb un pendent del 0 % 

En el cas d’un perfil de velocitats de 95 km/h constant, degut al pendent del 0%, es segueix 

amb les mateixes condicions pel que fa a la força per gravetat vistes en els dos casos 

anteriors, en que aquesta és nul·la.  

Però a diferència dels altres casos, en aquest, la velocitat és constant, per tant les úniques 

forces incidents són la resistència aerodinàmica i la resistència de rodament, que també són 

valors constants. La primera perquè és funció de la velocitat i la segona perquè el pendent no 

varia. 

 

En aquest cicle de conducció, el temps de simulació és de 1477 segons com el WLTP Classe 

2 [3], amb el qual el vehicle recorre 38,97 km de distància. 

 

A la Taula 3 s’indiquen la potència màxima de cada resistència o força en aquest cicle de 

velocitats, també la potència màxima total. 

 

Taula 3: Potència màxima de cada resistència i/o força, amb velocitat de 95 km/h. 

Massa del vehicle 1.100 kg Instant (s) 

Potència màx. massa-acceleració, 𝑷𝒎𝒂 0 kW Constant 

Potència màx. Aerodinàmica, 𝑷𝒂𝒆𝒓𝒐 15,76 kW Constant 

Potència màx. de la Gravetat, 𝑷𝒈 0 kW Constant 

Potència màx. de Rodament, 𝑷𝒓 4,84 kW Constant 

Potència màx. de Tracció, 𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó 20,60 kW Constant 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 8,45 kWh - 
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2.2.2.3. Velocitat constant de 80 km/h amb un pendent del 7 % 

En aquest cicle la velocitat també és constant, per tant la resistència aerodinàmica serà 

constant i la força referent a la massa per acceleració serà nul·la. A diferència dels casos 

anteriors, el pendent és del 7 % i farà que la força de la gravetat sigui diferent de zero. Tant la 

força de la gravetat com la de rodament seran constants durant tot el cicle.  

 

En aquest cicle de conducció, el temps de simulació és de 1477 segons com el WLTP Classe 

2 [3], amb el qual el vehicle recorre 32,82 km de distància. 

 

A la Taula 4 s’indiquen la potència màxima de cada resistència o força en aquest cicle de 

velocitats. 

 

Taula 4: Potència màxima de cada resistència i/o força, amb velocitat constant de 80 km/h i 

un pendent del 7 %. 

Massa del vehicle 1.100 kg Instant (s) 

Potència màx. massa-acceleració, 𝑷𝒎𝒂 0 kW Constant 

Potència màx. Aerodinàmica, 𝑷𝒂𝒆𝒓𝒐 9,41 kW Constant 

Potència màx. de la Gravetat, 𝑷𝒈 0,3 kW Constant 

Potència màx. de Rodament, 𝑷𝒓 4,07 kW Constant 

Potència màx. de Tracció, 𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó 13,78 kW Constant 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 5,65 kWh - 

 

2.2.2.4. Velocitat de 5 km/h amb un pendent màxim del 30 % 

El comportament en aquest cicle és el mateix que en el cas anterior. Les condicions de contorn 

es mantenen però canvien de valor la velocitat i el pendent d’inclinació a 5 km/h i 30 % 

respectivament.  

 

En aquest cicle de conducció, el temps de simulació és de 1477 segons com el WLTP Classe 

2 [3], amb el qual el vehicle recorre 2,05 km de distància. 

 

A la Taula 5 s’indiquen la potència màxima de cada resistència o força en aquest cicle de 

velocitats. 
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Taula 5: Potència màxima de cada resistència i/o força, amb velocitat constant de 5 km/h i un 

pendent del 30 %. 

Massa del vehicle 1.100 kg Instant (s) 

Potència màx. massa-acceleració, 𝑷𝒎𝒂 0 kW Constant 

Potència màx. Aerodinàmica, 𝑷𝒂𝒆𝒓𝒐 0,0023 kW Constant 

Potència màx. de la Gravetat, 𝑷𝒈 0,076 kW Constant 

Potència màx. de Rodament, 𝑷𝒓 0,25 kW Constant 

Potència màx. de Tracció, 𝑷𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó 0,33 kW Constant 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 0,137 kWh - 

En els resultats obtinguts a la Taula 5, es pot veure que la resistència de rodament és la força 

majoritària a vèncer. I on la resistència aerodinàmica queda molt reduïda degut a la baixa 

velocitat del vehicle. 

2.2.2.5. WLTP Classe 2 amb un rang de 300 km 

Per tal de fer els càlculs amb un rang de 300 km, s’ha repetit el cicle WLTP Classe 2 fins a 

20,5 vegades. Aquest, en total, dura 30497 segons, és a dir, quasi vuit hores i mitja.  En aquest 

cas, els valors màxims de la potència de cada resistència són els mateixos que en el cas de 

l’apartat 2.2.1 del document, quan s’utilitza el perfil de velocitats WLTP Classe 2. Ja que 

simplement es fa una repetició del cicle. 

El valor que canvia, és la energia total consumida en el cicle, que és de 32,43 kWh. 
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3. Representació energètica del vehicle mitjançant 

l’EMR (Energetic Macroscopic Representation) 

3.1. EMR – Energetic Macroscopic Representation 

L’EMR [4] és una manera de representar sistemes energètics. Una vegada definits els 

sistemes, s’assignen blocs macroscòpics a les diferents parts del sistema i s’analitza l’energia 

intercanviada entre aquests. Els blocs de l’EMR [4] no són un model, només una 

representació. Dins dels blocs hi ha les equacions matemàtiques que defineixen el model.   

Com s’ha comentat, els diferents elements que apareixen en el 

sistema tenen un bloc que els representa. Els blocs utilitzats per 

representar el model han de tenir unes mides i uns colors 

concrets, definits i proporcionats per la mateixa organització [5][6]. 

Els utilitzats per a la representació del vehicle seran: 

Les fonts d’energia, representats amb ovals de color verd com 

en la Fig. 3.1, proporcionen energia o la consumeixen.   

Els acumuladors, elements que internament acumulen energia 

(condensador, inductància...). Es pot veure la seva representació 

a la Fig. 3.2. Aquests sistemes acumuladors compleixen el 

principi de causalitat, com més endavant s’explica.  

Els elements de conversió, converteixen l’energia sense acumular-la, poden tenir pèrdues o 

no. Com s’observa a la Fig. 3.3 existeixen dos tipus de representacions per als elements de 

conversió, el quadrat i el cercle. El quadrat representa la 

conversió mono-física, és a dir, si a l’entrada hi ha energia 

elèctrica, a la sortida també hi haurà energia elèctrica. I el 

cercle representa la conversió multi-física, és a dir, si a 

l’entrada es té energia elèctrica, a la sortida es pot tenir 

mecànica o una altra diferent a la energia elèctrica.  

En aquests tipus d’elements hi pot haver una cinquena 

entrada, el tuning vector, la qual modifiquen el sistema, 

com es pot veure en la Fig. 3.4. En el cas dels 

engranatges o sistema de transmissió, el tuning vector, 

podria ser la relació dels engranatges. És a dir, permet 

modificar la relació entre les variables d’entrada i les 

Fig. 3.1 Bloc Font. 

Fig. 3.2 Bloc Acumulador.  

Fig. 3.3 Blocs de conversió. 

Fig. 3.4 Bloc amb tuning vector.  
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variables de sortida. En l’exemple dels engranatges el tuning vector o z seria constant, però 

en altres casos podria ser variable com es veurà més endavant amb el sistema de control.  

Sistemes d’acoblament, dos quadrats mono-física i/o dos cercles multi-física. Són 

distribuïdors d’energia i no tenen un cinquè vector que els pot fer “tunejar”, el mateix vector 

d’entrada diu com es fa el repartiment, de una a dues.  

