
 - 1 - 

ÍNDEX MEMÒRIA 

Índex memòria ......................................................................................... 1 

Resum ..................................................................................................... 3 

Resumen .................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................... 3 

Capítol 1: Introducció ........................................................................... 5 

1.1. Formula Student: EUETIB e-Tech Racing ......................................... 5 

Capítol 2: Sistemes ............................................................................... 6 

2.1. Tren de potència .......................................................................... 7 

2.2. Sistemes de seguretat ................................................................ 11 

2.3. Sensòrica ................................................................................. 12 

2.3.1. Pedaleria ............................................................................. 12 

2.3.2. Volant ................................................................................ 13 

2.3.3. Sensors de velocitat ............................................................. 13 

2.3.4. Acceleròmetre i giroscopi ....................................................... 15 

2.3.5. Altres sensors ...................................................................... 16 

2.4. Control i comunicacions .............................................................. 17 

2.4.1. Inversors ............................................................................ 17 

2.4.2. Centraleta ........................................................................... 19 

Capítol 3: Anàlisi de les dades experimentals ..................................... 26 

3.1. Transmissió .............................................................................. 27 

3.2. Direcció .................................................................................... 32 

3.3. Dinàmica del vehicle .................................................................. 39 

Capítol 4: Conclusions ........................................................................ 41 

Capítol 5: Extensions futures .............................................................. 42 

Capítol 6: Bibliografia ......................................................................... 43 

6.1. Referències bibliogràfiques .......................................................... 43 

6.2. Bibliografía de Consulta .............................................................. 43 

Capítol 7: Pressupost .......................................................................... 44 

 





 - 3 - 

RESUM  

Aquest projecte es centra en l‟estudi del comportament dinàmic del vehicle i tots 

els elements que el fan possible, així com la programació de la centraleta i 

adquisició de sensors i altres variables amb la finalitat d‟extreure resultats dels 

tests realitzats amb el cotxe. 

RESUMEN  

Este proyecto se centra en el estudio del comportamiento dinámico del vehículo y 

todos los elementos que lo hacen posible, así como la programación de la 

centralita i adquisición de sensores i otras variables con la finalidad de extraer 

resultados de los test realizados con el coche. 

ABSTRACT 

This project focuses on the study of the dynamic behavior of the vehicle and 

each of the elements that make it possible, as well as the ECU programming and 

data and sensor acquisition in order to extract results of the tests made. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Formula Student: EUETIB e-Tech Racing 

La Formula Student és una competició internacional on estudiants de diferents 

camps de l‟enginyeria d‟Universitats d‟arreu el mon formen un equip amb la 

missió de dissenyar, construir i testejar un monoplaça de competició amb 

finançament i recursos obtinguts pel propi equip, majoritàriament gràcies a la 

col·laboració de empreses que s‟interessen pel projecte. 

Els esdeveniments celebrats a diferents països son l‟objectiu final on es valora la 

feina de l‟equip, tant en la part de disseny de totes les parts i en la optimització 

de costos, com en el comportament dinàmic del cotxe en diferents proves tipus 

acceleració, pas per corba… 

Per poder fer competir el cotxe en les proves dinàmiques cal que abans superi 

l‟escrutini conforme compleix la normativa. 

Es pot decidir si realitzar un vehicle elèctric o un de combustió. Gran part de la 

normativa és comuna per ambdues meditats. 

L‟associació FSAE publica una normativa cada any que acostuma a patir 

variacions respecte l‟any anterior. En aquesta normativa es marquen unes 

directrius per el disseny de xassís, suspensions, transmissió… 

En la part elèctrica i electrònica també marquen uns límits en quant a tensió, 

potència, … i unes guies per el disseny de dispositius i sistemes, així com 

validacions que ha de fer la centraleta. 

 

El cotxe realitzat el curs 2014-2015, Will-e, és el primer vehicle funcional de 

l‟equip EUETIB e-Tech Racing. 
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CAPÍTOL 2:  

SISTEMES 

En aquest capítol es tractaran les parts del cotxe que es relacionen amb la 

tracció i el control d‟aquesta. 

Si realitzem una visió general dels elements en el mateix sentit en el que es 

transmet la potència el primer punt que trobem és l‟emmagatzemament 

d‟energia, en aquest cas de tipus elèctrica, en bateries. D‟aquesta forma tenim la 

possibilitat de disposar d‟energia que no depengui de l‟abastiment de la xarxa. 

Aquesta potència que es consumeix de les bateries va directe als inversors per 

adequar i modular la senyal elèctrica de forma que pugui ser aprofitada per els 

motors trifàsics síncrons d‟imants permanents. Mitjançant aquest actuador hem 

aconseguit transformar l‟energia per poder propulsar el vehicle. 

Aquesta potència generada en l‟eix es caracteritza per una elevada velocitat i un 

parell baix, en comparació amb el que requereix el monoplaça a roda. S‟ha de 

transmetre de l‟eix a la roda adaptant-la mitjançant una transmissió reductora de 

relació fixe. Aquest moviment rotatiu s‟ha de transmetre mitjançant un palier a la 

boixa i finalment a la roda, els quals es mouen en relació amb el xassís degut al 

sistema de suspensions. 

Tots aquests sistemes tenen associat un camp d‟estudi específic i amb una 

complexitat molt elevada segons el grau d‟especialització i exactitud que es 

vulgui aconseguir. 
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2.1. Tren de potència 

El tren de potència d‟un vehicle esta format per tots els elements que permeten 

que s‟auto-propulsi. En el nostre cas consta de: 

 Rodes (llantes + pneumàtics) 

 Conjunt boixa – mangueta 

 Suspensió (trapezis, molles, amortidors, balancins…) 

 Paliers 

 Transmissió (corona, cadena, pinyó) 

 Motors elèctrics 

 Inversors 

 Bateries 

 

Començant per les rodes, aquestes marquen en gran part el comportament 

dinàmic del vehicle. Això és degut a que, a part de suportar el pes del vehicle, 

han de proporcionar la tracció longitudinal suficient en l‟acceleració i la frenada. 

