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Resum 
 

Avui en dia, la contaminació a les nostres ciutats està en gran part formada pels gasos 

de combustió emesos pels vehicles que circulen per elles. Gasos com el Diòxid de 

Nitrogen es troben en moltes ocasions per sobre dels nivells màxims establerts per 

l'OMS, afectant un 98% de la població de Barcelona segons l'ajuntament de la capital 

catalana. 

Mitjançant l'ús de vehicles elèctrics per transports urbans s'està aconseguint reduir molt 

aquestes concentracions de gasos nocius per nosaltres, fent que les vendes d'aquest 

tipus de vehicles s'hagi triplicat en els últims anys. Pel funcionament dels motors 

elèctrics és necessari conèixer amb exactitud la posició angular del rotor d'aquest. Per 

fer-ho, és molt usual usar un resolver el qual emet un senyal analògic que hem de saber 

llegir e interpretar. 

En aquest treball s'estudiarà com fer la conversió d'analògic a digital del senyal creada 

pel resolver, dissenyant l'algoritme per fer la conversió de la forma més precisa possible 

en tots els possibles casos. 

L'objectiu concret d'aquest projecte és poder aplicar l'algoritme desenvolupat en el 

prototip de motocicleta elèctrica de l'equip e-Ride ETSEIB, destinat a participar en la 

competició universitària Motostudent 2021. Aquesta competició és realitza en el circuit 

de Motorland a Aragó, on universitats de tot el món construeixen motocicletes 

elèctriques les quals corren una carrera que serveix per posar a prova els coneixements 

de cada equip. 

L'algoritme de conversió consisteix en una primera part la qual té com a objectiu 

normalitzar el senyal rebut pel resolver i una segona part que consisteix a transformar 

dita senyal arreglada a una dada angular la qual podrem usar a l'hora de fer els càlculs 

de les intensitats elèctriques enviades al motor. 

Per comprovar l'efectivitat de cada part de l'algoritme farem simulacions en un entorn 

de Simulink i veurem si realment interpretem de la millor forma possible el senyal emès 

pel resolver.  
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1. Glossari 
 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria industrial de Barcelona. 

DSP: Digital Signal Processor. 

ECU: Electronic Control Unit. 

PLL: Phase Locked Loop (Llaç de seguiment de fase). 

PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor (Motor d’imants permanents síncron). 

RDC: Resolver Digital Converter (Conversor Digital del Resolver). 

EMIS: ElectroMagnetic Interference (Interferències electromagnètiques). 

BP: Battery Pack (Pack de bateries).  

SSLKF: Steady State Linear Kalman Filter (Filtre de Kalman lineal d’estat estable). 

MCUA: Moviment circular Uniformement Accelerat. 
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2. Prefaci  
 

2.1 Raó de ser del projecte  
 

L'equip e-Ride ETSEIB va ser creat l'any 2016 amb l'objectiu de participar en la 

competició Smart Moto Challenge (SMC). En aquesta competició es van obtenir molt 

bons resultats amb el prototip de motocicleta elèctrica TRO, guanyant la primera posició 

en la categoria A. Degut a això i a la incansable motivació de seguir avançant d'alguns 

membres de l'equip, es va decidir presentar-se en una competició més seriosa i 

ambiciosa dins el mateix camp. 

La competició escollida pel conjunt va ser el Motostudent Electric, carrera la qual 

guanyava any rere any més notorietat en el món de les competicions universitàries. En 

aquest debut a la competició, l'equip va guanyar el premi al millor disseny industrial amb 

el prototip de motocicleta e-One, fet que va deixar en constància que l'equip tenia 

potencial per ser un aspirant a guanyar la competició de forma absoluta. 

L'any 2019 l'equip va renovar els membres que el formaven de cara a la participació de 

la nova edició de la competició. Aquesta nova generació de joves estudiants d'enginyeria 

industrial tenim el repte de millorar el disseny del prototip de l'edició anterior, corregint 

els errors comesos i implementant noves metodologies i tecnologies per fer el prototip 

anomenat e-Two un digne successor del seu antecessor. 

Amb aquest objectiu en ment, vam fer una escombrada a tots els aspectes millorables i 

com invertir en aquests aspectes faria que l'acompliment de la nostra motocicleta es 

veuria millorat. Així, ens vam adonar que ens era necessari implementar una nova forma 

d'obtenir la posició angular del rotor, ja que fer una mala interpretació d'aquesta 

variable comportava un ús ineficient del corrent enviat al motor i per tant un 

malbaratament d'energia i pèrdua de potència en alguns moments específics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Motostudent Electric 2017-2018 
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2.2 Motivació  
 

Com hem comentat prèviament, és una realitat que la concentració de gasos nocius i 

partícules en suspensió en l'aire de les ciutats està en nivells sobradament per sobre dels 

límits imposats per l'OMS a causa de l'alta concentració de vehicles de combustió que 

tenim. La necessitat de reduir aquestes concentracions ha fomentat que les restriccions 

que imposades per la majoria dels ajuntaments de les grans urbs s'endureixin. Així, el 

mercat dels vehicles elèctrics i híbrids ha crescut de forma significativa i per tant, la 

demanda s'ha disparat i les ajudes per obtenir aquest tipus de transport també. Aquests 

fets m'han motivat a formar-me en aquest sector de l'enginyeria que presento que té 

tan futur, un futur el qual en vull formar part. 

Gràcies al ja present interès en el sector dels vehicles elèctrics i la curiositat de voler 

aplicar en un projecte d'enginyeria real els coneixements apresos durant el grau, la 

participació en un equip universitari de la facultat era una decisió obvia. L'elecció de 

l'equip e-Ride ETSEIB envers altres equips de mobilitat elèctrica de la facultat es va deure 

a la mida relativament petita d'aquest. Això comporta que no només estiguis present en 

el departament al qual formes part, sinó que ajudes i aprens de totes les parts que 

implica fer una motocicleta elèctrica, tant electrònica, com mecànica, com programació. 

Això et dóna una visió multidisciplinària del projecte, característica fonamental que crec 

que defineix a un enginyer industrial. 

 

 

A més, el món de les dues rodes sempre m'ha semblat molt emocionant i personalment 

tinc una predisposició cap a aquest sector. La possessió d'una motocicleta amb ajudes 

electròniques em va fer sentir una gran curiositat de com es portaven a terme aquestes 

intervencions a la conducció per fer-la tan segura i efectiva. 

Per la raó anterior, m'he decantat cap a un treball més enfocat a l'automàtica i la 

programació, ja que és un tema que durant el grau sempre m'ha semblat molt 

interessant i realment crec que serà un sector molt important en la indústria els anys 

que estan per venir. 

Figura 2: Muntatge d’una bancada al taller de l’e-Ride ETSEIB 
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2.3 L’equip e-Ride ETSEIB 
 

L’equip va ser creat originàriament en una col·laboració amb la universitat ELISAVA i 

l’ETSEIB, sota el nom d’Ampeer Team l’any 2013. Aquest equip estava destinat a 

participar a la competició Smart Moto challenge (SMC).  

L’any 2016 els membres d’ELISAVA van decidir deixar el projecte i arrel d’aquest fet va 

néixer l’actual equip e-Ride ETSEIB. Aquella edició del projecte l’equip va ser el primer 

classificat en la categoria A. 

L’any 2018 l’equip va participar en la competició Motostundent Electric 2019, on van 

aconseguir el premi a millor disseny industrial i formar part del top 2 d’equips debutants 

de la competició segons l’organització d’aquesta. 

El mateix any 2019 es va fer el relleu de membres de l’equip. En aquesta nova edició 

l’equip està format per 18 membres els quals tenim la feina de millorar l’anterior 

prototip i estar a l’altura dels antics participants. Tots nosaltres som estudiants de Grau 

d’Enginyeria en Tecnologies Industrials o estudiants dels diferents màsters que es fan a 

la ETSEIB. A més, l’e-Ride ETSEIB està sempre recolzat pel Dr. Joan Bergas, el tutor de 

l’equip i d’aquest present treball de fi de Grau.  