 

 

 

 

 

 

 

Tot el sistema estarà limitat per dues fonts que reben o proporcionen energia, on el sistema 

del mig intercanvia l’energia entre una font i l’altra.  

 

  

  

 

El sistema que vol representar el vehicle, els límits, és a dir, les fonts d’energia són la bateria 

i l’ambient. En aquest ambient o entorn, el sistema de potència que representa el cotxe aplica 

una velocitat, que farà que hi hagi una fricció aerodinàmica, de rodament i una energia 

potencial en el cas d’haver un pendent, com s’ha vist en el capítol 2 de la memòria. Per tant, 

el model tractarà de calcular tots els paràmetres necessaris del vehicle, que més endavant 

s’expliquen, per vèncer aquestes forces resistives a la vegada que segueix el perfil de 

velocitats desitjat.  

A la Fig. 3.7 es pot veure el diagrama del vehicle, del qual es fa el model, separat per les parts 

que més endavant es representen amb l’EMR [4]. 

 

Fig. 3.5 Blocs d’acoblament de conversió mono-física i multi-física. 

Fig. 3.6 Sistema energètic. 
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Aquest sistema de representació es basa en el principi d’interacció, on tota acció té una 

reacció. Un sistema fa una acció sobre un altre sistema, i aquest darrer té una determinada 

reacció sobre el mateix sistema, i amb aquest principi es podrà construir una cadena de blocs, 

o sistemes, els quals interactuïn entre ells. Com es pot veure la cadena d’acció en la Fig. 3.8 

i per sota una cadena de reacció. 

El primer pas serà el de tenir la representació energètica de cada part del vehicle a partir de 

l’EMR (Energetic Macroscopic Representation). Des de la bateria del vehicle fins l’entorn, 

passant per el convertidor, el motor elèctric (tractant la part elèctrica i mecànica per separat), 

la transmissió del motor fins les rodes del vehicle i el xassís. L’objectiu de representar aquest 

model serà el de poder controlar un paràmetre com és el de la velocitat del vehicle i saber 

com es pot modificar aquesta velocitat perquè segueixi una referència, ja sigui l’acceleració 

de 0 a 100 o 80 km/h, una velocitat constant, o el mateix perfil WLTP classe 2. 

Com es pot observar a la Fig. 3.8, per modificar la velocitat del vehicle, s’haurà de modificar 

la força de tracció; per modificar aquesta força s’haurà de modificar el parell que fa el motor; 

Fig. 3.7 Diagrama per parts del vehicle d’estudi. 

Fig. 3.8 Cadena Principal. 
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per modificar el parell que fa el motor caldrà modificar el corrent que passa per aquest; i per 

modificar aquest últim, s’haurà de modificar la tensió que s’aplica al motor a partir de la bateria. 

Però per aplicar una tensió concreta al motor a partir de la tensió constant que proporciona la 

bateria, caldrà fer ús d’una entrada que pugui ser parametritzada al convertidor. I que aquesta 

entrada modifiqui la tensió de forma intencionada que s’aplica al motor per poder fer modificar 

la velocitat del vehicle a l’altre costat de la cadena. Aquest paràmetre estarà definit per un 

sistema de control. 

3.2. Implementació del model 

3.2.1. Cadena principal 

Una vegada se sap quins són els blocs que formaran la representació EMR del model, cal 

implementar cada bloc amb les equacions matemàtiques corresponents.  

Seguint el sistema central d’esquerra a dreta, el primer element que es troba, després de la 

bateria, és el convertidor, com s’ha dit anteriorment un element de conversió mono-física. El 

model matemàtic d’aquest convertidor es defineix a partir de les equacions següents, 

                                           {
𝑢𝑐ℎ𝑎 = 𝑚𝑐ℎ𝑎 ∙ 𝑢𝑏𝑎𝑡

𝑖 = 𝑚𝑐ℎ𝑎 ∙ 𝑖𝑎
                                                      (3.1) 

 

Per tant, quan la bateria fa l’acció d’aplicar una tensió al convertidor, aquest respon amb una 

reacció, la de retornar a la bateria el corrent consumit per la càrrega o el sistema. Aquest 

convertidor tindrà una tercera entrada 𝑚𝑐ℎ𝑎, com s’observa a la Fig. 3.8, la qual serà per 

controlar la quantitat de tensió que va de la bateria al convertidor i al sistema.  

Una vegada vista la interacció entre la bateria i el convertidor, el següent bloc o sistema de la 

cadena és el motor. Aquest motor queda dividit en dos blocs diferents, per un costat la part 

elèctrica (3.2), un element de tipus acumulador, i seguidament, la conversió electromecànica, 

un element o bloc de conversió multi-física (3.3)(3.4). A continuació es mostren les equacions 

matemàtiques utilitzades per definir aquestes accions i reaccions en el model. 

                                      𝑢𝑐ℎ𝑎 − 𝑒𝑎 = 𝑟𝑎𝑖𝑎 + 𝐿𝑎
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
                                         (3.2) 

                                            𝑇𝑒𝑚 = 𝑘∅ ∙ 𝑖𝑎                                                    (3.3) 

                                            𝑒𝑎 = 𝑘∅ ∙ 𝜔𝑒𝑚                                                  (3.4) 
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En el moment en que s’aplica una tensió al motor per part del convertidor, el motor reacciona 

amb un corrent que dins del motor produeix un parell. Un parell que s’envia a la cadena de 

transmissió i es transforma en una força lineal a les rodes. La cadena de transmissió tindrà un 

paràmetre que defineixi la relació entre els engranatges 𝑘𝑟𝑒𝑑. El bloc de la transmissió és un 

bloc de conversió mono-física, ja que com es pot veure en les equacions que el modelen, no 

es produeix un canvi de física. 

𝐹𝑡𝑟 =
𝑘𝑟𝑒𝑑

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎
∙ 𝑇𝑒𝑚                                            (3.5) 

                                           𝜔𝑒𝑚 =
𝑘𝑟𝑒𝑑

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎
∙ 𝑣𝑣𝑒ℎ                                                        (3.6) 

La força obtinguda en el bloc de la transmissió s’aplica sobre el xassís del vehicle, és a dir, 

sobre la massa d’aquest, i aquesta massa reacciona amb una velocitat. La massa, el vehicle, 

es mou amb una velocitat a l’ambient o entorn i aquest reacciona amb unes forces resistives. 

Com s’ha vist en el capítol 2, la força del terme de la massa per acceleració, va inclòs dins de 

l’estudi de forces i resistències de l’entorn a tenir en compte en el model. Però en l’EMR 

s’estudia per separat, ja que, com s’ha comentat, el terme massa per acceleració és el que 

engloba una acumulació d’energia d’inèrcia (energia cinètica) i és preferible indicar-ho amb 

un bloc de tipus acumulador. El qual es modela amb la següent expressió, 

                                          𝑚
𝑑

𝑑𝑡
𝑣𝑣𝑒ℎ = 𝐹𝑡𝑟 − 𝐹𝑟𝑒𝑠                                       (3.7) 

Per tant, la força resistent que l’entorn aplica sobre el model estarà formada per les 

resistències aerodinàmica, de rodament i del pes (en cas de tenir pendent), tal com surt 

reflectit a l’apartat 2.1 de memòria, sense tenir en compte, aquí, l’energia cinètica. 