Tot això sumat a les forces laterals que apareixen en les corbes i que marquen la 

diferència entre traçar la trajectòria o l‟aparició d‟efectes com l‟oversteer i 

l‟understeer. 

La ciència darrera dels pneumàtics (en concret) orientada a competició és 

majoritàriament empírica i depèn de molts factors, alguns els quals son molt 

difícils de concretar o fins i tot mesurar. Entre aquests es troben la temperatura 

del cautxú, la pressió d‟inflat, l‟amplada del pneumàtic, la velocitat, les càrregues 

verticals, longitudinals i laterals, l‟alineació de la roda (paràmetres com camber, 

toe, caster)… 

Precisament quant el cotxe es mou la part en contacte amb l‟asfalt (l‟empremta) 

és la que veu més irregularitats i variacions en aquesta superfície com poden ser 

del imperfeccions del propi terreny, temperatura, humitat… 

En el nostre cas podem caracteritzar part del comportament del pneumàtic 

mitjançant uns assajos realitzats pel FSAE Tire Test Consortium on es varien i 

mesuren paràmetres com pressió, temperatures, càrregues longitudinals, laterals 

i normals, moment alineant, velocitat… 

Aquestes dades ben tractades permeten aproximar el comportament del 

pneumàtic en unes determinades condicions, el que en la fase de disseny és 

essencial. 
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Figura 2.1. Fotografia de la roda posterior amb el conjunt boixa-mangueta, palier i 

braços de suspensió 

 

La suspensió és l‟altre element que juntament amb els pneumàtics determina el 

comportament dinàmic del vehicle, sobre tot en pas per corba. 

No te influència directa en la transmissió del parell de gir des dels motors fins a 
les rodes, però si que determina com es comportaran aquestes en quant al 

repartiment de les càrregues sobre les quatre rodes. 

 

 

Figura 2.2. Fotografia general de la part mecànica del tren de potència 
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La transmissió implementada és un sistema reductor de pinyó i corona dentat 

unit per una cadena, on el nombre de dents és de 19 – 76 respectivament, 

donant una relació 1:4, que va ser determinada segons els paràmetres de 

velocitat màxima del motor i parell nominal. 

 

Els motors serien el primer element de la part elèctrica del tren de potència. 

Aquests son de la casa Mavilor, model MA-55 i com a paràmetres més importants 

hi ha la velocitat màxima de 6000 rpm, el parell nominal que és de 31.6 Nm i el 

parell de pic arriba fins a 190 Nm. 

 

 

Figura 2.3. Esquema del circuit de potència 

 

Els inversors són de la marca Infranor model XtraPulsPAC-400/100. Aquests 

implementen els algoritmes de control per produir i modular la trifàsica que 

necessita el motor. 

Els paràmetres més importants a configurar a l‟inversor són: 

 Tensió de treball, i límits 

 Corrent nominal i màxima 

 Trames PDO de la comunicació CAN, direcció d‟esclau i velocitat de 

comunicació 

S‟han dissenyat i construït uns accessoris per poder refrigerar els IGBTs 

mitjançant aigua, reduint així l‟espai que ocupava el dissipador per convecció 

forçada i millorant l‟eficiència. 

 

Tota aquesta energia ve donada per un bus de continua de 518 V de valor mig, 

140 cel·les en sèrie de 3.7 V de tensió nominal cadascuna i 12,5 Ah, amb una 

capacitat de descàrrega de 15C continus i fins a 25C de pic. Aquestes bateries 

estan contingudes en una caixa anomenada battery package o accumulator 

container. 

 

Dintre del package les cel·les s‟agrupen en els anomenats stacks que no poden 

excedir els 120 V ni els 6 MJ. 
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Aquestes agrupacions de cel·les han de poder desconnectar-se fàcilment i sense 

l‟ús d‟eines unes de les altres, pel que hi ha els connectors de manteniment. 

D‟aquesta forma, si cal treballar en alguna cel·la es pot desconnectar el stack i 

extreure‟l. 

Les pestanyes de les cel·les estan unides mitjançant cargols M4. 

 

A sobre de les cel·les, a la meitat superior del package hi trobem ubicada tota 

l‟electrònica de control i monitorització: 

 Fusible 

 AIRs (Accumulator Isolation Relay) 

 Relé i resistències de pre-càrrega 

 Circuit driver dels AIRs 

 Màster del sistema de monitorització de les cel·les 

 Sistema de monitorització de l‟aïllament 

 Circuit indicador de presència d‟alta tensió 

 

 

Figura 2.4. Renderitzat del package amb la tapa semitransparent 
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2.2. Sistemes de seguretat 

Com hem vist en el package estem parlant d‟una tensió elevada (tot i que encara 

entra dins del rang de “baixa tensió”) que pot ser molt perillosa. Per aquest 

motiu hi ha tot un sistema encarregat de la seguretat elèctrica en el vehicle, que 

permet “extreure” l‟energia del package tancant uns contactors de potència, els 

AIRs. 

S‟han de complir totes les condicions per poder tancar els AIRs i connectar el bus 

de DC del package als inversors. 

Entre aquestes condicions destaquen els botons de parada d‟emergència, un 

sensor que en cas de superar unes determinades Gs obre un contacte, que el 

sistema de monitorització de les cel·les no detecti excés de temperatura o 

tensions fora del rang i l‟aïllament entre la baixa tensió (24 V) i el bus de DC de 

518 V està per sobre d‟un determinat valor (300 kΩ en el nostre cas). A part 

també trobem els interlocks, contactes que comproven si hi ha algun connector 

de potència desconnectat. 

Si tota la cadena de condicions (anomenat shutdown circuit) es compleix llavors 

arriba l‟alimentació AIRs a les bobines, tot i que encara queda donar l‟ordre a 

cada contactor des de la centraleta per realitzar la seqüència d‟encesa 

correctament. 

Primerament hem d‟obrir l‟únic relé tipus normalment tancat, el DSCH que el que 

fa és curtcircuitar els condensadors dels inversors en cas de fallada per 

descarregar la tensió que pugui quedar. Tot seguit alimentem el AIR- i el PRCH, 

on generem un circuit tipus RC, així controlem la pre-càrrega dels condensadors 

dels inversors per evitar els pics de corrent. Finalment, passat el temps 

corresponent, unes 2.5  procedim a alimentar el contactor AIR+ i desconnectar 

el PRCH. 

