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Resum 

Les bateries de liti tenen una importància cada cop més elevada en la indústria. 

Per gestionar la bateria de forma òptima es necessita el coneixement del seu estat 

de càrrega, una variable difícil de mesurar. Per aquesta raó, és d'interès 

desenvolupar algoritmes que siguin capaços d’estimar-la.  

En aquest projecte es desenvoluparan tots els passos a seguir per tal 

d’implementar un Filtre de Kalman Estès per a estimar l’estat de càrrega d’una 

bateria de liti. Per fer-ho s’estimaran els paràmetres interns del model que simula 

la dinàmica de la bateria, es construirà un Filtre de Kalman Estès capaç de treballar 

amb la dinàmica no lineal del sistema i es dissenyarà un algoritme genètic per 

sintonitzar de forma òptima els paràmetres interns del filtre, amb la finalitat de 

minimitzar l’efecte del soroll i de la incertesa en l’estimació dels estats. Al llarg del 

treball s’aniran realitzant simulacions independents per a cada mètode emprat, 

amb l’objectiu d’analitzar el comportament de cada component que s’implementarà. 

Finalment, s’implementaran aquests components en el model de la bateria, per 

estimar els seu estat de càrrega.   
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1. Glossari 

o 𝑥: variable d’estat del sistema estudiat. 

o 𝑦: senyal de sortida del sistema.  

o 𝑢: senyal d’entrada del sistema. 

o �̃�: estimació de la variable 𝑥. 

o 𝑑: pertorbacions del sistema, produïdes per la falta de similitud entre el sistema 

real i el model amb el qual s’analitza.   

o 𝑛: soroll introduït per l’aparell que mesura la sortida del sistema estudiat.  

o 𝑅: covariància del senyal 𝑛. 

o 𝑸: matriu de covariància del senyal 𝑑. 

o 𝑳: matriu de guany d’un observador de guany constant.  

o 𝑲: matriu de realimentació d’un controlador.  

o 𝑲𝑭: matriu de guany d’un Filtre de Kalman.  

o 𝑷: matriu de covariància de l’error d’estimació dels estats.  

o 𝑒𝑦: error d’estimació de la sortida del sistema.  

o 𝐸𝐶𝑀: error quadràtic mig entre l’estimació i la variable real del sistema. 

o 𝑞𝑖: elements de la diagonal de la matriu 𝑸 del Filtre de Kalman.  

o 𝐽(𝑞𝑖): funció objectiu a optimitzar.  

o 𝑆𝑂𝐶: estat de càrrega de la bateria de liti. 

o 𝐼𝐿: corrent de càrrega/descàrrega de la bateria de liti.   

o 𝐶𝑛: capacitat nominal de la bateria de liti.  

o 𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡: tensió en els borns de sortida de la bateria.  

o 𝑈𝑜𝑐: tensió de circuit obert de la bateria de liti.  

o 𝑅0: resistència interna de la bateria de liti.  

o 𝑅𝐷: resistència de difusió de la bateria de liti. 

o 𝐶𝐷: condensador de difusió de la bateria de liti.  

o 𝑈𝐷: tensió de difusió de la bateria de liti.  

o 𝜽: paràmetres interns a estimar.  

o 𝜳: regressor de l’estimació de paràmetres. 

o 𝑌: senyal de sortida del sistema del qual s’estimen els paràmetres interns.  
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2. Motivació 

Aquest projecte sorgeix d’una proposta que va realitzar el tutor Andreu Cecilia Piñol 

com a tema de Treball de Fi de Grau a la intranet de l’escola. El que m’ha motivat 

més a l’hora d’escollir aquest treball, ha estat l’oportunitat de descobrir nous 

conceptes que no havia tingut l’ocasió de conèixer al llarg del grau, com per 

exemple el camp de les bateries elèctriques, l’espai d’estats i l’estimació en 

sistemes no lineals.  

A més, el procés que s’ha seguit perquè adquirís tots els coneixements necessaris 

per poder dur a terme l’objectiu principal del treball, ha estat molt entretingut, i això 

m’ha motivat a continuar amb moltes ganes el projecte.  
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3. Introducció 

3.1 Context i Motivació 

Actualment la producció d’energia genera un 87% de les emissions globals dels 

gasos que contribueixen en l’efecte hivernacle, que és la causa principal del canvi 

climàtic [1]. Tot i que les fonts d’energia renovables són cada vegada més 

utilitzades, la crema de combustibles fòssils segueix sent la principal font de molts 

països. Per deixar de dependre de les fonts d’energia no renovables hi ha molts 

factors que cal tenir en compte a part de la pròpia producció d’energia, com per 

exemple, el seu emmagatzematge i la seva distribució. Les fonts d’energia 

renovables depenen molt de les condicions meteorològiques de cada regió, i per 

assegurar un subministrament constant es necessita que l’excés d’energia 

produïda pugui ser emmagatzemada per tal d’utilitzar-se en períodes on la seva 

producció sigui escassa.  

L’aparició de bateries recarregables d’ió liti ha revolucionat la industria elèctrica, 

satisfent les seves necessitats i proporcionant noves aplicacions. A part de 

solucionar el problema d’emmagatzematge de l’excés d’energia produïda per les 

fonts renovables, ha facilitat el disseny de dispositius electrònics portàtils més petits 

i lleugers, com per exemple els ordinadors portàtils, els telèfons mòbils i les 

tauletes. Gràcies a la gran quantitat d’energia que poden subministrar per unitat de 

pes, també són utilitzades en el sector automobilístic en la producció de vehicles 

elèctrics i híbrids.   

Per potenciar al màxim l’eficiència d’aquestes bateries d’una forma segura i allargar 

el seu cicle de vida s’ha de controlar la gestió del sistema de la bateria (Battery 

Management System). La principal variable que utilitza aquest sistema perquè la 

bateria operi amb la màxima eficiència és el seu estat de càrrega. L’estat de càrrega 

d’una bateria (𝑆𝑂𝐶) proporciona la relació entre la quantitat de càrrega que es troba 

en el seu interior respecte la quantitat màxima que pot emmagatzemar quan es 

troba totalment carregada. La dificultat d’aquest procés rau en el coneixement dels 

valors que pren aquesta variable en qualsevol instant del funcionament de la 

bateria.  
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Existeixen diferents mètodes que permeten estimar el seu valor, però el que 

actualment s’utilitza en la industria és el recompte d’Amper-hora [2]. Aquest mètode 

presenta diverses limitacions, per exemple no és capaç de corregir l’estimació si 

no s’introdueixen les condicions inicials correctes, i no té en compte la incertesa ni 

el soroll del model, fet que fa incrementar l’error d’estimació a mesura que la 

simulació avança.  

3.2 Proposta 

L’objectiu principal d’aquest projecte és l’estimació de l’estat de càrrega d’una 

bateria d’ió liti mitjançant la implementació d’un Filtre de Kalman Estès. Per 

realitzar-ho es desenvoluparà un procés capaç de retornar l’estat de càrrega de la 

bateria a partir de la mesura de la tensió de la seva sortida. Aquest procés inclourà 

tant el disseny del model com l’estimació dels seus paràmetres interns i la 

sintonització dels paràmetres del filtre. Amb la finalitat d’obtenir una estimació de 

l’estat de càrrega superior a la obtinguda mitjançant els mètodes convencionals, on 

no es necessiti conèixer l’estat inicial de càrrega de la bateria i es minimitzi l’efecte 

de la incertesa i del soroll en l’estimació dels seus estats.  

3.3 Estructura de la memòria 

L’organització d’aquest document està basada en l’ordre en què es van anar 

adquirint els coneixements fins a arribar al desenvolupament complet del disseny i 

implementació d’un Filtre de Kalman Estès per estimar l’estat de càrrega d’una 

bateria de liti. Per aquesta raó, es segueix la mateixa seqüència al llarg de tota la 

memòria, on primer s’introdueixen els conceptes teòrics necessaris per realitzar 

una determinada part del projecte, i després es comprova el funcionament d’aquell 

mètode realitzant una simulació mitjançant el programa Simulink de MATLAB.  

Al capítol 4. Estimació en sistemes lineals s’introdueixen els conceptes bàsics de 

l’espai d’estats i l’estimació en sistemes lineals, que és el cas més simple 

d’estimació de variables d’estat, també es presenten diferents tipus d’observadors 

i es realitzen diverses simulacions. Al capítol 5. Estimació en sistemes no lineals, 

s’explica com realitzar estimacions en sistemes no lineals, introduint el concepte 

d’un altre tipus d’observador, el Filtre de Kalman Estès, que és el que s’utilitzarà en 

el problema final d’estimació dels estats d’una bateria de liti.  Després, al capítol 6. 

Sintonitzar el Filtre de Kalman Estès s’explica la problemàtica que presenta aquest 
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filtre i el mètode que s’utilitzarà per solucionar-la, l’algoritme genètic. A més, es 

realitzen diverses simulacions per observar la dinàmica del filtre i s’implementa el 

mètode escollit per sintonitzar els seus paràmetres. Finalment, al capítol 7. 

Aplicació en bateries de liti s’implementen tots els coneixements adquirits durant la 

realització d’aquest treball per estimar l’estat de càrrega d’una bateria de liti, el qual 

era l’objectiu principal d’aquest projecte. A l’última part de la memòria es troben els 

capítols 8. Pressupost, 9. Impacte ambiental i les Conclusions, limitacions del 

projecte i aspectes a millorar.  
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4. Estimació en sistemes lineals 

En moltes ocasions és de gran interès poder estimar els estats d’un sistema. Els 

observadors són els algoritmes que permeten estimar els estats de qualsevol 

sistema observable. Així i tot, els sistemes reals no són ideals, existeix soroll en les 

mesures i incertesa en el model matemàtic amb el qual es modelitza. Els Filtres de 

Kalman són un tipus d’observador on el seu guany és òptim en el sentit de 

minimitzar l’efecte del soroll i de la incertesa en la precisió de la estimació.  

En aquesta secció s’expliquen els fonaments de l’espai d’estats, juntament amb les 

bases del disseny d’observadors en sistemes lineals. També s’expliquen les 

característiques d’un Filtre de Kalman i finalment s’implementa un Filtre de Kalman 

en un exemple numèric.  

4.1 Introducció a l’espai d’estats 

Terminologia  

Per estudiar un sistema dinàmic, s’utilitza un model matemàtic format per un 

sistema d’equacions d’ordre n, amb m entrades 𝒖 i p sortides 𝒚 [3].  

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 

𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝑫𝒖 

(1) 

(2) 

o Ordre del sistema [n]: ens indica el nombre de variables d’estat del sistema.  

o Vector d’estat [𝑿]: vector que conté totes les variables d’estat. Permet conèixer 

com evolucionarà el sistema, en entrar-hi un senyal 𝒖. La seva trajectòria 

representa l’evolució del sistema, i les seves derivades representen cap on i a 

quina velocitat es mourà el vector d’estat.  

o Variables d’estat [𝑥𝑖]: són variables intermèdies que lliguen les entrades 𝒖 amb 

les sortides 𝒚.  

o Equacions d’estat: són n equacions diferencials del tipus �̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖.  

o Equacions de sortida: són p equacions ordinàries del tipus 𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝑫𝒖. 

o Espai d’estats: espai de dimensió n on es visualitza l’evolució en el temps del 

vector d’estat.  
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Propietats estructurals dels sistemes lineals 

A continuació s’expliquen diferents propietats que determinen el comportament de 

sistemes lineals en l’espai d’estats.  

o Estabilitat 

Les arrels del polinomi característic de la matriu 𝑨: |𝜆𝑰 − 𝑨| = 0, determinen el 

comportament del sistema. Perquè la planta sigui estable cal que tots els valors 

propis de la matriu 𝑨 siguin de part real negativa.  

o Observabilitat 

L’observabilitat és la propietat de poder determinar el vector d’estat del sistema 

a partir de la seva sortida. Un sistema d’ordre n és completament observable 

si la seva matriu d’observabilitat és de rang n:  

Matriu d’observabilitat: 𝑾𝒐 =

[
 
 
 
 

𝑪
𝑪𝑨
𝑪𝑨2

 
⋮

𝑪𝑨𝑛−1 ]
 
 
 
 

 

o Controlabilitat 

La controlabilitat és la propietat de poder dur el vector d’estat 𝑿 des d’una 

posició a una altre desitjada en un temps finit, a l’aplicar una entrada finita 𝒖. 

Si un sistema és controlable el podem portar d’un estat qualsevol, a qualsevol 

altre.  Un sistema d’ordre n és completament controlable si la seva matriu de 

controlabilitat és de rang n: 

Matriu de controlabilitat: 𝑾𝒄 = [ 𝑩 𝑨𝑩 𝑨2𝑩    … 𝑨𝑛−1𝑩 ] 

Un controlador que es pot utilitzar per a estabilitzar una planta controlable és 

𝒖 =  −𝑲𝒙, atès que escollint adientment els elements de la matriu 𝑲, és 

possible col·locar els pols del sistema realimentat resultant on es desitgi. 