És pot observar a la Fig. 3.8 Cadena Principal. que el producte vectorial entre la cadena 

d’acció i la cadena de reacció, és sempre la potència instantània que s’intercanvien els dos 

elements contigus, ja sigui la font de l’esquerra amb el sistema potencial i viceversa o el 

sistema potencial amb la font de la dreta i viceversa. Tant si és tensió i corrent, com velocitat 

i força, sempre és la potència. És per això que s’anomena representació energètica, ja que si 

integrem en el temps aquesta potència, obtenim l’energia. Aquesta energia intercanviada 

entre les fonts fa referència a un procés en el qual s’involucra un rendiment del sistema. Com 

bé se sap, si l’energia que dona una font és la mateixa que rep l’altre es tindrà un rendiment 

del 100 %, altrament, hi haurà pèrdues en el sistema. Evidentment el que no pot passar és 

que l’energia augmenti d’una font a una altra. Només pot haver pèrdues o emmagatzematge 

d’energia, però mai generació. Els únics elements que poden aportar energia al sistema són 

les fonts, els ovals verds. Per tant quan es parla de fonts d’energia, s’està parlant dels extrems 

del sistema energètic, que poden ser dos o més, com seria el cas d’un cotxe híbrid el qual 

tindria tres, la bateria, una segona font d’energia, com podria ser una pila de combustible i 



Desenvolupament del model energètic d’un vehicle híbrid  Pág. 29 

 

l’entorn. 

3.2.2. Modelització del sistema de  control (Inversion-based control) 

Una vegada implementada la cadena real, cal desenvolupar un sistema de control per poder 

fer modificar la velocitat del vehicle, com s’ha comentat anteriorment. El sistema de control 

tractarà de recórrer el camí contrari (Inversion-based control), per tant, les equacions de 

control han de ser la inversa de les de la cadena principal. 

A l’hora d’invertir les equacions, es presenta un problema en els blocs acumuladors, els quals 

són causals i no es poden invertir. Si la sortida és la integral de la entrada, la inversa seria que 

la sortida fos la derivada de la entrada, però la derivada d’una entrada que no es coneix no es 

pot calcular, ja que la velocitat del vehicle és una funció que no sabem. Sabem la velocitat 

actual, la velocitat del passat, però no la del futur. Per tant en els sistemes causals no podrem 

invertir directament el bloc. 

Doncs, es farà ús d’un controlador, que al final no és més que un estimador o un model 

matemàtic que intenta assemblar-se al sistema de la cadena principal fent servir funcions 

constants o integrals. Aquest, que controla tenint en compte l’error i comparant amb la velocitat 

de referència, dirà la força que s’ha d’aplicar al sistema per a obtenir la velocitat desitjada, la 

de referència. 

Fig. 3.9 Cadena principal amb llaç de control 
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Els dos blocs dels quals es pretén fer 

un controlador, són el bloc del xassís 

(Fig. 3.10), i el bloc de la part 

elèctrica del motor (Fig. 3.11), els 

dos són sistemes de primer ordre i 

s’utilitzarà per al primer bloc un 

controlador P i per al segon un 

controlador PI. S’utilitzen aquests 

controladors perquè les dues plantes 

a controlar són de primer ordre. 

 

Per a sintonitzar els controladors [7], 

cal tenir present la naturalesa 

d’aquests. En el cas de l’acció P en 

un controlador, no modifica la fase ni 

el tipus de sistema, però per a 𝑘𝑝 

elevades, l’error es disminueix. Amb 

l’acció de I també s’aconsegueix 

disminuir l’error, però perquè 

augmenta el tipus del sistema. En 

canvi, tant P com I, fan disminuir el marge de fase, un concepte no desitjable quan es parla 

d’estabilitat. Per tant, s’haurà de veure quins són els rangs de la 𝑘𝑝 i la 𝑘𝑖 que facin disminuir 

l’error però que el sistema segueixi essent estable. Per a fer aquest càlcul, s’ha utilitzat el 

criteri de Routh [7].  

Una vegada obtinguda aquesta informació, ja se sap quins són els límits de les constants de 

proporcionalitat i de la constant integral. Però com es pot observar, amb una 𝑘𝑝 i 𝑘𝑖 infinites el 

sistema seguiria essent estable i reduiria l’error a zero. Però això no és possible, per tant s’ha 

d’establir un criteri per sintonitzar els controladors. S’ha de tenir en compte a més, els efectes 

d’un llaç sobre un altre, ja que es té més d’un. 

El llaç que controla el corrent del motor, és un llaç intern respecte al llaç que controla la 

velocitat, que seria l’extern del nostre sistema. En aquest cas, la planta interna no té un 

integrador pur, per tant la dinàmica estarà limitada. Per aquesta raó la dinàmica del llaç extern 

haurà de ser més lenta que la de l’intern, perquè la dinàmica d’aquest últim llaç es mantingui. 

Si no és així, no arribarà mai a un estat estacionari. 

Per tant, es vol que el llaç intern, el de la corrent del motor tingui una resposta més ràpida que 

la del llaç extern, el de la velocitat. Es defineixen dos temps diferents per a la resposta en llaç 

Fig. 3.10 Bloc del xassís amb el seu controlador. 

Fig. 3.11 Bloc del motor i controlador. 
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tancat. Es defineixen els següents temps de resposta: 

                                                         𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑 = 0,1 𝑠                                                      (3.8) 

                                                             𝑡𝑟_𝑥𝑎𝑠 = 1 𝑠                                                            (3.9) 

S’han definit els paràmetres de la següent manera [7]: 

Per al controlador del bloc del xassís es té, 

                                                               k𝑝 =  
ln 9

𝑡𝑟_𝑥𝑎𝑠
∙ 𝑚                                                             (3.10) 

Per al controlador del bloc de la part elèctrica del motor es té, 

                                                             k𝑝 =  
ln 9

𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑
∙ 𝐿𝑎                                                           (3.11) 

                                                        𝑘𝑖 =  
𝑙𝑛 9

𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑
∙ 𝑟𝑎                                                      (3.12) 

En la Fig. 3.12, es pot observar com efectivament, la resposta del controlador del bloc del 

xassís és més lenta que la de la part elèctrica del motor. 

Fig. 3.12 Resposta a una entrada graó del controlador P del bloc del xassís i 

del controlador PI del bloc de la part elèctrica del motor. 
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3.2.3. Estimador de la força contraelectromotriu, 𝒆𝒂 

Fins ara s’ha suposat que no es té cap limitant i que es pot mesurar tots els paràmetres interns 

del model. Però la realitat és que, com per exemple, la força contraelectromotriu d’un motor 

de contínua només es pot mesurar quan no hi passa corrent mesurant la tensió en els dos 

borns del motor, per tant no es podria saber. Les forces de fricció és un paràmetre que tampoc 

es podria calcular a la realitat.  

Pel que fa a la força contraelectromotriu, s’implementa un estimador, que en aquest cas és 

un estimador senzill. El color dels blocs de l’EMR canvia, com s’observa a la Fig. 3.13. 

 

3.2.4. Bateria 

Una vegada es té el model del vehicle, se sap quina és l’energia requerida pel sistema, per 

tant cal implementar un model de bateria que pugui complir amb els requisits del vehicle a 

l’hora de realitzar el perfil de velocitats desitjat. Les cel·les de la bateria [8], estan modelades 

a partir d’una simple font de voltatge en sèrie amb una resistència. Després cal decidir quina 

és la configuració de la bateria, és a dir, el nombre de cel·les en sèrie i en paral·lel. A la Fig. 

3.14 s’observa el model de la bateria implementat amb Simulink [2]. 

Fig. 3.13 Representació EMR del vehicle elèctric  
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Degut a la simplicitat que aquest model presenta cal assumir alguns punts, com és el de la 

resistència interna constant, la qual no varia ni en el cicle de càrrega ni en el de descàrrega, 

tampoc amb l’amplitud del corrent. La capacitat de la cel·la tampoc canvia amb l’amplitud del 

corrent. La temperatura no afecta al comportament de les cel·les i tant l’efecte memòria com 

l’auto-descàrrega no es representen. 

