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Resum

Degut a la importància de reduir el nivell de gasos contaminants que s’emeten cap a l’atmosfera i el 

desig d’elevar l’eficiència energètica que ofereixen els motors 

voluparà majors canvis

tén substituir bona part de la flota impulsada per motors que utilitzen materials fòssils per vehicles amb 

tracció elèctrica

La introducció a gran escala del vehicle plenament elèctric i endollable presenta actualment dèficits i

portants com una pobra autonomia, un elevat temps de càrrega així com problemes per part de la xarxa 

elèctrica actual de capacitat de submin

prada serà la híbrida, 

equivalents) i un motor de combustió, utilitzant una font d’energia el més ecològ

En aquest context s’emmarca el present projecte, enfocat a obtenir dos objectius principals com són e

collir un model de cel·la òptim per aconseguir les màximes prestacions en una bateria per un vehicle h

brid i desenvolupar les principals fu

Per assolir tals objectius, primer s’estudiaran les diferents tipologies de vehicles elèctrics així com les c

racterístiques que han de tenir les seves bateries de tracció. En segon terme, es farà un ampli 

voltant de les bateries secundaries o recarregables per després, gràcies a un estudi funcional complet, 

escollir la naturalesa química de la cel·la a fer servir 

la disposició de les cel·les p

En el cas del controlador, es detallaran els diferents nivells de gestió i les seves funcions principals, reali

zant diagrames de blocs per entendre el seu funcionament. Finalment es programarà la metodologia 

d’estimació del S

comportament del BMS

SOF a partir de les respostes dels algoritmes anteriors
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Degut a la importància de reduir el nivell de gasos contaminants que s’emeten cap a l’atmosfera i el 

desig d’elevar l’eficiència energètica que ofereixen els motors 

voluparà majors canvis
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elèctrica actual de capacitat de submin
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equivalents) i un motor de combustió, utilitzant una font d’energia el més ecològ

En aquest context s’emmarca el present projecte, enfocat a obtenir dos objectius principals com són e

collir un model de cel·la òptim per aconseguir les màximes prestacions en una bateria per un vehicle h

brid i desenvolupar les principals fu

Per assolir tals objectius, primer s’estudiaran les diferents tipologies de vehicles elèctrics així com les c

racterístiques que han de tenir les seves bateries de tracció. En segon terme, es farà un ampli 

voltant de les bateries secundaries o recarregables per després, gràcies a un estudi funcional complet, 

escollir la naturalesa química de la cel·la a fer servir 

la disposició de les cel·les p

En el cas del controlador, es detallaran els diferents nivells de gestió i les seves funcions principals, reali

zant diagrames de blocs per entendre el seu funcionament. Finalment es programarà la metodologia 

d’estimació del SOC o càrrega romanent, que és la funció més important i que determina gairebé tot el 

comportament del BMS
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desig d’elevar l’eficiència energètica que ofereixen els motors 

voluparà majors canvis és el de l’automòbil

tén substituir bona part de la flota impulsada per motors que utilitzen materials fòssils per vehicles amb 

o híbrida. 

La introducció a gran escala del vehicle plenament elèctric i endollable presenta actualment dèficits i

portants com una pobra autonomia, un elevat temps de càrrega així com problemes per part de la xarxa 

elèctrica actual de capacitat de submin

prada serà la híbrida, amb un sistema elèctric tractor (ja siguin bateries, supercondensadors o dispositius 

equivalents) i un motor de combustió, utilitzant una font d’energia el més ecològ

En aquest context s’emmarca el present projecte, enfocat a obtenir dos objectius principals com són e

collir un model de cel·la òptim per aconseguir les màximes prestacions en una bateria per un vehicle h

brid i desenvolupar les principals fu

Per assolir tals objectius, primer s’estudiaran les diferents tipologies de vehicles elèctrics així com les c

racterístiques que han de tenir les seves bateries de tracció. En segon terme, es farà un ampli 

voltant de les bateries secundaries o recarregables per després, gràcies a un estudi funcional complet, 

escollir la naturalesa química de la cel·la a fer servir 

la disposició de les cel·les per formar el conjunt bateria.

En el cas del controlador, es detallaran els diferents nivells de gestió i les seves funcions principals, reali

zant diagrames de blocs per entendre el seu funcionament. Finalment es programarà la metodologia 

OC o càrrega romanent, que és la funció més important i que determina gairebé tot el 

comportament del BMS, així com els que permeten definir el SOH i el que aporta la sortida d’alarmes del 

a partir de les respostes dels algoritmes anteriors
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Degut a la importància de reduir el nivell de gasos contaminants que s’emeten cap a l’atmosfera i el 

desig d’elevar l’eficiència energètica que ofereixen els motors 

és el de l’automòbil

tén substituir bona part de la flota impulsada per motors que utilitzen materials fòssils per vehicles amb 

La introducció a gran escala del vehicle plenament elèctric i endollable presenta actualment dèficits i

portants com una pobra autonomia, un elevat temps de càrrega així com problemes per part de la xarxa 

elèctrica actual de capacitat de subministrament elèctric. Per això, a curt i mig termini la tecnologia e

un sistema elèctric tractor (ja siguin bateries, supercondensadors o dispositius 

equivalents) i un motor de combustió, utilitzant una font d’energia el més ecològ

En aquest context s’emmarca el present projecte, enfocat a obtenir dos objectius principals com són e

collir un model de cel·la òptim per aconseguir les màximes prestacions en una bateria per un vehicle h

brid i desenvolupar les principals funcions del controlador del sistema, anomenat BMS.
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racterístiques que han de tenir les seves bateries de tracció. En segon terme, es farà un ampli 

voltant de les bateries secundaries o recarregables per després, gràcies a un estudi funcional complet, 

escollir la naturalesa química de la cel·la a fer servir 

er formar el conjunt bateria.

En el cas del controlador, es detallaran els diferents nivells de gestió i les seves funcions principals, reali

zant diagrames de blocs per entendre el seu funcionament. Finalment es programarà la metodologia 
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 Hybrid Electric Vehicle, vehi
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Oxigen 
Carboni 
Òxid de cobalt Òxid de liti-manganès

Òxid de liti-níquel Fosfat de liti-ferro

Alumini  Hidròxid d’alumini

Zinc 
Òxid de Zinc 
Sulfur de liti 

Subíndex 

Pas temporal d’obtenció de valors de mesura

Relatiu 

Iteració de sumatori

Pas iteratiu de

Superíndex 

Operador transposat de matriu/vector

Estimació de quantitat

Valor promig de “x”

Estimació a priori de la mesura real

Estimació a poste

Error d’una quantitat estimada

Òxid de cobalt-liti 
manganès 
níquel 

ferro 
Hidròxid d’alumini 

 

Pas temporal d’obtenció de valors de mesura

Iteració de sumatori 

Pas iteratiu dels diferents algoritmes

Operador transposat de matriu/vector

Estimació de quantitat 

Valor promig de “x” 

Estimació a priori de la mesura real

Estimació a posteriori de la mesura real

Error d’una quantitat estimada
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1  

1.1.

Tot i que el projecte engloba diferents aspectes d’un conjunt bateria per un vehicle híbrid, els estudis r

alitzats es centren, gairebé de forma única, al voltant de l’estim

més important a dur a terme pel controlador del sistema, anomenat BMS. A partir d’aquesta es dedue

xen la resta d’aplicacions com ara el SOH, el SOF, o el balanç de càrrega.

En aquest sentit, es troba una gran div

de cel·la, sistemes de simulació i, en definitiva, un gran ventall de resultats i conclusions. Tanmateix, hi 

ha metodologies enfocades a diferents tecnologies de vehicles elèctrics, entre e

de caràcter global per a totes elles.

En concret, s’ha trobat bibliografia respecte estudis basats principalment en bateries NiMH, ions de liti i 

ions de liti polimèriques i procediments matemàtics tan diversos com les Xarxes N

teòriques segons el comportament químic (models electroquímics), filtres de Kalman de diferent natur

lesa o observadors adaptatius de Luenberger.

Degut a aquest ventall ampli de possibles solucions, no es pot extreure a simple vista 

metodologia a fer servir. Cal especificar els requeriments energètics de l’aplicació i tenir presents aspe

tes com la precisió en les estimacions, el temps màxim a dedicar al processament de dades o, inclús, a

pectes econòmics que limite

1.2.

Davant la necessitat de rebaixar les emissions de gasos contaminants i partícules en suspensió derivats 

de l’ús dels vehicles propulsats per motors de combustió a partir de combustibles fòssils, la indústria

veu abocada a canviar aquesta tecnologia per motors elèctrics.
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Hi haurà un pas intermedi en aquesta evolució, els vehicles híbrids, de cabdal importància al ser la opció 

òptima fins que no es pugui dotar al territori d’una xarxa elèctrica suficient per

que suposaran els vehicles elèctrics endollables sense fer servir fonts energètiques contaminants.

En aquest context, la motivació del projecte radica en trobar la tipologia química idònia per la tecnologia 

híbrida el més objectivam

bateria d’un controlador que proporcioni resultats òptims.