L’equació global del sistema realimentat té la següent estructura:                         

�̇� = (𝑨 − 𝑩𝑲)𝒙, i per tal que el sistema realimentat sigui estable cal que           

𝑨 − 𝑩𝑲 tingui uns valors propis de part real negativa.  

La comanda de MATLAB que permet obtenir el valor de la matriu 𝑲 és 𝐾 =

𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒(𝐴, 𝐵, 𝑝), on 𝑨 i 𝑩 són les matrius de la planta del sistema i 𝑝 són els pols 

desitjats. 
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4.2 Observador de guany constant 

Un observador és un algoritme que permet estimar els estats d’un sistema �̃�, 

mitjançant la mesura de la seva sortida 𝒚. L’equació que defineix l’observador és: 

�̇̃� = 𝑨�̃� + 𝑩𝒖 − 𝑳(𝑪�̃� − 𝒚) (3) 

La matriu 𝑳 és la matriu de realimentació i ha de complir la condició que la matriu 

𝑨𝑳 = 𝑨 − 𝑳𝑪 tingui la part real dels seus valors propis negativa per garantir 

l’estabilitat del sistema global.  

Per altra banda, l’error d’observació és 𝒆 = 𝒙 − �̃�, i la seva equació diferencial 

acaba depenent de la matriu 𝑨𝑳: �̇� = �̇� − �̇̃� = 𝑨(𝒙 − �̃�) + 𝑳(𝑪�̃� − 𝑪𝒙) = 𝑨𝑳𝒆. Per 

tant, modificant la matriu 𝑳 es pot escollir com de ràpid es vol que convergeixi la 

solució.  

Per estudiar el funcionament d’un observador, s’ha decidit realitzar una simulació 

amb els següents components: 

o Planta: conté el sistema d’equacions que descriu al sistema real que es vol 

estudiar, on els paràmetres interns són:  

𝑨 =  [
1 −1
2 3

]       𝑩 =  [
1
0
]       𝑪 =  [1 0] 

o Observador: estima els estats de la planta del sistema gràcies a la 

implementació de (3). La matriu 𝑳 de guany constant es pot obtenir molt 

fàcilment amb la comanda de MATLAB 𝑳 = [𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒(𝐴′, 𝐶′, 𝑝)]′, on 𝑨 i 𝑪 són les 

matrius de la planta i 𝑝 són els pols desitjats. Com s’ha dit anteriorment els pols 

que s’han d’escollir han de complir la condició que els valors propis de la matriu 

𝑨𝑳 siguin de part real negativa, per tal que tot el sistema sigui estable. En 

aquest cas s’ha decidit imposar que els pols del sistema siguin 𝒑 =  [−1 −2], 

per tant s’obté la següent matriu 𝑳 =  [
7

−18
], i la matriu 𝑨𝑳 queda de la següent 

manera, 𝑨𝑳 = [
−6 −1
20 3

] de valors propis negatius 𝜆1 = −2 i 𝜆2 = −1, complint 

les condicions d’estabilitat exposades anteriorment.   

o Controlador: permet controlar el vector d’estat mitjançant l’aplicació d’una 

senyal 𝑢. La matriu 𝑲 es pot obtenir imposant els pols desitjats a la comanda 

de MATLAB 𝑲 = 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒(𝐴, 𝐵, 𝑝), s’ha decidit imposar els pols 𝒑 =  [−0.5 −1]. 

Per tant, s’obté la matriu 𝑲 = [5.5 6] de manera que els valors propis de    
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𝑨 − 𝑩𝑲 són 𝜆1 = −1 i 𝜆2 = −0.5.  

A la Figura 1 es mostra l’esquema de blocs amb els components que s’han descrit.  

 

 
    Figura 1. Esquema de blocs implementat. 

 

 

 
    Gràfic 1. Representació de la primera variable d'estat i de la seva estimació. 
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    Gràfic 2. Representació de la segona variable d'estat i de la seva estimació. 

Als dos gràfics es pot comprovar com s’aconsegueix que al cap d’un determinat 

temps, les estimacions realitzades per l’observador segueixin a la perfecció els 

estats reals del sistema. Aquesta simulació s’ha realitzat considerant un sistema 

ideal, sense cap classe de pertorbació desconeguda ni incertesa, de manera que 

els pols que s’han imposat s’han escollit de forma aleatòria només considerant 

l’estabilitat del sistema, i la seva modificació només influeix en la rapidesa en què 

els estats convergeixen. 

A l’hora d’estimar els estats d’un sistema real, cal tenir en compte el soroll i la 

incertesa provocats per les pertorbacions que puguin existir. Sempre existiran uns 

pols que s’adaptin millor al model, de forma que redueixin més el soroll i la incertesa 

de les pertorbacions que no pas uns altres. Per aquesta raó és necessari utilitzar 

un filtre que permeti trobar quins són els pols òptims que minimitzin l’efecte del 

soroll i de la incertesa de les pertorbacions que puguin existir.   

4.3 Filtre de Kalman 

Quan s’estimen els estats d’un determinat sistema, hi ha diferents obstacles que 

poden dificultar el seu estudi. Els aparells de mesura sempre tenen associat un 

error aleatori que és impossible d’eliminar, de manera que cap aparell pot mesurar 

de forma exacta les variables d’un sistema. Aquest error aleatori s’anomena soroll, 

i proporciona un interval de valors on és possible que es trobi el valor real de la 

mesura realitzada. D’altra banda, els models matemàtics mai representen de forma 
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exacta el comportament del sistema real que es vol estudiar, la incertesa fa 

referència a l’exactitud d’aquest model matemàtic respecte el sistema real, i en el 

model matemàtic dissenyat és representada per la introducció de pertorbacions.  

El model matemàtic d’un sistema real ve determinat per les següents expressions:  

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 + 𝒅 

𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝒏 

  (4) 

  (5) 

On 𝒏 és el senyal que representa el soroll introduït per l’aparell que mesura la 

sortida del sistema, el qual s’ha modelitzat com un senyal gaussià de mitjana zero 

i covariància 𝑹. I 𝒅 és el senyal que representa les pertorbacions del sistema, que 

s’ha modelitzat com un senyal gaussià de mitjana zero i covariància 𝑸.  

Un Filtre de Kalman és una classe d’observador que proporciona els valors òptims 

que ha de tenir la matriu 𝑳 de l’observador (3), per tal de minimitzar l’efecte del 

soroll i la incertesa en l’estimació dels estats d’un sistema. El procediment que 

segueix el Filtre de Kalman és que cada cop que rep una nova mesura de la sortida 

del sistema, la compara amb el seu valor estimat, i si són diferents corregeix 

l’estimació que ha realitzat dels estats, fins a obtenir una estimació de la sortida 

suficientment ajustada a la real. El sistema d’equacions que descriu el filtre és el 

següent [4]:  

�̇̃� = 𝑨�̃� + 𝑩𝒖 + 𝑲𝑭(𝒚 − �̃�) 

�̃� = 𝑪�̃� 

  (6) 

  (7) 

Com s’ha explicat en el capítol 4.2 Observador de guany constant, perquè l’error 

d’estimació sigui estable cal que els valors propis de la matriu [𝑨 − 𝑲𝑭𝑪] siguin de 

part real negativa.  

En funció de les matrius 𝑨, 𝑪, i de les covariances del soroll i de les pertorbacions del 

sistema (𝑸, 𝑹 respectivament), s’obté la matriu de guany 𝑲𝑭 del filtre que minimitzi la 

variància de l’error d’estimació d’estats. La matriu de guany òptima prové d’un 

procés iteratiu que consisteix en minimitzar la covariància de l’error d’estimació dels 

estats, la qual s’anomena matriu 𝑷.  

𝑷 = 𝐸[(𝒙 − �̃�)(𝒙 − �̃�)𝑇]   (8) 

Per tal de minimitzar aquesta covariància, el que es busca és dissenyar un guany 
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𝑲𝑭 que minimitzi la traça d’aquesta matriu 𝑷 [4]. La matriu de guany del filtre es 

calcula mitjançant la següent expressió:  

𝑲𝑭 = 𝑷𝑪𝑇𝑹−1   (9) 

La comanda de MATLAB que permet obtenir la matriu 𝑲𝑭, és 𝑲𝑭 =

𝑙𝑞𝑒(𝐴, 𝑄, 𝐶, 𝑄, 𝑅), i realitza el càlcul de les expressions anteriors.   

4.4 Exemple 

En aquest apartat es realitzarà el disseny i implementació d’un Filtre de Kalman 

mitjançant el programa Simulink, i posteriorment s’analitzaran els resultats 

obtinguts.  

La planta del sistema que es vol estudiar és de tercer ordre, i ve descrita pel sistema 

d’equacions següent: 

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝑢 + 𝒅 

𝑦 = 𝑪𝒙 + 𝑛 

  (10) 

  (11) 

On els valors de cada element són:  

𝑨 = [
1.1269 −0.4940 0.1129

1 0 0
0 1 0

]       𝑩 = [
−0.3832
0.5919
0.5191

]        𝑪 =  [1 0 0] 

𝑸 = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]    𝑅 = 1 

El senyal d’entrada és un senyal sinusoidal variant en el temps: 𝑢 = sin
𝑡

5
, i tant el 

senyal del soroll com el de la pertorbació són representats per un senyal que 

imposa valors aleatoris de mitjana 0 i covariància 1, perquè no afegeixin cap biaix 

al sistema.  

Si es calculen els valors propis de la matriu 𝑨, es pot comprovar que són de part 

real positiva, per tant la planta d’aquest sistema és inestable.  

𝜆1 = 0.63
𝜆2 = 0.25 + 0.34𝑗
𝜆3 = 0.25 − 0.43𝑗

 

Per estabilitzar-la s’introdueix un controlador. La selecció dels seus pols no afecta 

en la disminució de l’efecte del soroll del sistema, per aquesta raó a l’hora d’escollir-

los només s’ha tingut en compte el criteri d’estabilitat. Si s’escull com a pols desitjats 

del sistema format per la planta i el controlador els pols −1, −2 i −3, la matriu 𝑲 



Pàg. 18  Memòria 

 

  

del controlador té els valors següents: 

𝑲 = [−36.42 −1.97 −10.91] 

I es pot comprovar que els valors propis de la matriu (𝑨 − 𝑩𝑲) són: 

𝜆1 = −3
𝜆2 = −2
𝜆3 = −1

 

Al ser tots de part real negativa, el sistema en llaç tancat és estable, on l’acció de 

control del sistema ve descrita per (12). 

𝑢 =  −𝑲𝒙 + sin (
𝑡

5
) (12) 

Per estimar els estats del sistema, a l’existir presència de soroll en les mesures i 

pertorbacions en el sistema, s’utilitza un Filtre de Kalman per a minimitzar el seu 

efecte en l’estimació dels seus estats. On la matriu de guany 𝑲𝑭 del filtre té els 

següents valors: 

𝑲𝑭 = [
2.88
2.41
14.14

] 

A la Figura 2 es troba l’esquema de blocs del sistema que es volen estimar els 

estats.  

 
      Figura 2. Esquema de blocs implementat. 

Als gràfics inferiors es poden observar les estimacions que ha realitzat el filtre. Com 

es pot comprovar, aconsegueix que les estimacions realitzades segueixin la 

dinàmica dels estats reals del sistema independentment del fet que no s’imposi la 

mateixa condició inicial que tenen els estats reals. Malgrat que es comet un petit 

error en les estimacions s’ha decidit verificar la qualitat de l’estimació de cada estat 

calculant l’error quadràtic mig seguint l’equació (13). 

𝐸𝐶𝑀 = 𝐸[(𝑥 − �̃�)2] (13) 

La Taula 1 conté els resultats per a cada variable d’estat estimada.  
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 𝑥1 𝑥2 𝑥3 

𝐸𝐶𝑀 0.1653 1.0069 36.6254 

Taula 1. Error quadràtic mig.  

 
Gràfic 3. Representació de la primera variable d'estat i de la seva estimació. 

 
Gràfic 4. Representació de la segona variable d'estat i de la seva estimació. 



Pàg. 20  Memòria 

 

  

 
Gràfic 5. Representació de la tercera variable d'estat i de la seva estimació. 

Comparant els tres gràfics superiors, es pot apreciar que l’estimació del tercer estat 

no és tan encertada com la dels dos primers, no s’aconsegueix seguir la seva 

dinàmica i els valors estimats difereixen molt dels reals. A més, concorda amb els 

resultats obtinguts a la Taula 1, on l’error quadràtic mig indica que la millor estimació 

és la del primer estat del sistema. El segon estat te un valor de l’error quadràtic mig 

pròxim al primer, però el valor de l’error del tercer estat difereix molt dels altres dos.  