  

Figura 3: Alguns dels Membres de l’e-Ride ETSEIB edició 2019-2021 
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3. Introducció  
 

3.1 Objectius del Projecte 
 

El projecte té com a objectiu redactar els passos seguits a l’hora de programar 

l’algoritme que farà la conversió del senyal analògic que ens envia el resolver del motor 

a senyal digital utilitzant una estructura de PLL en combinació amb filtres de Kalman. El 

projecte es donarà per conclòs quan s’assoleixin les següents parts: 

- Estudi de l’algoritme aplicat en una motocicleta de competició. 

- Disseny del programa mitjançant un entorn Simulink. 

- Simulació de l’algoritme davant de diferents situacions que poden tenir lloc en 

el seu ús final. 

- Implementació de l’algoritme en la ECU de la motocicleta. 

- Tests en condicions reals d’ús en el prototip de motocicleta de competició          

e-Two. 

Tot i això, en aquest present treball em centraré en les primeres tres fases. L’ intenció 

final és que l’algoritme quedi totalment definit de cara a la seva implementació, tenint 

en compte tots els possibles escenaris que se li poden presentar. Així, per fer la 

implementació només caldrà tenir la ECU de la motocicleta acabada i per fer els test en 

condicions reals d’ús caldrà tenir el prototip complet enllestit. 

A més, pot servir com a introducció al tema pels futurs integrants de l’equip per 

entendre com fem aquesta part de la programació i també de cara a millorar encara més 

l’algoritme si ho consideressin necessari.  

Per acabar, i com és intrínsec en tots els treballs de fi de grau, em servirà per entendre 

millor conceptes importants del sector al qual va dedicat, en aquest cas l’automàtica i la 

dinàmica de sistemes. Additivament, per fer les simulacions i la programació faré ús del 

programa Simulink, ús del qual està molt estès en tota la industria actual de cara a fer 

simulacions de temes molt diversos i per tant, em donarà un punt més de formació a la 

meva carrera ja de per si multidisciplinària.   

  



Conversió Digital d'un Resolver Mitjançant Filtres de Kalman 

 

13 
 

3.2 Abast del projecte 
 

Com ja s’ha esmentat en el punt anterior, aquest treball pretén fer un estudi, la 

programació i la simulació de l’algoritme de conversió digital del senyal analògic del 

resolver.  

En la fase de l’estudi, es farà una introducció breu als motors síncrons d’imants 

permanents (ja que és el motor que porta el nostre prototip imposat per la competició) 

i es veurà la importància que té conèixer bé la posició angular del rotor de cara a crear 

els corrents que circularan pels seus debanats. Després, farem una introducció al 

funcionament físic que té un resolver i com els diferents errors que pot presentar el 

sistema físic repercuteixen al senyal que envia. Seguidament farem una introducció a 

l’estructura PLL i als filtres de Kalman i seleccionarem quin tipus de filtre usarem. Així 

veurem com una combinació dels dos conceptes pot ser molt útil de cara a l’aplicació 

que volem dur a terme. 

En la fase de disseny, es farà la programació de l’algoritme que farà la conversió del 

senyal enviada del resolver a digital. Per fer això tindrem en compte els conceptes 

apresos durant la fase de l’estudi. En essència es dividirà en dues parts, una primera part 

que farem un sol cop amb el motor propi del prototip, per conèixer els paràmetres que 

té la nostra unitat en concret i una segona part la qual tindrà en compte aquests 

paràmetres per normalitzar el senyal i aplicar l’algoritme de conversió que farà el DSP 

contínuament durant el funcionament de la motocicleta.  

En la fase de Simulació, crearem diferents senyals que podria donar el resolver en 

condicions nominals i en condicions més aviat transitòries que sabem que poden donar 

més errors. El senyal enviada la farem obviant els paràmetres propis del motor, ja que 

donarem per fet que els podrem compensar amb la primera fase de la programació. Així, 

veurem si realment l’algoritme és capaç de fer millor la conversió que el mètode 

emparat anteriorment.  

Amb totes aquestes fases fetes, només caldrà codificar el programa en un llenguatge 

que la ECU del prototip sigui capaç de fer ús. Aquest últim pas es pot fer mitjançant 

programes especialitzats de la marca del DSP que usarem, com pot ser Code Composer 

Studio en el cas de Texas Instrument. 
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4. El Motor 
 

El motor que ens proporciona la competició Motostudent 2019-2021 és el motor 

ENGIRO-MS1920, un motor trifàsic Síncron d’imants permanents. Només per veure les 

característiques màximes d’aquest i fer-nos una idea de les capacitats dinàmiques que 

té, presentem la taula següent: 

Valors màxims del motor ENGIRO-MS1920 

Parell 𝑇𝑚à𝑥 95 Nm 

Potència 𝑃𝑚à𝑥 42 kW 

Velocitat angular 𝑛𝑚à𝑥 8000 rpm 

Corrent de Fase 𝐼𝑚à𝑥 781 A 

Voltatge de Bateria 
(CC) 

𝑈𝑚à𝑥 200 V 

Freqüència 
Elèctrica 

𝑓𝑒𝑙,𝑚à𝑥 533 Hz 

 

 

Com podem veure a la taula de valors anterior, la potència màxima que pot arribar a 

desenvolupar el motor és més relativament alta en comparació al pes del conjunt 

motocicleta més pilot, això provocarà que les acceleracions angulars que pot arribar a 

presentar el rotor siguin força altes. En l'apartat de simulacions, quan haguem de posar 

valors a les simulacions del senyal enviat pel resolver, farem ús d'aquestes dades. 

 

 

  

Taula 1: Valors màxims del motor ENGIRO-MS19201 

Figura 4: Plànol 3D del motor ENGIRO-MS1920 
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4.1 Parts d’un motor PMSM  
 

Com hem dit prèviament, explicar com funciona el motor i perquè usem la posició 

angular per fer el parell màxim possible amb la mínima corrent és necessari per adonar-

nos com de determinant és tenir una dada precisa i amb la menor variabilitat possible. 

Els motors PMSM estan formats per tres parts principalment: 

 

 

 

 

Explicats d'esquerra a dreta: 

El rotor és la part mòbil del motor la qual està formada pels imants permanents, en el 

nostre cas per 8 pols, i el cos metàl•lic que els sustenta i els manté units. La seva 

funció és crear el camp magnètic solidari al rotor que interactuarà amb el camp 

magnètic que crearem des de l'estator. 

L'estator és la part fixe del motor (en el nostre cas fixe al xassís de la motocicleta) la 

qual està formada per una carcassa metàl•lica i uns debanats els quals tenen la funció 

de crear el camp magnètic giratori que farà girar el rotor de forma síncrona, ho 

explicarem de forma més detallada en els següents punts. 

Finalment i la part més important per aquest treball, el resolver és el sensor que té la 

funció de mesurar la posició angular del rotor i de codificar el senyal que ens envia al 

sistema de control del motor. Té una part solidària al rotor i una part solidària a 

l'estator, com és lògic explicarem de forma més detallada el seu funcionament en un 

punt dedicat al resolver.  

Figura 5: Parts principals d’un PMSM  
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4.2 Principi físic del funcionament del PMSM 
 

El principi físic del qual fa ús el PMSM és la creació de parell mitjançant interacció entre 

camps magnètics. Per explicar-ho és molt usual fer-ho amb un exemple simplificat on 

l'estator i el rotor estan formats per imants permanents i on només tenim un parell de 

pols. 

 

 

On la part central és el rotor i el cilindre no massís exterior és l'estator. El valor angular 

Fi (𝜑) és l'angle format entre els dos camps magnètics creats pel rotor i l'estator. 

Gràcies al fet que els dos camps magnètics tendeixen a alinear-se mitjançant la força 

magnètica, es crea un parell el qual segueix la següent fórmula en les unitats de SI, com 

totes les equacions d'ara endavant (Si no s'indica el contrari). 

Γ =  𝐵𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  × 𝐵𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = −|𝐵𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟| ∙ |𝐵𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟| ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝜑) 

 

 

On  Γ és el parell creat per la interacció entre els camps magnètics.  

  B és el camp magnètic de cada part corresponent. 