1.3. Objectius del projecte

Els dos principals objectius i els secundaris que se’n deriven són:

1  Escollir la tipologia qu

rístiques per una bateria d’un vehicle híbrid i una idea aproximada de com s’haurien d’agrupar per 

formar el conjunt bateria

2  Dur a terme un anàlisi del BMS i implementar els algoritmes p

degradació (SOH) i la gestió de la informació d’aquests dos (SOF)

1.4. Abast del projecte

El present projecte avarca l’estudi complet de les bateries secundàries existents en l’actualitat i definir 

les tecnologies en desenvolupament També s’estudiarà en detall el controlador BMS, es definiran els 

seus diferents
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En aquest context, la motivació del projecte radica en trobar la tipologia química idònia per la tecnologia 
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bateria d’un controlador que proporcioni resultats òptims.
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rístiques per una bateria d’un vehicle híbrid i una idea aproximada de com s’haurien d’agrupar per 

formar el conjunt bateria

a. Analitzar els diferents tipus de bateries secundàries

b. Escollir la millor opció per un vehicle híbrid, atenent les seves necessitats funcionals

c. Estudiar les formes d’agrupar les cel·les per tal de formar un conjunt bateria
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degradació (SOH) i la gestió de la informació d’aquests dos (SOF)
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b. Analitzar en profunditat l’estimació del SOC per després dissenyar, 

dar a partir de dades experimentals el programari adequat a partir d’un algoritme

c. Estudiar les funcions del SOH i el SOF per tal de dissenyar, implementar i validar a partir 

dels resultats del SOC i les dades experimentals els programares

Abast del projecte

El present projecte avarca l’estudi complet de les bateries secundàries existents en l’actualitat i definir 
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Fer un estudi dels nivells de gestió, els objectius i les diferents funcions del BMS

Analitzar en profunditat l’estimació del SOC per després dissenyar, 

dar a partir de dades experimentals el programari adequat a partir d’un algoritme

Estudiar les funcions del SOH i el SOF per tal de dissenyar, implementar i validar a partir 
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Els dos principals objectius i els secundaris que se’n deriven són: 

ímica de cel·la entre les existents actualment que ofereix les millors caract

rístiques per una bateria d’un vehicle híbrid i una idea aproximada de com s’haurien d’agrupar per 

Analitzar els diferents tipus de bateries secundàries existents en l’actualitat

Escollir la millor opció per un vehicle híbrid, atenent les seves necessitats funcionals

Estudiar les formes d’agrupar les cel·les per tal de formar un conjunt bateria

Dur a terme un anàlisi del BMS i implementar els algoritmes pertanyents a l’estimació del SOC, la 

degradació (SOH) i la gestió de la informació d’aquests dos (SOF) 

Fer un estudi dels nivells de gestió, els objectius i les diferents funcions del BMS

Analitzar en profunditat l’estimació del SOC per després dissenyar, 

dar a partir de dades experimentals el programari adequat a partir d’un algoritme
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Hi haurà un pas intermedi en aquesta evolució, els vehicles híbrids, de cabdal importància al ser la opció 

òptima fins que no es pugui dotar al territori d’una xarxa elèctrica suficient per fer front a la demanda 

que suposaran els vehicles elèctrics endollables sense fer servir fonts energètiques contaminants.
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Fer un estudi dels nivells de gestió, els objectius i les diferents funcions del BMS

Analitzar en profunditat l’estimació del SOC per després dissenyar, implementar i val

dar a partir de dades experimentals el programari adequat a partir d’un algoritme

Estudiar les funcions del SOH i el SOF per tal de dissenyar, implementar i validar a partir 

dels resultats del SOC i les dades experimentals els programares corresponents
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Hi haurà un pas intermedi en aquesta evolució, els vehicles híbrids, de cabdal importància al ser la opció 

fer front a la demanda 

que suposaran els vehicles elèctrics endollables sense fer servir fonts energètiques contaminants. 

En aquest context, la motivació del projecte radica en trobar la tipologia química idònia per la tecnologia 

ent possible dintre les solucions que ofereix el mercat actual i dotar al conjunt 

ímica de cel·la entre les existents actualment que ofereix les millors caract

rístiques per una bateria d’un vehicle híbrid i una idea aproximada de com s’haurien d’agrupar per 

existents en l’actualitat 

Escollir la millor opció per un vehicle híbrid, atenent les seves necessitats funcionals

Estudiar les formes d’agrupar les cel·les per tal de formar un conjunt bateria 
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Fer un estudi dels nivells de gestió, els objectius i les diferents funcions del BMS 

implementar i val

dar a partir de dades experimentals el programari adequat a partir d’un algoritme 

Estudiar les funcions del SOH i el SOF per tal de dissenyar, implementar i validar a partir 

corresponents 

El present projecte avarca l’estudi complet de les bateries secundàries existents en l’actualitat i definir 

les tecnologies en desenvolupament També s’estudiarà en detall el controlador BMS, es definiran els 

nivells de control respecte el conjunt bateria i les principals funcions que dur a terme.
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De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa

tir d’algoritmes validats a través de dades obtingudes en dife

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

d’alarmes a partir de les dades del SOC i el SOH).

En darrer terme s’analitzarà l’impacte mediambiental del 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

l’anàlisi del procés de reciclatge existent o en estudi.

Per altra banda, s’ha exclòs de manera general

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, di

seny concret de distribució dels diferents elements i sistemes o processos de fabricació.

També s

BMS que no siguin l’estimació del SOC, el SOH i el SOF.

1.5.

Per a la informació referent a les bateries secundàries ha estat bàsica la consulta de l’estudi complet del 

vehicle elèctric de John Lowry a 

na web 

teries, així com el pot

tracció 

Els diferents models de circuits elèctrics utilitzats en el projecte han estat basats en els documents 

of Charge Estimation for Batteries

thium

[6]. 

També s’ha estudiat de forma detallada el model del pr

que ha realitzat al seu voltant (

[14]) i l’anàlisi del SOH (també a 

enberger ha estat analitzada a través del document 

tery Pack for Electric Vehicles Using an Adaptative Luenberger Observer

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa
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que ha realitzat al seu voltant (

) i l’anàlisi del SOH (també a 

enberger ha estat analitzada a través del document 

tery Pack for Electric Vehicles Using an Adaptative Luenberger Observer

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa

tir d’algoritmes validats a través de dades obtingudes en dife

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

d’alarmes a partir de les dades del SOC i el SOH).

En darrer terme s’analitzarà l’impacte mediambiental del 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

l’anàlisi del procés de reciclatge existent o en estudi.

Per altra banda, s’ha exclòs de manera general

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, di

seny concret de distribució dels diferents elements i sistemes o processos de fabricació.

’ha descartat la fabricació de prototips i el disseny d’algoritmes o programes informàtics del 

BMS que no siguin l’estimació del SOC, el SOH i el SOF.

Referències base

Per a la informació referent a les bateries secundàries ha estat bàsica la consulta de l’estudi complet del 

vehicle elèctric de John Lowry a 

www.mpoweruk.com ha estat possible entendre aspectes de funcionament i seguretat de les b

teries, així com el potencial i els objectius del controlador BMS 

Els diferents models de circuits elèctrics utilitzats en el projecte han estat basats en els documents 

of Charge Estimation for Batteries

ry Equivalent circuit Models for State of Charge Estimation by an Experimental Approach

També s’ha estudiat de forma detallada el model del pr

que ha realitzat al seu voltant (

) i l’anàlisi del SOH (també a 

enberger ha estat analitzada a través del document 

tery Pack for Electric Vehicles Using an Adaptative Luenberger Observer

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa

tir d’algoritmes validats a través de dades obtingudes en dife

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

d’alarmes a partir de les dades del SOC i el SOH).

En darrer terme s’analitzarà l’impacte mediambiental del 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

l’anàlisi del procés de reciclatge existent o en estudi.

Per altra banda, s’ha exclòs de manera general

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, di

seny concret de distribució dels diferents elements i sistemes o processos de fabricació.

’ha descartat la fabricació de prototips i el disseny d’algoritmes o programes informàtics del 

BMS que no siguin l’estimació del SOC, el SOH i el SOF.

Referències base 

Per a la informació referent a les bateries secundàries ha estat bàsica la consulta de l’estudi complet del 

vehicle elèctric de John Lowry a Electric Vehicle Technology Explained

ha estat possible entendre aspectes de funcionament i seguretat de les b

encial i els objectius del controlador BMS 

Els diferents models de circuits elèctrics utilitzats en el projecte han estat basats en els documents 

of Charge Estimation for Batteries [4], Lithium

ry Equivalent circuit Models for State of Charge Estimation by an Experimental Approach

També s’ha estudiat de forma detallada el model del pr

que ha realitzat al seu voltant ([7], [8], [9], 

) i l’anàlisi del SOH (també a [9]). Per altra banda l’eina matemàtica de l’observador adaptatiu

enberger ha estat analitzada a través del document 

tery Pack for Electric Vehicles Using an Adaptative Luenberger Observer

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa

tir d’algoritmes validats a través de dades obtingudes en dife

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

d’alarmes a partir de les dades del SOC i el SOH). 

En darrer terme s’analitzarà l’impacte mediambiental del 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

l’anàlisi del procés de reciclatge existent o en estudi. 

Per altra banda, s’ha exclòs de manera general qualsevol estudi respecte fluxos d’energia, sistemes de 

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, di

seny concret de distribució dels diferents elements i sistemes o processos de fabricació.

’ha descartat la fabricació de prototips i el disseny d’algoritmes o programes informàtics del 

BMS que no siguin l’estimació del SOC, el SOH i el SOF. 

 

Per a la informació referent a les bateries secundàries ha estat bàsica la consulta de l’estudi complet del 

Electric Vehicle Technology Explained

ha estat possible entendre aspectes de funcionament i seguretat de les b

encial i els objectius del controlador BMS 

Els diferents models de circuits elèctrics utilitzats en el projecte han estat basats en els documents 

Lithium-Ion Battery Pack for Electric Vehicles

ry Equivalent circuit Models for State of Charge Estimation by an Experimental Approach

També s’ha estudiat de forma detallada el model del pr

, [10], [11]) així com dels diferents filtres de Kalman  (

). Per altra banda l’eina matemàtica de l’observador adaptatiu

enberger ha estat analitzada a través del document Estimation of State of Charge of a Lithium

tery Pack for Electric Vehicles Using an Adaptative Luenberger Observer

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa

tir d’algoritmes validats a través de dades obtingudes en diferents test i de l’ajuda de Matlab la principal 

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

En darrer terme s’analitzarà l’impacte mediambiental del projecte, basat en dos aspectes: analitzar les 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

qualsevol estudi respecte fluxos d’energia, sistemes de 

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, di

seny concret de distribució dels diferents elements i sistemes o processos de fabricació.