 

 

Figura 2.5. Esquema del circuit de shutdown 
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2.3. Sensòrica 

Per poder controlar la demanda de parell i recopilar informació sobre el 

comportament del vehicle cal traduir magnituds físiques en la majoria de casos 

en magnituds elèctriques o valors transmesos per comunicacions. 

Entre aquests sensors trobem els ubicats en els pedals, en el volant, sensors de 

velocitat de roda i acceleròmetre. 

2.3.1. Pedaleria 

 

Per la pedalaria s‟utilitzen 3 sensors de desplaçament lineal (2 per l‟accelerador 

en redundància, i 1 pel fre) de la marca Positek model P117. El principi de 

funcionament es basa en la tecnologia LVDT i el valor ve donat com a senyal de 

tensió analògica i lineal amb el desplaçament, en un rang de 0 a 10 V. 

Gràcies a la tecnologia que utilitzen i al ampli rang de sortida és possible 

detectar petites variacions. 

 

 

Figura 2.6. Fotografia de la pedalaria en la seva ubicació en el vehicle. Es poden 

observar els sensors dels pedals, les bombes de fre i tot el cablejat. 
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2.3.2. Volant 

 

El sensor que s‟utilitza per determinar llegir l‟estat de la direcció es situa al final 

de la columna de direcció, on es troben el pinyó i la cremallera. 

És un sensor tipus rotatiu que es basa en el principi d‟efecte Hall, de l‟empresa 

BEI sensors, de la sèrie 9360 que es caracteritzen per no tenir límits mecànics. 

Es pot escollir el recorregut elèctric des dels 15 fins als 360º. La senyal de 

sortida és analògica de 0 a 5V. 

 

 

Figura 2.7. Sensor del volant en la seva ubicació. Es pot observar l’estructura que 

conté el pinyó i la cremallera 

 

2.3.3. Sensors de velocitat 

El cotxe disposa de sensors de velocitat a les rodes davanteres i posteriors, els 

quals funcionen de forma totalment diferent. 

 

Utilitzant el resòlver del motor podem extreure la velocitat de la roda mitjançant 

un simple càlcul tan simple com multiplicar per la relació de transmissió. 

El funcionament del resòlver es basa en la rotació d‟un camp magnètic que és 

detectat per 2 bobines, el que permet identificar els sentit i la velocitat de gir. 

Aquesta senyal es transmet a l‟inversor, que la processa i la fa servir per el 

control del motor. A traves de la comunicació CAN el paràmetre velocitat del 

motor esta disponible per ser llegit. 
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Figura 2.8. Motor on es veu el cable verd del resòlver. 

 

Per mesurar la velocitat de les rodes davanteres s‟ha utilitzat un sensor de tipus 

Hall amb un disc magnetitzat solidari directament a la boixa. Aquest disc és de 

60 parells de polsos per revolució. 

El sensor és de tipus col·lector obert, pel que cal col·locar una resistència de 

pull-up per poder llegir els polsos generats.  

 

 

Figura 2.9. Fotografia del sensor davanter i el disc de polsos magnètics 
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2.3.4. Acceleròmetre i giroscopi 

 

L‟acceleròmetre és un sensor que permet extreure informació sobre la dinàmica 

del vehicle, i ben utilitzat podem extreure molta més informació que les dades 

que proporciona directament com son les acceleracions laterals (gir) i 

longitudinals (acceleració – frenada). 

 

Tot seguit veurem un exemple de com un acceleròmetre pot proporcionar 

informació molt interessant si està ben instal·lat i configurat. 

Aquestes dades corresponen a una prova feta en un ascensor en pujar d‟un pis al 

següent. A partir dels 10 segons les dades ja no corresponen al ascensor. 

 

Figura 2.10. Acceleració vertical 

 

Coneixent el període d‟adquisició de les dades podem integrar numèricament 

l‟acceleració per obtenir la velocitat. 

En realitzar una integral, el soroll disminueix i les dades resultants són molt més 

netes. 

 

 

Figura 2.11. Velocitat ascendent a partir de l’acceleració 
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Si tornem a integrar numèricament la velocitat, obtindrem la posició. 

Aquest és un paràmetre que si que podem mesurar i contrastar. 

 

Figura 2.12. Alçada obtinguda a partir de la velocitat 

 

En aquest cas l‟acceleròmetre diu que hem incrementat la nostre posició vertical 

en una mica més de 3.5 m . Tenint en compte que es va efectuar l‟assaig en 

unes oficines, el resultat és prou bo i fiable. 

Tot i això és per que el sensor no va patir rotacions, per tant la gravetat afectava 

tota l‟estona per igual i va ser possible suprimir-la. 

 

El giroscopi proporciona, a part de canvis en la orientació del vehicle, una 

referència que permet compensar l‟efecte de la gravetat en els eixos de 

l‟acceleròmetre, obtenint així uns valors d‟acceleracions que depenen només de 

la dinàmica del vehicle. 

 

2.3.5. Altres sensors 

 

Sensors interessants que s‟han trobat a faltar serien, per exemple, sensors 

lineals en les suspensions. 

Un altre dispositiu que seria d‟ajuda a l‟hora d‟analitzar les dades seria un GPS, 

amb el qual es podria veure velocitat real, posició en el circuit en cada instant i 

relacionar-ho amb les dades capturades. 
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2.4. Control i comunicacions 

Els sistemes principals encarregats del control del cotxe son la centraleta (ECU) i 

els dos inversors. Entre ells existeix una línia de CAN bus a 250 kb/s. 

2.4.1. Inversors 

L‟inversor és aquell dispositiu que ens permet transformar el bus de DC que 

prové de les bateries a una senyal trifàsica i alterna on les propietats de la senyal 
de sortida varien segons el que volem que el motor faci. 

Per tal de poder realitzar les regulacions pertinents pel control del motor el 

inversor disposa de sensors, on les seves mesures i altres magnituts calculades 

poden ser llegides, a travès de CAN per exemple. 