 

Tal com es pot intuir a partir de l'equació 1, el moment on es produirà el màxim parell 

en mòdul és quan els dos vectors estiguin perpendiculars. A causa d'això, en la gran 

majoria dels casos, el control intentarà que φ tinguin sempre un valor de 90º ó -90º. 

Aquí, ja podem veure com saber amb gran exactitud la posició angular del rotor respecte 

a la de l'estator repercuteix directament en el parell màxim que podem exercir.  

Figura 6: Esquema bàsic d’un estator i rotor formats per un parell de pols  

 

Equació 1: Força magnètica entre dos camps magnètics 
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4.3 Creació de camps magnètics giratoris  
 

L'objectiu final del motor és crear potència de gir al rotor i d'aquesta forma transmetre-

la a la roda de la motocicleta, fent-la accelerar. Per poder fer potència cal que el rotor 

giri mantenint el parell. Per fer això, es genera un camp magnètic giratori fent circular 

un corrent trifàsic a la freqüència requerida. La relació entre la velocitat angular del rotor 

i la freqüència elèctrica de el corrent és la següent: 

𝑛 =
𝑓 ∙ 60

𝑝
 

 

 

On  n és la velocitat angular en revolucions per minut. 

 p és el numero de parells de pols. 

 f és la freqüència elèctrica. 

 Gràcies al fet que el motor proporcionat es tracta d'un motor trifàsic, aquest presenta 

3 debanats desfasats 120º entre ells. Els debanats, anomenats a, b i c, permeten crear 

un camp magnètic rotatori quan fem circular uns corrents trifàsics per ells, tal com es 

mostra a continuació: 

 

 

 

En la figura anterior es vol representar tres exemples de camps magnètics generats a 0º 

(taronja), a 120º (groc) i a 240º (marró). Com es pot veure, es pot obtenir qualsevol 

direcció de camp magnètic aplicant el principi de superposició a diferents combinacions 

dels tres camps magnètics creats pels debanats. 

Equació 2: Relació entre la freqüència elèctrica i la velocitat angular del rotor 

 

Figura 7: (esquerra) Esquema dels debanats d’un motor PMSM trifàsic amb 

exemples de camps magnètics a diferents angles. (dreta) Gràfic on representem 

les corrents que passen per cada debanat amb els exemples marcats. 
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Les equacions que descriuen els corrents i com generar-los no serà objecte d'estudi en 

aquest treball, ja que l'objectiu d'aquesta introducció al funcionament del motor és 

donar a veure què requerim la posició angular per fer el control del motor. 

4.4 Repercussió de l’angle 𝛗 en la creació de parell 
 

L’objectiu d’aquesta introducció als motors PMSM és veure com una obtenció de l’angle 

𝜑 amb error, ja sigui permanent, transitori o degut al soroll, repercuteix directament al 

parell creat i al parell màxim que podem arribar a crear.  

De cara al parell demanat pel pilot (parell consigna), si aquest no és màxim, una obtenció 

errònia de l’angle 𝜑 “ només ”  suposaria un malbaratament d’energia. Per aclarir el 

concepte hem fet la següent gràfica: 

 

 

Com podem preveure, l’error de mesura de la posició angular del rotor suposa una 

creació errònia de la direcció dels camps magnètics giratoris, per tant, el factor 𝑆𝑖𝑛(𝜑) 

que multiplica al producte dels mòduls dels camps magnètics no serà igual a la unitat. 

Això, com podem veure a la gràfica 1, repercuteix negativament al parell exercit envers 

al consigna, ja que amb la mateixa corrent elèctrica que passa pels debanats, fem un 

parell inferior al buscat. Aquesta és la raó per la qual diem que cometre un error en la 

mesura de fita comporta un malbaratament de l’energia.  

Figura 8: Gràfica repercussió de l’error de Fita sobre el Parell 
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Per aquesta mateixa raó, i tenint en compte que la potència elèctrica que podem 

subministrar al motor està limitada per la potència que pot aportar la bateria del 

prototip, si cometem un error en la mesura de 𝜑, estem limitant també la potència 

màxima que pot oferir el motor.  

Això és un problema realment gran tenint en compte que tots els prototips de la 

competició estan utilitzant el mateix motor per reglament, per tant, l'equip que sigui 

capaç de maximitzar l'acompliment d'aquest tindrà un gran avantatge respecte als 

altres. A més, tenint en compte que l'objectiu del projecte és una millora de la mesura 

via software, suposa un cost addicional zero (ja que tots som voluntaris a l'equip) i també 

òbviament suposa un augment zero del pes total del prototip, cosa a tenir molt en 

compte a l'hora de parlar d'una motocicleta de carreres. 

5. El Resolver 
 

Com hem vist en el punt anterior, el resolver té la funció de mesurar l'angle format entre 

el rotor i l'estator i enviar la informació mitjançant un senyal analògic. En la taula 

següent presentem les característiques del resolver usat en el nostre motor: 

Sensor de posició Resolver del motor ENGIRO-MS1920 

Tensió d’alimentació (VDD) 5 ± 10% V 

Consum de corrent   8 mA 

Amplitud Senyal Sortida 1.5 ± 0.5 V 

Resolució 1 Sin/Cos per revolució 

Exactitud 1 º 

 

 

Com ara explicarem amb més detall, el resolver que porta el motor del nostre prototip 

envia un senyal analògic format per dues ones sinusoïdals desfasades 90º. Degut a les 

característiques del seu funcionament i a la construcció de cada unitat, aquest senyal 

presenta imperfeccions constants en el temps que haurem de corregir previ a la 

conversió a una dada angular. Per comprendre l'origen d'aquests errors, farem una 

introducció al funcionament dels resolvers i mostrarem el senyal que teòricament ens 

enviarà el resolver del nostre motor, ja que és una mica diferent del senyal usualment 

enviat pels resolvers convencionals. 

  

Taula 2: Paràmetres del Resolver del motor ENGIRO-MS1920 
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5.1 Parts d’un resolver 
 

Un resolver, igual que el mateix motor, està format per dues parts, l’estator i el rotor 

(En la figura 9). De fet a simple vista un resolver té una aparença molt semblant a un  

motor d’inducció.  

Com es pot apreciar a la mateixa figura, el rotor està format per un bobinat totalment 

aïllat elèctricament de la resta de les parts i l’estructura metàl·lica que el rodeja i li 

dóna rigidesa. El debanat del rotor forma part d’un dispositiu que actua d’una forma 

molt semblant a un transformador. En el següent punt explicarem més en detall 

aquest paral·lelisme.  

L'estator està format per dos bobinats aïllats elèctricament entre ells i col•locats a 90º 

un respecte l'altre. Cadascun serà l'encarregat d'enviar un senyal sinusoïdal la qual 

haurem de tractar posteriorment. 

A diferència d'un resolver usual en si mateix, el resolver que ve per defecte al nostre 

motor ja té incorporat l'electrònica la qual fa un pretractament del senyal rebut pels 

debanats de manera que el senyal enviat és una ona sinusoïdal pura, no una ona 

modulada en amplitud com és comú en aquest tipus de sensors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9: resolver TS2650N11E78 smartsyn. Part esquerre estator, part 

dreta rotor 
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5.2 Principi de funcionament d’un resolver 
 

El resolver és un sensor el qual està basat en mesures analògiques. Aquesta 

característica li dóna molta robustesa davant de situacions adverses com temperatures 

extremes o vibracions (condicions molt comunes en un motor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seu sistema de funcionament comença amb un senyal sinusoïdal (𝑉𝑟) d’alta freqüència 

(entre 2kHz i 10kHz) la qual passa pel debanat principal de l’estator. Aquest senyal 

indueix al debanat del rotor per efecte electromagnètic un corrent sinusoïdal mitjançant 

un transformador dissenyat de forma que permet la rotació relativa entre el rotor i 

l’estator sense afectar a l’amplitud del corrent induït. Així, aconseguim que pel debanat 

del rotor, el qual està lliure per poder rotar de forma solidària al rotor del motor, 

presenti un corrent sinusoïdal constant en ell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es pot veure en la figura 10 i com havíem comentat prèviament, els dos 

debanats secundaris de l’estator es troben a 90º un respecte de l’altre. Aquesta 

Figura 10: Esquema funcionament Resolver 

 

Figura 11: Rotor d’un resolver amb debanats clarament diferenciats 
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disposició comporta que el corrent creat pel debanat d’inducció del rotor als debanats 

secundaris de l’estator depengui de la posició angular del rotor. Quan el debanat 

d’inducció del rotor es troba en una posició concèntrica amb un dels dos debanats, la 

inducció al debanat concèntric és màxima i al debanat perpendicular és nul·la. Així, 

mentre el rotor va girant, els valors de l’amplitud del potencial induït als debanats 

secundaris va variant (seguint la fórmula de la figura 10).  