4.5 Limitacions del Filtre de Kalman 

A l’exemple anterior s’ha estimat de forma molt encertada els estats d’un sistema 

lineal. Tot i això, hi ha certes limitacions del filtre que s’han de tenir en compte:  

o La linealitat del model 

Un Filtre de Kalman només pot estimar els estats de sistemes lineals, ja que 

els sistemes no lineals no es poden parametritzar en format matricial, per tant 

no és possible obtenir les matrius 𝑨, 𝑩 i 𝑪 que permeten calcular la matriu de 

guany 𝑲𝑭 del filtre. Si es volen estimar els estats d’un sistema no lineal és 

necessari aplicar un altre tipus de d’observador, el Filtre de Kalman Estès. 

Aquest filtre utilitza les equacions linealitzades del sistema no lineal per estimar 

els estats del sistema. A la secció 5. Estimació en sistemes no lineals 

s’explicarà amb més detall aquest procés.   
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o La covariància del soroll i de les pertorbacions  

Un dels inconvenients del Filtre de Kalman és que se li ha d’introduir el valor 

de la covariància del soroll i de les pertorbacions perquè pugui realitzar 

l’estimació òptima dels estats d’un sistema. La covariància del soroll (𝑹) és fàcil 

d’extreure ja que prové de l’error introduït per l’aparell que mesura la sortida 

del sistema. Per obtenir el seu valor només cal calcular la covariància del 

senyal de sortida mesurat per l’aparell. En canvi, la covariància de les 

pertorbacions (𝑸) és difícil de determinar i, en general, es desconeix el seu 

valor. Per aquesta raó s’ha decidit que s’estimarà mitjançant l’aplicació d’un 

algoritme genètic, el qual s’explicarà més endavant.  
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5. Estimació en sistemes no lineals 

Per tal de controlar i analitzar un sistema, és necessari conèixer els seus estats. A 

causa que només són mesurables les sortides del sistema, cal estimar els estats a 

través d’aquestes. L’observabilitat d’un sistema dinàmic, és la propietat de poder 

determinar el seu vector d’estats a partir de la sortida del sistema. Si un sistema no 

és observable, no es poden estimar els seus estats.  

Hi ha moltes possibilitats a l’hora de dissenyar un observador, sempre i quan els 

pols de la dinàmica de l’error d’estimació segueixin sent de part real negativa, és a 

dir, que el sistema no s’inestabilitzi.  

Un observador molt utilitzat per l’estimació d’estats és el filtre de Kalman, que es 

caracteritza per proporcionar els pols òptims que ha tenir un sistema lineal per tal 

de minimitzar l’efecte del soroll de les mesures i la incertesa de les pertorbacions. 

L’inconvenient principal del Filtre de Kalman és que no es pot aplicar a sistemes no 

lineals, per aquesta raó, si es té un sistema no lineal, s’ha d’utilitzar un Filtre de 

Kalman Estès, que el que fa és linealitzar contínuament el sistema del qual es volen 

estimar els seus estats. 

En aquesta secció s’introduiran els conceptes de Filtre de Kalman Estès i 

linealització de sistemes no lineals, i s’implementarà aquest filtre en un exemple 

numèric.    

5.1 Linealització de sistemes no lineals 

La planta d’un determinat sistema es pot descriure amb el següent format genèric 

d’equacions [5]: 

�̇� = 𝒇(𝒙, 𝒖) 

𝒚 = 𝒉(𝒙, 𝒖) 

  (14) 

  (15) 

On 𝒇(𝒙, 𝒖) és un vector format per les equacions dels estats, i 𝒉(𝒙, 𝒖) és un vector 

format per les equacions de sortida del sistema. Quan 𝒇(𝒙,𝒖) o 𝒉(𝒙, 𝒖) contenen 

funcions no lineals, el sistema d’equacions és no lineal.  

Es diu que 𝒙∗ = [𝑥1
∗ … 𝑥𝑛

∗] és un punt d’equilibri, si compleix que               

𝒇(𝒙∗, 𝒖∗) = [0 … 0]𝑇, ja que  
𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= ⋯ =

𝑑𝑥𝑛

𝑑𝑡
= 0 en el punt d’equilibri del sistema, 

perquè els estats es mantenen constants independentment del temps.  
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Si un sistema no lineal es troba a prop d’un punt d’equilibri, el comportament del 

sistema no lineal al voltant d’aquest punt, és molt similar al comportament d’un 

sistema lineal. Per tant, és vàlid utilitzar el sistema linealitzat per a estudiar el 

comportament d’un sistema no lineal al voltant d’un punt d’equilibri. Quan el sistema 

es troba a prop d’un punt d’equilibri, la diferència entre el punt on es troba i el punt 

d’equilibri és el que s’anomena ∆𝑥, o �̂�. 

∆𝒙 =  [
∆𝑥1

⋮
∆𝑥𝑛

] = [
𝑥1 − 𝑥1

∗

⋮
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛

∗
] 

Si s’obté l’expressió diferencial d’aquesta equació, com que les derivades respecte 

el temps en els punts d’equilibri són nul·les, es pot simplificar de la següent manera:  

𝑑�̂�

𝑑𝑡
=

𝑑𝑥

𝑑𝑡
−

𝑑𝑥∗

𝑑𝑡
=  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
                       𝑥 ̂̇ = �̇� 

Aquestes seran les noves variables d’estat que es voldran observar en el sistema 

linealitzat del model no lineal. D’aquesta manera, linealitzant el sistema mitjançant 

series de Taylor, la representació del sistema linealitzat ve descrita per:  

∆�̇� = 𝑨∆𝒙 + 𝑩∆𝒖                       �̇̂� = 𝐀�̂� + 𝐁�̂� 

∆𝒚 = 𝑪∆𝒙                                     �̂� = 𝑪�̂� 

On 𝑨, 𝑩 i 𝑪 són les matrius que formen el sistema linealitzat [6]:  

𝑨 =  [
𝜕𝑓

𝜕𝑥
]
𝑥∗,𝑢∗

=  

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

(𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗ , 𝑢∗) …
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛

(𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗ , 𝑢∗)

… … …
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

(𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗ , 𝑢∗) …
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛

(𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗ , 𝑢∗)
]
 
 
 
 

 

𝑩 =  [
𝜕𝑓

𝜕𝑢
]
𝑥∗,𝑢∗

= 

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑢

(𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗ , 𝑢∗)

⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑢

(𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗ , 𝑢∗)]
 
 
 
 

 

𝑪 =  [
𝜕ℎ

𝜕𝑥
]
𝑥∗,𝑢∗

= [
𝜕ℎ

𝜕𝑥1
(𝑥1

∗, … , 𝑥𝑛
∗ , 𝑢∗) …

𝜕ℎ

𝜕𝑥𝑛
(𝑥1

∗, … , 𝑥𝑛
∗ , 𝑢∗)] 

5.2 Filtre de Kalman Estès 

El Filtre de Kalman Estès, segueix el mateix procediment que el Filtre de Kalman, 

però utilitza les equacions linealitzades del sistema no lineal per estimar els seus 

estats.  
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Les equacions que defineixen el Filtre de Kalman Estès són: 

�̇̃� = 𝒇(�̃�, 𝒖) + 𝑷
𝝏𝒉

𝝏𝒙
(�̃�, 𝒖)𝑇𝑹−1(𝒚 − 𝒉(�̃�, 𝒖)) 

�̇� =
𝝏𝒇

𝝏𝒙
(�̃�, 𝒖)𝑷 + 𝑷

𝝏𝒇

𝝏𝒙
(�̃�, 𝒖)𝑇 + 𝑸 − 𝑷

𝝏𝒉

𝝏𝒙
(�̃�, 𝒖)𝑇𝑹−1

𝝏𝒉

𝝏𝒙
(�̃�, 𝒖)𝑷 

(16) 

(17) 

Si s’expressen les equacions amb els paràmetres descrits a l’apartat de 

linealització, queden de la següent manera:  

�̇̃� = 𝒇(�̃�, 𝒖) + 𝑲𝑭(𝒚 − 𝒉(�̃�, 𝒖)) 

�̇� = 𝑨𝑷 + 𝑷𝑨𝑇 + 𝑸 − 𝑷𝑪𝑇𝑹−1𝑪𝑷 

(18) 

(19) 

On 𝑸 i 𝑹 són les covariàncies de les pertorbacions i del soroll respectivament.  

La matriu 𝑷 és la matriu de covariància de l’error d’estimació dels estats, i es 

caracteritza per ser una matriu simètrica i definida positiva. Els seus valors propis 

són indicadors de la qualitat de l’estimació dels estats, i com més petit sigui el seu 

valor, millor serà la qualitat d’estimació realitzada pel filtre [4]. De la mateixa 

manera, si els valors propis d’aquesta matriu tendeixen a infinit, és un indicador 

que el sistema no és observable.  

A les equacions anteriors també es pot destacar que la matriu 𝑲𝑭 prové del 

producte entre la matriu de covariància, la transposada de la matriu 𝑪 i la inversa 

de la covariància del soroll de les mesures, 𝑲𝑭 = 𝑷𝑪𝑇𝑹−1. Això comporta que a 

diferència del Filtre de Kalman, on només hi ha una única matriu 𝑲𝑭 vàlida per a 

tots els punts del sistema, en el Filtre de Kalman Estès per a cada punt de la 

trajectòria de l’observador, existirà una matriu 𝑲𝑭  diferent. Per altra banda, la 

matriu 𝑪 està composta per les derivades parcials de la funció 𝒉(𝒙,𝒖) avaluades 

en els punts de la trajectòria de l’observador, per tant la matriu 𝑷 i la seva derivada 

també variaran en funció del punt d’equilibri en el qual es trobi l’algoritme.  

5.3 Exemple 

A continuació s’implementarà un Filtre de Kalman Estès en un exemple numèric 

format pel sistema no lineal següent:  

�̇�1 = 𝑥2                                                𝒇(𝒙) = [
𝑥2

−1.5 sin 𝑥1
] 

�̇�2 = −1.5 sin 𝑥1 

𝑦 =  𝑥1                                               ℎ(𝑥) =  𝑥1 
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On la covariància del soroll en les mesures val 𝑅 = 0.2, i la covariància de les 

pertorbacions és una matriu amb els valors següents 𝑸 = [
0 0
0 0.1

]. Cal destacar 

que en aquest exemple les dues covariàncies es consideren conegudes, per tant 

no s’aplicarà cap algoritme per estimar la covariància de les pertorbacions.  

Si es linealitza el sistema no lineal que es vol analitzar s’obtenen les matrius 

linealitzades:  

𝑨 = [
0 1

1.5 cos 𝑥1
∗ 0

]                  𝑪 = [1 0] 

Per tant les equacions que descriuen el Filtre de Kalman Estès són: 

�̇̃� = [
�̃�2

−1.5 sin �̃�1
] + 𝑲𝑭(𝑦 − �̃�1) 

�̇� = [
0 1

1.5 cos �̃�1
 0

]𝑷 + 𝑷 [
0 1

1.5 cos �̃�1
 0

]
𝑇

+ [
0 0
0 0.1

] − 𝑷[1 0]𝑇0.2−1[1 0]𝑷 

(20) 

(21) 

A la Figura 3 es pot observar l’esquema de blocs del sistema.  

 
        Figura 3. Esquema de blocs implementat. 

Com es pot apreciar al gràfic inferior, el valor propi corresponent al primer estat 

tendeix gairebé a zero, ja que queda oscil·lant al voltant del 0.002 amb una amplitud 

molt petita, i l’altre valor propi oscil·la al voltant del valor 1 amb una amplitud 

superior. Tanmateix, com que els valors són suficientment petits es considera que 

el Filtre de Kalman està realitzant una estimació dels estats d’alta qualitat.  
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Gràfic 6. Evolució dels valors propis de la matriu P respecte el temps. 

Si es calcula l’error quadràtic mig de l’estimació de cada estat s’obtenen els 

següents resultats.  

  𝑥1 𝑥2 

𝐸𝐶𝑀 0.0037 0.0044 

       Taula 2. Error quadràtic mig.  

Com ja havien indicat els valors propis de la matriu 𝑷, l’estimació realitzada pel 

Filtre de Kalman Estès s’aproxima molt als valors reals dels estats, per aquesta raó 

els valors de l’error quadràtic mig són molt propers a zero. Als gràfics inferiors es 

pot visualitzar l’evolució respecte el temps de cada variable d’estat i la seva 

estimació.  

 
Gràfic 7. Representació de la primera variable d'estat i de la seva estimació.  
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Gràfic 8. Representació de la segona variable d'estat i de la seva estimació. 

6. Sintonitzar el Filtre de Kalman Estès 

Un dels inconvenients tant del Filtre de Kalman com del Filtre de Kalman Estès, és 

que per poder estimar els estats d’un sistema se li ha d’indicar el valor de la 

covariància del soroll (𝑹) i de les pertorbacions (𝑸). Els elements de la matriu de 

covariància 𝑸 no són coneguts, per aquesta raó s’han de sintonitzar. Per tal de 

trobar el valor que més s’aproximi al valor real d’aquest paràmetre, s’ha decidit 

implementar un algoritme genètic.  