 

La comunicació CAN bus és àmpliament utilitzada en automoció i és un tipus de 

comunicació determinista. 

En quant a la capa física trobem un parell diferencial transmetent les trames 

d‟informació. Degut a aquest tipus de comunicació complementària és necessari 

col·locar resistències terminals als extrems de la línia. 

La trama està generada per bits que poden trobar-se en estat recessiu (1) o 

estat dominant (0). Per defecte la línia es troba en estat recessiu que s‟interpreta 

com a “1”, això implica que els nodes (cadascun dels dispositius connectats a 

una mateixa línia/xarxa de comunicacions) nomes poden assegurar d‟enviar un 

“0”. Si algun node vol transmetre un “1” la única opció és que cap altre node 

estigui comunicant. 

Aquesta característica està totalment relacionada amb com es gestiona 

l‟arbitratge. 

 

 

Figura 2.13. Trama CAN, on es veuen les senyals físiques i la seva interpretació 

 

En quant a la trama el primer que tenim és un bit de inici de trama. 

Tot seguit ve el identificador, que és el que permetrà guanyar l‟arbitratge. Quant 

més a prop de 0 estigui l‟identificador, més bits dominants contindrà i més 

prioritat tindrà la trama. 

Després de l‟identificador trobem una xifra indicant quants bytes de dades conté 

la trama, i finalment el CRC per comprovar si hi ha hagut algun error en la 

transmissió. 
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La comunicació habitual es realitza mitjançant PDOs, que representen trames 

que es transmeten de forma cíclica i pre-configurada al mestre i algun node com 

a mínim. En aquest intercanvi d‟informació nomes es transmeten els valors que 

ens interessen. El cicle es produeix amb un missatge anomenat “Sync” que 

s‟envia a tots els nodes de la xarxa, i tots aquells configurats per comunicar 

mitjançant PDOs intenten enviar les trames que tenien configurades, o llegeixen i 

filtren les trames que apareixen a la línia segons l‟identificador establert. 

També existeix la comunicació acíclica, anomenada SDO, i que és més proper a 

una conversa que a un intercanvi de dades. En les trames SDO s‟ha de preguntar 

a un determinat node, sobre un paràmetre en concret; desprès el node ha de 

confirmar la petició i enviar les dades en qüestió. Aquesta és més utilitzada per 

fer modificacions en paràmetres i configuració d‟algun dispositiu. 

Els NMTs són els missatges que gestionen l‟estat de la línia i de cadascun dels 

nodes, el nivell “d‟actiu” en el que es troben determinant així si es poden 

realitzar canvis de configuració, comunicar per PDO i fins i tot mitjançant SDO. El 

més habitual és que l‟inversor es trobi en pre-operational quan s‟engega i s‟ha 

d‟activar a operational per poder comunicar mitjançant PDOs. 

 

En l‟estàndard de CAN per automatització (CiA) existeix una màquina d‟estats 

per els controladors de motors, on també s‟especifiquen les transicions. 

Els diferents estats es llegeixen en l‟status word i les transicions s‟envien 

mitjançant el control word. 

 

 

Figura 2.14. Maquina d’estats de l’estàndard CiA 402 
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2.4.2. Centraleta 

La centraleta utilitzada pertany a la sèrie sbRIO de National Instruments, 

concretament el model 9606, que disposa de 96 entrades i sortides digitals 

connectades directament a la FPGA, i 2 ports de comunicacions: RS232 i CAN. 

Des del punt de vista de la centraleta, la comunicació CAN es gestiona com a 

“clústers” de dades, que contenen l‟identificador i un array de 8 bytes de dades 

(no sempre utilitzats els 8). 

 

 

Figura 2.15. Clúster on es recull la informació d’una trama CAN 

 

En enviar i rebre trames hem de tenir present la duració de cada trama, així és 

possible generar timeouts per tal d‟evitar esperar indefinidament en cas de 

fallada de comunicacions i notificar del error. 

 

En el moment de generar el missatge de sincronisme s‟envien les trames 

programades i tot seguit es llegeixen i emmagatzemen en un buffer les trames 

que apareguin en la línia en cada cicle. 

Després nomes cal filtrar per identificador per determinar a que corresponen els 
bytes de dades en aquella trama. Es pot aprofitar una trama per enviar més d‟un 

valor que es fraccionarà en bytes i s‟haurà de re-construir. 

Cada magnitud té el seu escalat d‟unitats “CAN” respecte les unitats reals, per 

exemple podem trigar que 1 unitat de velocitat enviada per CAN correspongui a 

0.001 rev/s. Algunes altres venen imposades, com la consigna de parell, que 
s‟ha d‟enviar com a “tant per 1000” del corrent nominal configurat en els 

paràmetres de l‟inversor (ja que en aquest cas la constant de corrent del motor 

és de 1 Nm/A). 
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Figura 2.16. Fotografia de la centraleta amb la PCB on està el ADC 

 

La sbRIO disposa de dos destinacions (targets) molt diferenciats on executar les 

tasques que desitgem: la part de temps real (un micro processador) i la FPGA. 

He de conèixer els pros i contres de cadascun per poder treure el màxim 

rendiment i partit del nostre sistema. 

 

En primer lloc la part de temps real executa les instruccions generades a partir 

del programa realitzat en LabVIEW de forma seqüencial. 

El programa s‟organitza majoritàriament en bucles temporitzats per no saturar el 

processador i fer així el programa més determinista. 

Entre les avantatges que trobem en utilitzar el micro processador es troba en el 

moment d‟executar el programa en el dispositiu un cop creat en l‟ordinador. 

Aquest procés des de que es compila el programa i es carrega en el processador 

triga normalment menys d‟un minut. 

Una altra avantatge es troba en la quantitat d‟operacions i instruccions que 

podem executar que és bastant elevada. També trobem algunes línies físiques 

destinades a comunicacions (RS232, CAN, …) que estan directament connectades 

al processador i que ja incorporen les llibreries necessàries amb els protocols 

corresponents. 