D’aquesta forma, si llegim els valors 𝑉𝑐 𝑖 𝑉𝑠obtenim els següents senyals modulades en 

amplitud: 

 

Un resolver convencional t’enviaria aquest mateix senyal i seria feina del RDC (Resolver 

digital converter) de transformar aquests senyals modulats en amplitud en un valor 

angular digital.  

En el nostre cas en particular, el resolver ja té una part d’electrònica la qual està 

destinada a convertir aquest senyal modulat en un senyal sense modular, per tant, el 

senyal enviat pel resolver cap al nostre DSP té una forma com la següent: 

 

Figura 12 i 13: Senyals enviades pels debanats secundaris  

 

Figura 14 i 15: Senyals enviades pels debanats secundaris en el nostre resolver 
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Usualment, per obtenir el valor angular del rotor s’aplicaria la següent operació en els 

diferents valors mesurats: 

𝜑 = arctan (
𝑈𝑠

𝑈𝑐
) 

 

 

On: Ús és el valor mesurat en el punt de màxima amplitud de l’ona modulada del 

debanat sinus. 

 Uc és el valor mesurat en el punt de màxima amplitud de l’ona modulada del 

debanat cosinus. 

Nosaltres buscant una major precisió en aquest valor, usarem un algoritme basat en 

filtres de Kalman per obtenir 𝜑. La raó per la qual fem això es degut a que, com podem 

veure als paràmetres del resolver, aquest té una resolució d’un grau i a més, l’entorn 

electromagnètic pel qual la senyal analògica és enviada és replet d’EMIS 

(ElectroMagnetic Interference ) creades pel BP (Battery Pack) i el cablejat de potència 

del motor. En aquetes condicions  aplicar directament el càlcul de l’equació 3 comporta 

massa error. A més, l’algoritme ens proporciona la velocitat angular la qual també ens 

és útil pels càlculs posteriors. Explicarem de forma molt més detallada l’aplicació de 

l’algoritme més endavant i les repercussions que té. 

 

5.3 Errors permanents en el temps de la senyal del resolver 
 

Degut a la naturalesa de la construcció del resolver, presenta diferents errors constants 

en el temps el quals un cop esbrinem el seu valor, simplement aplicaríem la correcció 

corresponent, sense fer els càlculs de forma repetida. Aquests diferents errors que pren 

la senyal són els següents: 

-Ambdues senyals sinusoïdals presenten offset. 

- Ambdues senyals sinusoïdals presenten una amplitud diferent de la unitat. 

Sabem que aquests errors són constants en el temps ja que són deguts a errors físics de 

construcció en el resolver. Aquests errors de construcció són molt comuns ja que es molt 

difícil col·locar els dos debanats a la mateixa distància i que aquesta sigui la correcte i a 

una posició totalment perpendicular entre ells. 

Com sabem, una ona sinusoïdal ideal hauria d’estar centrada al 0 i amb una amplitud 

d’ona igual a la unitat.  

Si l’amplitud de l’ona sinusoïdal d’alta freqüència del debanat principal de l’estator és 

diferent a la adient degut a no tenir en compte les pèrdues en els dos processos 

d’inducció o altres raons, l’amplitud de les senyals dels debanats secundaris esdevé 

Equació 3: càlcul usual per obtenir 𝜑 
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diferent de 1. A més, si la distància dels debanats secundaris respecte el debanat del 

rotor és diferent de l’adient, comporta que la inducció entre ells sigui diferent a la 

dissenyada, contribuint a l’error d’amplitud i a l’offset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Senyal Sin/Cos amb offset i error amplitud 
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6. Determinació dels paràmetres concrets del nostre resolver 
 

Després d'entendre el funcionament físic del resolver i veure com, a causa d'errors físics 

de construcció el senyal es pot veure alterada de forma característica en la nostra unitat 

en concret, ens disposem a fer un algoritme el qual trobi aquests paràmetres. Un cop 

coneguts només caldrà aplicar les correccions pertinents. Els dos senyals seran tractats 

de la mateixa forma, per tant, l'explicació farà referència a l'ona sinusoïdal, però 

s'aplicarà de la mateixa forma a les dues. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Correcció de l’Offset 
 

Partim d’un senyal que serà semblant a la mostrada en la figura 18. Primerament 

obtindrem el valor màxim i el mínim del senyal de l’ona sinusoïdal. Per fer-ho, llegirem 

els valors i sempre que un valor sigui més gran que l’anterior, el anomenarem com a nou 

màxim. D’igual forma amb el mínim però sempre que sigui un valor més petit que 

l’anterior. Com es pot intuir, els primers valors que tindrem del màxim i del mínim 

estaran molt allunyats de la realitat, però en el moment que arribem per primer cop a 

aquests valors, ja estarem en uns valors molt pròxims als reals. El temps per passar 

aquesta fase transitòria és sempre menys d’un període.  

  

Figura 17: Exemple de senyal enviada resolver 
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Un cop tenim els valors màxim i mínim, els sumem i el resultat d’aquesta suma el dividim 

entre 2. El valor resultant és el centre d’oscil·lació de l’ona, per tant l’offset d’aquesta. 

 

6.2 Correcció de l’amplitud 
 

Partint dels valors ja coneguts del mínim, del màxim i de l’offset. Al valor del màxim (que 

és el valor de l’amplitud real més el valor de l’offset) li restem l’offset, obtenint així el 

valor de l’amplitud real de l’ona. Amb la inversa d’aquest valor obtenim el gain (guany), 

el qual el podrem multiplicar al valor de l’ona després de restar-li l’offset i així 

normalitzar el vector giratori que formen els senyals.  

 

 

Com podem veure, a la sortida del valor del gain posem una saturació. Aquesta es limita 

el valor del gain entre un valor màxim i un mínim. Això ho fem ja que al principi de 

l’algoritme, els valors del màxim i mínim són tan erronis que el gain resultant a l’hora de 

fer la normalització pren valors extremadament alts. Veurem com respon a l’apartat de 

les simulacions.  

Figura 18: Algoritme per obtenir el màxim de l’ona. 

 

Figura 19: Algoritme per obtenir l’offset i el gain 
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7. Filtres de Kalman 
 

Un cop obtenim el senyal del resolver amb les correccions dels paràmetres propis de la 

nostra unitat, és l’hora de fer la conversió dels dos senyals sin/cos a la unitat angular. 

Per descomptat, al tractar-se d’un senyal analògic el qual és enviat per un cable per 

l’interior del prototip, aquest presenta soroll blanc de fons que distorsiona la informació. 

Per obtenir un senyal més net d’aquest soroll i que a més sigui una mesura més precisa 

i fidel a la realitat usarem l’algoritme dels filtres de Kalman. Abans de mostrar la 

programació d’aquest i passar a les simulacions farem una explicació teòrica de com 

funciona l’algoritme  en la nostra aplicació i de quin tipus de filtre de Kalman fem ús. 

 

 7.1 introducció teòrica als filtres de Kalman 
 

Com ens passa en el nostre cas i com passa en molts altres casos, mesurar directament 

la dada que busquem és molt difícil. Degut a la naturalesa angular abstracta de la dada 

que busquem, la mesura directa de l'angle del rotor és impracticable. En la realitat i com 

hem explicat al llarg del present treball, el que fem és una mesura la diferència de 

potencial que ens envien els debanats del resolver, i aquesta diferència de potencial 

amb un seguit de càlculs, correspon a un angle en concret, és a dir, fem una mesura 

indirecta de l'angle del rotor. Com tota mesura indirecta que es fa, comporta un error a 

causa de la naturalesa del sistema de mesura que emprem i de la relació teòrica que té 

respecte a la dada buscada, usualment una aproximació a la realitat. 