6.1 Problemàtica 

Com s’ha explicat anteriorment, hi ha certs paràmetres del filtre que s’han de 

sintonitzar per tal que pugui realitzar l’estimació dels estats del sistema. La 

covariància del soroll en les mesures de la sortida del sistema és fàcil de 

determinar, a l’apartat 4.5 Limitacions del Filtre de Kalman ja s’ha explicat com es 

pot dur a terme.  

La matriu de covariància 𝑸 introduïda al filtre és difícil d’identificar, ja que els estats 

són desconeguts i es tracta d’un sistema no lineal. Per trobar-la, s’ha decidit 

plantejar-ho com un problema d’optimització, on la millor 𝑸 sigui aquella que 

minimitzi una funció objectiu a definir. A l’hora de dissenyar-la s’han tingut en 

compte dos factors:  

o El biaix entre la sortida del sistema real i la estimada 

Si la sortida estimada difereix molt de la real, vol dir que no s’estan sintonitzant 
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correctament els elements de la matriu 𝑸. Per aquesta raó, un bon indicador 

d’aquest factor seria la integral de l’error absolut entre les dues sortides, 

∫|𝑒𝑦| 𝑑𝑡, on 𝑒𝑦 = 𝑦 − �̃�.  

 

o La variància de l’error en l’estimació dels estats 

A part de disminuir l’error entre la sortida real i l’estimada, també cal tenir en 

compte la qualitat d’estimació dels estats. Com es pot observar, la matriu de 

covariància 𝑸 influeix en el càlcul de la matriu de covariància de l’error 

d’estimació, per tant un bon indicador d’aquesta característica serien els 

valors propis de la matriu 𝑷, que mostren quina és la qualitat d’estimació dels 

estats del sistema.    

Per tenir una idea global del problema i analitzar el comportament del model en 

funció del paràmetre 𝑸 del filtre, s’ha decidit realitzar diverses simulacions variant 

els valors d’aquest paràmetre. D’aquesta manera es podrà acabar de decidir quins 

són els elements que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar la funció objectiu del 

problema d’optimització.  

6.2 Experimentació 

L’esquema de blocs implementat és el mateix que el de la Figura 3 del document, 

on el sistema estava format per la planta i el Filtre de Kalman Estès. I els 

paràmetres que defineixen la planta són els mateixos que els de l’exemple de 

l’apartat 5.3 Exemple, on: 

𝒇(𝒙) = [
𝑥2

−1.5 sin 𝑥1
]           ℎ(𝑥) =  𝑥1 

S’ha imposat que la covariància del soroll en les mesures té un valor de 𝑅 = 0.01, 

i la precisió del model respecte la realitat té una covariància 𝑸 = [
0 0
0 0.5

]. 

Els components del sistema que es troben dins de la planta, formen el sistema del 

qual es volen estimar els seus estats. En aquest cas es coneixen tots els seus 

paràmetres, ja que es tracta d’un exemple que s’ha dissenyat per a la realització 

d’aquest document. Però en l’estimació d’estats d’un sistema real, es desconeix el 

valor de la seva covariància 𝑸, per aquesta raó és important saber com es 

comporta l’observador respecte aquesta variable.  
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Les equacions que defineixen el Filtre de Kalman Estès són: 

�̇̃� = [
�̃�2

−1.5 sin �̃�1
] + 𝑲𝑭(𝑦 − �̃�1) 

�̇� = [
0 1

1.5 cos �̃�1
 0

]𝑷 + 𝑷 [
0 1

1.5 cos �̃�1
 0

]
𝑇

+ 𝑸 − 𝑷[1 0]𝑇𝑅−1[1 0]𝑷 

(22) 

(23) 

On la matriu de covariància 𝑸 està formada pels següents elements: 

𝑸 = [
0 0
0 𝑞1

] 

La matriu de guany del filtre (𝑲𝑭) i la matriu de covariància de l’error d’estimació 

dels estats (𝑷) aniran variant en funció del punt en el qual s’estigui linealitzant el 

sistema. El valor de la covariància del soroll (𝑅) introduïda al filtre, es pot obtenir a 

partir de les mesures de la sortida del sistema, realitzades per l’aparell de mesura. 

En aquest exemple, el valor de la covariància 𝑸 ha estat imposat a la planta, per 

tant es coneixen els elements d’aquesta matriu a l’hora d’aplicar-ho en el Filtre de 

Kalman Estès. D’aquesta manera, a continuació s’analitza el comportament del 

model a l’ajustar aquesta matriu 𝑸 del Filtre de Kalman Estès de diferents maneres. 

S’han realitzat tres simulacions diferents amb les següents característiques:  

 

o 1ª simulació 

La matriu de covariància 𝑸 introduïda al filtre és idèntica a la matriu de 

covariància 𝑸 de la planta. Per tant l’element 𝑞1 de la matriu té un valor de 

0.5.  

 

o 2ª simulació 

La matriu de covariància 𝑸 introduïda al filtre és diferent a la matriu de 

covariància 𝑸 de la planta. Es considera que la similitud entre el model i el 

sistema real és més alta del que realment és, per tant s’introdueix una 

covariància inferior a la real. L’element 𝑞1 de la matriu de covariància 𝑸 del 

filtre té un valor de 0.001. 

 

o 3ª simulació 

La matriu de covariància 𝑸 introduïda al filtre és diferent a la matriu de 

covariància 𝑸 de la planta. Es considera que la similitud entre el model i el 

sistema real és més baixa del que realment és, per aquesta raó s’introdueix 
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una covariància superior a la real. L’element 𝑞1 de la matriu de covariància 𝑸 

del filtre té un valor de 100.  

Comparació de les estimacions realitzades 

Primera variable d’estat (𝑥1) 

 
Gràfic 9. Primera simulació, 𝑞1 = 0.5.  

 
Gràfic 10. Segona simulació, 𝑞1 = 0.001. 
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Gràfic 11. Tercera simulació, 𝑞1 = 100. 

Amb la primera variable d’estat la diferència gairebé no és perceptible, ja que s’ha 

considerat que l’equació és perfecta a l’imposar que els dos primers elements de 

la matriu de covariància 𝑸 són igual a zero. No obstant això, si es comparen els 

gràfics 10 i 11 es poden apreciar algunes diferències. Al Gràfic 10, en ser la 

covariància massa petita respecte a la real, es pot observar que l’estimació no 

acaba d’arribar als valors de molts pics de les oscil·lacions de la variable real. En 

canvi, al Gràfic 11, es pot observar com l’estimació sí que és capaç d’arribar a 

aquests punts. Però es formen petites oscil·lacions en aquests pics, a causa que 

el valor de la covariància 𝑸 indicat és massa elevat respecte el seu valor real.  

A la Taula 3 es troben els resultats de l’error quadràtic mig de l’estimació de la 

primera variable. Es pot observar com el valor de 𝑞1 que minimitza aquest error és 

el que coincideix amb el valor real de la covariància.   

 𝑞1 = 0.5 𝑞1 = 0.001 𝑞1 = 100 

𝐸𝐶𝑀 6.0416 · 10−4 0.0011 0.0011 

Taula 3. Error quadràtic mig. 
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Segona variable d’estat (𝑥2) 

 
Gràfic 12. Primera simulació, 𝑞1 = 0.5. 

 
Gràfic 13. Segona simulació, 𝑞1 = 0.001. 
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Gràfic 14. Tercera simulació, 𝑞1 = 100.  

A la segona variable d’estat s’obté el mateix comportament observat a la primera 

variable, però de forma més notòria. Si es comparen el Gràfic 13 i el Gràfic 14, es 

pot veure més fàcilment que anteriorment quin és l’efecte de la covariància 𝑸 sobre 

l’estimació dels estats. En aquest cas, a la segona simulació, es pot apreciar que 

hi ha un biaix en l’estimació a les zones dels pics de la variable real del sistema, 

l’estimació no és capaç de seguir-los i no arriba als màxims i mínims relatius de la 

variable real. En canvi, a la tercera simulació es minimitza el biaix entre l’estimació 

i el valor real, arribant als valors de tots els pics, però amb una covariància massa 

elevada. 

Com es pot observar als resultats obtinguts a la Taula 4, el valor de 𝑞1 que 

minimitza l’error quadràtic mig d’aquest estat és el que coincideix amb el valor real.  

 𝑞1 = 0.5 𝑞1 = 0.001 𝑞1 = 100 

𝐸𝐶𝑀 0.0046 0.0061 0.0359 

Taula 4. Error quadràtic mig. 
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Valors propis de la matriu de covariància de l’error d’estimació dels estats  

 
Gràfic 15. Primera simulació, 𝑞1 = 0.5. 

 
Gràfic 16. Segona simulació, 𝑞1 = 0.001. 
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Gràfic 17. Tercera simulació, 𝑞1 = 100. 

Comparant els tres gràfics es pot apreciar que a l’augmentar la covariància 𝑸 també 

augmenta el valor del segon valor propi de la matriu 𝑷. Aquesta matriu és un 

indicador de la qualitat de l’estimació dels estats, i com més grans són els seus 

valors propis implica una major variància en l’estimació dels estats que s’està 

realitzant. D’aquesta manera, es pot concloure que com més elevats són els 

elements de la matriu de covariància 𝑸 respecte del seu valor real, la variància de 

l’error augmenta. Per tant com més petit sigui el valor de 𝑞1 introduït, més petita 

serà aquesta variància.  

Integral de l’error d’estimació de la sortida del sistema (∫ 𝑒𝑦 𝑑𝑡) 

 
Gràfic 18. Primera simulació, 𝑞1 = 0.5. 
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Gràfic 19. Segona simulació, 𝑞1 = 0.001. 

 
Gràfic 20. Tercera simulació, 𝑞1 = 100. 

Com es pot observar a la Taula 5, en incrementar el valor dels elements de la matriu 

de covariància 𝑸, l’error d’estimació de la resposta disminueix. Tanmateix, com es 

pot veure al Gràfic 20, és molt probable que aquest fet sigui degut a que quan la 

covariància és molt elevada les àrees positives s’anul·len amb les negatives i 

acaben retornant un resultat molt proper a zero.  

 𝑞1 = 0.5 𝑞1 = 0.001 𝑞1 = 100 

𝐸 [∫𝑒𝑦𝑑𝑡] 0.0347 0.0734 0.0121 

Taula 5. Mitjana de l'error d'estimació de la sortida. 
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Per evitar aquest efecte s’agafarà com a indicador del biaix entre la sortida del 

sistema i la seva estimació la integral del valor absolut de l’error. Com es pot veure 

a la Taula 6, aquest indicador no és tan sensible a l’efecte descrit anteriorment, 

però sí que reflecteix la dinàmica de què en disminuir el valor de 𝑞1, l’estimació 

s’esbiaixa del valor de la sortida real.  

 𝑞1 = 0.5 𝑞1 = 0.001 𝑞1 = 100 

∫|𝑒𝑦|𝑑𝑡 7.9361 8.2511 7.7014 

Taula 6. Integral del valor absolut de l'error. 

6.3 Funció objectiu 

Com s’ha vist anteriorment, la covariància 𝑸 introduïda en el filtre de Kalman Estès, 

influeix notòriament en l’estimació dels estats d’un sistema. Una covariància 

excessivament elevada disminueix el seu biaix, però augmenta la variància de 

l’estimació dels estats, tal i com indiquen els valors propis de la matriu de 

covariància de l’error d’estimació dels estats (𝑷). En canvi, una covariància massa 

petita retorna un error massa elevat entre la resposta del sistema mesurada y la 

resposta estimada, ja que no permet controlar correctament el biaix entre la sortida 

real i l’estimada. Al Gràfic 21 s’hi ha representat de forma més clara aquest 

comportament.  

 
Gràfic 21. Comportament de l'error i la matriu de covariància dels estats respecte la matriu 𝑸. 

Tenint en compte els efectes que té sobre l’estimació d’estats el fet de no escollir 

correctament els elements de la matriu de covariància 𝑸 del filtre, s’ha decidit 

dissenyar una funció objectiu que sigui capaç de relacionar aquests efectes amb el 
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valor dels elements d’aquesta matriu de covariància.  

Valorant els resultats anteriors, la funció objectiu que s’ha decidit implementar és: 

𝐽(𝑞1) = ∫|𝑒𝑦|𝑑𝑡  + 10|𝜆𝑚à𝑥(𝑷)| (24) 

Com que es volen estimar els estats d’un sistema no lineal, aquesta funció és no 

lineal i no convexa. Per aquesta raó s’ha implementat un algoritme genètic que 

proporcioni el valor òptim que minimitzi aquesta funció objectiu. L’algoritme 

retornarà el valor de l’element 𝑞1 que s’haurà d’introduir a la matriu de covariància 

𝑸 en el Filtre de Kalman Estès. 

6.4 Algoritme Genètic 

Un algoritme evolutiu és un procés iteratiu i estocàstic que treballa amb un conjunt 

d’individus el qual s’anomena població, on cada individu representa una possible 

solució del problema que es vol resoldre. L’algoritme genètic és un tipus d’algoritme 

evolutiu, que parteix d’una població generada aleatòriament, i avança creant 

generacions successives obtenint millors individus en cada generació [7]. 