Per al càlcul dels paràmetres del model de cada cel·la s’utilitza el seu cicle de descàrrega, i 

aquests, s’utilitzen també per al cicle de càrrega. Els paràmetres són els següents: 

- Tensió sense càrrega, 𝐸 (V) 

- Tensió constant, 𝐸0 (V) 

- Tensió de Polarització, 𝐾 (V) 

- Capacitat, 𝑄 (Ah) 

- Càrrega actual, ∫ 𝑖 𝑑𝑡  (Ah) 

- Caiguda de tensió durant la zona exponencial, 𝐴 (V) 

- Inversa de la constant de temps de la zona exponencial, 𝐵 (Ah-1) 

- Tensió de la bateria, 𝑈 (V) 

- Resistència interna, 𝑅 (Ω) 

- Corrent de la bateria, 𝑖 (A) 

Pel que fa a les limitacions del model, el mínim voltatge per a la cel·la sense càrrega és de 0 

V, mentre que el voltatge màxim no té límit. El mateix passa amb la capacitat de cada cel·la, 

aquesta no pot ser inferior a 0 Ah, però en canvi no té límit superior, a més, si aquesta està 

sobrecarregada, el SOC (State of Charge), que és el nivell de càrrega relatiu a la capacitat de 

la cel·la, pot superar el 100%. 

 

Fig. 3.14 Model de la bateria fet amb Simulink/Matlab[2]. 
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Les equacions amb la que es modela, són les següents: 

                                                    𝐸 = 𝐸0 − 𝐾
𝑄

𝑄−∫ 𝑖 𝑑𝑡
+ 𝐴𝑒−𝐵 ∫ 𝑖 𝑑𝑡                                     (3.13) 

                                                                  𝑈 = 𝐸 − 𝑅 · 𝑖                                                        (3.14) 

Els valor dels paràmetres, calculats a partir de la corba de descàrrega de la cel·la, són donats 

pel mateix fabricant [8]. 

D’entre diferents tipus de bateries, per al model s’ha utilitzat les de tipus ió liti (Li-Ion), amb els 

següents paràmetres: 

 

- 𝐸𝑛𝑜𝑚 = 3,6 V 

- 𝑄 = 1 Ah 

- 𝐸0 = 3,7348 V 

- 𝑅 = 0.09 Ω 

- 𝐾 = 0,00876 V 

- 𝐴 = 0,468 V 

- 𝐵 = 3,5294 Ah-1 

 

 

 

 

 

 

 

Els paràmetres s’han calculat amb les següents fórmules i la corba de descàrrega de la Fig. 

3.15: 

                                                                 𝐴 = 𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝐸𝑒𝑥𝑝                                                       (3.15) 

On 𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙 és el voltatge quan la cel·la està completament carregada, és a dir, a l’instant 0 s, i 

𝐸𝑒𝑥𝑝 és el voltatge que dóna la cel·la al final de la zona exponencial, abans d’entrar a la zona 

de voltatge nominal. 

Fig. 3.15 Corba de descàrrega d’una cel·la Li-Ion [8]. 
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                                                                  𝐵 =
3

𝑄𝑒𝑥𝑝
                                                            (3.16) 

On 𝑄𝑒𝑥𝑝 és la càrrega al final de la zona exponencial. 

                                           𝐾 =
(𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙−𝐸𝑛𝑜𝑚+𝐴(𝑒−𝐵·𝑄𝑛𝑜𝑚−1))·(𝑄−𝑄𝑛𝑜𝑚)

𝑄𝑛𝑜𝑚
                                     (3.17) 

On la 𝑄𝑛𝑜𝑚 és la càrrega de la cel·la al final de la zona nominal. 

                                                   𝐸0 = 𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙 + 𝐾 + (𝑅 · 𝑖) − 𝐴                                                    (3.18) 

El motor que s’utilitza com es veu en el següent capítol, té una tensió nominal de 400 V, la 

qual no es pot superar, possibilitant així on bon funcionament del motor. Per tant, la tensió 

màxima que proporcionarà la pila al vehicle serà de 400 V. Tenint en compte una tensió 

nominal de cada cel·la de 3,6 V, s’hauran de configurar unes 112 cel·les Li-Ion en sèrie per 

arribar a donar els 400 V. I a partir del model, s’ha vist que per completar el cicle WLTP classe 

2, són necessàries 24 cel·les en paral·lel. 

A continuació, a la Fig. 3.16 es mostra la corba de descàrrega d’una cel·la utilitzada al model 

durant el cicle WLTP classe 2 i també la de la bateria sencera. 

Fig. 3.16: Corba de descàrrega de la tensió sense càrrega d’una cel·la i de la bateria.  
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Si s’analitza el comportament d’una sola cel·la, en la Fig. 3.16 es pot observar que durant el 

cicle, la corba passa de la zona exponencial a la nominal com s’ha d’esperar, però no supera 

aquesta última, proporcionant energia durant tot el cicle. 

En la Fig. 3.17, es pot veure la corba de descàrrega de la tensió de la bateria aplicada al 

motor. Aquesta corba té en compte la resistència interna de la bateria, però es pot veure com 

la tendència de la corba de descàrrega és la mateixa que la de les cel·les per separat. 

Fins aquí s’ha pogut veure la representació EMR  d’un vehicle elèctric i les equacions que 

modelen el sistema. En el següent capítol es presenta el model energètic amb els cicles de 

conducció vists en el capítol dos del document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17: Corba de descàrrega de la tensió de la bateria. 
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3.3. Model energètic del vehicle 

El model energètic del vehicle es fa amb el software Simulink, del programari MATLAB [2], 

implementant les equacions vistes a l’apartat anterior del document, en el capítol 3.2. En la 

Fig. 3.18 es pot veure el model implementat. 

Els paràmetres a tenir en compte, tant del vehicle com els que defineixen les condicions de 

contorn per a fer la correcta simulació, són els següents.  

 

- Reducció de la transmissió, 𝑘𝑟𝑒𝑑 = 3. 

- Radi de les rodes, 𝑅𝑟𝑜𝑑𝑎 = 0,26 m. 

- Paràmetres del motor: 

 

▪ Potència Nominal, 𝑃𝑁 = 32 kW. 

▪ Tensió Nominal, 𝑈𝑁 = 400 V. 

▪ Corrent Nominal, 𝐼𝑁 = 89,5 A. 

▪ Velocitat Nominal, Ω𝑁 = 2840 min-1. 

▪ Velocitat Màxima, Ω𝑚à𝑥 = 6000 min-1. 

▪ Resistència, 𝑟𝑎 = 0,35 Ω. 

▪ Inductància, 𝐿𝑎 = 0,0065 H. 

▪ Constant de flux, 𝑘∅ = 1,2396 Nm A⁄ . 

 

 

Fig. 3.18 Model del vehicle elèctric implementat amb Simulink [2]. 
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3.3.1. Cicles de conducció 

S’utilitzen els mateixos cicles de conducció que en l’apartat 2.2.2 del document per veure 

quina és la resposta del vehicle davant de les forces i resistències externes vistes en el capítol 

2 del mateix document.  

- Perfil de velocitats WLTP Classe 2 [3]. 

- Acceleració de 0 a 65 km/h en 15 segons. 

- Velocitat constant de 95 km/h amb un pendent del 0 %. 

- Velocitat constant de 80 km/h amb un pendent del 7 %. 

- Velocitat constant de 5 km/h amb un pendent del 30 %. 

- WLTP Classe 2 amb un rang de 300 km. 

3.3.1.1. Perfil de velocitats WLTP Classe 2 

Es simula el model del vehicle elèctric, amb el perfil de velocitats WLTP Classe 2 com a 

velocitat de referència. Es recorda que la distància recorreguda d’aquest perfil és de 14,66 km 

amb una duració de 1477 segons, és a dir uns 24,6 minuts, i amb un pendent del 0 %. 

A la Fig. 3.19 es mostra la potència elèctrica subministrada per la bateria, juntament amb el 

perfil de velocitats (gràfic de dalt). Aquesta potència és la que rep el motor ja que el convertidor 

és ideal, no té pèrdues. 