 

Per altra banda trobem la FPGA, que en aquest dispositiu és on estan 

connectades quasi totes les entrades i sortides digitals de les que disposem 

(excepte algunes comunicacions). Aquí el programa es sintetitza en connexions 

físiques entre el hardware que forma la FPGA en comptes d‟instruccions 

seqüencials. Els bucles on el programa es desenvolupa son continus, ja que és 
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recomana utilitzar la màxima freqüència de rellotge possible, i evitar utilitzar 

divisors de freqüència. 

Aquest procés de síntesi pot trigar més de 30 minuts en molts casos, i qualsevol 

modificació del programa requereix de re-sintetizar l‟arxiu que s‟executa a la 

FPGA, fent que la detecció i correcció d‟errors sigui molt lenta. 

La principal avantatge és el temps de cicle, que pot arribar a ser de fins a 25 ns 

(en aquest dispositiu), en contra del processador que difícilment arriba als pocs 

µs. 

Això permet manipular les línies digitals per capturar events, mesurar períodes o 

produir senyals de freqüències de l‟ordre dels MHz, alliberant molt el processador 

i enviant o rebent la informació important. 

 

Un exemple d‟aquesta potència de la FPGA es veu en el moment de llegir els 

sensors d‟efecte Hall situats a les rodes davanteres, que mitjançant un disc de 

pols magnètics mesura polsos. És una tasca que requereix monitorització 

contínua per veure el moment en el que es realitza un flanc. Implementar això 

en la part de temps real suposa que es destina una gran quantitat de recursos en 

una tasca senzilla. En la FPGA les freqüències de treball son elevades i el consum 

de recursos no depèn de la freqüència de treball desitjada sinó de la complexitat 

de les tasques a executar, ja que el nombre d‟elements (flip-flops, registres, 

portes lògiques…) és limitat. 

Un altre exemple és la implementació hardware (FPGA) de la seqüencia a 

realitzar amb un ADC per tal de llegir els valors que l‟ADC converteix a digitals. 

El fet d‟executar aquesta part sobre la FPGA permet descarregar el processador 

d‟aquesta tasca i simplement “anar a buscar” el valor que la FPGA li fa arribar en 

els instants que sigui necessari. 

 

Un altre aspecte del que s‟encarrega la centraleta és de la interacció amb el pilot. 

Aquesta és essencial, tant en la part de control, on s‟inclou sensors de pedalaria, 

sensor de volant, controls i botons, com la part de feedback cap al conductor, ja 

sigui mitjançant un LCD, indicadors LED o sons. 

Mostrar determinada informació per pantalla pot ajudar a saber l‟estat del vehicle 

de forma quasi instantània. També pot ser útil pel pilot per tenir una 

realimentació de valors concrets com velocitat o parell. 

Un altre exemple és un selector de tipus rotatiu que permet canviar entre 

diferents comportaments del pedal. 

El darrer control i indicador simultàniament del que disposa el pilot és un 

polsador de tipus piezo-elèctric amb un anell RGB. La tecnologia piezo-elèctrica 

permet actuar sobre el boto amb els guants sense que hi hagi cap problema, a 

diferencia de la tecnologia capacitiva. 

L‟anella RGB proporciona un feedback ràpid i intuïtiu al pilot, ja que diferents 

colors indiquen diferents modes de conducció, i alguns colors com el vermell 

indiquen error o fallada. 
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Figura 2.17. Fotografia de la dashboard mostrant el LCD, el selector rotatiu i dos LEDs 

 

Es realitza una limitació de la consigna just abans d‟enviar-se als inversors via 

CAN. Aquesta limitació fixa un màxim de pendent creixent, evitant així els 

esglaons de magnituds elevades en la consigna que puguin provocar algun 

problema, sobretot quan es realitzen les primeres proves i tests. 

 

Figura 2.18. Sistema de limitació per pendent màxima 

 

 

Una altra modificació de la consigna es centra en la resposta del pedal de 

l‟accelerador. L‟objectiu d‟aquesta “no linealització” es oferir al pilot un major 

recorregut de pedal en el que la consigna sigui menor que la nominal configurada 

als inversors. 

Amb la senyal del pedal directament proporcional al parell un petit desplaçament 

ja provoca una consigna propera a la corrent nominal del inversor. 

S‟han implementat diferents funcions amb paràmetres variables per tal d‟adaptar 

la resposta del pedal al gust del pilot. 
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Figura 2.19. Diferents corbes de resposta del pedal 

 

En analitzar les dades obtingudes en el primer test, es va poder observar com 

quasi be no existia regulació en els punts mitjos del recorregut del accelerador 

exceptuant alguna corba, com es pot observar en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Demanda de parell 

 

El que succeeix llavors és que la limitació i2t entra en funcionament i “capa” el 

parell que ofereix el motor a la nominal, existint una diferencia de més d‟un 50% 

de la consigna de parell respecte el parell real. Per recuperar “marge” de 

funcionament per sobre del parell nominal s‟ha de treballar una estona per sota 

d‟aquest. 

 

Llavors es va idear un sistema que permetés al pilot trepitjar l‟accelerador al 

màxim sense que això impliques demanda màxima de parell. Per aconseguir un 

comportament així ja no és suficient amb una funció de relació punt a punt. 

Segons la velocitat a la que s‟actuï sobre el pedal, es fixarà un valor entre 30 i 80 

Nm que correspondrà al valor quan el pedal esta al màxim del seu recorregut. 
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Per realitzar aquest sistema cal obtenir el pendent del sensor de l‟accelerador i 

realitzar uns escalats determinats parametritzables. 

Aquest màxim es reinicia quan el pedal esta per sota del 10% de recorregut. 

 

Figura 2.21. Sistema de màxim dinàmic, en blanc veiem la senyal del pedal i en blau 

la consigna de parell enviada als inversors 

 

 

L‟emmagatzemament de dades, en el nostre cas en un pendrive ha sigut 

realment útil per entendre el comportament del vehicle. 

La idea és registrar „x‟ mostres de diferents variables durant un segon que 

s‟emmagatzemen a la RAM de la centraleta i es bolquen al pendrive actualitzant 

l‟arxiu, de tal forma que en el pitjor cas nomes es perd 1 segon d‟informació i la 

quantitat i freqüència d‟accessos a la memòria es molt menor. 