L'algoritme dels filtres de Kalman té l'objectiu de combinar la mesura de la variable 

indirecta amb models matemàtics dinàmics que descriuen com evoluciona la dada de 

forma teòrica. D'aquesta forma, obtenim una estimació molt més aproximada a la 

realitat respecte només tenir en compte a la mesura realitzada i relacionar amb aquesta 

la dada buscada mitjançant models matemàtics. Aquesta dada buscada a vegades també 

l'anomenarem dada directa o objectiu. 

Per entendre millor a què ens referim usarem el següent esquema bàsic del 

funcionament d'un algoritme d'observador d'estat, una versió determinista del filtre de 

Kalman:  
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On: 𝑦 és la mesura realitzada al paràmetre de mesura indirecta i �̂� la seva estimació 

teòrica.  

𝑥 és la variable que volem saber però que no podem mesurar directament i �̂� la 

seva estimació teòrica.  

 �̇� 𝑖 �̇̂� són les respectives derivades temporals. 

𝐴, 𝐵 𝑖 𝐶 són les matrius que relacionen les variables entre elles, el model 

matemàtic d’espai d’estats en si mateix.  

 𝑢 és la variable d’entrada que coneixem del sistema. 

 𝐾 és el guany  

 

Primerament, hem de fer que davant de la mateixa entrada 𝑢, la planta i el model 

matemàtic retornin 𝑦 i �̂� respectivament i que aquestes siguin iguals. Si estem en 

aquesta situació, podrem dir que el model matemàtic tendeix a la realitat i per tant, que 

el valor de �̂� tendeix a 𝑥.  Dit d’una altre forma, busquem que: 

 

𝑦 − �̂� → 0 ; 

Per tal que: 

 

�̂� → 𝑥 ; 

 

Figura 20: Diagrama blocs bàsic d’un observador d’estat 
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Per obtenir això, fem un llaç tancat amb l’error 𝑒𝑦 =  𝑦 − �̂� i amb un guany K per tal de 

que aquest tendeixi a la consigna cero. Tal i com ja es mostra de forma integrada a la 

figura 22. 

 

 

  

  

 

 

 

D’aquesta forma, si definim: 

 

𝑒𝑥 = 𝑥 − �̂� ;  

 

obtenim: 

 

�̇�𝑥 = (𝐴 − 𝐾𝐶) ∙ 𝑒𝑥  ; 

 

 

La resolució d’aquesta EDO és: 

 

𝑒𝑥(𝑡) = 𝑒(𝐴−𝐾𝐶) ∙ 𝑡 ∙ 𝑒𝑥(0) ; 

 

Que finalment ens permet concloure que si (𝐴 − 𝐾𝐶) < 0 l’error tendirà a 0 quan        

𝑡 → ∞. En aquest cas, al trobar la variable �̂� mitjançant el model ens permet trobar la 

variable 𝑥.  

x̂k+1 = A ∙ x̂k + B ∙ uk + K ∙ (y𝑘 − 𝐶 ∙ x̂k) ; 

Figura 21: Llaç tancat de l’error de la mesura indirecta 

 

Equació 3: definició de l’error de la variable directe 

 

Equació 4: EDO que relaciona l’error de la variable directe i la seva derivada temporal 

 

Equació 5: Resolució de l’EDO que relaciona l’error de la variable directe i la seva derivada 

temporal  

 

Equació 6: Càlcul que aplica l’algoritme l’observador d’estat per obtenir l’estimació de l’estat 

actual (instant k) 
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Un cop entesa aquesta versió determinista dels Filtres de Kalman ens disposem a 

explicar el funcionament de l'algoritme dels filtres de Kalman (en realitat, l'algoritme 

dels filtres de Kalman és un tipus d'observador d'estat). En essència és molt semblant, 

però està vist des d'un punt de vista estocàstic i per tant, tenint en compte que existeix 

variabilitat en els resultats. 

Els filtres de Kalman usen la següent expressió per calcular l'estimació que fa de la 

variable d'estat en l'instant k. Com es pot observar, té molta semblança amb l'equació 

6, ja que com hem esmentat, és un tipus d'observador d'estat. 

 

x̂k = A ∙ x̂k−1 + B ∙ uk + Kk ∙ (y𝑘 − 𝐶𝑇 ∙ (A ∙ x̂k−1 + B ∙ uk)) ; 

 

Usualment es contrau la part que consisteix en l’estimació feta mitjançant el valor 

anterior, la variable d’entrada i el model matemàtic d’espai d’estat, a aquesta part 

l’anomenarem predicció a priori. 

 

�̂�𝑘
−  = A ∙ x̂k−1 + B ∙ uk ; 

x̂k = �̂�𝑘
− + Kk ∙ (y𝑘 − 𝐶𝑇 ∙ �̂�𝑘

−) ; 

D’aquesta forma ens queda el càlcul separat en dues parts, la primera part que és la 

estimació a priori i la segona part que és l’actualització de la estimació, comunament 

anomenada Update. 

L’algoritme consisteix en 5 passos ordenats: 

 

 1.- Estimació a priori: 

 

�̂�𝑘
−  = A ∙ x̂k−1 + B ∙ uk ; 

 

Equació 7: Càlcul que aplica l’algoritme de filtres de Kalman per obtenir l’estimació de l’estat 

actual 

 

Equació 8: Definició de l’estimació a priori 

 

Equació 9: Càlcul que aplica l’algoritme de filtres de Kalman per obtenir l’estimació de l’estat 

actual 

Equació 10: Càlcul que aplica l’algoritme de filtres de Kalman per obtenir l’estimació a priori 



Conversió Digital d'un Resolver Mitjançant Filtres de Kalman 

 

31 
 

On usant el valor obtingut anterior i la variable coneguda d’entrada al model obté 

aquesta primera aproximació. 

 

 2.- Estimació de l’error a priori: 

 

�̂�𝑘
−  = A ∙ P̂k−1 ∙ 𝐴−1 + Q ; 

 

On �̂�𝑘
−  és la matriu estimació de l’error per variabilitat a priori en l’instant k i Q és la 

matriu de covariància. 

 

 3.- Guany de Kalman: 

 

𝐾𝑘 = �̂�𝑘
− ∙ 𝐶 ∙ (𝐶𝑇 ∙ �̂�𝑘

−  ∙ C + r)−1 ; 

 

On r és variabilitat de la mesura. 

En aquesta part de l’algoritme es calcula el valor del guany de Kalman segons se li dona 

més importància a la mesura pressa o a la estimació calculada. El guany de Kalman pren 

valor 1 quan la variància de la mesura tendeix a cero, fent que la mesura tingui tot el pes 

a l’hora de fer l’estimació. En cas contrari, el guany de Kalman pren valor 0 quan �̂�𝑘
− 

tendeix a cero, fent que l’estimació a priori tingui tot el pes a l’hora de fer l’estimació.  

 

 4.- Estimació de l’error a posteriori: 

 

�̂�𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘 ∙ 𝐶) ∙ �̂�𝑘
− ; 

 

Equació 11: Càlcul que aplica l’algoritme de filtres de Kalman per obtenir la matriu d’error per 

variabilitat a priori 

Equació 12: Càlcul que aplica l’algoritme de filtres de Kalman per obtenir el guany de Kalman 

Equació 13: Càlcul que aplica l’algoritme de filtres de Kalman per obtenir la matriu variabilitat  

a posteriori de l’error 
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Actualitzem el valor de la matriu variabilitat del resultat estimat final aplicant-li el guany 

de Kalman. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 5.- Estimació de l’estat final: 

  

�̂�𝑘 = �̂�𝑘
− + 𝐾𝑘 ∙ (𝑦𝑘 − 𝐶𝑇 ∙ �̂�𝑘

−); 

 

Finalment i tal  com havíem introduït en l’equació 9, obtenim l’estimació final per 

obtenir la variable d’estat directe i tenir-la preparada per la següent iteració. 