Fig. 3.19 Perfil de velocitats WLTP classe 2 i potència cedida per la bateria. 
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Com s’observa en la Fig. 3.19 la potència té valors positius i negatius, aquests valors negatius, 

són aquells cedits per l’ambient i que retornen a la bateria, carregant-la i recuperant energia.  

En la Fig. 3.20 es dibuixa el comportament del tuning vector, que tanca el llaç de control, el 

qual es pot observar que, efectivament, comprèn valors d’entre -1 i 1, i a més, segueix el perfil 

de velocitats de referència, en aquest cas el perfil WLTP. Es pot observar també el parell 

electromotriu, el qual té el mateix aspecte que la força de tracció, però amb diferents valors ja 

que passa pel producte d’unes constants (3.5). El mateix aspecte tindrà, per tant, el corrent 

que passa pel motor, 𝑖𝑎 (3.3). 

Fig. 3.20 Velocitat, comportament del tuning vector (𝑚𝑐ℎ𝑎) i el parell electromotriu. 
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En la Taula 1 es pot veure com la potència màxima de tracció calculada i requerida pel sistema 

per dur a terme el perfil de velocitats WLTP és de 21,72 kW, en canvi, com es veu en la Fig. 

3.19 i en la Taula 6 la potència màxima cedida per la bateria al motor és de 23,22 kW. Això 

és degut a la resistència de la part elèctrica del motor, que són les úniques pèrdues que hi ha 

al sistema. També hi tindrà a veure el retard aplicat pel sistema de control, que farà variar una 

mica els valors calculats en el capítol 2 del document. Com és l’exemple de la força de tracció, 

amb el valor màxim de 1341 N en el capítol 2, però de 1277 N un cop passat el sistema per 

el sistema de control. 

Taula 6: Valors màxims del cicle amb el perfil de velocitats WLTP classe 2 [3]. 

WLTP Classe 2 

Corrent màxim del motor, 𝒊𝒂 89,32 A 

Parell electromotriu màxim , 𝑻𝒆𝒎 110,7 Nm 

Velocitat electromotriu del motor, 𝑾𝒆𝒎 2.606 min-1 

Força màxima de tracció, 𝑭𝒕𝒓 1.277 N 

Potència Elèctrica màxima, 𝑷𝒆𝒍 23,22 kW 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 1,77 kWh 

 

 

3.3.1.2. Acceleració de 0 a 65 km/h en 15 segons. 

En aquest cicle de conducció, el motor sobrepassa la seva potència nominal de 32 kW amb 

36,36 kW durant un segon. També el corrent nominal 𝑖𝑎, que és de 89,5 A i arriba 123,8 A 

durant 14 segons, com es pot veure a la Fig. 3.21. Això només passa durant uns segons, per 

tant es creu que el motor no arriba a fer-se malbé. 

A continuació, en la Fig. 3.21 surt reflectida la velocitat del vehicle, juntament amb el corrent 

del motor, el parell electromotriu i la potència per al perfil de velocitats de l’acceleració, la qual 

és de 0 a 65 km/h en 15 segons, per tant una entrada rampa. En aquest cas el pendent de la 

via és del 0 % i el temps de simulació de 1477 segons. 
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Fig. 3.21 Velocitat, corrent del motor, parell electromotriu i potència elèctrica en el cicle de 

conducció d’acceleració de 0 a 65 km/h en 15 segons. 
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En la Taula 7 es poden observar els valors màxims del corrent del motor, del parell 

electromotriu, la velocitat angular electromotriu, la força i potència elèctrica, a més de l’energia 

total consumida d’aquest cicle de conducció. 

Taula 7: Valors màxims del cicle amb el perfil d’acceleració de 0 a 65 km/h en 15 segons. 

WLTP Classe 2 

Corrent màxim del motor, 𝒊𝒂 123,8 A 

Parell electromotriu màxim , 𝑻𝒆𝒎 153,4 Nm 

Velocitat electromotriu del motor, 𝑾𝒆𝒎 1.929 min-1 

Força màxima de tracció, 𝑭𝒕𝒓 1.770 N 

Potència Elèctrica màxima, 𝑷𝒆𝒍 36,36 kW 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 0,075 kWh 

 

3.3.1.3. Velocitat de 95 km/h amb un pendent del 0 % 

En aquest cicle de conducció, el temps de simulació és de 1477 segons com el WLTP Classe 

2 [3], amb el qual el vehicle recorre 38,97 km de distància. 

Aquest perfil de velocitats manté una velocitat constant de 95 km/h amb un pendent del 0 %, 

degut al estat estacionari, tots els resultats de la simulació també són valors constants. 

En la Taula 8 es poden observar els valors màxims del corrent del motor, del parell 

electromotriu, la força i potència elèctrica, a més de l’energia total consumida d’aquest cicle 

de conducció. 

 

Taula 8: Valors constants amb el perfil de velocitats de 95 km/h amb un pendent del 0 %. 

Velocitat de 95 km/h amb un pendent del 0 % 

Corrent del motor, 𝒊𝒂 54,48 A 

Parell electromotriu, 𝑻𝒆𝒎 67,52 Nm 
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Força de tracció, 𝑭𝒕𝒓 779,3 N 

Potència Elèctrica, 𝑷𝒆𝒍 21,61 kW 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 9,42 kWh 

 

3.3.1.4. Velocitat constant de 80 km/h amb un pendent del 7 % 

En aquest cicle la velocitat també és constant, i amb un temps de simulació de 1477 

segons ,com el WLTP Classe 2 [3], amb el qual el vehicle recorre 32,82 km de distància.  A 

diferència dels casos anteriors, el pendent és del 7 %. 

En la Taula 9 es poden observar els valors màxims del corrent del motor, del parell 

electromotriu, la força i potència de elèctrica, a més de l’energia total consumida d’aquest cicle 

de conducció. 

 

Taula 9: Valors constants amb el perfil de velocitats de 80 km/h amb un pendent del 7 %. 

Velocitat de 80 km/h amb un pendent del 7 % 

Corrent del motor, 𝒊𝒂 46,55 A 

Parell electromotriu, 𝑻𝒆𝒎 57,76 Nm 

Força de tracció, 𝑭𝒕𝒓 666 N 

Potència Elèctrica, 𝑷𝒆𝒍 15,53 kW 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 6,312 kWh 

 

3.3.1.5. Velocitat de 5 km/h amb un pendent màxim del 30 % 

En aquest cicle la velocitat també és constant, però de 5 km/h. El temps de simulació és de 

1477 segons ,com el WLTP Classe 2 [3] i el pendent és del 30 %. En aquest cicle de conducció 

el vehicle recorre 2,05 km de distància.  

En la Taula 10 es poden observar els valors màxims del corrent del motor, del parell 

electromotriu, la força i potència de elèctrica, a més de l’energia total consumida d’aquest cicle 



Pàg. 44  Memòria 

 

de conducció. 

 

Taula 10: Valors constants amb el perfil de velocitats de 5 km/h amb un pendent del 30 %. 

Velocitat de 5 km/h amb un pendent del 30 % 

Corrent del motor, 𝒊𝒂 16,75 A 

Parell electromotriu, 𝑻𝒆𝒎 20,74 Nm 

Força de tracció, 𝑭𝒕𝒓 239,5 N 

Potència Elèctrica, 𝑷𝒆𝒍 0,43 kW 

Energia total, 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 0,179 kWh 

 

3.3.1.6. WLTP Classe 2 amb un rang de 300 km 

Per tal de fer els càlculs amb un rang de 300 km, s’ha repetit el cicle WLTP Classe 2 fins a 

20,5 vegades. Aquest, en total, dura 30497 segons, és a dir, quasi vuit hores i mitja.  En aquest 

cas, els valors màxims són els mateixos que en el cas de l’apartat 3.3.1.1 del document, quan 

s’utilitza el perfil de velocitats WLTP Classe 2. Ja que simplement es fa una repetició del cicle. 