Les variables registrades actualment són: 

 Marca de temps 

 Demanda de parell, parell real a cada motor 

 Velocitat de cada motor 

 Sensor de volant, de fre i accelerador 

 Temperatura dels IGBT de cada inversor 

 I2t dels dos inversors 

 Status Word de cada inversor 
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Figura 2.22. Panell frontal i diagrama de blocs del programa principal executat en el 

RT de la centraleta 

 

Una de les avantatges de programar en LabVIEW és sens dubte la interfície 

gràfica que permet monitoritzar l‟estat de tots els sistemes en directe i fer un 

debugging molt més ràpidament. 

També hi ha controls per interactuar amb el programa, que permeten des 

d‟activar i desactivar certes funcionalitats fins a canviar paràmetres i valors, o 

prendre el control del vehicle. 
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CAPÍTOL 3: 

ANÀLISI DE LES DADES 

EXPERIMENTALS 

En aquest capítol tractarem les dades capturades en assaigs del monoplaça 

utilitzant l‟eina MATLAB. 

Amb aquests anàlisis podem extreure característiques de les diferents parts del 

cotxe, com es comporta el vehicle en diferents situacions i avaluar com 

s‟aproximen els càlculs i les simulacions a les dades reals. 

Amb tota aquesta informació es pot iterar per millorar des el comportament i les 

configuracions actuals del vehicle fins a el replantejament de dissenys futurs. 

 

A continuació mostrarem un exemple de les dades capturades, que és la manera 

de graficar cadascun dels diferents arxius generats en el test per decidir quins 

son interessants per analitzar: 

 

Figura 3.1. Vista general de les dades d’un fitxer 
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3.1. Transmissió 

Si analitzem el conjunt de la transmissió comentat anteriorment, podem 

modelar-lo com un sistema mecànic de rotació amb 2 paràmetres bàsicament: 

moment d‟inèrcia (J) i fricció (B). 

 

Figura 3.2. Diagrama del model equivalent de la transmissió. 

 

D‟aquest sistema triem les següents equacions: 

  ( )           ( )    
  ( )

  
 (1) 

 

Ens interessa obtenir la funció de transferència següent que relacioni la nostra 
sortida (ω) respecte la nostra entrada (M): 

  ( )     ( )       ( ) (2) 

 
 ( )

 ( )
 

 

     
 (3) 

 

Aconseguirem els valors experimentals de B i J mitjançant un assaig en el qual 

l‟entrada (M) serà un escaló, per tant, en transformar a Laplace: 

  ( )  
 

 
            ( )   ( )  

 

     
 

 

  (     )
 (4) 

 

La transformada que més s‟ajusta és la següent: 

 {

 

(   ) (   )
 

 

   
(           )

 ( )  
 

 
 

 

  (
 

 
  )

 (5) 

 

Relacionant-ho de la següent forma: 

a = 0 b = B/J 

  ( )  
 

 
 
 
 

 

 (   
 
 

 
  
)  

 

 
 (   

 
 

 
  
) (6) 
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L‟assaig es va efectuar amb tots els elements, incloent llantes i pneumàtics, però 

amb el vehicle elevat evitant que les rodes fessin contacte amb el terra, i amb 

una demanda de parell de tipus esglaó de valor constant: 

 

Figura 3.3. Dades experimentals obtingudes en l’assaig. La primera gràfica mostra la 

consigna de parell i el parell real. La segona la velocitat de cada roda. 

 

S‟ha de tenir en compte les unitats i el temps. 

En quant a unitats s‟ha de fer la transformació de rpm de roda a rad/s de motor, 
i s‟ha de considerar la relació reductora 4:1 entre motor i roda. 

En referencia al temps, s‟ha d‟establir l‟instant inicial com a t = 0, que és 

aproximadament cap als 195 s del nostre assaig. 

En quant a la senyal d‟entrada és un esglaó de 2 Nm fins a quasi els 210 s. 

 

Amb el software MATLAB podem ajustar un conjunt de punts a una funció 

determinada: 

 

F = @(x,xdata)x(1)*(1-exp(x(2)*xdata)); 
x0 = [200 0.2]; 
[x,resnorm,~,exitflag,output] = lsqcurvefit(F,x0,t,r); 

 

On els resultats son els següents: 

 

x(1) = 203.8805283757862 

 

x(2) = -0.185718150489205 
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x(1) té com unitat rad/s, i x(2) ve donat en s-1, i les relacions amb els 

paràmetres que caracteritzen el nostre sistema són les següents: 

  
 

 ( )
     

 

 ( )
 

 

T = 2; %Nm 
B = T/x(1) %Nm/rad/s 
J = -B/x(2) %kg*m^2 
 

B = 0.009809666552922 %Nm/rad/s 
 

J = 0.052820182233573 %kg*m^2 

 

Si comparem les dades experimentals utilitzades amb la funció obtinguda veiem 

que l‟ajust és prou bo. 

 

Figura 3.4. Dades experimentals de la velocitat i funció de l’ajust amb els paràmetres 

obtinguts. 

 

Si generem el sistema al Simulink amb els paràmetres que hem extret de l‟ajust 

introduint com a senyal d‟entrada les dades reals de parell en comptes d‟un 

esglaó simulat, obtenim resultats molt semblants al comportament real. 
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Figura 3.5. Diagrama de blocs del sistema transmissió 

 

 

 

Figura 3.6. Gràfica de la velocitat obtinguda a partir de la simulació 

 

 

Per a l‟altre conjunt de transmissió (l‟esquerra), els valors obtinguts son els 

següents: 

 

B = 0.011461643710214 %Nm/rad/s 

 

J = 0.062572621115908 %kg*m^2 
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Figura 3.7. Diferència de velocitat entre les rodes posteriors degut al radi de gir 

provocat pel gir del volant 

 

Com demostra la figura anterior l‟avantatge de tenir dos motors, cadascun amb 
la seva transmissió independent, es que al no estar units mecànicament es 

genera l‟efecte de diferencial automàticament ja que la consigna cap als motors 

és de parell, no de velocitat. 