 

7.2 Steady State Linear Kalman Filter (SSLKF) 
 

Com hem pogut veure en el anterior punt, en el ús del filtre de Kalman s’han de realitzar 

un numero de càlculs força elevat en cada iteració d’aquest. Per aquesta raó, existeixen 

un gran numero d’estudis els quals intenten reduir al màxim aquesta carrega de càlcul 

que ha de fer el processador encarregat. En el nostre cas, degut a que el sistema dinàmic 

que tenim és un model lineal e invariant en el temps, podem fer ús d’una variant dels 

filtres de Kalman anomenada Steady State Linear Kalman Filter (SSLKF).  

Degut a que el sistema compleix la linealitat i la invariància en el temps, la única variable 

que cal calcular en l’algoritme és el 𝐾𝑘. Degut a això, podem utilitzar el límit del guany 

de Kalman en el càlcul, fent-lo constant en cada iteració i aplicant així el SSLKF i reduint 

els càlculs als màxim. 

𝐾 = lim
𝑘→∞

𝐾𝑘 ; 

Figura 22: Representació de les variabilitats del filtre 

 

Equació 14: Límit del guany de Kalman al infinit per aplicar el SSLKF 
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Per obtenir el guany de Kalman en un SSLKF intervenen la matriu de variabilitat de la 

mesura r i la matriu de covariància Q, la qual no és gens fàcil de determinar. Hi ha 

diferents estudis per trobar el valor del guany en un SSLKF i depèn molt del tipus de 

model d’espai d’estats que s’està estudiant en concret.  

Un cop tenim el guany K, calcular la estimació �̂�𝑘 es fa mitjançant el següent càlcul: 

 

�̂�𝑘 =  A ∙ x̂k−1 + B ∙ uk +  K ∙ (𝑦𝑘 − 𝐶𝑇 ∙ (A ∙ x̂k−1 + B ∙ uk)); 

En el següent punt expliquem l’aplicació del SSLKF en el nostre cas en concret i 

explicarem de forma més detallada l’obtenció del guany. 

 

7.3 Aplicació d’un SSLKF amb una estructura de PLL 
 

Després de la introducció al filtre de Kalman i del SSLKF veurem com apliquem aquest 

tipus de filtre al nostre cas en concret de mesurar la posició angular del rotor mitjançant 

un resolver. 

Primer explicarem el funcionament del PLL i així veurem quan i com intervé el SSLKF en 

ell.  

Tal com hem explicat en el punt del funcionament del resolver, partim de dos senyals 

sinusoïdals desfasats 90º entre ell. Aquests senyals els podem interpretar com les 

projeccions que té un vector rotatori solidari al rotor del motor. La base on es projectat 

el vector rotatori que a partir d’ara anomenarem �⃗� , és la base fixe anomenada DQ. Així, 

el senyal cos(𝜑) l’anomenarem 𝑢𝐷 i el senyal sin (𝜑) l’anomenarem 𝑢𝑄. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Representació del vector �⃗�  en la base fixa DQ 

 

Equació 15: Càlcul de l’estimació de la variable directe en un SSLKF 
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Com podem suposar, el vector �⃗�  és unitari i conseqüentment les seves respectives 

projeccions prendran valors entre -1 i 1. 

Ara, crearem una base rotatòria que gira respecte al centre de la base DQ. A aquesta 

base l’anomenarem  dq i serà a través d’ella que obtindrem el valor angular 𝜑 de forma 

indirecta. Per fer-ho, farem que la base dq giri de forma que el valor angular 𝜑 sigui igual 

al valor angular 𝜑′ que defineix la base dq respecte la base DQ . Per poder fer que la 

base dq giri de la forma més semblant possible al vector �⃗�  definim la diferència angular 

entre ells, la qual haurà de ser sempre molt pròxima a zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com és lògic, el vector �⃗�  també té projeccions sobre la base dq les quals definirem 

com: 

𝑢𝑑 = cos(𝜑 − 𝜑′) ; 

𝑢𝑞 = sin(φ − φ′) ; 

Anomenem 𝑢𝑞 a la projecció de l’eix q  i 𝑢𝑑 a la projecció de l’eix d. Cal remarcar que 

quan la base rotatòria pren valors angulars molt pròxims als valors angulars del vector 

�⃗� , la projecció 𝑢𝑞 tendirà a zero i la projecció 𝑢𝑑 tendirà a la unitat. Així, en una 

estructura de PLL, en cada iteració farem que la base dq giri un angle igual a la diferència 

entre el vector �⃗�  i la mateixa base.  

Per obtenir l’angle que cal girar, primer multipliquem la matriu inversa de rotació de 

l’angle de la iteració anterior a les projeccions 𝑢𝐷 𝑖 𝑢𝑄, obtenint així les projeccions 

sobre la base dq. 

    

 

Figura 24: Representació del vector �⃗�  i les seves projeccions a la base dq 

 

Equacions 16a i 16b: Definició de les projeccions del vector �⃗�  sobre la base dq 
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(
𝑢𝑑

𝑢𝑞
) = (

cos (𝜑 − 𝜑′) sin (𝜑 − 𝜑′)

−sin (𝜑 − 𝜑′) cos (𝜑 − 𝜑′)
) (

𝑢𝐷

𝑢𝑄
) ; 

 

Degut a l’equació 16b  i que: 

 

𝜑 − 𝜑′ ≅ 0; 

 

Podem afirmar que: 

 

𝑢𝑞 = sin (𝜑 − 𝜑′)  ≅ 𝜑 − 𝜑′ ; 

D’aquesta forma i aplicant una estructura de PLL, em obtingut la variable de mesura 

indirecta amb la qual basarem el nostre SSLKF.  També obtenim la projecció 𝑢𝑑 però a 

aquesta no li donem cap ús. 

 

A la hora de programar-ho, el que fem en realitat és fer girar en sentit contrari el vector 

�⃗�  definit per les senyals sin/cos el mateix angle que porta girat la base dq, fent que els 

valors de 𝑢𝑞 𝑖 𝑢𝑑  obtinguts siguin en realitat les projeccions del vector �⃗�  girat en sentit 

contrari sobre la base fixa DQ. Un cop el SSLKF hagi aplicat l’algoritme ens retornarà el 

valor fita que cal girar en sentit contrari al vector rotació �⃗�  per tal que aquest tingui un 

valor angular proper a 0º. 

Seguidament i amb la variable de mesura indirecta del angle real del rotor obtinguda 

apliquem el SSLKF.  

Equació 17: Matriu inversa de rotació multiplicant a les projeccions de la base DQ 

Equació 18: L’angle diferència sempre té valors molt petits semblants a cero 

Equació 19: Per valors molt petits del sinus d’un angle, aquest és molt semblant a l’angle mateix 

Figura 25: Algoritme per aplicar la matriu inversa de rotació  
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�̂�𝑘 =  �̂�𝑘
− + 𝐾 ∙ ( 𝜑 − 𝜑′)𝑘 ; 

 

�̂�𝑘
−  = A ∙ x̂k−1 + B ∙ 𝑎𝑘; 

 

On  𝑎𝑘 és el valor de l’acceleració angular esperada en el temps de la iteració 

 

El SSLKF aplica el model matemàtic d’un MCUA ja en el temps que tarda en fer cada 

iteració, que a partir d’ara anomenarem el Temps de mostreig (𝑇𝑠), podem aproximar 

que el moviment que està fent és un moviment uniformement accelerat. Aquesta 

aproximació serà totalment certa en cas que el motor estigui fent una acceleració 

angular constant (cosa molt comú) i molt pròxima a la realitat en el cas que estigui 

accelerant de forma accelerada. Això és degut al la curta durada que suposa el període 

de mostreig.  

𝑥 = (
𝜑
𝜔
𝜀
) ;   A = (

1 𝑇𝑠
𝑇𝑠

2

0 1 𝑇𝑠

0 0 1

) ; 

B = (

𝑇𝑠

2

𝑇𝑠

0

);  𝐶𝑇 = (1 0 0); 

 

On  𝜔 és la velocitat angular del rotor. 