’ha descartat la fabricació de prototips i el disseny d’algoritmes o programes informàtics del 

 

Per a la informació referent a les bateries secundàries ha estat bàsica la consulta de l’estudi complet del 

Electric Vehicle Technology Explained

ha estat possible entendre aspectes de funcionament i seguretat de les b

encial i els objectius del controlador BMS [2] i les característiques de les bateries de 

Els diferents models de circuits elèctrics utilitzats en el projecte han estat basats en els documents 

Ion Battery Pack for Electric Vehicles

ry Equivalent circuit Models for State of Charge Estimation by an Experimental Approach

També s’ha estudiat de forma detallada el model del professor Gregory L. Plett i tot el seguit de treballs 

) així com dels diferents filtres de Kalman  (

). Per altra banda l’eina matemàtica de l’observador adaptatiu

Estimation of State of Charge of a Lithium

tery Pack for Electric Vehicles Using an Adaptative Luenberger Observer

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics 

De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa

rents test i de l’ajuda de Matlab la principal 

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

projecte, basat en dos aspectes: analitzar les 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

qualsevol estudi respecte fluxos d’energia, sistemes de 

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, di

seny concret de distribució dels diferents elements i sistemes o processos de fabricació.

’ha descartat la fabricació de prototips i el disseny d’algoritmes o programes informàtics del 

Per a la informació referent a les bateries secundàries ha estat bàsica la consulta de l’estudi complet del 

Electric Vehicle Technology Explained [1], mentre que a partir de la pàg

ha estat possible entendre aspectes de funcionament i seguretat de les b

i les característiques de les bateries de 

Els diferents models de circuits elèctrics utilitzats en el projecte han estat basats en els documents 

Ion Battery Pack for Electric Vehicles

ry Equivalent circuit Models for State of Charge Estimation by an Experimental Approach

ofessor Gregory L. Plett i tot el seguit de treballs 

) així com dels diferents filtres de Kalman  (

). Per altra banda l’eina matemàtica de l’observador adaptatiu

Estimation of State of Charge of a Lithium

tery Pack for Electric Vehicles Using an Adaptative Luenberger Observer [15]. 

De totes ells s’explicarà el seu desenvolupament a través de diagrames de blocs i s’implementaran a pa

rents test i de l’ajuda de Matlab la principal 

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

projecte, basat en dos aspectes: analitzar les 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

qualsevol estudi respecte fluxos d’energia, sistemes de 

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, di

seny concret de distribució dels diferents elements i sistemes o processos de fabricació. 

’ha descartat la fabricació de prototips i el disseny d’algoritmes o programes informàtics del 

Per a la informació referent a les bateries secundàries ha estat bàsica la consulta de l’estudi complet del 

, mentre que a partir de la pàg

ha estat possible entendre aspectes de funcionament i seguretat de les b

i les característiques de les bateries de 

Els diferents models de circuits elèctrics utilitzats en el projecte han estat basats en els documents 

Ion Battery Pack for Electric Vehicles [5] i Evaluation of L

ry Equivalent circuit Models for State of Charge Estimation by an Experimental Approach

ofessor Gregory L. Plett i tot el seguit de treballs 

) així com dels diferents filtres de Kalman  (

). Per altra banda l’eina matemàtica de l’observador adaptatiu

Estimation of State of Charge of a Lithium
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rents test i de l’ajuda de Matlab la principal 

funció que és estimar el SOC de cada cel·la, així com el SOH (nivell de degradació) i el SOF (gestió 

projecte, basat en dos aspectes: analitzar les 

reserves naturals del planeta envers el principal material del tipus de bateria escollit en el projecte i 

qualsevol estudi respecte fluxos d’energia, sistemes de 

seguretat (malgrat s’exposen les causes i els efectes), variacions tèrmiques, comportament químic, dis-
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2  

2.1. Introducció

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

unir elèctricament i agrupar

cel·lulars.  

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

es secundàries (també anomenades a

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrre

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

existents, al ser les que realment interessen pel projecte.

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (am

als híbrids que són l’aplicació de la bateria)al punt d’annex 

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

temes, les afectacions o 

2.2. Paràmetres de la bateria

2.2.1. 

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

de tracció per a vehicles elèctrics s’especifiquen normalment amb 6 V o

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin.

2   Bateries

Introducció

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

unir elèctricament i agrupar

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

es secundàries (també anomenades a

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrre

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

existents, al ser les que realment interessen pel projecte.

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (am

als híbrids que són l’aplicació de la bateria)al punt d’annex 

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

temes, les afectacions o 

Paràmetres de la bateria

 Voltatge de cel·la i de bateria

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

de tracció per a vehicles elèctrics s’especifiquen normalment amb 6 V o

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin.

Bateries

Introducció 

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

unir elèctricament i agrupar-se dins un embolcall per formar les bateries de gran potència o mult

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

es secundàries (també anomenades a

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrre

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

existents, al ser les que realment interessen pel projecte.

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (am

als híbrids que són l’aplicació de la bateria)al punt d’annex 

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

temes, les afectacions o els modes de fallida.

Paràmetres de la bateria

Voltatge de cel·la i de bateria

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

de tracció per a vehicles elèctrics s’especifiquen normalment amb 6 V o

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Bateries 

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

se dins un embolcall per formar les bateries de gran potència o mult

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

es secundàries (també anomenades acumuladors). Les primeres es basen en reaccions químiques dif

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrre

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

existents, al ser les que realment interessen pel projecte.

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (am

als híbrids que són l’aplicació de la bateria)al punt d’annex 

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

els modes de fallida. 

Paràmetres de la bateria

Voltatge de cel·la i de bateria

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

de tracció per a vehicles elèctrics s’especifiquen normalment amb 6 V o

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

se dins un embolcall per formar les bateries de gran potència o mult

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

cumuladors). Les primeres es basen en reaccions químiques dif

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrre

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

existents, al ser les que realment interessen pel projecte. 

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (am

als híbrids que són l’aplicació de la bateria)al punt d’annex F.1.

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

Paràmetres de la bateria 

Voltatge de cel·la i de bateria 

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

de tracció per a vehicles elèctrics s’especifiquen normalment amb 6 V o

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

se dins un embolcall per formar les bateries de gran potència o mult

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

cumuladors). Les primeres es basen en reaccions químiques dif

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrre

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (am

F.1. Per altra banda, a 

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

 

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

de tracció per a vehicles elèctrics s’especifiquen normalment amb 6 V o 12 V, i aquestes unitats es co

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

se dins un embolcall per formar les bateries de gran potència o mult

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

cumuladors). Les primeres es basen en reaccions químiques dif

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrre

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (am

Per altra banda, a F.3

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

12 V, i aquestes unitats es co

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es p

se dins un embolcall per formar les bateries de gran potència o mult

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bater

cumuladors). Les primeres es basen en reaccions químiques dif

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en r

accions químiques reversibles que es carreguen invertint el sentit del corrent de descàrrega. 

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

Es pot estendre el coneixement respecte els vehicles elèctrics, híbrids i endollables (amb especial atenció 

F.3 hi ha informació 

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests si

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

12 V, i aquestes unitats es co

necten en sèrie per obtenir un voltatge superior per aquelles aplicacions que el requereixin. 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics    

Les bateries elèctriques són aquells dispositius capaços de generar energia elèctrica a partir d’energia 

química emmagatzemada prèviament. Les bateries, anomenades en aquest cas també cel·les, es poden 

se dins un embolcall per formar les bateries de gran potència o multi-

Es classifiquen en dons grans grups: les bateries primàries (altrament conegudes com a piles) i les bateri-

cumuladors). Les primeres es basen en reaccions químiques difí-

cilment reversibles i, doncs, no es poden recarregar. Tot el contrari que les secundàries, basades en re-

En aquest apartat es veuran únicament les característiques, paràmetres i tipus de bateries secundàries 

b especial atenció 

hi ha informació 

addicional sobre les cel·les secundàries com pot ser el tipus de reaccions que apareixen dins aquests sis-

Totes les cel·les elèctriques tenen un voltatge nominal que és la mesura als seus terminals. Les bateries 

12 V, i aquestes unitats es con-
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2.2.2.

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

repre

l’Amper

per exemple, 10 Ah significa que pot proporcionar 1 Amp

o, en teoria, 10 Ampers en una hora.

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

químiques no desitjades. És molt important ser capaç de predir de f

nomen per garantir un correcte servei.

Es representa amb la lletra “C”, en valors d’Amper

de “descàrregues de corrent de 2C” o “càrregues de la bateria a 0,4C”. Se

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

de la descàrrega

2.2.3.

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

 

Tan el voltatge com la capacitat es veuen 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 

s’allibera en un breu espai de temps.
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2.2.2. Capacitat de càrrega

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

representa la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

l’Amper-hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

per exemple, 10 Ah significa que pot proporcionar 1 Amp

o, en teoria, 10 Ampers en una hora.

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

químiques no desitjades. És molt important ser capaç de predir de f

nomen per garantir un correcte servei.

Es representa amb la lletra “C”, en valors d’Amper

de “descàrregues de corrent de 2C” o “càrregues de la bateria a 0,4C”. Se

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

de la descàrrega seria 2C

2.2.3. Energia emmagatzemada

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

Tan el voltatge com la capacitat es veuen 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 

s’allibera en un breu espai de temps.
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Capacitat de càrrega

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

per exemple, 10 Ah significa que pot proporcionar 1 Amp

o, en teoria, 10 Ampers en una hora.

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

químiques no desitjades. És molt important ser capaç de predir de f

nomen per garantir un correcte servei.

Es representa amb la lletra “C”, en valors d’Amper

de “descàrregues de corrent de 2C” o “càrregues de la bateria a 0,4C”. Se

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

seria 2C10. 

Energia emmagatzemada

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

NE�3�%4
Tan el voltatge com la capacitat es veuen 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 

s’allibera en un breu espai de temps.
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Capacitat de càrrega

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

per exemple, 10 Ah significa que pot proporcionar 1 Amp

o, en teoria, 10 Ampers en una hora. 