Per tant la velocitat de cadascuna de les rodes motrius (darreres) ve donada per 

el radi de corba que el vehicle traça, que en la majoria de situacions ve donat pel 
gir de les rodes directrius (davanteres). 

Una avantatge respecte d‟un diferencial mecànic clàssic ve donada per aquesta 

independència entre les dues rodes, ja que si una patina l‟altre segueix rebent el 

mateix parell del motor corresponent, mentre que en un diferencial la roda que 

patina és la que ofereix menys resistència, i la que se‟n porta tot el parell evitant 
que l‟altre roda rebi el necessari. 
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3.2. Direcció 

En la direcció resideix una gran part del comportament dinàmic del vehicle, pel 

que val la pena analitzar les dades i analitzar com es comporta. 

A partir de les dades enregistrades als test i veient les diferències entre 

velocitats de les rodes i la clara correlació amb l‟angle de gir del volant és 

interessant extreure més informació que no pas les gràfiques directes de les 

magnituds capturades. 

Si analitzem la geometria sistema simple d‟un vehicle girant (obviant els slip 

angles) podem extreure la relació entre les velocitats de les rodes i el radi de gir 

que està traçant el vehicle. 

 

Figura 3.8. Geometria que segueix el centre de gir i com es mesuren els paràmetres 

de “via” i “batalla” 

 

 

Ri : distància des del centre de gir fins a la roda posterior interior 

Re : distància des del centre de gir fins a la roda posterior exterior 

ω: velocitat angular del cotxe respecte del centre de gir vist en planta 

 

           (7) 

Suposem que el radi de gir es troba en el punt mig entre ambdues rodes 

posteriors: 

 
     

 
    (8) 

La velocitat angular de gir relaciona les dues velocitats de les rodes segons el 

radi de cadascuna fins al centre de gir: 

 
   

  
 
   

  
    (9) 
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Substituïm RE per RI+via en l‟equació (9): 

        (      )      (10) 

    
   

       
     (11) 

Com que volem obtenir el radi de gir, afegim la via/2 a les equacions als 2 

costats de la igualtat: 

    
   

 
(   )  

   

       
     

   

 
     (

   

       
 
 

 
) (12) 

        (
             

  (       )
)  

 

 
 
       

       
 (13) 

 

 

Tenint el radi de gir i l‟angle de gir del volant podem representar aquests punts 

per veure si existeix una correlació. 

 

Existeix però un altre magnitud que podem extreure que influència en la ubicació 

del centre de gir real, aquesta és l‟acceleració lateral, i indirectament afecta al 

slip angle, que és aquell angle de diferència entre la orientació de la llanta i la 

traçada del cautxú del pneumàtic. 

Extreure aquesta magnitud és possible amb les dades que tenim realitzant la 
següent operació: 

    
  

  
 (14) 

 

I fins i tot la podem comparar amb les dades d‟un acceleròmetre. 

 

Figura 3.9. Superposició de la senyal del acceleròmetre i l’acceleració lateral calculada 
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Figura 3.10. Gràfica 3D relacionant angle del volant, radi de gir i acceleració lateral 

 

I graficant en 3D (interactives) aquests 3 paràmetres podem trobar relacions 

molt interessants. 

Per exemple es pot observar que per un mateix angle de gir del volant, el que 

marca la diferència entre un radi de gir i un altre és la alçada que correspon a 

l‟acceleració lateral. 

 

El següent pas és analitzar de forma teòrica la geometria de la direcció per poder 
anticipar-nos al radi de gir segons l‟angle de gir de les rodes davanteres. 

Això també ens possibilitarà comparar les dades obtingudes en els test amb els 

valors teòrics. 
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Figura 3.11. Croquis del SolidWorks de la direcció. 

 

Analitzant la geometria de direcció a partir d‟un croquis del disseny. El propi 

croquis permetia modificar el desplaçament de la cremallera obtenint l‟angle de 
les rodes, funcionalitat que va ser útil en el moment de corroborar l‟equació. 

 

 

Figura 3.12. Geometria del sistema de direcció parametritzat. 

 

 

L‟objectiu és obtenir l‟angle de gir de la mangueta ( ) respecte la posició de 

repòs (longitudinal) en funció de l‟angle de gir del volant ( ). Haurem de passar 

abans pel desplaçament de la cremallera (Δx). 
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Plantegem les equacions a partir del diagrama de la Figura 3.12: 

 

    (   )  (   )  (15) 

          (   )    (16) 

        (   ) (17) 

Combinem (15) i (16) 

           (   )              (   )  (   )  (18) 

Combinem (16) i (17); sin2 + cos2 = 1 

                   (   )              (   ) (19) 

Aïllem les funcions trigonomètriques 

 
           

   
       (   )       (   ) (20) 

Combinem les dues funcions trigonomètriques que tenen el mateix període: 

       (   )       (   )       (   ) (21) 

Busquem els paràmetres a i b 

 {
                   (    )           (

 

 
)     

                               
 (22) 

 

      (      (
 

 
))                 (23) 

Apliquem la separació de la suma d‟angles 

    (   )                      (24) 

    (     (
 

 
)   )   

 

 
         (    ( 

 

 
))       (25) 

 

   ( 
 

 
         (    ( 

 

 
))      )                 (26) 

      (    ( 
 

 
))    √  ( 

 

 
)
 
   (27) 

   √      (28) 

 

 
           

   
      (   ) (29) 

 

       (
           

    √     
)      (

 

√     
)    (30) 

 

Tenint present que x = x0 + Δx. 

Tan sols en falta afegir la relació entre el volant i la cremallera, que és: 
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Figura 3.13. Angle de gir de cada roda respecte l’angle de gir del volant 

 

Un cop extreta l‟equació que caracteritza la direcció, podem veure com les dues 

rodes no giren en la mateixa proporció, això es deu a que te un percentatge de 

configuració Ackermann. 

 

 
Figura 3.14. Radi de gir experimental (blau) i radi de gir teòric (verd) 
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En la figura anterior podem veure una comparativa del radi de gir extret de les 

dades experimentals amb la diferencia de velocitats de les rodes posteriors, i el 

radi de gir teòric que és funció del angle de gir del volant en cada instant. 