               𝜀 és la diferencia entre l’acceleració i el valor esperat en el 𝑇𝑠. 

 

 

 

 

 

Equació 20: Càlcul de la estimació fet pel SSLKF en combinació amb la estructura PLL 

Equació 21: Càlcul de la estimació a priori fet pel SSLKF en combinació amb la estructura PLL 

Equacions 22: Model matemàtic d’un MCUA aplicat al SSLKF 
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Per l’obtenció del guany partim de la següents formules 

 

�̂�𝑘−1 = �̂�𝑘−1
− + 𝐾𝑘−1 ∙ (𝑦𝑘−1 − 𝐶𝑇 ∙ �̂�𝑘−1

− ) ; 

�̂�𝑘
−  = A ∙ x̂k−1 + B ∙ 𝑢𝑘  ; 

 

A partir de les quals operant obtenim: 

 

�̂�𝑘
− = �̂� ∙ �̂�𝑘−1 + 𝐴 ∙ 𝐾 ∙ ( 𝜑 − 𝜑′)𝑘−1 + 𝐵 ∙ 𝑢𝑘 ; 

�̂� = 𝐴 ∙ (𝐼 − 𝐾 ∙ 𝐶𝑇); 

Com s'explica a [9], els valors propis de A  ̂ són els pols de la funció de transferència 

discreta del filtre. Per tant, imposant que les solucions de l'equació característica de A  ̂

siguin un valor real positiu menor que 1 i dos valors complexos conjugats fem que la 

resposta tendeixi a 0. A més, imposem que l'angle dels pols conjugats de l'equació 

característica contínua siguin de 45º, ja que són els que ens donen una resposta més 

ràpida. Per obtenir el valor més adient del mòdul dels pols farem diverses simulacions 

amb diferents valors. Un cop tenim definits els pols, podem calcular el guany de Kalman 

mitjançant els càlculs que podem trobar a [9]. Tenint en compte que un pol real positiu 

menor que 1 en discret equival a un pol real negatiu en continuo. 

Així, donem per conclosa la preparació teòrica de l'algoritme que farem servir i també 

la seva programació per poder fer simulacions en l'entorn de Simulink.  

Equació 9 a un temps discret K-1 i l’equació 10 

Equació 23: Equació dinàmica del SSLKF 

Figura 26: Algoritme del SSLKF  
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8. Simulacions de l’algoritme 
 

Un cop tenim tot l’algoritme programat, podem fer les diverses simulacions davant de 

diferents situacions possibles en l’ús d’aquest en el prototip de la moto de competició 

e-Two.  

D’aquesta forma veurem si esbrina de forma correcta les característiques pròpies de la 

nostra unitat en concret, tal  com hem explicat en punts anteriors. Per fer-ho crearem 

una entrada de senyal la qual simuli un resolver amb els diversos errors de construcció 

presentats i veurem si és capaç de determinar-los de forma precisa.  

A més, trobarem els valors del guany de Kalman que donen millor resultat, tenint com a 

criteri la precisió d’estimació l’angle i la velocitat angular del rotor i la mitigació del soroll 

de fons. Per portar-ho a terme, crearem una entrada de senyal la qual simuli: 

- Un moviment divers en cinemàtiques circulars, tant MCU com MCUA com un 

moviment circular acceleradament accelerat. 

 - Un moviment realitzable pel prototip en condicions reals. 

- Un senyal amb soroll blanc de fons. 

Per fer les simulacions farem servir un temps de mostreig raonablement inferior al que 

els DSP actuals en poden donar. Avui en dia ens poden arribar a donar valors de            

𝑇𝑠 = 8 𝑢𝑠 però nosaltres usarem un valor de 𝑇𝑠 = 0.0001 𝑠. 

 

8.1 Simulacions per esbrinar els paràmetres permanents en el temps 
 

Primerament, hem de crear un senyal d'entrada la qual sigui propera a la realitat que es 

trobarà. Per tant, i sabent que són unes proves que farem en el laboratori en una 

bancada de potència i amb valors de velocitats i acceleracions angulars controlades per 

fer que els valors siguin tan acurats com sigui possible, farem una entrada la qual 

representi el motor començat des de parat, accelerant un període de temps curt i 

mantenint la velocitat de rotació constant. A més, li posarem un soroll blanc de fons el 

qual provindrà d'EMIS com hem explicat en punts anteriors. 

 
Figura 27: Creació de la senyal de sortida sin i cos  
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L’acceleració angular de 𝜀 = 25 
𝑟𝑎𝑑

𝑠2  que simulem és una acceleració perfectament 

possible de realitzar pel nostre motor col·locat sense cap resistència. Per fer les proves,  

hem col·locat a la senyal un offset de 0.5 Volts i diferents valors d’amplitud en cada 

senyal, tal com es pot veure a la figura 29. També hem sumat als dos senyals un soroll 

blanc centrat al 0 amb variabilitat de 0.0001, un soroll raonable per fer simulacions. 

 

 

 

Figura 28: Velocitat angular del motor respecte el temps en condicions de laboratori  

Figura 29: Senyals enviades pel resolver en condicions de laboratori  
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Com podem veure en la figura 30 i com ja preveiem, al principi de l’algoritme la saturació 

del guany té un efecte molt clar posant els guany en valors de 1.5 en els dos casos. Això 

és degut a que en els primers instant de la simulació el màxim i el mínim que es tenen 

són valors molt allunyats de la realitat. Fent que el guany necessari per normalitzar els 

mòduls dels vectors que l’algoritme creu que té són realment alts. 

Figura 30: Guany que cal aplicar a la senyal sin/cos per normalitzar-la  

Figura 31: Offset que cal restar a la senyal rebuda 
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 A més, podem veure de forma molt clara com en el segon 0.4 aproximadament, la corba 

del sin presenta una fase aparentment estable. Això és degut a que el senyal ha assolit 

el màxim real però el valor mínim és encara el primer valor que ha enviat, provocant que 

durant tot el temps que el senyal està entre el màxim i el valor inicial, el guany es 

mantingui estable durant un quart de període.  

Deixant de banda aquests esdeveniments transitoris, l’algoritme és molt capaç 

d’esbrinar els paràmetres propis del motor. 

 

Senyal Guany 
Ideal 

Offset 
Real 

Guany 
obtingut 

%Error 
Guany 

Offset 
obtingut 

%Error 
offset 

Sin 5

6
= 0.83 

 
0.5 

0.8154 2.152 %  
0.5008 

 
0.16% 

Cos 5

4
= 1.25 

1.205 3.600 % 

 

 

A causa de la forma del càlcul del gain, l'algoritme sempre tendeix a interpretar 

l'amplitud més gran del que és. Això es degut al soroll blanc de fons, el qual al tenir una 

forma de normal centrada en el centre, en el moment en què el senyal arriba al màxim 

pot arribar a sumar al valor i sempre serà més alt que el màxim real. D'igual forma, però 

en valors negatius passa al mínim. Concloem que l'algoritme funciona molt bé, donant 

més error sempre que el soroll de fons tingui una variabilitat més gran. Un possible 

millora de l'algoritme seria fer una mitjana dels valors màxims i mínims per tal de mitigar 

l'error explicat. 

8.2 Simulacions per esbrinat els guanys de Kalman més adients 

 
Com hem dit al principi del punt actual, el senyal que enviem ha de ser un senyal el més 

pròxim al senyal que rebrà en condicions reals el resolver. A més volem que sigui una 

senyal diversa en moviments i així poder veure quan l’algoritme comet més error 

d’estimació. 

Cal remarcar que al tractar-se d’una simulació, prendrem com a senyal real el valor 

simulat sense soroll, però sempre sent conscients que aquesta dada ja és en si mateixa 

la mesura indirecta de la dada objectiu. Aquest fet afectarà directament a les 

interpretacions que farem dels resultats. 