Aquest algoritme va ser desenvolupat per John Holland el 1975, i el va presentar 

com un mètode heurístic basat en el principi de selecció natural de Darwin, molt útil 

per trobar solucions aproximades a problemes d’optimització no lineals. L’objectiu 

de l’algoritme és localitzar l’espai on es troba la millor solució del problema 

d’optimització, és a dir la que minimitzi el valor de la funció objectiu.  

Els trets més importants de l’algoritme genètic són els següents: 

o És un algoritme estocàstic, aquesta aleatorietat permet estudiar un espai de 

solucions factibles molt ampli per tal de trobar una solució que s’aproximi el 

millor possible al punt òptim.  

o En cada iteració treballa amb una població de punts, millorant així les 

possibilitats de trobar l’òptim global i evitant que doni per bo un òptim local. A 

més, d’aquesta manera pot recombinar les solucions i obtenir-ne de millors. 

o Es pot aplicar per resoldre problemes d’optimització amb o sense restriccions, 

i la funció objectiu pot ser discontinua, no lineal, no diferenciable, multimodal, 

etc. Permetent trobar òptims globals de problemes molt complexes.  
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Com s’ha mencionat anteriorment, la terminologia de l’algorisme genètic està 

basada en el procés de selecció natural de l’evolució biològica. A continuació 

s’exposa el vocabulari més utilitzat per descriure els components de l’algoritme: 

o Funció objectiu: funció que es vol optimitzar.  

o Espai: on es troba el conjunt de solucions factibles del problema 

d’optimització. 

o Població: conjunt de solucions factibles del problema.   

o Individu: solució factible del problema. 

o Cromosoma: informació “genètica” que utilitza l’algoritme. Un cromosoma 

està subdividit en gens. 

o Fenotip: expressió del cromosoma en termes del model.  

o Gens: vectors amb les entrades dels individus.  

o Puntuació d’un individu: el seu valor de la funció objectiu. 

o Diversitat: distancia mitjana entre els individus de la població. 

o Pares: individus seleccionats de la població actual per crear els de la següent 

generació. 

o Fills: descendents de la generació anterior, han de tenir millors o iguals 

característiques que els pares. 

 

Figura 4. Flowchart de l’algoritme genètic.  

A la Figura 4 es pot observar el procés que segueix un algoritme genètic fins a 

arribar a la solució òptima. S’inicia creant una població inicial de cromosomes de 

manera aleatòria, de gran diversitat perquè es pugui generar qualsevol solució de 

l’espai. A continuació s’avalua el valor de la funció objectiu de cada individu de la 

població, i a partir d’aquí, es repeteixen els següents passos iterativament per fer 

evolucionar la població cap a la millor solució: 

o Selecció: se seleccionen els individus que es reproduiran de manera aleatòria 

tenint en compte la puntuació de cada individu de la població. Els individus amb 

millor puntuació, tenen més probabilitat de ser seleccionats.  
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o Reproducció: es creen descendents a partir dels individus seleccionats. 

Consisteix en la realització de dos processos, el primer és la recombinació, on 

es creuen els cromosomes dels individus seleccionats per formar la 

descendència. Després mitjançant el procés de mutació, es canvien algunes 

característiques dels pares de manera aleatòria per formar la nova generació.  

o Avaluació: s’avalua la puntuació dels nous individus.  

o Substitució: Se substitueixen els individus de l’anterior generació pels de la 

nova generació creada. 

A l’hora d’implementar un algoritme genètic cal tenir en compte que en ser un model 

estocàstic, l’aplicació de l’algoritme no garanteix que es trobi l’òptim global del 

problema. Per tal d’assegurar que el punt trobat per l’algoritme s’aproximi molt a 

l’òptim global de la funció objectiu, interessa disposar d’una gran diversitat de 

població que permeti a l’algoritme cercar la solució en una regió gran de l’espai. 

Consegüentment, la seva eficiència respecte a altres mètodes depèn de la mida 

de la població que s’estudiï en cada iteració. En general interessarà tenir una gran 

diversitat de població, però això comportarà que el nombre d’iteracions a realitzar i 

el temps fins a trobar la millor solució pel problema siguin elevats. Per tant, abans 

d’aplicar-lo cal analitzar si amb les eines d’optimització convencionals és possible 

trobar un òptim global del problema, ja que si és així, aquestes seran més ràpides 

i arribaran a un resultat més exacte.   

6.5 Exemple 

Finalment, s’ha implementat l’algoritme genètic al model del capítol 6.2 

Experimentació, per comprovar si és capaç de retornar un valor pròxim al real. Per 

implementar-ho s’ha necessitat la funció 𝑔𝑎 del paquet 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑜𝑙𝑏𝑜𝑥 de 

MATLAB. I s’ha introduït la funció objectiu dissenyada anteriorment, amb les 

següents condicions de disseny de l’algoritme [8]:  

o 𝑙𝑏 = 0. Límit inferior de les entrades de l’algoritme (valors possibles de 𝑞1). S’ha 

limitat a zero perquè les covariàncies no poden tenir valors negatius.  

o 𝑢𝑏 = [ ]. Límit superior de les entrades de l’algoritme (valors possibles de 𝑞1), 

com es pot observar no s’ha limitat a cap valor.  

o 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 10−6. Determina el marge de tolerància respecte les 

restriccions anteriors.  
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o 𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 2000 𝑠. Temps màxim en segons de duració de l’algoritme.  

o 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =  10−6. L’algoritme s’atura si el millor valor de la funció 

objectiu al cap del nombre de generacions indicat a l’opció 

𝑀𝑎𝑥 𝑆𝑡𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 varia menys de 10−6 decimals.  

o 𝑀𝑎𝑥 𝑆𝑡𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 10. L’algoritme s’atura si el millor valor de la funció 

objectiu varia menys del que s’indica a l’opció de 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, en 10 

generacions o més.  

o 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 20. Nombre d’individus que s’estudien en cada generació.  

Després d’introduir aquestes condicions, s’han realitzat diverses simulacions, ja 

que s’ha comprovat que l’algoritme no sempre convergeix cap al mateix valor. Els 

resultats que s’han obtingut es troben a la Taula 7. Com es pot observar, tot i que 

l’algoritme no sempre convergeixi cap al mateix valor, els valors que retorna són 

del mateix ordre, i l’error quadràtic mig de cada variable és molt similar per a tots 

els valors de 𝑞1 que ha retornat l’algoritme.  

𝑞1 
Millor valor de la 

funció objectiu 
𝐸𝐶𝑀 𝑥1 𝐸𝐶𝑀 𝑥2 

0.3897 8.0963 6.1368 · 10−4 0.0047 

0.4164 8.0965 6.0922 · 10−4 0.0046 

0.4996 8.0969 6.2351 · 10−4 0.0048 

0.5174 8.0969 6.2634 · 10−4 0.0049 

Taula 7. Resultats obtinguts. 

Al Gràfic 22 es pot observar el procés que ha seguit l’algoritme genètic durant el 

problema d’optimització. Com es pot apreciar, a mesura que avança l’algoritme el 

millor valor de la funció objectiu va disminuint, fins que no s’aconsegueix millorar 

més el seu valor. Es considera que l’algoritme ha convergit quan la mitjana dels 

valors de la funció objectiu que prenen els individus d’una generació coincideix amb 

el millor valor de la funció objectiu que s’ha obtingut.  
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Gràfic 22. Evolució dels valors de la funció objectiu de la primera simulació. 
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7. Aplicació en bateries de liti 

7.1 Introducció 

Les bateries de liti tenen moltes aplicacions sobretot en el sector automobilístic i 

l’electrònic, gràcies a que tenen una gran densitat d’energia, és a dir, són un tipus 

de bateria molt lleuger que proporciona una gran quantitat d’energia. Aquesta 

característica és ideal per a dispositius portàtils com per exemple telèfons mòbils, 

o també per a objectes que necessitin una gran quantitat d’energia per unitat de 

pes, com els automòbils. A més, gràcies a que el liti és el metall més electronegatiu 

de la taula periòdica, aquestes bateries tenen un gran potencial electroquímic i 

poden subministrar grans quantitats de corrent.  

A principis del 1970 es van començar a comercialitzar les primeres bateries de liti 

no recarregables (Lithium-Metal Batteries). El 1980 es va descobrir que si 

s’intentava recarregar aquest tipus de bateries apareixien dendrites a l’ànode 

(format per liti metàl·lic) que acabaven foradant el separador que separava l’ànode 

i el càtode, provocant un curtcircuit. Aquest curtcircuit feia augmentar ràpidament 

la temperatura de la bateria i es desfeien els components que la formaven. Per 

solucionar aquest problema es va substituir el material de l’ànode per ions de liti, 

que són més estables que el liti metàl·lic si es treballa dins dels límits de corrent i 

voltatge de la bateria. L’any 1991, Sony va començar a comercialitzar les primeres 

bateries de ió-liti (Lithium-ion Batteries) recarregables [9].  

Actualment, les bateries de liti estan formades per quatre components:  

o Ànode: és l’elèctrode negatiu, generalment és un òxid de metall.  

o Càtode: és l’elèctrode positiu, format per derivats del carboni, com per exemple 

el grafit. 

o Electròlit: és una mescla líquida formada per carbonats i sals de liti dissoltes 

[10].  

o Separador: separa l’ànode i el càtode per evitar curtcircuits que malmetin la 

bateria [19].  

Quan la bateria es descarrega els ions de liti es desplacen de l’ànode al càtode a 

través de l’electròlit i el separador. A l’ànode es du a terme la reacció d’oxidació 

següent [11]:  
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𝐶6𝐿𝑖 → 6𝐶(𝑔𝑟à𝑓𝑖𝑡) + 𝐿𝑖+ + 𝑒− (25) 

I al càtode es du a terme la reacció de reducció (26).  

𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− → 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 (26) 

Quan la bateria es carrega el procés es produeix a la inversa, tal i com es pot veure 

a la Figura 5. On la reacció redox sencera que es produeix és la representada a 

(27), d’esquerra a dreta quan es descarrega i de dreta a esquerra quan es carrega: 

𝐶6𝐿𝑖 + 𝐶𝑜𝑂2 ⇄ 6C+ L𝑖𝐶𝑜𝑂2 (27) 

 
       Figura 5. Representació del procés de descàrrega de la bateria. 

Un inconvenient de les bateries de ió-liti és que no toleren una sobrecàrrega o 

descàrrega excessiva, la bateria sempre s’ha de trobar dins dels límits d’operació 

ja que sinó es tornen inestables i són fàcilment inflamables, de manera que 

s’accelera la degradació del sistema [11]. Per aquesta raó necessiten un sistema 

de gestió de la bateria (Battery Management System) molt complex que asseguri 

que la bateria sempre es trobi dins de les condicions òptimes de treball.   

Per realitzar una bona gestió de la bateria i assegurar que opera dins dels rangs 

de seguretat, és important poder conèixer de forma exacta quin es el seu estat de 

càrrega. L’estat de càrrega (𝑆𝑂𝐶), és la relació entre la quantitat de càrrega que hi 

ha emmagatzemada dins de la bateria respecte la quantitat de càrrega màxima que 

té la bateria quan es troba completament carregada. L’expressió que permet 

calcular-lo és l’expressada a (28), on 𝐶𝑛 és la capacitat de la bateria i 𝐼𝐿 el seu 

corrent.  

𝑆𝑂𝐶 =  −∫
𝐼𝐿
𝐶𝑛

 𝑑𝑡 (28) 

 

  



Estimació d’estats en bateries de liti a través de Filtres de Kalman  Pàg. 45 

 

 

7.2 Model de la bateria 

Per estimar l’estat de càrrega d’una bateria existeixen molts mètodes. El més 

utilitzat és el mètode de recompte d’Amper-hora, o mètode de Coulomb, ja que és 

el mètode més simple, i es basa en resoldre en llaç obert l’equació (28). Si no se li 

introdueixen les condicions inicials de l’estat de càrrega de la bateria, aquest 

mètode no és capaç d’estimar correctament l’estat de càrrega actual. Per aquesta 

raó només s’utilitza quan la bateria es troba completament carregada o 

descarregada. D’altra banda, considera que l’aparell de mesura és ideal, i al no 

tenir en compte el soroll que aquest introdueix, l’error d’estimació incrementa al 

llarg del temps [2].  

Un mètode més complex és el d’utilitzar el model d’equacions electroquímic que 

mesura la densitat dels electròlits de dins de la bateria per estimar el seu estat de 

càrrega. Aquest mètode proporciona l’estat de càrrega real de la bateria, ja que 

mesura la proporció d’elements químics que es troben a l’interior [2]. No s’utilitza 

perquè és molt difícil conèixer aquests valors, i és un mètode complex d’identificar 

i calibrar.  

Per altra banda, també s’utilitzen xarxes neuronals per estimar l’estat de càrrega 

de les bateries. Són mètodes d’alta precisió, però utilitzen models molt complexos 

que necessiten un temps d’execució molt elevat, i necessiten moltes dades per 

poder ser entrenats [12].  