 
Figura 3.15. Comparació entre radi de gir experimental (blau) 

i radi de gir teòric (vermell) 
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3.3. Dinàmica del vehicle 

 

Les dades obtingudes en el primer test (finals de setembre) del monoplaça 

d‟aquest any ens han proporcionat informació molt interessant i totalment nova 

per a nosaltres. S‟han observat algunes situacions clau on un control correctiu 

ajudaria molt a millorar la conducció. 

 

Figura 3.16. Gràfica mostrant dades de parell i velocitat en una situació de pèrdua 

d’adherència d’una roda 

 

Per a millorar el comportament de vehicle utilitzant algoritmes de control de 

tracció primer hem de distingir quins tipus de control es poden efectuar. 

Per un costat trobem un control de tipus correctiu, que s‟activaria en cas de per 

exemple perdre resistència d‟una de les rodes i veure un augment súbdit de la 

velocitat, com podem veure en la Figura 3.16. Aquest tipus de control és més 

empíric ja que cal identificar aquelles situacions en les que el vehicle es comporta 

inesperadament, analitzar totes les variables involucrades i veure com detectar 

l‟error el més ràpidament possible i corregir-lo de la forma més eficient, sense 

produir inestabilitats en el sistema. 

Per una altra banda tenim un repartiment asimètric actiu de parell. En aquest cas 

s‟ha de realitzar el model teòric del vehicle contemplant el comportament del 

pneumàtic i com es veu afectat pels altres sistemes i així determinar en quina 

situació està treballant. 

Mesurant l‟angle de gir del volant extraiem quina és la traçada desitjada pel pilot. 

Depenent de l‟acceleració lateral, el vehicle experimentarà una rotació en l‟eix 

longitudinal (roll) que provocarà una descàrrega de les rodes interiors del 

vehicle, i per tant, una pèrdua en la força longitudinal màxima que pot realitzar, 
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a diferència de la roda externa en la que aquesta força màxima augmenta. 

Aquesta situació s‟ha d‟aprofitar per repartir el màxim parell que puguin 

transmetre les rodes sense patinar. Aquest sistema, anomenat torque vectoring, 

funciona millor quan s‟aplica en vehicles de tracció davantera i mostra el màxim 

potencial quan existeix tracció a les quatre rodes.  

La implementació del torque vectoring en vehicles de combustió o que incorporin 

diferencial mecànic es realitza mitjançant una lleugera actuació en els frens de 

les rodes interiors. En algun cas s‟intercalen embragatges entre la sortida del 

diferencial i cadascuna de les rodes evitant utilitzar els frens. 

En vehicles que disposin de més d‟un motor elèctric independent la consigna és 

directament en parell. A més hi ha la possibilitat de controlar la frenada de les 

rodes, no per els frens de fricció físics sinó utilitzant el propi motor. A part 

d‟aconseguir recuperar energia en la frenada, s‟obtindrà un control total sobre el 

vehicle i la traçada que realitza. 

 

 

Figura 3.17. Representació dels vectors de parell fruit del torque vectoring en un cotxe 

equipat amb 4 motors elèctrics independents 

 

Per obtenir aquesta informació en el vehicle a temps real és necessari disposar 

de sensors com acceleròmetre, giroscopi i recorregut de suspensions, com a 

mínim. Qualsevol mesura extra pot ser beneficiosa. 

El control correctiu i el predictiu no son incompatibles i si treballen junts 

s‟optimitza la potència desenvolupada pels motors i augmenta la seguretat i el 

control per part del pilot. 
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CAPÍTOL 4: 

CONCLUSIONS 

L‟experiència de dissenyar i construir parts d‟un Formula Student, amb tot el 

treball en equip que això comporta, reptes personals, autoaprenentatge i grau de 

experimentació és probablement una de les més productives de l‟estància en la 

universitat. 

Aconseguir que funcioni un primer Formula Student requereix de molt esforç i 

sacrifici. 

La realització de sistemes de control per la tracció té molt potencial que esta 

sense explotar i després de l‟experiència adquirida amb aquest primer cotxe, és 

molt més factible realitzar un model per simular-lo i aplicar-lo en el vehicle real i 

assajar-lo. 

 

  



Abel Seguer Garro  

 - 42 - 

 

CAPÍTOL 5: 

EXTENSIONS FUTURES 

Analitzar les dades dels tests per extreure models correctius de control de 

tracció, ja que s‟obtindran resultats més aviat, donant peu a poder seguir iterant 

en aquest aspecte. 

Per altra banda, l‟estudi de les dades dels assajos realitzats pel TTC, filtratge i 

implementació d‟aquestes en un model d‟un pneumàtic en el que hi hagi 

implementades les diferents condicions de treball segons paràmetres externs. 

Això s‟hauria de complementar en paral·lel amb un estudi del vehicle i com 

interacciona amb el model del pneumàtic. 

Per poder implementar-ho desprès s‟ha de saber com obtenir aquestes dades 

mitjançant la sensòrica disponible o afegir-ne de nova, com sensors de suspensió 

o giroscopi, per exemple. 
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CAPÍTOL 7: 

PRESSUPOST 

En aquest capítol veurem un pressupost dels elements més importants en per 

realitzar aquest TFG. 
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Taula 7.1. Dispositius. 

 Unitats Preu unitari Preu total 

sbRIO9606 1 750,00 € 750,00 € 

Sensors pedalaria 3 1000,00 € 3000,00 € 

Sensors roda 2  250,00 € 500,00 € 

TOTAL    4250,00 € 

 

 

 

 

Taula 7.2. Hores d’enginyeria 

 Unitats Preu unitari Preu total 

Proves i tests de sensors 40 10,00 € 400,00 € 

Disseny, assemblatge i test de PCBs 80 10,00 € 800,00 € 

Programació LabVIEW, comunicació CAN 160 10,00 € 1600,00 € 

Anàlisi de dades en MATLAB 20 10,00 € 200,00 € 

TOTAL   4000,00 € 

 

 

 

 

 

Taula 7.3. Pressupost general 

 Preu total 

Dispositius 4250,00 € 

Hores d‟enginyeria 4000,00 € 

TOTAL 8250,00 € 

 