El valor que canvia, és la energia total consumida en el cicle, que és de 36,22 kWh. 

Com es comenta amb anterioritat, els valors varien una mica respecte els calculats en el 

capítol 2.2 ja que en l’EMR es té en compte un motor amb pèrdues, a més del llaç de control 

que farà variar una mica els resultats. 
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3.4. Hibridació  

Fins aquí, es té el model d’un vehicle elèctric, però l’objecte d’aquest treball és el de fer el 

model d’un vehicle híbrid, el qual combini l’energia proporcionada de més d’una font per al 

seu funcionament. Aquesta segona font d’energia podria ser des d’un supercapacitor, una pila 

de combustible d’hidrogen o una altra font d’energia. Aquesta hibridació podria fer-se de forma 

passiva, és a dir, connectant les diferents fonts d’energia directament sense cap convertidor 

pel mig, però això suposaria una gestió d’energia no optima. S’opta per tant, per una hibridació 

activa, la qual consisteix en la implementació d’un o dos convertidors entre les diferents fons 

d’energia, la utilització dels quals farà d’aquesta compartició d’energia, una combinació 

optima. 

Aquesta hibridació es realitza a partir d’una de les estructures més estudiades [10][11][13][14], 

que és la d’hibridar el vehicle amb un supercapacitor, el qual passa per un únic convertidor i 

la bateria va directament connectada al vehicle. Aquesta arquitectura va bé per aquest 

projecte, ja que com s’ha vist, s’ha preferit implementar el model per passos. Primer s’han 

modelitzat les forces de fricció que el vehicle ha de vèncer, després el mateix vehicle, més 

tard el sistema de control, i la bateria, completant així el model energètic d’un vehicle elèctric. 

Ara, en el moment d’hibridar, es prefereix mantenir, en la mesura del possible, la estructura 

que s’ha treballat fins ara. Però en comptes d’hibridar amb un supercapacitor, es fa amb una 

pila de combustible, amb hidrogen. 

Per tant el sistema o model del vehicle, estarà format per tres fonts d’energia, dos fonts de 

voltatge (la bateria i la pila de combustible) i una font de corrent provinent de la tracció 

demandada pel vehicle, mitjançant la cadena de reacció del sistema, quan aquest té un perfil 

de velocitats que segui i les conseqüents forces de fricció a vèncer. 

 

 

Fig. 3.22 Sistema energètic. 
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3.4.1. Implementació del model 

Com es comenta amb anterioritat i com es pot observar en la Fig. 3.23 l’estructura d’aquesta 

hibridació consisteix en la connexió directa de la bateria al sistema a partir de l’element 

acoblador, i la introducció del convertidor, amb l’element acumulatiu o inductor, pels quals 

passa la pila de combustible. 

L’inductor és l’element contigu a la font d’energia, el qual es modela de la mateixa manera 

que l’inductor del motor, o la part elèctrica del motor del vehicle, amb la següent expressió: 

                                                        𝑈ℎ − 𝑈𝑝𝑐 = 𝐿
𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑝𝑐 + 𝑟𝐿𝑖𝑝𝑐                                                         (3.19) 

En aquest cas cal parar compte amb el signe, ja que en la hibridació, la cadena d’acció i 

reacció s’han intercanviat respecte al símil que es fa amb el motor (3.2). Es veu clar en el bloc 

del convertidor, en el cas del motor Fig. 3.13 les tensions estan en la cadena d’acció, mentre 

que en la hibridació, en la cadena de reacció Fig. 3.23. 

El convertidor disposa d’un paràmetre m, un tuning vector, el qual podrà modificar la relació 

entre les variables d’entrada i de sortida. Aquest paràmetre estarà definit pel sistema de 

control, possibilitant així, una distribució de l’energia entre les dues fonts que proporcionen 

energia elèctrica, presents en el vehicle. 

                                                                𝑈𝑏𝑎𝑡 · 𝑚 = 𝑈ℎ                                                             (3.20) 

                                                                   𝑖𝑝𝑐 · 𝑚 = 𝑖ℎ                                                            (3.21) 

          

 

Fig. 3.23 Hibridació formada per la bateria i la pila de combustible. 
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L’element d’acoblament, format per dos rectangles taronges superposats [6], representa la 

unió entre les dues fonts d’energia (la bateria i la pila de combustible), el qual distribueix el 

corrent segons la llei de Kirchoff 𝑖 = 𝑖𝑏𝑎𝑡 + 𝑖ℎ                                                                   (3.22). 

La tensió que proporciona l’element d’acoblament és la de la bateria, és la tensió de referència. 

                                                                      𝑖 = 𝑖𝑏𝑎𝑡 + 𝑖ℎ                                                                   (3.22) 

 

3.4.2. Modelització del sistema de control 

La implementació de la hibridació en el model, comporta el disseny d’un sistema de control 

[10][11], el qual pugui fer una bona gestió i distribució en el vehicle de l’energia provinent de 

les diferents fonts. Aquest sistema de control, com s’ha fet anteriorment, es dedueix de la 

inversió del sistema EMR (IBC: Inversion-based control). 

El sistema de control es dedueix a partir de la inversió del mateix EMR. Els elements de 

conversió (els paral·lelograms blaus) són invertits directament, i els elements acumulatius són 

invertits a partir d’un close-loop control (paral·lelograms blaus amb línia creuada) [6]. Per tant 

els elements de conversió del sistema de control es modelen de la següent manera, (3.24) i 

(3.25). 

Fig. 3.23 Sistema de control de la pila de combustible. 
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                                                                  𝑚 =
𝑈ℎ_𝑟𝑒𝑓

𝑈𝑏𝑎𝑡
                                                                 (3.24) 

                                                                𝑖𝑝𝑐_𝑟𝑒𝑓 =
𝑖ℎ_𝑟𝑒𝑓

𝑚
                                                                (3.25) 

El bloc acumulatiu es modela de la següent manera. Segueix la mateixa estructura que el bloc 

del sistema de control que representa la inversió de la part elèctrica del motor, la inductància 

(Fig. 3.11 i Fig. 3.12). 

El bloc strategy, defineix el corrent de referència de la bateria, a partir del qual, de forma 

indirecta, s’està definint la distribució d’energia entre la bateria i la pila de combustible que 

proveirà de corrent el motor del vehicle.  

Fig. 3.24 Bloc acumulatiu de la hibridació amb el controlador. 

Fig. 3.25 Hibridació, bateria més pila de combustible i el bloc 

strategy. 
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Amb el bloc strategy es defineix quin és el corrent que es vol fer passar per la bateria, a partir 

d’un corrent de referència 𝑖𝑏𝑎𝑡_𝑟𝑒𝑓. D’aquesta manera i amb el sistema de control descrit, es 

calcula el corrent que ha de passar per la pila de combustible, ja que és la única que es pot 

modificar amb aquest sistema d’hibridació. Per tant, es modifica el corrent que passa per la 

pila de combustible, descrivint quin és el corrent que volem que passi per la bateria.  

La 𝑈𝑏 és la tensió que imposa la bateria i és la mateixa per a tots. Però el corrent, que és el 

que proporciona parell al motor, és el que es distribueix, depenent de l’strategy que s’hagi 

fixat, o el que es el mateix, depèn del corrent que es vulgui fer passar per la bateria.  

A partir d’aquí es defineixen diferents estratègies de distribució, tot i que cal tenir en compte 

els corrents negatius que tornen de l’entorn, ja que la pila de combustible no es comporta com 

una bateria, és a dir, com un acumulador d’energia. Per tant s’ha de decidir cap a on vans 

aquests corrents. 

3.4.3. Distribució d’energia 

Per als exemples de distribució d’energia s’utilitza el perfil de velocitats WLTP classe 2 [3]. Un 

perfil realista i perfil estàndard en l’actualitat  per a l’estudi del comportament energètic dels 

vehicles.  