Finalment, un altre procediment que també s’utilitza és el del disseny d’un circuit 

equivalent que simuli el comportament d’una bateria real [13]. Existeixen molts tipus 

de circuits equivalents, però una bona opció per modelitzar la dinàmica d’una 

bateria de liti és implementar el circuit representat a la Figura 6. Pel fet que és un 

mètode que presenta un bon intercanvi entre precisió i complexitat, s’ha decidit 

escollir-lo per realitzar l’estimació de l’estat de càrrega de la bateria. Cal destacar 

que com més resistències i condensadors té en paral·lel, millor descriu el 

comportament de la bateria, però com que això dificulta l’estimació dels paràmetres 

interns, s’ha decidit implementar només un bloc d’aquests dos elements en 

paral·lel. 

 



Pàg. 46  Memòria 

 

  

D’aquest circuit, es pot extreure el sistema d’equacions que descriu la dinàmica de 

la bateria. 

 
Figura 6. Circuit equivalent RC del model de la Bateria de Liti. 

𝐶𝐷 i 𝑅𝐷 són el condensador i la resistència de difusió, 𝑅0 és la resistència interna, 

𝐶𝑛 és la capacitat nominal de la bateria, 𝐼𝐿 és el corrent de descàrrega de la bateria, 

𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 és la tensió de sortida de la bateria i 𝑈𝑜𝑐 és una tensió de circuit obert que té 

una relació directa amb l’estat de càrrega de la bateria (𝑆𝑂𝐶). L’equació que 

relaciona l’estat de carrega amb aquesta tensió, ve proporcionada pel fabricant, i 

normalment té una estructura similar a la de (32): 

𝑈𝑜𝑐 = 𝑎1𝑆𝑂𝐶5 + 𝑎2𝑆𝑂𝐶4 + 𝑎3𝑆𝑂𝐶3 + 𝑎4𝑆𝑂𝐶2 + 𝑎5𝑆𝑂𝐶 + 𝑎6 (32) 

A l’hora de dissenyar el model s’han tingut en compte les següents simplificacions:  

o El valor de les resistències internes és constant, (no augmenta amb l’ús de la 

bateria). 

o La capacitat de la bateria, 𝐶𝑛, varia molt lentament al llarg del temps.  

o El valors de la resistència 𝑅𝐷 i del condensador 𝐶𝐷  són coneguts.  

o L’estimació dels paràmetres es realitza quan la bateria es troba a la zona de 

descàrrega nominal, per tant es pot considerar que el voltatge 𝑈𝑜𝑐 es manté 

constant durant tota l’estimació. Al Gràfic 23 hi ha representada la dinàmica de 

la corba de descàrrega d’una bateria.  

𝑅0 

𝑈𝑜𝑐 

𝐼𝐿 

𝑅𝐷 𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 

𝐶𝐷 

�̇�𝐷 = −
𝑈𝐷

𝑅𝐷𝐶𝐷
+

𝐼𝐿
𝐶𝐷

 

𝑆𝑂𝐶̇ = −
1

𝐶𝑛
𝐼𝐿 

𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = 𝑈𝑜𝑐 − 𝑅0𝐼𝐿 − 𝑈𝐷 

(29) 

(30) 

(31) 
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Gràfic 23. Corba de descàrrega d'una bateria [14]. 

La derivada de l’equació del senyal de sortida de la bateria serà de gran utilitat 

durant el procés d’estimació dels seus paràmetres interns, ja que amb ella és 

possible eliminar la dependència de variable 𝑈𝐷 de la sortida del sistema. Per 

aquesta raó, a continuació s’explica el seu desenvolupament.  

�̇�𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = �̇�𝑜𝑐 − 𝑅0𝐼�̇� − �̇�𝐷   (33) 

Com que la tensió 𝑈𝑜𝑐 es considera constant, la seva derivada és nul·la.  

�̇�𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = −𝑅0𝐼�̇� +
𝑈𝐷

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

= −𝑅0𝐼�̇� +
(𝑈𝑜𝑐 − 𝑅0𝐼𝐿 − 𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡)

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

 

�̇�𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = −𝑅0𝐼�̇� +
(𝑈𝑜𝑐 − 𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡)

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

(𝑅𝐷+𝑅0)𝐼𝐿
𝑅𝐷𝐶𝐷

 

  (34) 

  (35) 

Finalment, s’arriba a una expressió en format matricial on els paràmetres que es 

volen estimar queden a la dreta de l’equació.  

�̇�𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

] + [−
𝐼𝐿

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�

1

𝑅𝐷𝐶𝐷
] [

𝑅0

𝑈𝑜𝑐
]   (36) 

7.3 Estimació dels paràmetres interns d’un sistema 

Per realitzar l’estimació dels paràmetres interns de la bateria s’ha utilitzat el mètode 

del descens del gradient. La sortida del sistema que es vol analitzar es pot 

expressar com el següent format matricial.  

𝑌 =  𝛹𝜃 (37)  

On 𝛹 són senyals mesurables i 𝜃 són els paràmetres interns desconeguts que es 

volen estimar.  

La funció que descriu a l’estimador és l’expressada a (38), on l’estimació dels 

paràmetres desconeguts depèn de l’error d’estimació de la sortida (𝑒𝑦 = 𝑌 − Φ�̃�): 
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𝑌                                𝛹 

�̇̃� = 𝛾Φ𝑇(𝑌 − Φ�̃�) (38)  

I el paràmetre 𝛾 determina com de ràpid convergirà l’estimació al valor real. 

Es considera que s’ha arribat a una estimació correcta quan l’error d’estimació dels 

paràmetres desconeguts tendeix a zero. L’error d’estimació d’aquests paràmetres 

ve definit per l’expressió de (39).   

𝑒𝜃 = �̃� − 𝜃 (39)  

Si es calcula la seva derivada, 𝜃 representa els paràmetres interns els quals són 

constants, per tant desapareix de l’expressió, i com es pot observar, això implica 

que perquè es consideri que el valor de l’estimació ha convergit, només cal 

comprovar que la seva derivada tingui una dinàmica estable. Una anàlisi més 

exhaustiva sobre les característiques d’aquest algoritme es pot trobar a [15].  

𝑒�̇� = �̇̃� (40) 
 

7.4 Estimació dels paràmetres interns de la bateria 

Si es compara (37) amb l’expressió en forma matricial de (41), es pot comprovar 

que no tenen el mateix format. Per altra banda, no es coneixen els valors de la 

derivada de la sortida del sistema, per aquesta raó, no es pot aplicar directament 

el mètode del descens del gradient en aquesta equació. Derivar la sortida del 

sistema numèricament és molt sensible al soroll, per tant no s’ha considerat 

aquesta opció. Per facilitar la comprensió de l’algoritme, es considera que l’equació 

(41) es pot escriure com (42), on aquesta té un format diferent al de (37). 

�̇�𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

] + [−
𝐼𝐿

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�

1

𝑅𝐷𝐶𝐷
] [

𝑅0

𝑈𝑜𝑐
] 

�̇� = 𝑓(𝑥) + Φ(𝑥)𝜃 

(41) 

(42) 

Per solucionar aquest conflicte, s’ha seguit el procediment que s’explica a l’article 

[15], on s’utilitza un filtre lineal passa baixos abans d’aplicar el mètode del descens 

del gradient per obtenir l’expressió desitjada, tal i com es pot observar a 

continuació. 

�̇� = 𝑓(𝑥) + Φ(𝑥)𝜃 

[�̇�]𝑓 − [𝑓(𝑥)]𝑓 = [Φ(𝑥)]𝜃 

𝐻(𝑠)[[�̇�]𝑓 − [𝑓(𝑥)]𝑓] = 𝐻(𝑠)[Φ(𝑥)]𝜃 

(43) 

(44) 

(45) 
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Com es pot observar a (45), gràcies a haver aplicat el filtre, s’arriba a una expressió 

similar a la de (37). El filtre passa-baixos és un filtre de primer ordre de la forma 

𝐻(𝑠) =
1

𝑠+𝜆
. On el paràmetre 𝜆 marca la dinàmica del filtre, i es pot escollir en funció 

de quant es vol filtrar. Les equacions que descriuen el filtre en l’espai d’estats són 

les següents.  

�̇� = −𝜆(𝑧 + 𝑥) − 𝑓(𝑥) 

𝑌 = 𝑧 + 𝑥 

�̇� = −𝜆𝛹 + 𝛷𝑇 

(46) 

(47) 

(48) 

Mitjançant l’ús dels mètodes anteriors s’ha realitzat l’estimació dels paràmetres 𝑅0, 

𝑈𝑜𝑐 i 𝐶𝑛  d’una bateria de liti de les següents característiques:  

𝑅0 = 0.2 Ω        𝑅𝐷 = 0.2 Ω        𝐶𝐷 = 0.3 𝐶       𝐶𝑛 = 800 𝐴𝑠 

On els coeficients del polinomi que descriu la relació entre el 𝑈𝑜𝑐 i el 𝑆𝑂𝐶 són: 

𝑎1 = 0.76    𝑎2 = −3.72    𝑎3 = 6.15    𝑎4 = −3.64    𝑎5 = 1.26    𝑎6 = 3.42 

L’esquema de blocs implementat es troba a la Figura 7, on la planta del sistema 

correspon a la bateria de liti a la qual se li volen estimar els paràmetres interns. Per 

estimar els paràmetres interns de la bateria s’han hagut de realitzar dues 

simulacions diferents, ja que no tots els paràmetres necessitaven el mateix nivell 

d’excitació. Els paràmetres 𝑅0 i 𝑈𝑜𝑐 necessiten un perfil de corrent variant amb el 

temps, en canvi l’estimació de la capacitat 𝐶𝑛 necessita un corrent constant per 

poder simular correctament la dinàmica de la derivada de l’estat de càrrega de la 

bateria.  

 
Figura 7. Esquema de blocs implementat. 
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Primera simulació 

En aquesta simulació s’han estimat els paràmetres interns 𝑅0 i 𝑈𝑜𝑐 de la bateria. 

Per poder realitzar-ho de forma correcta, s’ha hagut d’aplicar un senyal d’entrada 

(𝐼𝐿) que no fos constant, per tal que s’assemblés a les situacions reals a les quals 

es pot trobar una bateria de liti. En aquest cas el senyal que s’ha aplicat és una 

entrada graó que repeteix la seqüència [3 1 −4 2 −1]. Per altra banda, s’ha 

introduït una funció de transferència (𝐻(𝑠) =
1

5𝑠+1
), perquè els canvis de valor de 

la intensitat fossin més suaus i així els valors que pren la seva derivada no fossin 

tan elevats. Al Gràfic 24 es troba representat el senyal d’entrada del sistema. 

 
Gràfic 24. Senyal d'entrada. 

A continuació es descriuen les equacions dels components de l’esquema de blocs 

de la Figura 7 per a aquesta simulació.  

o Planta 

Conté els valors reals dels paràmetres de la bateria, i les seves equacions 

d’estats. A partir de la derivada de l’equació que defineix la sortida, s’obtenen 

els paràmetres Φ i 𝜃 que s’utilitzen per estimar els valors dels elements que 

formen la bateria.  

�̇�𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

] + [−
𝐼𝐿

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�

1

𝑅𝐷𝐶𝐷
] [

𝑅0

𝑈𝑜𝑐
] 

�̇� = 𝑓(𝑥) + Φ(𝑥)𝜃 

(49) 

(50) 

Per tant, la planta també conte els vectors següents:  
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𝑓(𝑥) = [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

]         Φ(𝑥) = [−
𝐼𝐿

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�

1

𝑅𝐷𝐶𝐷
]         𝜃 =  [

𝑅0

𝑈𝑜𝑐
]         

 

o Filtre passa-baixos 

Realitzant diverses experimentacions s’ha escollit un paràmetre 𝜆 = 8 ja que 

era el que millor filtrava la resposta. Les equacions que s’han implementat són 

les inferiors: 

�̇� = −8(𝑧 + 𝑥) − [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

]    

𝑌 = 𝑧 + 𝑥 

Ψ̇ = −8Ψ + [−
𝐼𝐿

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�

1

𝑅𝐷𝐶𝐷
]
𝑇

 

(51) 

(52) 

(53) 

  

o Estimador de paràmetres 

Després de realitzar diverses simulacions s’ha considerat utilitzar un valor de 

𝛾 diferent per a cada paràmetre a estimar, ja que no eren igual de sensibles 

respecte aquest valor, i els paràmetres presentaven escales de valors 

diferents. Per aquesta raó, 𝛾 es tracta d’una matriu on a les seves diagonals 

conté el valor aplicat a cada paràmetre, com es pot observar a continuació.  

𝛾 = [
𝛾𝑅0

0

0 𝛾𝑈𝑜𝑐

] = [
1 0
0 0.1

] 

I l’equació de l’estimador que s’ha implementat és: 

�̇̃� = [
1 0
0 0.1

]Ψ𝑇(𝑌 − Ψ�̃�) (54) 
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Gràfic 25. Comparació 𝑅0 i �̃�0. 