Aplicant els criteris que hem explicat prèviament crearem la següent entrada per posar 

a prova l’algoritme: 

  

Taula 3: Resultat de la simulació en l’obtenció dels paràmetres propis del motor 
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Creiem que aquest perfil de velocitat angular és prou representatiu de les diverses 

situacions que poden succeir en carrera. Primer una acceleració angular constant , és a 

dir, el pilot gira el puny de l’accelerador de forma continuada. Seguidament el pilot 

manté el puny de l’accelerador en la mateixa posició per començar a girar de forma cada 

cop més ràpida, cosa força comú quan la motocicleta es troba en una corba, fent que el 

rotor acceleri de forma accelerada. Finalment mantindrà el puny a una posició constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Velocitat angular simulada en condicions reals  
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Davant d’aquesta simulació del rotor, la senyal enviada pel resolver amb soroll blanc de 

fons és la següent: 

 

 

D’aquesta forma, procedirem a fer diverses proves amb diferents guanys de Kalman i 

buscarem l’opció que doni millors resultats a l’hora d’estimar correctament l’angle del 

rotor. Per discriminar entre uns resultats millors o pitjors usarem els criteris exposats al 

principi d’aquest punt. 

 

Mòdul dels 
Pols 

 Guanys del SSLKF  Amplitud 
del soroll 

de fons de 
fita 

[rad] 

Amplitud 
del soroll 
de fons 

d’omega 
[rad/s] 

𝝆𝟎 𝜌1 𝒈𝟏 𝒈𝟐 𝒈𝟑 

1000 1000 0.2144894232 214.2369820 88666.12 0.015 10 

500 5000 0.1137096543 56.83808550 11769.03 0.012 5 

300 300 0.06986580440 20.95751400 2604.040 0.0075 2 

100 100 0.02385304540 2.385274000 98.84000 0.0075 0.5 

50 50 0.01199850480 0.5999230000 12.38000 0.015 0.15 
 

 

 

Figura 33: Senyal sin/cos enviada pel resolver en condicions reals  

Taula 4: Resultat de la simulació respecte diferents guanys del SSLKF 
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Després de fer diverses simulacions amb diferents valors de guanys del SSLKF cal 

remarcar diferents coses apreciables en les figures 34 i 37. Em vist que una col·locació 

d’un guany més petit comporta una millora a l’hora de mitigar el soroll de fons però 

també hem observat que en els moments on apliquem un gran canvi en l’acceleració, és 

a dir, apliquem un canvi d’acceleració no derivable (segons 0.1, 0.6 i 2.5) presenta un 

error transitori força gran en relació al soroll. Aquest patró es manté fins al guany del 

pol de mòdul 50, on l’amplitud del soroll de fita torna a augmentar (tot i que el de omega 

continua disminuint). Explicarem més endavant la causa d’aquests errors presentats 

davant d’acceleracions abruptes i perquè no són del tot errors. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34: Diferència entre fita real i fita estimada amb un guany alt (mòdul pol 1000) 
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Aplicant els criteris ja esmentats, concloem que l’opció més adient pel guany del SSLKF 

és la de mòdul 100 en els seus pols. Deixant uns resultats gràfics molt prometedors. 

 

 

En la figura 37 podem veure de forma més clara la diferència entre els dos senyals però 

en la figura 35 hem fet un zoom per poder diferenciar entre els dos senyals aparentment 

iguals a escales tan grans en relació a l’error. 

Figura 35: Posició angular estimada superposada a la real 
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Figura 36: Velocitat angular estimada superposada a la real 

 

Figura 37: Diferència entre fita real i fita estimada 
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Tal i com hem comentat, en els punts on l’acceleració presenta un punt no derivable 

l’algoritme presenta un error transitori clarament diferenciat, tant en la velocitat com 

en la posició. Aquest error és degut a la gran diferència que hi ha entre el model 

cinemàtic i la senyal enviada. A la realitat aquests cops d’acceleració no són possibles ja 

que el parell motor que rep el rotor tampoc serà mai fet d’aquesta forma tant abrupta 

ni la inèrcia de la moto ho permetria. Per aquesta raó, el SSLKF, al intentar sempre 

aproximar-se a la realitat (la qual no podem representar de forma igual a les 

simulacions), presenta errors tan grans en aquesta forma que tenim de mesurar l’error 

comés en les simulacions. Però de fet no són errors, sinó un signe que el SSLKF funciona 

correctament. Per acabar de veure aquest detall, ens podem fixar com la senyal de la 

velocitat angular del SSLKF davant dels punts no derivables, actua de forma molt 

“natural” amb un canvi de velocitat més suau i orgànic.  

A més, podem veure com l’aproximació del model de MCUA feta en cada iteració dona 

resultats molt bons. 

  

Figura 38: Diferència entre omega real i omega estimada 
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Per acabar, per veure millor com mitiga el soroll de fons, hem fet una ultima simulació 

amb un soroll de fons alt. Així, podrem comparar l’error comés aplicant el filtre i l’error 

comés aplicant directament el càlcul de l’angle mitjançant l’equació 3. 

 

 

 

 

No cal fer cap explicació de com de bé treballa el filtre davant de sorolls més 

accentuats.  

Figura 39: Error comés al estimar fita amb soroll de fons 
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9. Pressupost 
 

En tractar-se d’un treball dedicat exclusivament a desenvolupament de software, el 

pressupost contempla hores invertides pel personal i el programari emprat.  

Pel que fa al cost del personal, el sou mínim imposat per l’ETSEIB per estudiants en 

pràctiques és de 8 €/h. A més, el TFG del Grau en Enginyeria de Tecnologies industrials 

suposa 12 crèdits ECTS, aquests equivalents a 30 h de treball acreditat per cada crèdit 

en el cas del TFG [11]. 

El cost del programari fet servir és de 800 €/any pel programa Matlab i 1200 €/any pel 

programa Simulink [12]. Tot i només fer-ne ús d’ells durant mig any, el preu mínim a 

pagar és d’un any.  

 

 

 

 

 

Per tant, el desenvolupament d’aquest software suposa un cost total de 4880 €. 

  

10.  Impacte Ambiental 
 

Com hem esmentat al principi d’aquest treball, l’impacte ambiental que suposa l’ús de 

transports impulsats per motors de combustió en les ciutats és realment greu. Amb treballs com 

aquest, fomentem el canvi dels nostres mitjans de transport per uns més menys contaminats 

per les nostres urbs. 

A més, està enfocat a un ús directe pel nostre prototip de motocicleta elèctrica, cosa que reforça 

encara més aquesta idea de canvi en el model de transport. En el prototip, a part de les funcions 

ja explicades durant el treball, també aconsegueix optimitzar al màxim l’energia enviada pel BP 

al motor, pel que a la creació del parell motor respecte. 

Per acabar, al ser un treball enfocat al nostre equip e-Ride ETSEIB, pot servir com a motivació 

per a més alumnes per formar part d’aquest i formar més enginyers en aquest camp que crec 

que tindrà un paper tan important en el nostre camí cap a una societat més sostenible.   

 

  

Concepte  Preu desglossat Total 

Personal 
12 𝐸𝐶𝑇𝑆 ∙ 30 

ℎ

𝐸𝐶𝑇𝑆
 ∙ 8 

€

ℎ
 

2880 € 

Programari 800 € 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏  1200 € Simulink 2000 € 
Total 4880 € 

Taula 5: Pressupost del treball 
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11. Conclusions 
 

Primerament, l’algoritme esbrina de forma molt satisfactòria les característiques 

pròpies del motor, ja que presenta errors molt baixos en la seva determinació com 

mostrem a la taula 3.  

Després d’haver vist els resultats tan satisfactoris en el anterior apartat, podem 

concloure que l’ús d’un SSLKF mitjançant una estructura de PLL estima d’una forma 

realment acurada la posició angular i velocitat angular del rotor. Per tant, l’objectiu de 

aconseguir aprofitar al màxim tota la corrent enviada pels debanats del motor del nostre 

prototip el considerem sobradament assolit, aconseguint que la pèrdua de parell a causa 

de l’error angular sigui de menys del 0.5% en la gran majoria de casos i a més, com hem 

explicat prèviament, donant de forma simulada a les acceleracions més poc fidels a la 

realitat una resposta molt realista. 
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