Degut al tipus de convertidor que hi ha, un convertidor reductor, la tensió mínima de la bateria 

ha de ser igual o major que la tensió màxima de la pila de combustible en valors absoluts. Per 

a la simulació, s’ha considerat que la pila de combustible produeix una tensió de 200 V. Per a 

la simulació s’utilitzen els mateixos paràmetres del bloc inductiu i controlador que al capítol 

3.2.2 i 3.3 del vehicle. 

Fig. 3.26 Representació EMR d’un vehicle híbrid. 
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3.4.3.1. La bateria proporciona fins a 20 A i absorbeix l’energia retornada per el sistema 

Aquest, simula el cas d’un vehicle híbrid on la bateria, recupera i emmagatzema energia 

retornada pel sistema, com podria ser a partir de frens regeneratius. I, a part de recuperar 

aquesta energia, participa en la tracció del vehicle proporcionant un corrent de fins a 20 A. Per 

tant, la pila de combustible s’encarrega de proporcionar al vehicle tots aquells Ampers 

requerits pel sistema majors de 20. En la Fig. 3.27 s’observa la situació descrita. La 𝑖ℎ és el 

corrent que proporciona la pila de combustible al vehicle, la 𝑖𝑏𝑎𝑡 el corrent que la bateria 

acumula i dona al sistema, i la 𝑖 el corrent que requereix el vehicle per a poder realitzar el cicle 

WLTP classe 2 [3]. 

Fig. 3.27 Distribució d’energia on la bateria entrega fins a 20 Ampers i absorbeix l’energia 

retornada pel sistema. 
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En la Fig. 3.27 es pot observar com es compleix la llei de Kirchoff (3.22) implementada a 

l’acoblador del sistema híbrid, és a dir, la suma de 𝑖𝑏𝑎𝑡 i 𝑖ℎ dona com a resultat el corrent 

requerit per la tracció del vehicle, 𝑖. I això s’ha decidit des del bloc strategy. 

3.4.3.2. La pila de combustible proporciona una base de fins a 15 A 

En aquest cas, la pila de combustible proporciona una base de 15 Ampers al sistema, mentre 

que la bateria s’encarrega d’absorbir l’energia que retorna al sistema, a més de cobrir els pics 

de corrent de més de 15 Ampers. A la Fig. 3.28 es pot observar tal fenomen. 

Fig. 3.28 La pila de combustible proporciona una base de fins a 15 Ampers. 
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A continuació es mostra el model del vehicle híbrid implementat amb Simulink [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.29 Model energètic d’un vehicle híbrid implementat amb Simulink [2]. 
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4. Pila de combustible 

Una pila de combustible és una pila galvànica dins de la qual, l’energia química d’un 

combustible, en aquest cas l’hidrogen, és convertida en energia elèctrica a partir d’un procés 

electroquímic. El combustible, l’hidrogen, i una agent oxidant, l’oxigen de l’ambient, un per 

cada costat, són subministrats de forma contínua als seus elèctrodes corresponents. 

L’hidrogen és subministrat a l’elèctrode positiu o ànode, i l’oxigen és subministrat a l’elèctrode 

negatiu o càtode. Els electrons del combustible són extrets mitjançant la catàlisi [16]. La 

diferència de potencial que es produeix degut al pas d’ions entre els dos elèctrodes fa que es 

produeixi un flux d’electrons en el circuit exterior, com es pot observar en la Fig. 4.1. 

Com es pot veure tant en la Fig. 4.1 com en (4.1), (4.2) i (4.3), el producte de la reacció, en 

condicions ideals, és aigua [15]. 

                                                      2𝐻+ + 2𝑒− +
1

2
𝑂2 ↔ 𝐻2𝑂                                                           (4.1) 

                                                              𝐻2 ↔ 2𝐻+ + 2𝑒−                                                                  (4.2) 

                                                              𝐻2 +
1

2
𝑂2 ↔ 𝐻2𝑂                                                                      (4.3) 

 

Fig. 4.1 Pila de combustible i les seves operacions bàsiques [1]. 
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L’expressió de la tensió que proporciona una cel·la de la pila de combustible, ve determinada 

per la següent expressió [15], 

                                                 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡 + 𝑉𝑎𝑐𝑡 + 𝑉𝑜ℎ𝑚 + 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑐                                        (4.4) 

On (4.4) ve determinada per el potencial de Nernst (4.5), la sobretensió d’activació (4.6), la 

sobretensió òhmica (4.8) i la sobretensió de concentració (4.9). 

                                                  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡 = 𝑁 [𝐸0 + (
𝑅𝑇

2𝐹
) log (

𝑝𝐻2𝑝𝑂2
0,5

𝑝𝐻2𝑂
)]                                            (4.5) 

On 𝑁 és el nombre de cel·les en la pila de combustible, 𝑇 la temperatura en Kelvin, 𝑝𝐻2
, 𝑝𝑂2

 i 

𝑝𝐻2𝑂 són les pressions parcials (bar) de l’hidrogen i l’oxigen d’entrada, i l’aigua de sortida 

respectivament. La 𝑅 (J/K·mol) és la constant dels gasos, 𝐹 la constant de Faraday (C/mol) i 

la 𝐸0 la tensió sense càrrega. 

La sobretensió d’activació ve donada per la següent expressió, 

                                               𝑉𝑎𝑐𝑡 = 𝑘1 + 𝑘2𝑇 + 𝑘3𝑇[ln 𝑐𝑂2

∗ ] + 𝑘4𝑇[ln(𝑖)]                              (4.6) 

 On k1-4 són valors paramètrics i Co2 ve donat per (4.7), 

                                                             𝐶𝑂2

∗ =
𝑝𝑂2

(5,08·106·𝑒𝑥𝑝(
−498

𝑇
))

                                                     (4.7) 

La sobretensió òhmica ve donada per la següent expressió, 

                                                            𝑉𝑜ℎ𝑚 = −𝑖(𝑅𝑝𝑟𝑜𝑡 − 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐)                                                      (4.8) 

La qual depèn de la intensitat i (A) i de les resistències electròniques 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐 i protòniques 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑡 

[15]. 

La sobretensió de concentració ve donada per la següent expressió, 

                                                            𝑉𝑐𝑜𝑛𝑐 = (
𝑅𝑇

2𝐹
) log (1 −

𝑗

𝑗𝑙𝑖𝑚
)                                               (4.9) 

On 𝑗 és la densitat del corrent de la pila de combustible, i  𝑗𝑙𝑖𝑚 la densitat límit del corrent de 

la pila de combustible (A/mm2) [15]. 
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A la Fig. 4.2 es mostra com s’ha fet la modelització de la pila de combustible amb el programari 

Simulink [2]. Tot i que a l’hora de simular, s’ha decidit fixar una tensió de 200 V proporcionada 

per la pila de combustible, ja sigui per simplificar el model a més de per la falta de paràmetres 

necessaris per la càlcul de tensió. 

 

Fig. 4.2 Model de la pila de combustible implementat amb Simulink [2]. 
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5. Planificació del projecte  

A continuació, a la Fig. 5.1, es pot veure la planificació del projecte que s’ha dut a terme. 

Començant a mitjans de juliol i acabant la segona setmana de gener. 

Desenvolupament del model energètic d'un vehicle híbrid
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Fig. 5.1 Planificació del projecte. 
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6. Pressupost 

En el pressupost es compatibilitzen els costos del projecte, diferenciant els costos de personal, 

els quals tenen en compte les hores i dedicació del personal involucrat en el projecte, i els 

d’infraestructura i material, que tenen en compte bàsicament, i com diu el mateix nom, la 

localització on s’ha dut a terme el projecte i el material utilitzat. 