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

químiques no desitjades. És molt important ser capaç de predir de f

nomen per garantir un correcte servei. 

Es representa amb la lletra “C”, en valors d’Amper

de “descàrregues de corrent de 2C” o “càrregues de la bateria a 0,4C”. Se

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

Energia emmagatzemada

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

NE�3�%4	OP�Q R  C@J4J��
Tan el voltatge com la capacitat es veuen 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 

s’allibera en un breu espai de temps. 
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Capacitat de càrrega 

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

per exemple, 10 Ah significa que pot proporcionar 1 Amp

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

químiques no desitjades. És molt important ser capaç de predir de f

Es representa amb la lletra “C”, en valors d’Amper-hora. Pel que fa referència al llenguatge, es sol parlar 

de “descàrregues de corrent de 2C” o “càrregues de la bateria a 0,4C”. Se

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

Energia emmagatzemada 

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

Q  C@J4J��	O Q
Tan el voltatge com la capacitat es veuen reduïts si el corrent augmenta i la bateria es descarrega més 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 
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La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

per exemple, 10 Ah significa que pot proporcionar 1 Amper durant 10 hores, o 2 Ampers durant 5 hores 

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

químiques no desitjades. És molt important ser capaç de predir de f

hora. Pel que fa referència al llenguatge, es sol parlar 

de “descàrregues de corrent de 2C” o “càrregues de la bateria a 0,4C”. Se

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

O Q ' �4S4T%J4J
reduïts si el corrent augmenta i la bateria es descarrega més 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics 

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

er durant 10 hores, o 2 Ampers durant 5 hores 

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

químiques no desitjades. És molt important ser capaç de predir de forma precisa els efectes d’aquest f

hora. Pel que fa referència al llenguatge, es sol parlar 

de “descàrregues de corrent de 2C” o “càrregues de la bateria a 0,4C”. Seguint l’exemple d’aquestes 

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

�4S4T%J4JOG�Q R  '
reduïts si el corrent augmenta i la bateria es descarrega més 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

er durant 10 hores, o 2 Ampers durant 5 hores 

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

orma precisa els efectes d’aquest f

hora. Pel que fa referència al llenguatge, es sol parlar 

guint l’exemple d’aquestes 

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser:

' � 

reduïts si el corrent augmenta i la bateria es descarrega més 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 
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La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

er durant 10 hores, o 2 Ampers durant 5 hores 

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

orma precisa els efectes d’aquest fe-

hora. Pel que fa referència al llenguatge, es sol parlar 

guint l’exemple d’aquestes 

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

ella. La unitat en el SI és el Joule, però al ser una unitat de petit valor, es fa servir el Watt-hora (Wh), 

equivalent a 3.600 J. La fórmula que representa aquesta energia emmagatzemada vindria a ser: 

 (2.1)

reduïts si el corrent augmenta i la bateria es descarrega més 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 

17171717 

La càrrega elèctrica de la bateria és el paràmetre més important. La unitat en el SI és el Coulomb, que 

senta la càrrega quan un Amper flueix per segon. Aquesta unitat resulta força petita, prenent 

hora (Ah) com a unitat de referència. De cara a la notació de la càrrega, una bateria que indiqui, 

er durant 10 hores, o 2 Ampers durant 5 hores 

La capacitat de la bateria no sempre té el mateix valor i varia degut a què dins seu tenen lloc reaccions 

e-

hora. Pel que fa referència al llenguatge, es sol parlar 

guint l’exemple d’aquestes 

afirmacions, si es pren una capacitat de 42 Ah significaria que el corrent de descàrrega serà de 84 A i el 

de càrrega de 16,8 A. A més, si la descàrrega de la bateria té lloc en 10 hores, una notació més completa 

El propòsit de la bateria és el d’emmagatzemar energia, que depèn del voltatge i la càrrega romanent en 

hora (Wh), 

) 

reduïts si el corrent augmenta i la bateria es descarrega més 

ràpidament. Al seu torn, l’energia emmagatzemada és una quantitat variable i es veu reduïda si l’energia 
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2.2.4. 

L’energia específica és la quant

la bateria i té com a unitats el Wh/kg. No deixa de ser un valor guia ja que l’energia dins la bateria varia 

considerablement degut a factors com la temperatura o el percentatge de descàr

Un cop coneguda la capacitat que la bateria necessita per la seva aplicació (Wh), es pot dividir per la seva 

energia específica (Wh/kg) per obtenir una primera aproximació del nivell de massa que requerirà la b

teria. 

2.2.5. 

La densitat d

de la bateria i normalment presenta com a unitat el Wh/m (o per metre lineal, en Wh/l).

Per un pes o un volum majors, una major densitat energètica farà que s’acumuli u

d’energia o, alternativament, si s’eleva la capacitat d’emmagatzematge, una elevada densitat energètica 

farà que la bateria resulti més petita i lleugera. El gràfic següent mostra alguns exemples:

En general, elevades densitats d’energia s’obtenen usant elements químics més reactius. Per altra ba

da, aquests tendeixen a ser més inestables i necessiten especials pre

d’energia també depèn de la quantitat dels diferents materials actius que es fan servir en la construcció 

 Energia específica

L’energia específica és la quant

la bateria i té com a unitats el Wh/kg. No deixa de ser un valor guia ja que l’energia dins la bateria varia 

considerablement degut a factors com la temperatura o el percentatge de descàr

Un cop coneguda la capacitat que la bateria necessita per la seva aplicació (Wh), es pot dividir per la seva 

energia específica (Wh/kg) per obtenir una primera aproximació del nivell de massa que requerirà la b

 Densitat d’energia

La densitat d’energia és la quantitat d’energia elèctrica emmagatzemada en cada metre cúbic de volum 

de la bateria i normalment presenta com a unitat el Wh/m (o per metre lineal, en Wh/l).

Per un pes o un volum majors, una major densitat energètica farà que s’acumuli u

d’energia o, alternativament, si s’eleva la capacitat d’emmagatzematge, una elevada densitat energètica 

farà que la bateria resulti més petita i lleugera. El gràfic següent mostra alguns exemples:

Figura 

En general, elevades densitats d’energia s’obtenen usant elements químics més reactius. Per altra ba

da, aquests tendeixen a ser més inestables i necessiten especials pre

d’energia també depèn de la quantitat dels diferents materials actius que es fan servir en la construcció 

Energia específica

L’energia específica és la quantitat d’energia elèctrica emmagatzemada en cada quilogram de massa de 

la bateria i té com a unitats el Wh/kg. No deixa de ser un valor guia ja que l’energia dins la bateria varia 

considerablement degut a factors com la temperatura o el percentatge de descàr

Un cop coneguda la capacitat que la bateria necessita per la seva aplicació (Wh), es pot dividir per la seva 

energia específica (Wh/kg) per obtenir una primera aproximació del nivell de massa que requerirà la b

Densitat d’energia

’energia és la quantitat d’energia elèctrica emmagatzemada en cada metre cúbic de volum 

de la bateria i normalment presenta com a unitat el Wh/m (o per metre lineal, en Wh/l).

Per un pes o un volum majors, una major densitat energètica farà que s’acumuli u

d’energia o, alternativament, si s’eleva la capacitat d’emmagatzematge, una elevada densitat energètica 

farà que la bateria resulti més petita i lleugera. El gràfic següent mostra alguns exemples:

Figura 2.1: Densitats per a diferents tipus de bateries. Font: mpoweruk.com

En general, elevades densitats d’energia s’obtenen usant elements químics més reactius. Per altra ba

da, aquests tendeixen a ser més inestables i necessiten especials pre

d’energia també depèn de la quantitat dels diferents materials actius que es fan servir en la construcció 
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Energia específica 

itat d’energia elèctrica emmagatzemada en cada quilogram de massa de 

la bateria i té com a unitats el Wh/kg. No deixa de ser un valor guia ja que l’energia dins la bateria varia 

considerablement degut a factors com la temperatura o el percentatge de descàr

Un cop coneguda la capacitat que la bateria necessita per la seva aplicació (Wh), es pot dividir per la seva 

energia específica (Wh/kg) per obtenir una primera aproximació del nivell de massa que requerirà la b

Densitat d’energia 

’energia és la quantitat d’energia elèctrica emmagatzemada en cada metre cúbic de volum 

de la bateria i normalment presenta com a unitat el Wh/m (o per metre lineal, en Wh/l).

Per un pes o un volum majors, una major densitat energètica farà que s’acumuli u

d’energia o, alternativament, si s’eleva la capacitat d’emmagatzematge, una elevada densitat energètica 

farà que la bateria resulti més petita i lleugera. El gràfic següent mostra alguns exemples:

: Densitats per a diferents tipus de bateries. Font: mpoweruk.com

En general, elevades densitats d’energia s’obtenen usant elements químics més reactius. Per altra ba

da, aquests tendeixen a ser més inestables i necessiten especials pre

d’energia també depèn de la quantitat dels diferents materials actius que es fan servir en la construcció 
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itat d’energia elèctrica emmagatzemada en cada quilogram de massa de 

la bateria i té com a unitats el Wh/kg. No deixa de ser un valor guia ja que l’energia dins la bateria varia 

considerablement degut a factors com la temperatura o el percentatge de descàr

Un cop coneguda la capacitat que la bateria necessita per la seva aplicació (Wh), es pot dividir per la seva 

energia específica (Wh/kg) per obtenir una primera aproximació del nivell de massa que requerirà la b
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de la cel·la, tenint en compte que les impureses limiten el valor màxim d’energia acumulada. Això explica 

perquè a 

nir diferents continguts d’energia i comportaments de descàrrega.

Si s’observa la 

Això és degut a què la quota de densitat d’energia normalment no es refereix només als elements qu

mics sinó al conjunt de la cel·la ten

Per tal de conèixer el volum que requereix la bateria, dada que té un considerable impacte en el disseny 

del vehicle, es pot dividir la capacitat energètica (Wh) per la densitat d’energia de la bate

2.2.6.