 
Gràfic 26. Comparació 𝑈𝑜𝑐 i �̃�𝑜𝑐. 

En els dos gràfics es pot apreciar com tot i desconèixer l’estat inicial del paràmetre, 

s’arriba a una estimació molt precisa. En el cas de la tensió 𝑈𝑜𝑐, es pot verificar el 

que s’ha dit anteriorment sobre la seva dinàmica, la qual es pot considerar que 

adopta un valor constant al llarg del temps, i si es calcula l’error quadràtic mig de la 

seva estimació s’obté un valor de 4.7323 · 10−5, el qual és molt petit. A la Taula 8 

es troben els resultats de l’estimació del paràmetre 𝑅0, on es pot veure que l’error 

relatiu és molt baix per tant el valor obtingut per l’estimació és molt encertat.  

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 [Ω] 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó [Ω] 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑢 [%] 

𝑅0 0.2000 0.2025 1.25 

Taula 8. Resultats de l'estimació del paràmetre 𝑅0. 
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Com s’ha dit anteriorment, es considera que els valors de les resistències no varien 

al llarg del cicle de vida de la bateria. Per aquesta raó, aquesta simulació només 

caldria realitzar-la el primer cop que es volen estimar els seus estats. Tot i això, si 

en algun moment el valor d’aquest paràmetre canviés, es podria repetir 

l’experimentació per tornar a calibrar el model.  

Segona simulació 

En aquesta segona simulació s’ha estimat la capacitat nominal 𝐶𝑛 de la bateria de 

liti. Per obtenir una estimació precisa dels estats del sistema és molt important 

poder conèixer el seu valor en qualsevol instant, ja que aquest paràmetre tendeix 

a disminuir molt lentament al llarg del cicle de vida de la bateria. Per tant, s’ha de 

comprovar que el seu valor no ha canviat significativament cada certs períodes de 

temps, per tal de disminuir l’error d’estimació dels estats del sistema.  

En aquest cas, s’ha decidit introduir un senyal d’entrada que tendís a un valor 

constant, perquè d’aquesta manera s’aconseguia que el valor de la derivada de 

l’estat de càrrega (𝑆𝑂𝐶̇ ) tingués un valor constant. Si no no era possible que 

l’algoritme convergís a un valor de capacitat nominal determinat. El senyal 

d’entrada que s’ha introduït és una entrada graó amb un valor final de 0.5 𝐴, on 

també se li ha inclòs la mateixa funció de transferència que en la primera simulació, 

per tal de reduir els valors que pren la derivada de la intensitat. Al Gràfic 27 es pot 

observar la dinàmica del senyal d’entrada descrit.  

 
Gràfic 27. Senyal d'entrada. 
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Per obtenir l’estimació de la capacitat nominal de la bateria, s’ha d’estimar la 

derivada del seu estat de càrrega i aïllar la capacitat nominal de (55).  

𝑆𝑂𝐶̇ = −
1

𝐶𝑛
𝐼𝐿 (55) 

A continuació es descriuen les equacions dels components de l’esquema de blocs 

de la Figura 7 per a aquesta simulació.  

o Planta 

La bateria de Liti segueix tenint les mateixes característiques que la de la 

simulació anterior, per tant s’han introduït els mateixos valors. Tenint en compte 

que en aquest cas el valor de 𝑅𝐷 ja és conegut, només s’ha d’estimar el 

paràmetre 𝑈𝑜𝑐, l’equació de la derivada de la 𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 s’ha d’escriure amb el 

següent format:  

�̇�𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

−
𝐼𝐿𝑅0

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�𝑅0 ] + [

1

𝑅𝐷𝐶𝐷
] [𝑈𝑜𝑐] (56) 

Comparant-la amb l’equació �̇� = 𝑓(𝑥) + 𝛷(𝑥)𝜃, es poden extreure els 

paràmetres següents, que són introduïts a la planta del model:  

𝑓(𝑥) = [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

−
𝐼𝐿𝑅0

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�𝑅0]           Φ(𝑥) = [

1

𝑅𝐷𝐶𝐷
]          𝜃 =  [𝑈𝑜𝑐]   

 

o Filtre passa-baixos 

El paràmetre 𝜆 que s’ha utilitzat és el mateix que en la simulació anterior, ja 

que seguia filtrant correctament la resposta. En aquest cas, les equacions que 

s’han implementat són: 

�̇� = −8(𝑧 + 𝑥) − [−
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡

𝑅𝐷𝐶𝐷
−

𝐼𝐿
𝐶𝐷

−
𝐼𝐿𝑅0

𝑅𝐷𝐶𝐷
− 𝐼�̇�𝑅0]    

𝑌 = 𝑧 + 𝑥 

Ψ̇ = −8Ψ + [
1

𝑅𝐷𝐶𝐷
]
𝑇

 

(57) 

(58) 

(59) 

  

o Estimador de paràmetres 

Després de realitzar diverses simulacions s’ha considerat utilitzar un valor de  

𝛾𝑈𝑜𝑐
= 0.1 per a l’estimació del paràmetre 𝑈𝑜𝑐, i 𝛾𝑆𝑂𝐶̇ = 2, per a l’estimació de 

l’estat de càrrega. Per estimar la capacitat de la bateria cal estimar el seu estat 
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de càrrega a partir de l’estimació de la tensió 𝑈𝑜𝑐, per tant l’estimador de 

paràmetres contindrà dues funcions objectiu:  

o Per l’estimació de la tensió 𝑈𝑜𝑐: 

�̇̃� = 0.1Ψ𝑇(𝑌 − Ψ�̃�) (60) 

o Per l’estimació de l’estat de càrrega: 

𝑆𝑂�̃�̇ = 2(𝑈𝑜𝑐 − �̃�) (61) 

 
Gràfic 28. Comparació 𝑈𝑜𝑐 i �̃�𝑜𝑐. 

Tant en l’estimació de la tensió 𝑈𝑜𝑐, com en la del 𝑆𝑂𝐶̇ , es pot apreciar com tot i 

desconèixer l’estat inicial dels paràmetres, s’arriba a una estimació molt exacta. 

 
Gràfic 29. Comparació 𝑆𝑂𝐶̇  i 𝑆𝑂�̃�̇ . 
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Gràfic 30. Comparació 𝑆𝑂𝐶 i 𝑆𝑂�̃�. 

 
Gràfic 31. Comparació 𝑆𝑂𝐶 i 𝑆𝑂�̃�. 
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Gràfic 32. Comparació 𝐶𝑛 i �̃�𝑛.  

 𝑈𝑜𝑐  [𝑉] 𝑆𝑂𝐶̇  𝑆𝑂𝐶 𝐶𝑛 [𝐴𝑠] 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 3.7443 −6.2500 · 10−4 0.5656 800 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó 3.7454 −6.2426 · 10−4 0.5675 800.9381 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑢 [%] 2.9378 0.1184 0.3359 0.1173 

Taula 9. Resultats obtinguts.  

Tal i com es pot veure a la Taula 9 l’error relatiu de l’estimació de la capacitat 

nominal de la bateria és inferior al 1%, per tant aquest mètode proporciona un 

resultat molt exacte d’aquest paràmetre i permetrà obtenir estimacions de l’estat de 

càrrega molt ajustades al seu valor real mitjançant el Filtre de Kalman Estès.  
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7.5 Aplicació del Filtre de Kalman Estès 

Després d’haver estimat els paràmetres interns de la bateria es pot implementar el 

Filtre de Kalman Estès, introduït i explicat en el capítol 5. Estimació en sistemes no 

lineals, per estimar el seu estat de càrrega. L’esquema de blocs del sistema està 

format pels elements que apareixen a la Figura 8. 

 
Figura 8. Esquema de blocs implementat. 

Com s’ha explicat anteriorment, la bateria ve descrita pel sistema no lineal següent:  

�̇�𝐷 = −
𝑈𝐷

𝑅𝐷𝐶𝐷
+

𝐼𝐿
𝐶𝐷

 

𝑆𝑂𝐶̇ = −
1

𝐶𝑛
𝐼𝐿 

𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙,𝑡 = 𝑈𝑜𝑐 − 𝑅0𝐼𝐿 − 𝑈𝐷 

(62) 

(63) 

(64) 

Per tant la planta del sistema conté els següents vectors: 

𝒇(𝒙) =

[
 
 
 −

𝑈𝐷

𝑅𝐷𝐶𝐷
+

𝐼𝐿
𝐶𝐷

−
1

𝐶𝑛
𝐼𝐿 ]

 
 
 

      ℎ(𝑥) =  𝑈𝑜𝑐 − 𝑅0𝐼𝐿 − 𝑈𝐷 

La covariància del soroll en les mesures introduïda per l’aparell que mesura la 

tensió de sortida de la bateria té un valor de 𝑅 = 0.01. I la covariància de les 

pertorbacions és una matriu amb els següents valors 𝑸 = [
0.01 0
0 0.01

]. 

Per altra banda, si es linealitza el sistema no lineal s’obtenen les matrius 

linealitzades:  

𝑨 = [−
1

𝑅𝐷𝐶𝐷
0

0 0

]         𝑪 = [−1 5𝑎1𝑆𝑂𝐶4 + 4𝑎2𝑆𝑂𝐶3 + 3𝑎3𝑆𝑂𝐶2 + 2𝑎4𝑆𝑂𝐶 + 𝑎5] 

Per tant, les equacions que descriuen a l’observador del sistema són les del Filtre 

de Kalman Estès, i prenen aquest valors:  
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�̇� =

[
 
 
 −

𝑈𝐷

𝑅𝐷𝐶𝐷
+

𝐼𝐿
𝐶𝐷

−
1

𝐶𝑛
𝐼𝐿 ]

 
 
 

  + 𝑲𝑭(𝑦 − (𝑈𝑜𝑐 − 𝑅0𝐼𝐿 − 𝑈𝐷)) 

�̇� = 𝑨𝑷 + 𝑷𝑨𝑻 + [
𝑞1 0
0 𝑞2

] − 𝑷𝑪𝑻𝑹−𝟏𝑪𝑷 

(65) 

(66) 

On la matriu de guany del filtre prové del càlcul 𝑲𝑭 = 𝑷𝑪𝑇𝑹−1. 

Abans d’aplicar el Filtre de Kalman Estès cal sintonitzar els paràmetres 𝑸 i 𝑅 del 

filtre. Per trobar la covariància 𝑅 només s’ha de calcular la covariància de les 

mesures realitzades a la sortida del sistema quan se li aplica una entrada constant 

per tal que la pròpia variació de la senyal no afecti al càlcul de la covariància. S’ha 

introduït un senyal d’entrada constant de 𝐼𝐿 = 2𝐴, i s’ha calculat la covariància de 

la sortida del sistema mitjançant la comanda de MATLAB 𝑐𝑜𝑣(𝑌), la qual aplica a 

𝑌 l’expressió de (67). 

𝑐𝑜𝑣(𝑌) =
1

𝑁 − 1
∑(𝑌𝑖 − 𝜇𝑌)

𝑁

𝑖=1

 (67) 

On 𝑁 és el nombre de mesures del vector sortida del sistema i 𝜇𝑌 és la seva mitjana. 

Del càlcul anterior s’ha obtingut que la covariància introduïda per l’error de mesura 

de l’aparell té un valor de 𝑅 = 0.0112, per tant aquest serà el valor que s’introduirà 

al filtre. 

A continuació, per sintonitzar la matriu de covariància 𝑸 del filtre cal aplicar un 

algoritme genètic, introduït i explicat en el capítol 6.4 Algoritme Genètic, que 

proporcioni els dos elements òptims de la matriu de covariància que minimitzin el 

valor de la funció objectiu de l’algoritme. Tenint en compte l’anàlisi que s’ha realitzat 

a la secció 6.3 Funció objectiu, s’ha escollit una funció similar a la dissenyada en 

aquest apartat. Com es veurà en els resultats d’aquesta secció, en aquest cas el 

valor absolut de la integral de l’error de la sortida del sistema i el valor propi més 

gran de la matriu 𝑷 no difereixen tant en escala com en l’exemple sintètic del capítol 

6.5 Exemple, per aquesta raó s’ha decidit no escalar els dos components de la 

funció objectiu. D’aquesta manera, la funció objectiu que es vol minimitzar té 

l’estructura següent:   

𝐽(𝑞1, 𝑞2) = ∫|𝑒𝑦|𝑑𝑡  + |𝜆𝑚à𝑥(𝑷)| (68) 
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Com es pot observar a (68), es necessiten estimar dos elements de la matriu de 

covariància 𝑸, per tant les condicions introduïdes a l’algoritme genètic s’han 

d’adaptar a aquest sistema. A continuació hi ha les condicions que s’han introduït, 

que si es comparen amb les introduïdes a la simulació de l’apartat 6.5 Exemple, es 

pot apreciar que són més complexes per tal d’assegurar que l’algoritme proporcioni 

el valor òptim dels dos paràmetres del filtre que es volen sintonitzar.  

o 𝑙𝑏 = [0,0].  

o 𝑢𝑏 = [ ].  

o 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 10−6.  

o 𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 2000 𝑠.  

o 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =  10−7.  

o 𝑀𝑎𝑥 𝑆𝑡𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 25.  

o 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 30.  