6.1. Costos de personal  

El projecte, la seva totalitat, requereix de diferents habilitats de l’enginyer, el qual ha de tenir 

present diferents investigacions sobre la representació EMR de vehicles, tant elèctrics com 

híbrids, a més del modelatge d’una bateria i una pila de combustible. Si no és el cas, hauria 

de fer la recerca corresponent per tenir una idea de la magnitud del projecte. L’habilitat i el 

coneixement de l’eina principal, MATLAB/SIMULINK és vital per a poder implementar el 

projecte i resoldre els diferents problemes i errors que detecta el mateix software. El 

coneixement general del comportament energètic del vehicle, pot ser de gran ajuda per poder 

fer una bona interpretació dels resultats que es van obtenint a mida que es desenvolupa el 

projecte. No obstant, calen coneixements bàsic sobre la mecànica fonamental del vehicle. 

La discussió dels resultats és també una tasca de l’enginyer que cal tenir en compte. El qual 

ha d’anar fent les comprovacions pertinents a mida que es desenvolupa el projecte i que ha 

de, finalment, saber redactar i mostrar, a partir de figures i imatges tals com gràfiques i/o taules 

de dades, els resultats i les conclusions obtingudes. 

 

Taula 11: Costos de personal. 

PERSONAL Preu Hores Total 

Estudi previ 25 €/h 50 1.250 € 

MATLAB/SIMULINK 30 €/h 290 8.700 € 

Discussió i redacció 40 €/h 80 3.200 € 

TOTAL  420 13.150 € 
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6.2. Costos d’infraestructura i material 

L’enginyer ha de disposar d’un ordinador suficientment potent per a utilitzar el software 

MATLAB i SIMULINK. S’entén que si l’ordinador és capaç de fer córrer aquest software, també 

és capaç d’utilitzar el Microsoft Office i Inkscape, utilitzats per a la redacció dels resultats. Els 

requeriments mínims de l’ordinador per a l’ús de SIMULINK són de: 

Memòria RAM: 4 GB. 

Processador: Qualsevol Intel o AMD x86-64. 

Memòria del disc: 3,5 GB del disc dur només per al MATLAB, 5-8 GB per a la instal·lació 

general. 

Per calcular els costos de l’ordinador s’ha d’incloure els costos de manteniment i depreciació. 

Es considera un ús anual de 2000 hores i un 10% del seu valor com a costos de manteniment. 

Per tant, es calcula els costos de l’ordinador en aquest projecte que ha estat de 456 hores, 

amb un preu de l’ordinador de 800 €. 

                                                      456 hores ·
0.1·800 €

2000 h
= 18,24 €                                                      (6.1) 

L’ordinador ha estat utilitzat durant 6 mesos durant aproximadament 6 dies a la setmana, per 

tant es comptabilitzen uns 144 dies/any. Considerant un ús de 340 dies a l’any durant 1 any 

des de l’adquisició de l’ordinador. 

                                                        144 dies ·

800 €

1 any

340 dies
= 338,82 €                                                   (6.2) 

Els costos total de l’ordinador són els següents, 

                                                         18,24 + 338,82 = 357,06 €                                                       (6.3) 

Pel que fa a la llicència del software MATLAB i SIMULINK, per a fer el model no es necessita 

més que la llicència d’estudiant, que és gratuïta. El software de dibuix Inkscape és gratuït per 

a tot usuari. Per tant l’única llicència de software de pagament necessària es la de del 

Microsoft Office, qual és de 69,99 €/any. L’ús d’aquest software a nivell anual és de 260 dies 

a l’any, vers el 65 dies d’ús per al projecte, per tant els costos són els següents, 

                                                           65 dies ·
69,99 €

260 dies
= 17,50 €                                                       (6.4) 
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Aquell material d’oficina tal com, fulls i bolígrafs per prendre notes, més alguna impressió de 

documents es comptabilitza en 15 €. 

Finalment, l’espai de treball, una oficina convencional, es comptabilitza en uns 250 € al mes, 

resultant els següents costos, 

                                                           
250€

mes
∗ 6 mesos = 1.500 €                                                        (6.5) 

 

Taula 12: Costos de infraestructura i material. 

INFRAESTRUCTURA I MATERIAL PREU TOTAL 

Ordinador 800 € 357,06 € 

MATLAB/SIMULINK 0 € 0 € 

Inkscape 0 € 0 € 

Microsoft Office 69,99 € 17,50 € 

Material d’oficina 15 € 15 € 

Oficina 250 €/mes 1.500 € 

TOTAL  1.889,56 € 

 

Taula 13: Costos totals. 

 

 

 

 

 

 

Costos totals 15.039,56 € 

Benefici industrial (6%) 902,37 € 

Subtotal 15.941,93 € 

IVA (21%) 3.347,80 € 

TOTAL 19.289,73 € 
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7. Impacte mediambiental 

Aquest projecte té un impacte mediambiental baix, tenint en compte que no s’han generat 

residus i l’ordinador no s’ha comprat nou. 

L’impacte mediambiental a tenir en compte és el de l’electricitat consumida per l’ordinador. Un 

ordinador portàtil d’un consum de 41 Wh [17], durant 420 hores de projecte, són 17,22 kWh. 

Si es considera que a Espanya la intensitat d’emissions de CO2 degut a la generació 

d’electricitat és de 0,265 kg de CO2/kWh [18], s’obté un total de 4,56 kg de CO2 emesos a 

l’atmosfera.  
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Conclusions 

Com a conclusió, es pot dir que s’ha complert amb l’objectiu d’aquest TFG, desenvolupar el 

model energètic d’un vehicle híbrid. Una hibridació feta amb una bateria i una pila de 

combustible d’hidrogen.  

La implementació del model és clara i fàcil de comprendre gràcies a la representació per blocs 

EMR (Energetic Macroscopic Representation). No només és clara a l’hora d’entendre el 

model, sinó també en el moment d’implementar-la, ja que en ser un sistema macroscòpic per 

blocs, permet dividir el model per parts, seguint un ordre de modelització i verificant en cada 

moment que cada part per separat funciona. Després implementa-ho al model i veure que 

també funciona. Per tant, s’ha seguit el principi de l’anàlisi o descomposició de René 

Descartes, “dividir cada dificultat o problema en tantes parts com sigui possible i necessàries 

per a la seva compressió i resolució”. 

Cal tenir en compte que per a implementar aquest model s’han fet simplificacions, negligint 

moltes resistències i pèrdues que un vehicle real tindria. De fet, les úniques pèrdues que s’han 

contemplat són les inductives del motor i de la hibridació, i per part de la bateria i la pila de 

combustible, resistències internes. Que en el cas de la pila de combustible s’han acabat 

obviant ja que s’han fet les simulacions amb un valor de tensió constant i no els valors que 

proporcionaria la pila a partir del model implementat. També, s’ha fet el model tenint en compte 

només una sola roda. 

Tot i les simplificacions esmentades, amb aquest model es pot arribar a tenir una idea general 

de l’energia intercanviada d’un vehicle híbrid amb l’ambient i la requerida per el mateix vehicle 

per a poder dur a terme determinats cicles de velocitats. Aquest model desenvolupat pot ser 

útil per a futurs estudis sobre vehicles híbrids. 
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Futures línies de treball 

Com a futures línies de treball, caldria afegir al model tres rodes més, ja que com s’ha 

comentat, només s’ha modelat una. Aquestes tres rodes de més tindrien resistències de 

rodament i pes a tenir en compte.  

També es podria implementar una transmissió o canvi de marxes automàtic. El vehicle híbrid 

s’ha modelat amb una sola relació de transmissió, fixada, per simplificar el model. A més 

aquesta transmissió tindria unes pèrdues que també caldria comptabilitzar. 

Per acabar de fer aquest model una mica més realista, caldria implementar la pila de 

combustible amb paràmetres reals. Ja que en aquest projecte, tot i haver estat implementada, 

finalment s’ha optat per utilitzar una font continua de 200 V. 
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