La potència específica és la quantitat de potència obtinguda per quilogram de bateria, amb unitats de 

W/kg. És una variable d’elevada importància però amb un valor fictici, doncs l’energia que proporciona 

la bateria depèn mé

Algunes bateries tenen una molt bona energia específica però una deficient potència específica, fet que 

significa que poden emmagatzemar una gran quantitat d’energia però que només la poden alliberar de 

forma lenta.

La diferència dels valors de potència específica i energia específica pels diferents tipus de bateries és 

molt important i ajuda a poder comparar

plot, fent servir escales logarítmiques.

2.2.7.

En un Món ideal, l’eficiència d’una bateria vindria a ser del 100 %, retornant tota l’energia que se li e

magatzema. En realitat, però, això no és així; el seu valor pot variar segons el tipus de bateria que es faci 

servir, la temper

Quan el valor de càrrega es situa entre el 20 % i el 80 %, l’eficiència sol estar propera al 100 %, però en el 

cas d’estats de càrrega per sota del 20 % l’eficiència disminueix de forma important.
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Algunes bateries tenen una molt bona energia específica però una deficient potència específica, fet que 

significa que poden emmagatzemar una gran quantitat d’energia però que només la poden alliberar de 

La diferència dels valors de potència específica i energia específica pels diferents tipus de bateries és 

les. Normalment es representa amb gràfics anomenats Ragone 

m-

magatzema. En realitat, però, això no és així; el seu valor pot variar segons el tipus de bateria que es faci 

Quan el valor de càrrega es situa entre el 20 % i el 80 %, l’eficiència sol estar propera al 100 %, però en el 
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2.2.8. 

Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

ràpida, l’eficiència e

2.2.9. 

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

ga. El percentatge varia segons el tipus de bateria i altres factors, com la temperatura

2.2.10. 

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

ries només es poden propor

un ampli ventall de pesos i mides.

2.2.11. 

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

per poder començar 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

d’escalfament i refredament d’aquesta.

2.2.12. 

El número exacte dels cic

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

el temps de vida de la bateria que, per altra banda, reflecteix el 

tric. 

 Eficiència energètica

Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

ràpida, l’eficiència energètica disminueix considerablement.

 Percentatge d’autodescàrrega

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

ga. El percentatge varia segons el tipus de bateria i altres factors, com la temperatura

 Geometria de la bateria

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

ries només es poden propor

un ampli ventall de pesos i mides.

 Temperatura dins la bateria

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

per poder començar a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

d’escalfament i refredament d’aquesta.

 Cicle de vida

El número exacte dels cic

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

el temps de vida de la bateria que, per altra banda, reflecteix el 

ficiència energètica

Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

nergètica disminueix considerablement.

Percentatge d’autodescàrrega

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

ga. El percentatge varia segons el tipus de bateria i altres factors, com la temperatura

Geometria de la bateria

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

ries només es poden proporcionar amb una tipologia geomètrica, tot i que també hi ha que presenten 

un ampli ventall de pesos i mides. 

Temperatura dins la bateria

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

d’escalfament i refredament d’aquesta.

Cicle de vida 

El número exacte dels cicles de càrrega/descàrrega d’una bateria al llarg de la seva vida útil depèn de la 

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

el temps de vida de la bateria que, per altra banda, reflecteix el 
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ficiència energètica 

Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

nergètica disminueix considerablement.

Percentatge d’autodescàrrega

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

ga. El percentatge varia segons el tipus de bateria i altres factors, com la temperatura

Geometria de la bateria

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

cionar amb una tipologia geomètrica, tot i que també hi ha que presenten 

Temperatura dins la bateria

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

d’escalfament i refredament d’aquesta. 

les de càrrega/descàrrega d’una bateria al llarg de la seva vida útil depèn de la 

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

el temps de vida de la bateria que, per altra banda, reflecteix el 
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Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

nergètica disminueix considerablement. 

Percentatge d’autodescàrrega 

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

ga. El percentatge varia segons el tipus de bateria i altres factors, com la temperatura

Geometria de la bateria 

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

cionar amb una tipologia geomètrica, tot i que també hi ha que presenten 

Temperatura dins la bateria 

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

les de càrrega/descàrrega d’una bateria al llarg de la seva vida útil depèn de la 

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

el temps de vida de la bateria que, per altra banda, reflecteix el 
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Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

 

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

ga. El percentatge varia segons el tipus de bateria i altres factors, com la temperatura

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

cionar amb una tipologia geomètrica, tot i que també hi ha que presenten 

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

les de càrrega/descàrrega d’una bateria al llarg de la seva vida útil depèn de la 

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

el temps de vida de la bateria que, per altra banda, reflecteix el cost de funcionament del vehicle elè
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Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

ga. El percentatge varia segons el tipus de bateria i altres factors, com la temperatura. 

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

cionar amb una tipologia geomètrica, tot i que també hi ha que presenten 

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

les de càrrega/descàrrega d’una bateria al llarg de la seva vida útil depèn de la 

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

cost de funcionament del vehicle elè
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Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necess

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrr

 

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, a

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bat

cionar amb una tipologia geomètrica, tot i que també hi ha que presenten 

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

les de càrrega/descàrrega d’una bateria al llarg de la seva vida útil depèn de la 

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

cost de funcionament del vehicle elè
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Es defineix com el percentatge d’energia elèctrica proporcionada per la bateria respecte la total necessà-

ria per tornar al nivell energètic previ a la descàrrega. Si la bateria es carrega i es descarrega de forma 

Moltes bateries es descarreguen quan no es fan servir, i aquest fenomen es coneix com a autodescàrre-

Les cel·les poden presentar diferents formes en les seves tapes, ja siguin rectangulars, prismàtiques, ar-

rodonides o hexagonals, tot i que normalment estan empaquetades en blocs rectangulars. Algunes bate-

cionar amb una tipologia geomètrica, tot i que també hi ha que presenten 

Tot i que moltes bateries funcionen a temperatura ambient, algunes d’elles necessiten un escalfament 

a funcionar, seguit d’un refredament mentre estan en ús. Per tant, el dissenyador 

haurà de tenir en compte tant la temperatura de treball de la bateria, així com les necessitats 

les de càrrega/descàrrega d’una bateria al llarg de la seva vida útil depèn de la 

seva tipologia química, els seus detalls de disseny i com es fa servir. Aquest número de cicles representa 

cost de funcionament del vehicle elèc-
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2.3.

2.3.1.

En les bateries de Plom

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negative

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

 

Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria

perdent de forma gradual l’àcid sulfúric, diluint

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

Són les bateries recarregables mé

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

un alt nivell de potència específica, fent

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida.

2.3.1.1.

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

Aquest procés comporta 

•

 

•
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2.3. Tipus de bateries

2.3.1. Bateries de Plom

En les bateries de Plom

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negative

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria

perdent de forma gradual l’àcid sulfúric, diluint

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

Són les bateries recarregables mé

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

un alt nivell de potència específica, fent

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida.

2.3.1.1. Característiques

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

Aquest procés comporta 

• A l’elèctrode positiu:

• A l’elèctrode negatiu:
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Tipus de bateries

Bateries de Plom

En les bateries de Plom-àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negative

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria

perdent de forma gradual l’àcid sulfúric, diluint

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

Són les bateries recarregables mé

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

un alt nivell de potència específica, fent

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida.

Característiques

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

Aquest procés comporta l’autodescàrrega de la bateria i segueix les següents reaccions:

A l’elèctrode positiu: 

2
A l’elèctrode negatiu:

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Tipus de bateries 

Bateries de Plom-àcid

àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negative

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

89 U 89
)
Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria

perdent de forma gradual l’àcid sulfúric, diluint

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

Són les bateries recarregables més barates per kWh de càrrega, tenen una resistència interna molt baixa, 

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

un alt nivell de potència específica, fent

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida.

Característiques 

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

l’autodescàrrega de la bateria i segueix les següents reaccions:

 

289
) U 2:
A l’elèctrode negatiu: 

89 U
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àcid 

àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negative

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

U 2:)	
; ↔
Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria

perdent de forma gradual l’àcid sulfúric, diluint-se cada cop més. En el procés de càrrega, els elèctrodes 

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

s barates per kWh de càrrega, tenen una resistència interna molt baixa, 

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

un alt nivell de potència específica, fent-les prou interessants en els vehicl

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida.

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

l’autodescàrrega de la bateria i segueix les següents reaccions:

:)	
; ↔ 289	

U :)	
; ↔ 89	
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àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negative

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

↔ 289	
; U
Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria

se cada cop més. En el procés de càrrega, els elèctrodes 

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

s barates per kWh de càrrega, tenen una resistència interna molt baixa, 

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

les prou interessants en els vehicl

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida.

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

l’autodescàrrega de la bateria i segueix les següents reaccions:

89	
; U 2:)

89	
; U :) 
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àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negative

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

U 2:)
 

Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria

se cada cop més. En el procés de càrrega, els elèctrodes 

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

s barates per kWh de càrrega, tenen una resistència interna molt baixa, 

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

les prou interessants en els vehicl

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida.

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

l’autodescàrrega de la bateria i segueix les següents reaccions:

)
 U 
) 

 

àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

que les làmines positives són de diòxid de plom. Tan les làmines negatives com les positives 

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció:

Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

minsa el voltatge de la bateria als seus terminals. A mesura que es descarrega la bateria, l’electròlit va 

se cada cop més. En el procés de càrrega, els elèctrodes 

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta.

s barates per kWh de càrrega, tenen una resistència interna molt baixa, 

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

les prou interessants en els vehicles elèctrics on només 

s’emmagatzema una limitada quantitat d’energia però que s’ha d’aportar de forma ràpida. 