Al Gràfic 33 es pot observar el procés que ha seguit l’algoritme genètic durant el 

problema d’optimització.  

 
Gràfic 33. Evolució dels valors de la funció objectiu de la primera simulació. 

Després d’introduir aquestes condicions, s’han realitzat diverses simulacions, per 

analitzar quins valors retornava l’algoritme. Els resultats que s’han obtingut es 

troben a la Taula 10. Es pot apreciar que, tot i que l’algoritme no sempre convergeixi 

cap al mateix valor, l’error quadràtic mig de cada variable és molt similar per a tots 

els valors de 𝑞1 i 𝑞2 obtinguts. A més, es pot observar que l’algoritme estima millor 
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el valor de 𝑞2 que no pas el de 𝑞1, ja que s’aproxima més al valor teòric que s’ha 

introduït a la planta. Això pot ser degut al fet que la sortida del sistema sigui més 

sensible a les pertorbacions del 𝑆𝑂𝐶 que a les de la tensió 𝑈𝐷, per aquesta raó la 

variació del paràmetre 𝑞1 no afecta la sortida del sistema i l’algoritme genètic no és 

capaç de recuperar el valor d’aquest paràmetre amb exactitud. Aquest fenomen no 

afecta l’objectiu del projecte, perquè l’estimació de la variable d’estat 𝑆𝑂𝐶 no es 

veu afectada.  

𝑞1 𝑞2 

Millor valor de 

la funció 

objectiu 

𝐸𝐶𝑀 𝑈𝐷 𝐸𝐶𝑀 𝑆𝑂𝐶 

0.6499 0.0194 2.0294 6.5689 · 10−5 3.2885 · 10−3 

0.7479 0.0234 2.0295 6.8808 · 10−5 3.3078 · 10−3 

0.3407 0.0065 2.0296 5.7895 · 10−5 3.2885 · 10−3 

0.5759 0.0143 2.0293 6.3808 · 10−5 3.2839 · 10−3 

Taula 10. Resultats obtinguts. 

Així i tot, cal destacar que en un cas real d’estimació d’estats d’una bateria de liti, 

per escollir quins valors de 𝑞1 i 𝑞2 cal introduir al filtre de Kalman, no es pot utilitzar 

el resultat de l’error quadràtic mig, perquè com que no es coneixen els estats reals 

del sistema no es podria calcular. Per aquesta raó, l’elecció s’ha de fer tenint en 

compte els valors dels paràmetres que proporcionin el millor valor de la funció 

objectiu més baix.  

7.6 Simulació numèrica 

Finalment, després d’haver obtingut els valors dels paràmetres interns del model 

de la bateria i d’haver sintonitzat els paràmetres del Filtre de Kalman, s’arriba a 

l’última part del procés on s’estimarà l’estat de càrrega de la bateria mitjançant un 

Filtre de Kalman Estès i es comparà el resultat amb l’estimació obtinguda 

mitjançant el mètode de recompte d’Amper-hora.  

Per realitzar l’estimació s’utilitzaran els elements 𝑞1 = 0.5759 i 𝑞2 = 0.0143 que són 

els que han proporcionat el valor més baix de la funció objectiu de les quatre 

simulacions que s’han realitzat a l’apartat anterior de la memòria. D’aquesta 

manera, les equacions del filtre tenen el format següent:  
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�̇� =

[
 
 
 −

𝑈𝐷

𝑅𝐷𝐶𝐷
+

𝐼𝐿
𝐶𝐷

−
1

𝐶𝑛
𝐼𝐿 ]

 
 
 

  + 𝑲𝑭(𝑦 − (𝑈𝑜𝑐 − 𝑅0𝐼𝐿 − 𝑈𝐷)) 

�̇� = 𝑨𝑷 + 𝑷𝑨𝑻 + [
0.5759 0

0 0.0143
] − 𝑷𝑪𝑻0.0112−1𝑪𝑷 

(69) 

(70) 

Als gràfics inferiors es troben representats els resultats obtinguts amb els valors de 

𝑞1 i 𝑞2 escollits.  

 
Gràfic 34. Primera variable d'estat. 

 

 
Gràfic 35. Segona variable d'estat. 
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Al Gràfic 35 es poden comparar l’estimació realitzada pel Filtre de Kalman Estès i 

l’estimació proporcionada pel mètode de recompte d’Amper-hora, amb el valor real 

de l’estat de càrrega en cada instant. Com es pot observar, el Filtre de Kalman 

Estès aconsegueix retornar una estimació molt aproximada de l’estat de càrrega 

real de la bateria, sense haver-li d’introduir l’estat de càrrega inicial d’aquesta. En 

canvi, el mètode de recompte d’Amper-hora, no és capaç de corregir la seva 

estimació a l’introduir-li un estat inicial de càrrega que no coincideix amb el real. A 

més, perquè realitzi una estimació acceptable també cal que se li indiqui el valor 

real de la capacitat de la bateria, que a la pràctica no és possible, a part de les 

seves condicions inicials.   

 
Gràfic 36. Valors propis de la matriu 𝑷. 

 
Gràfic 37. Evolució del valor absolut de la integral respecte el temps. 
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Al Gràfic 36, s’ha representat l’evolució dels valors propis de la matriu de 

covariància de l’error d’estimació dels estats. Es pot apreciar com el valors de 𝑞1 i 

𝑞2 proporcionats per l’algoritme genètic retornen uns valors propis molt pròxims a 

zero, 𝜆1 = 0.0171 i 𝜆2 = 0.0144. Aquests resultats corroboren l’avaluació realitzada 

anteriorment de l’estimació proporcionada pel Filtre de Kalman Estès, i verifiquen 

la qualitat de l’estimació realitzada pel filtre. A més el valor final de la integral del 

valor absolut de l’error de l’estimació de la senyal de sortida del sistema és 

∫|𝑒𝑦|𝑑𝑡 = 2.0123, i es pot considerar acceptable.    
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8. Pressupost 

En aquest apartat es realitza una valoració econòmica del pressupost d’aquest 

projecte, el qual es pot dividir en dos parts, els costos materials i els costos de 

personal.  

Costos materials 

A l’hora de calcular els costos materials s’ha tingut en compte l’adquisició de 

llicencies de software per estudiants, i l’equip informàtic el qual es considera que té 

una vida útil d’aproximadament 6 anys.  

Materials Preu [€] 
Vida útil 

[mesos] 
Ús [mesos] € 

Ordinador 720 72 5 50 

Llicència MATLAB [16] 69 - - 69 

Llicència Office [17] 69 - - 69 

   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝐼𝑉𝐴 188 

   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (21% 𝐼𝑉𝐴) 227.48 

Taula 11. Costos materials. 

Costos de personal 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han realitzat de forma continuada 

les següents activitats. 

o Aprenentatge: lectura d’articles i altres fonts bibliogràfiques per entendre les 

bases teòriques d’aquest projecte. S’ha realitzat aquesta activitat 3 hora cada 

setmana.  

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 3
ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
· 13 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠 = 39 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠.  

o Reunions de seguiment: per aclarir conceptes i introduir-ne de nous, a part de 

revisar el que s’ha fet fins aleshores. S’ha realitzat una reunió 

aproximadament de dues hores cada setmana.  

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 2
ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
· 17 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠 = 34 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠. 

o Realització de simulacions: s’ha posat en pràctica els conceptes apresos al 

llarg del projecte. Les simulacions on s’implementava l’algoritme genètic han 
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ocupat gran part del temps de desenvolupament de l’última part del treball.  

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 15
ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
· 6 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠 = 90 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠. 

o Realització d’informes: cada dues setmanes s’ha anat resumint tots els 

conceptes en petits informes.  

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 4
ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒
· 6 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠. 

o Transport: gran part de les reunions s’han realitzat de manera presencial, per 

tant un cop per setmana durant 3 mesos s’han realitzat 2 viatges en transport 

públic.  

𝑁º 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 2
𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖ó
· 12 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 = 24 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠. 

o Redacció de la memòria: a les últimes setmanes s’ha posat en comú tota la 

feina s’ha realitzat durant el projecte.  

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 40
ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
· 2.5 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠 = 100 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠. 

Activitats 𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 € 

Aprenentatge 39 8 312 

Reunions 34 8 272 

Simulacions 90 8 720 

Informes 24 8 192 

Transport 241 1.1352 27.24 

Memòria 100 8 800 

  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝐼𝑉𝐴 2323.24 

  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (21% 𝐼𝑉𝐴) 2811.12 

Taula 12. Costos de personal. 

Al tractar-se d’un projecte de caire teòric, com es pot observar els costos materials 

són gairebé negligibles respecte els costos de personal. El cost global del treball té 

un valor de 3038.60 €.  

  

 
1 Número de viatges realitzats.  
2 €/𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒 [18]. 
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9. Impacte ambiental 

Per a la realització d’aquest projecte, totes les tasques que s’han desenvolupat han 

estat d’aprenentatge, de recerca d’informació, de disseny i d’anàlisi de models 

mitjançant MATLAB. Per aquesta raó es considera que té un impacte ambiental 

mínim, on només es podria tenir en compte l’efecte de l’electricitat que ha consumit 

l’ordinador amb el qual s’han dut a terme totes les tasques, i l’ús del paper per 

realitzar alguns exercicis i per a la impressió d’algun article.  

L’ordinador portàtil amb el que s’han desenvolupat totes les tasques consumeix 

aproximadament 60 𝑊, per tant si es tenen en compte les hores que ha estat 

utilitzat al llarg del projecte (un total d’aproximadament 287 hores), el seu consum 

global ha estat de 17.22 𝑘𝑊ℎ.  

A llarg termini, aquest projecte pot tenir un impacte ambiental positiu, ja que millora 

l’eficiència d’unes bateries que són la base de l’emmagatzematge d’energia 

provinent de fonts renovables. Fent possible la independència de la societat de les 

fonts d’energia no renovables, les quals són molt contaminants.   
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Conclusions, limitacions del projecte i aspectes a millorar 

Un cop finalitzat el projecte es pot concloure que s’ha aconseguit complir l’objectiu 

principal del treball, que consistia en l’estimació de l’estat de càrrega d’una bateria 

de liti, mitjançant el disseny i implementació d’un Filtre de Kalman Estès. Per 

realitzar-ho, s’han adquirit tots els coneixements necessaris sobre la teoria d’espai 

d’estats i d’estimació en sistemes. I s’han anat implementant els diferents passos 

del procediment en petites simulacions fins a arribar al sistema complet de la 

bateria d’ió liti. 

Ha estat possible verificar que aquest algoritme és capaç de recuperar l’estat de 

càrrega actual de la bateria, independentment del coneixement o no del seu estat 

inicial i de l’existència de soroll i pertorbacions en el sistema. Això suposa un gran 

avantatge respecte el recompte d’Amper-hora, el mètode més utilitzat actualment 

en la industria, que només és capaç de retornar una estimació ajustada de l’estat 

de càrrega de la bateria si es coneix el seu estat inicial.  

Per altra banda, el projecte presenta certes limitacions per a la seva implementació. 

La primera és que la duració de l’algoritme genètic és molt elevada. Mitjançant la 

variació d’alguna de les seves condicions s’ha intentat que l’algoritme convergís al 

cap d’una duració de la simulació raonable, i que proporcionés un resultat ajustat 

al teòric. Així i tot, si en un futur es continués amb el treball, es podria realitzar un 

estudi més exhaustiu de totes les condicions per obtenir el coneixement suficient 

per millorar l’eficiència de l’algoritme.  

Un altre aspecte que es podria millorar és el nombre de passos que s’han de 

realitzar per obtenir l’estat de càrrega del sistema. El procediment que s’ha de 

seguir per estimar l’estat de càrrega d’una bateria de liti tal i com s’ha dissenyat en 

aquest treball és el següent, on cada punt requereix la realització d’una simulació 

diferent.  

1. Estimar el valor de la resistència interna, 𝑅0. Aquest pas només s’ha de 

realitzar el primer cop que s’estimen els estats d’una determinada bateria. 

2. Estimar el valor de la capacitat nominal, 𝐶𝑛. S’ha d’estimar cada cert temps, 

per comprovar si la capacitat ha disminuït significativament.  

3. Mesurar la covariància del soroll, 𝑅, introduït per l’aparell que mesura la 
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sortida.  

4. Implementar l’algoritme genètic per sintonitzar el paràmetre 𝑸 del filtre.  

5. Estimar l’estat de càrrega de la bateria a través del Filtre de Kalman Estès.   

Com es pot veure és un procediment extens que requereix molta atenció per part 

de l’usuari que el du a terme. Si s’aconseguís elaborar un algoritme que realitzés 

de forma automàtica tot aquest seguit de passos, disminuiria possibles errors 

introduïts pel factor humà, i a més seria més còmode i ràpid d’implementar.  
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