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

l’autodescàrrega de la bateria i segueix les següents reaccions: 
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àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

s com les positives 

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

produeix sulfat de plom i aigua, alliberant energia elèctrica durant el procés segons la reacció: 

 (2.2)

Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

, l’electròlit va 

se cada cop més. En el procés de càrrega, els elèctrodes 

reverteixen la seva polaritat mentre que la concentració d’àcid sulfúric a l’electròlit augmenta. 

s barates per kWh de càrrega, tenen una resistència interna molt baixa, 

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

es elèctrics on només 

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

 (2.3)

 (2.4)
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àcid les làmines negatives tenen com a material actiu plom esponjós, mentre 

s com les positives 

s’immergeixen en un electròlit d’àcid sulfúric diluït. Aquest àcid combinat amb el plom i l’òxid de plom 

) 

Les reaccions de càrrega i descàrrega canvien la concentració dels principals reactius, variant de forma 

, l’electròlit va 

se cada cop més. En el procés de càrrega, els elèctrodes 

s barates per kWh de càrrega, tenen una resistència interna molt baixa, 

tot i que també una pobra energia específica i aporten una autonomia pel vehicle difícil de predir. Tenen 

es elèctrics on només 

Tant el plom com el sulfat de plom són inestables en àcid sulfúric i es descomponen molt lentament. 

) 

) 
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El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

dels components i l

Les reaccions que apareixen en les bateries de Plom

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat.

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

aigua, obtenint hidrogen i oxigen. En les modernes b

l’estructura, permetent que es recombinin novament en aigua.

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

menor voltatge, una elevada temperatura i una el

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

ràpidament que d’altres.

Un problema associat a la seva gran varietat d’usos és que hi ha difer

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

tracció, com són els vehicles elèctrics, són les que presenten un cost més elevat.

2.3.1.2. 

Les bateries de P

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

de la bateria no és total, ja què hi ha una vàlvula que allibera el

d’aigua pugui ser permanent i irreemplaçable.

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

ple un elevat voltatge de càrrega), i pot succeir amb massa celerit

comportament significa el principal factor de manteniment d’aquest tipus de bateria.

 

El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

dels components i la precisió dels aliatges on es localitzen els elèctrodes.

Les reaccions que apareixen en les bateries de Plom

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat.

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

aigua, obtenint hidrogen i oxigen. En les modernes b

l’estructura, permetent que es recombinin novament en aigua.

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

menor voltatge, una elevada temperatura i una el

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

ràpidament que d’altres.

Un problema associat a la seva gran varietat d’usos és que hi ha difer

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

tracció, com són els vehicles elèctrics, són les que presenten un cost més elevat.

 Manteniment

Les bateries de Plom-àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

de la bateria no és total, ja què hi ha una vàlvula que allibera el

d’aigua pugui ser permanent i irreemplaçable.

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

ple un elevat voltatge de càrrega), i pot succeir amb massa celerit

comportament significa el principal factor de manteniment d’aquest tipus de bateria.

El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

a precisió dels aliatges on es localitzen els elèctrodes.

Les reaccions que apareixen en les bateries de Plom

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat.

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

aigua, obtenint hidrogen i oxigen. En les modernes b

l’estructura, permetent que es recombinin novament en aigua.

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

menor voltatge, una elevada temperatura i una el

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

ràpidament que d’altres. 

Un problema associat a la seva gran varietat d’usos és que hi ha difer

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

tracció, com són els vehicles elèctrics, són les que presenten un cost més elevat.

Manteniment 

àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

de la bateria no és total, ja què hi ha una vàlvula que allibera el

d’aigua pugui ser permanent i irreemplaçable.

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

ple un elevat voltatge de càrrega), i pot succeir amb massa celerit

comportament significa el principal factor de manteniment d’aquest tipus de bateria.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

a precisió dels aliatges on es localitzen els elèctrodes.

Les reaccions que apareixen en les bateries de Plom

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat.

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

aigua, obtenint hidrogen i oxigen. En les modernes b

l’estructura, permetent que es recombinin novament en aigua.

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

menor voltatge, una elevada temperatura i una el

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

Un problema associat a la seva gran varietat d’usos és que hi ha difer

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

tracció, com són els vehicles elèctrics, són les que presenten un cost més elevat.

àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

de la bateria no és total, ja què hi ha una vàlvula que allibera el

d’aigua pugui ser permanent i irreemplaçable. 

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

ple un elevat voltatge de càrrega), i pot succeir amb massa celerit

comportament significa el principal factor de manteniment d’aquest tipus de bateria.
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El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

a precisió dels aliatges on es localitzen els elèctrodes.

Les reaccions que apareixen en les bateries de Plom-àcid quan aquesta es troba sobrecarregada es mo

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat.

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

aigua, obtenint hidrogen i oxigen. En les modernes bateries aïllades, els gasos es retenen dins 

l’estructura, permetent que es recombinin novament en aigua.

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

menor voltatge, una elevada temperatura i una elevada activitat als elèctrodes. Aquest fenomen no es 

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

Un problema associat a la seva gran varietat d’usos és que hi ha difer

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

tracció, com són els vehicles elèctrics, són les que presenten un cost més elevat.

àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

de la bateria no és total, ja què hi ha una vàlvula que allibera el

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

ple un elevat voltatge de càrrega), i pot succeir amb massa celerit

comportament significa el principal factor de manteniment d’aquest tipus de bateria.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

a precisió dels aliatges on es localitzen els elèctrodes. 

àcid quan aquesta es troba sobrecarregada es mo

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat.

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

ateries aïllades, els gasos es retenen dins 

l’estructura, permetent que es recombinin novament en aigua. 

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

evada activitat als elèctrodes. Aquest fenomen no es 

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

Un problema associat a la seva gran varietat d’usos és que hi ha diferents dissenys per a diferents aplic

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

tracció, com són els vehicles elèctrics, són les que presenten un cost més elevat.

àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

de la bateria no és total, ja què hi ha una vàlvula que allibera el gas a certa pressió, fent que la pèrdua 

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

ple un elevat voltatge de càrrega), i pot succeir amb massa celeritat, danyant la bateria. Evitar aquest 

comportament significa el principal factor de manteniment d’aquest tipus de bateria.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

àcid quan aquesta es troba sobrecarregada es mo

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat.

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

ateries aïllades, els gasos es retenen dins 

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

evada activitat als elèctrodes. Aquest fenomen no es 

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

ents dissenys per a diferents aplic

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

tracció, com són els vehicles elèctrics, són les que presenten un cost més elevat. 

àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

gas a certa pressió, fent que la pèrdua 

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

at, danyant la bateria. Evitar aquest 

comportament significa el principal factor de manteniment d’aquest tipus de bateria. 
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El rati amb el qual tenen lloc aquestes reaccions depèn de la temperatura de la cel·la, produint-se més 

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

àcid quan aquesta es troba sobrecarregada es mo

tren en la següent figura. La gasificació apareix quan no hi ha més sulfat de plom als elèctrodes per tal 

d’acceptar electrons; quan la bateria es troba plenament carregada o pròxima a aquest estat. 

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

ateries aïllades, els gasos es retenen dins 

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

evada activitat als elèctrodes. Aquest fenomen no es 

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

ents dissenys per a diferents aplic

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

gas a certa pressió, fent que la pèrdua 

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exe

at, danyant la bateria. Evitar aquest 
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se més 

ràpidament quant més elevada sigui aquesta. També depèn d’altres factors com, per exemple, la puresa 

àcid quan aquesta es troba sobrecarregada es mos-

per tal 

Un aspecte a tenir en compte en les reaccions de sobrecàrrega i en les d’autodescàrrega és que es perd 

ateries aïllades, els gasos es retenen dins 

Per la seva banda, les reaccions no desitjades apareixen mentre la bateria es descarrega, resultant un 

evada activitat als elèctrodes. Aquest fenomen no es 

presenta en la mateixa intensitat en totes les bateries, fet que fa que algunes d’elles es descarreguin més 

ents dissenys per a diferents aplica-

cions, i és essencial escollir el tipus correcte per l’aplicació desitjada. Les reservades a aplicacions de 

àcid modernes s’aïllen per tal de prevenir la pèrdua d’elèctrode i presenten un 

electròlit gelatinós en comptes d’un líquid, fet que redueix la necessitat d’un manteniment. L’aïllament 

gas a certa pressió, fent que la pèrdua 

Un augment en la generació de gas pot ser fruit d’un estat de sobrecàrrega de la bateria (com per exem-

at, danyant la bateria. Evitar aquest 
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2.3.1.3.

2.3.1.3.1.

Són bateries de Plom

•

•

•

2.3.1.3.2.

Són bateries de Plom

•

•

•

•

•

•

2.3.2.

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

segle XIX. Aqueste

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr

ga/descàrrega, motiu pel qual el seu ús es discuteix.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

2.3.1.3. Varietats

2.3.1.3.1. Bateries de Plom

Són bateries de Plom

• Més resistència a la corrosió, sobrecàrrega, gasificació i autodescàrrega

• Electròlit més gran

• Manteniment baix o nul

2.3.1.3.2. Bateries de Plom

Són bateries de Plom

• Els elèctrodes són mecànicament 

• Es redueix la calor interna i la pèrdua d’aigua

• Vida de servei més llarga que no pas les que incorporen calci

• És més fàcil carregar

• Cost menor

• Un percentatge d’autodescàrrega del 2 % al 10 % per

Plom-Calci, que presenten valors compresos entre l’1 % i el 5 % per mes

2.3.2. Bateries basades en níquel

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

segle XIX. Aqueste

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr

ga/descàrrega, motiu pel qual el seu ús es discuteix.
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Varietats 

Bateries de Plom

Són bateries de Plom-àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint calci, que proporciona:

s resistència a la corrosió, sobrecàrrega, gasificació i autodescàrrega

Electròlit més gran 

Manteniment baix o nul

Bateries de Plom

Són bateries de Plom-àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint antimoni:

Els elèctrodes són mecànicament 

Es redueix la calor interna i la pèrdua d’aigua

Vida de servei més llarga que no pas les que incorporen calci

És més fàcil carregar-

Cost menor 

Un percentatge d’autodescàrrega del 2 % al 10 % per

Calci, que presenten valors compresos entre l’1 % i el 5 % per mes

Bateries basades en níquel

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

segle XIX. Aquestes bateries inclouen les Níquel

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr

ga/descàrrega, motiu pel qual el seu ús es discuteix.
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Bateries de Plom-Calci 

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint calci, que proporciona:

s resistència a la corrosió, sobrecàrrega, gasificació i autodescàrrega

Manteniment baix o nul 

Bateries de Plom-Antimoni

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint antimoni:

Els elèctrodes són mecànicament 

Es redueix la calor interna i la pèrdua d’aigua

Vida de servei més llarga que no pas les que incorporen calci

-les quant han estat completament descarregades

Un percentatge d’autodescàrrega del 2 % al 10 % per

Calci, que presenten valors compresos entre l’1 % i el 5 % per mes

Bateries basades en níquel

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

s bateries inclouen les Níquel

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr

ga/descàrrega, motiu pel qual el seu ús es discuteix.
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àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint calci, que proporciona:

s resistència a la corrosió, sobrecàrrega, gasificació i autodescàrrega

Antimoni 

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint antimoni:

Els elèctrodes són mecànicament més resistents

Es redueix la calor interna i la pèrdua d’aigua 

Vida de servei més llarga que no pas les que incorporen calci

les quant han estat completament descarregades

Un percentatge d’autodescàrrega del 2 % al 10 % per

Calci, que presenten valors compresos entre l’1 % i el 5 % per mes

Bateries basades en níquel

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

s bateries inclouen les Níquel-Zinc, Níquel

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr

ga/descàrrega, motiu pel qual el seu ús es discuteix. 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint calci, que proporciona:

s resistència a la corrosió, sobrecàrrega, gasificació i autodescàrrega

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint antimoni:

més resistents 

 

Vida de servei més llarga que no pas les que incorporen calci

les quant han estat completament descarregades

Un percentatge d’autodescàrrega del 2 % al 10 % per 

Calci, que presenten valors compresos entre l’1 % i el 5 % per mes

Bateries basades en níquel 

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

Zinc, Níquel-Cadmi i Níquel

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics 

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint calci, que proporciona:

s resistència a la corrosió, sobrecàrrega, gasificació i autodescàrrega

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint antimoni:

Vida de servei més llarga que no pas les que incorporen calci 

les quant han estat completament descarregades

 setmana, major que no pas les de 

Calci, que presenten valors compresos entre l’1 % i el 5 % per mes

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

Cadmi i Níquel-Metall híbrid (NiMH). Tot i 

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint calci, que proporciona:

s resistència a la corrosió, sobrecàrrega, gasificació i autodescàrrega 

àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint antimoni: 

les quant han estat completament descarregades 

setmana, major que no pas les de 

Calci, que presenten valors compresos entre l’1 % i el 5 % per mes 

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

Metall híbrid (NiMH). Tot i 

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrr
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àcid on els elèctrodes han estat modificats afegint calci, que proporciona: 

setmana, major que no pas les de 

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

Metall híbrid (NiMH). Tot i 

que tenen unes prestacions acceptables, presenten una vida limitada a uns 300 cicles de càrre-
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setmana, major que no pas les de 

Les bateries comercials que fan servir níquel a l’elèctrode positiu van ser desenvolupades per Edison al 

Metall híbrid (NiMH). Tot i 

e-
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2.3.2.1. 

Les bateries de Níquel

Plom-àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

darreres. Fan servir oxihidròxid de níquel a l’

s’obté segons la reacció següent:

 

L’elèctrode negatiu està format per hidròxid de cadmi en excé

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

de corrent de càrrega, segons la reacció:

 

L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

xid de cadmi amb l’ajuda de l’aigua formada en la reacció anterior:

 

De forma equivalent, el procés de càrrega té lloc també a l’elèctrode negatiu:

 

Comparant les dues darreres reaccions, s’observa com el percentatge de producció 

és exactament igual al percentatge de transformació novament a cadmi.

Moltes bateries de NiCd permeten treballar de forma permanent amb ratis de C

10 A per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

d’energia, tot i que no danya la bateria.

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

una resistència in

temperatures de treball que van des dels 

de capacitat d’emmagatzematge. Això és gràcies a què és un sistema

desenvolupen de forma molt lenta.

 Bateries de Níquel

Les bateries de Níquel-Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

darreres. Fan servir oxihidròxid de níquel a l’

s’obté segons la reacció següent:

L’elèctrode negatiu està format per hidròxid de cadmi en excé

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

de corrent de càrrega, segons la reacció:

L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

xid de cadmi amb l’ajuda de l’aigua formada en la reacció anterior:

De forma equivalent, el procés de càrrega té lloc també a l’elèctrode negatiu:

Comparant les dues darreres reaccions, s’observa com el percentatge de producció 

és exactament igual al percentatge de transformació novament a cadmi.

Moltes bateries de NiCd permeten treballar de forma permanent amb ratis de C

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

d’energia, tot i que no danya la bateria.

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

una resistència interna molt dèbil (tot i que no tan com en el cas de les Plom

temperatures de treball que van des dels 

de capacitat d’emmagatzematge. Això és gràcies a què és un sistema

desenvolupen de forma molt lenta.

Bateries de Níquel

Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

darreres. Fan servir oxihidròxid de níquel a l’

s’obté segons la reacció següent: 

�< U 2=%

:
L’elèctrode negatiu està format per hidròxid de cadmi en excé

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

de corrent de càrrega, segons la reacció:

L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

xid de cadmi amb l’ajuda de l’aigua formada en la reacció anterior:



De forma equivalent, el procés de càrrega té lloc també a l’elèctrode negatiu:

2�<
Comparant les dues darreres reaccions, s’observa com el percentatge de producció 

és exactament igual al percentatge de transformació novament a cadmi.

Moltes bateries de NiCd permeten treballar de forma permanent amb ratis de C

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

d’energia, tot i que no danya la bateria.

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

terna molt dèbil (tot i que no tan com en el cas de les Plom

temperatures de treball que van des dels 

de capacitat d’emmagatzematge. Això és gràcies a què és un sistema

desenvolupen de forma molt lenta. 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Bateries de Níquel-Cadmi

Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

darreres. Fan servir oxihidròxid de níquel a l’elèctrode positiu i cadmi al negatiu. L’energia elèctrica 

=%
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L’elèctrode negatiu està format per hidròxid de cadmi en excé

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

de corrent de càrrega, segons la reacció: 

4
:? → 2
L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

xid de cadmi amb l’ajuda de l’aigua formada en la reacció anterior:
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De forma equivalent, el procés de càrrega té lloc també a l’elèctrode negatiu:

�<>
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Comparant les dues darreres reaccions, s’observa com el percentatge de producció 

és exactament igual al percentatge de transformació novament a cadmi.

Moltes bateries de NiCd permeten treballar de forma permanent amb ratis de C

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

d’energia, tot i que no danya la bateria. 

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

terna molt dèbil (tot i que no tan com en el cas de les Plom

temperatures de treball que van des dels -40 ºC fins els 80 ºC, una baixa autodescàrrega i un bon nivell 

de capacitat d’emmagatzematge. Això és gràcies a què és un sistema
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mi 

Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

elèctrode positiu i cadmi al negatiu. L’energia elèctrica 


 ↔ �<>
:
L’elèctrode negatiu està format per hidròxid de cadmi en excé

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

2:)
 U 
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L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

xid de cadmi amb l’ajuda de l’aigua formada en la reacció anterior:

2:)
 → 2�<
De forma equivalent, el procés de càrrega té lloc també a l’elèctrode negatiu:

4�? → 2�<
Comparant les dues darreres reaccions, s’observa com el percentatge de producció 

és exactament igual al percentatge de transformació novament a cadmi.

Moltes bateries de NiCd permeten treballar de forma permanent amb ratis de C

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

terna molt dèbil (tot i que no tan com en el cas de les Plom

40 ºC fins els 80 ºC, una baixa autodescàrrega i un bon nivell 

de capacitat d’emmagatzematge. Això és gràcies a què és un sistema

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

elèctrode positiu i cadmi al negatiu. L’energia elèctrica 


:B) U 2=%>
:
L’elèctrode negatiu està format per hidròxid de cadmi en excés, fent que l’elèctrode positiu es carregui 

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

U 4�? 

L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

xid de cadmi amb l’ajuda de l’aigua formada en la reacció anterior: 

�<>
:B) 

De forma equivalent, el procés de càrrega té lloc també a l’elèctrode negatiu:

U 4
:? 

Comparant les dues darreres reaccions, s’observa com el percentatge de producció 

és exactament igual al percentatge de transformació novament a cadmi. 

Moltes bateries de NiCd permeten treballar de forma permanent amb ratis de C

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

terna molt dèbil (tot i que no tan com en el cas de les Plom

40 ºC fins els 80 ºC, una baixa autodescàrrega i un bon nivell 

de capacitat d’emmagatzematge. Això és gràcies a què és un sistema molt estable, on les reaccions es 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

elèctrode positiu i cadmi al negatiu. L’energia elèctrica 


:B) 

s, fent que l’elèctrode positiu es carregui 

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

De forma equivalent, el procés de càrrega té lloc també a l’elèctrode negatiu: 

Comparant les dues darreres reaccions, s’observa com el percentatge de producció d’hidròxid de cadmi 

Moltes bateries de NiCd permeten treballar de forma permanent amb ratis de C10 o, equivalentment, a 

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

terna molt dèbil (tot i que no tan com en el cas de les Plom-àcid), un ampli rang de 

40 ºC fins els 80 ºC, una baixa autodescàrrega i un bon nivell 

molt estable, on les reaccions es 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

elèctrode positiu i cadmi al negatiu. L’energia elèctrica 

s, fent que l’elèctrode positiu es carregui 

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidr

d’hidròxid de cadmi 

o, equivalentment, a 

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

àcid), un ampli rang de 

40 ºC fins els 80 ºC, una baixa autodescàrrega i un bon nivell 

molt estable, on les reaccions es 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics    

Cadmi (NiCd) van ser considerades com les principals competidores de les de 

àcid en la seva utilització als vehicles elèctrics, tenint el doble d’energia específica que aquestes 

elèctrode positiu i cadmi al negatiu. L’energia elèctrica 

 (2.5) 

s, fent que l’elèctrode positiu es carregui 

de forma completa abans. Un cop assolit aquest punt, es forma oxigen a l’elèctrode positiu degut al pas 

 (2.6) 

L’oxigen lliure resultant es difon cap a l’elèctrode negatiu, on es combina amb el cadmi, produint hidrò-

 (2.7) 

 (2.8) 

d’hidròxid de cadmi 

o, equivalentment, a 

per a capacitats de 100 Ah. Aquest corrent de sobrecàrrega representa un desaprofitament 

Presenten avantatges com una elevada potència específica, una llarga vida útil per sobre de 2.500 cicles, 

àcid), un ampli rang de 

40 ºC fins els 80 ºC, una baixa autodescàrrega i un bon nivell 

molt estable, on les reaccions es 
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Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

l’elevat cost d’aquest tipus de bateries, doncs es necessiten més cel·les per obte

A més, tot i que no limita la seva aplicació en els vehicles elèctrics, la seva eficiència de càrrega dismin

eix ràpidament per sobre de 35 ºC. Altres problemes derivats de la utilització del cadmi és que resulta un 

material car,

2.3.2.2.

Les bateries de Níquel

segle XX. Tenen unes característiques semblants a les NiCd

NiMH fan servir hidrogen a l’elèctrode negatiu absorbit al metall híbrid, alliberant

siderable avantatge.

La reacció global per les bateries NiMH s’escriu com:

 

El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b

jançant ventiladors integrats a la seva estructura) produint electrons i aigua.

Per aquest motiu cal mantenir la pressió de l’hidrogen gas en un valor constant i aconseguir l’aïllament 

de la cel·la, que evitarà que els aliatges obtinguts d’absorb

què al reaccionar amb aquest s’ocuparien els espais destinats a emmagatzemar l’hidrogen.

En comparació amb les bateries NiCd, tenen millors valors en termes de densitat d’energia i potència e

pecífica, és po

Disposen d’una lleugera major capacitat d’emmagatzematge, mantenen un valor de voltatge d’1,2 V per 

cel·la i tenen un cost una mica més elevat.

L’autodescàrrega é

perquè les molècules d’hidrogen, al ser molt petites, són transportades fàcilment a través de l’electròlit 

en direcció a l’elèctrode positiu, on reacciona formant hidròx

 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

l’elevat cost d’aquest tipus de bateries, doncs es necessiten més cel·les per obte

A més, tot i que no limita la seva aplicació en els vehicles elèctrics, la seva eficiència de càrrega dismin

eix ràpidament per sobre de 35 ºC. Altres problemes derivats de la utilització del cadmi és que resulta un 

material car, tòxic i carcinogen (pot produir càncer).

2.3.2.2. Bateries de Níquel

Les bateries de Níquel

segle XX. Tenen unes característiques semblants a les NiCd

NiMH fan servir hidrogen a l’elèctrode negatiu absorbit al metall híbrid, alliberant

siderable avantatge.

La reacció global per les bateries NiMH s’escriu com:

El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b

jançant ventiladors integrats a la seva estructura) produint electrons i aigua.

Per aquest motiu cal mantenir la pressió de l’hidrogen gas en un valor constant i aconseguir l’aïllament 

de la cel·la, que evitarà que els aliatges obtinguts d’absorb

què al reaccionar amb aquest s’ocuparien els espais destinats a emmagatzemar l’hidrogen.

En comparació amb les bateries NiCd, tenen millors valors en termes de densitat d’energia i potència e

pecífica, és possible carregar

Disposen d’una lleugera major capacitat d’emmagatzematge, mantenen un valor de voltatge d’1,2 V per 

cel·la i tenen un cost una mica més elevat.

L’autodescàrrega é

perquè les molècules d’hidrogen, al ser molt petites, són transportades fàcilment a través de l’electròlit 

en direcció a l’elèctrode positiu, on reacciona formant hidròx

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

l’elevat cost d’aquest tipus de bateries, doncs es necessiten més cel·les per obte

A més, tot i que no limita la seva aplicació en els vehicles elèctrics, la seva eficiència de càrrega dismin

eix ràpidament per sobre de 35 ºC. Altres problemes derivats de la utilització del cadmi és que resulta un 

tòxic i carcinogen (pot produir càncer).

Bateries de Níquel

Les bateries de Níquel-metall híbrid o NiMH van ser introduïdes comercialment a la darrera dècada del 

segle XX. Tenen unes característiques semblants a les NiCd

NiMH fan servir hidrogen a l’elèctrode negatiu absorbit al metall híbrid, alliberant

siderable avantatge. 

La reacció global per les bateries NiMH s’escriu com:

El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b

jançant ventiladors integrats a la seva estructura) produint electrons i aigua.

Per aquest motiu cal mantenir la pressió de l’hidrogen gas en un valor constant i aconseguir l’aïllament 

de la cel·la, que evitarà que els aliatges obtinguts d’absorb

què al reaccionar amb aquest s’ocuparien els espais destinats a emmagatzemar l’hidrogen.

En comparació amb les bateries NiCd, tenen millors valors en termes de densitat d’energia i potència e

ssible carregar-les més ràpidament tot i que, per aconseguir

Disposen d’una lleugera major capacitat d’emmagatzematge, mantenen un valor de voltatge d’1,2 V per 

cel·la i tenen un cost una mica més elevat.

L’autodescàrrega és un aspecte en el qual aquest tipus de bateries són notablement pitjors que les NiCd, 

perquè les molècules d’hidrogen, al ser molt petites, són transportades fàcilment a través de l’electròlit 

en direcció a l’elèctrode positiu, on reacciona formant hidròx

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

l’elevat cost d’aquest tipus de bateries, doncs es necessiten més cel·les per obte

A més, tot i que no limita la seva aplicació en els vehicles elèctrics, la seva eficiència de càrrega dismin

eix ràpidament per sobre de 35 ºC. Altres problemes derivats de la utilització del cadmi és que resulta un 

tòxic i carcinogen (pot produir càncer).

Bateries de Níquel-metall híbrid (NiMH)

metall híbrid o NiMH van ser introduïdes comercialment a la darrera dècada del 

segle XX. Tenen unes característiques semblants a les NiCd

NiMH fan servir hidrogen a l’elèctrode negatiu absorbit al metall híbrid, alliberant

La reacció global per les bateries NiMH s’escriu com:
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El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b

jançant ventiladors integrats a la seva estructura) produint electrons i aigua.

Per aquest motiu cal mantenir la pressió de l’hidrogen gas en un valor constant i aconseguir l’aïllament 

de la cel·la, que evitarà que els aliatges obtinguts d’absorb

què al reaccionar amb aquest s’ocuparien els espais destinats a emmagatzemar l’hidrogen.

En comparació amb les bateries NiCd, tenen millors valors en termes de densitat d’energia i potència e

les més ràpidament tot i que, per aconseguir

Disposen d’una lleugera major capacitat d’emmagatzematge, mantenen un valor de voltatge d’1,2 V per 

cel·la i tenen un cost una mica més elevat. 

s un aspecte en el qual aquest tipus de bateries són notablement pitjors que les NiCd, 

perquè les molècules d’hidrogen, al ser molt petites, són transportades fàcilment a través de l’electròlit 

en direcció a l’elèctrode positiu, on reacciona formant hidròx
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l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b
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de la cel·la, que evitarà que els aliatges obtinguts d’absorb
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El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b

jançant ventiladors integrats a la seva estructura) produint electrons i aigua.

Per aquest motiu cal mantenir la pressió de l’hidrogen gas en un valor constant i aconseguir l’aïllament 

de la cel·la, que evitarà que els aliatges obtinguts d’absorbir hidrogen es malmetin per l’entrada d’aire, ja 

què al reaccionar amb aquest s’ocuparien els espais destinats a emmagatzemar l’hidrogen.

En comparació amb les bateries NiCd, tenen millors valors en termes de densitat d’energia i potència e
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Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

l’elevat cost d’aquest tipus de bateries, doncs es necessiten més cel·les per obte
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El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b
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Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

l’elevat cost d’aquest tipus de bateries, doncs es necessiten més cel·les per obtenir el voltatge necessari. 
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El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la b

Per aquest motiu cal mantenir la pressió de l’hidrogen gas en un valor constant i aconseguir l’aïllament 

ir hidrogen es malmetin per l’entrada d’aire, ja 

què al reaccionar amb aquest s’ocuparien els espais destinats a emmagatzemar l’hidrogen. 
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ho, és necessari refrigerar

Disposen d’una lleugera major capacitat d’emmagatzematge, mantenen un valor de voltatge d’1,2 V per 
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perquè les molècules d’hidrogen, al ser molt petites, són transportades fàcilment a través de l’electròlit 
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Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

nir el voltatge necessari. 

A més, tot i que no limita la seva aplicació en els vehicles elèctrics, la seva eficiència de càrrega disminu-

eix ràpidament per sobre de 35 ºC. Altres problemes derivats de la utilització del cadmi és que resulta un 

metall híbrid o NiMH van ser introduïdes comercialment a la darrera dècada del 

, i la principal diferència resideix en què les 

lo del cadmi, una con-
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El comportament de l’elèctrode positiu és equivalent al de les bateries de NiCd, mentre que al negatiu 

l’hidrogen és alliberat del metall i reacciona de forma fortament exotèrmica (cal refredar la bateria mit-

Per aquest motiu cal mantenir la pressió de l’hidrogen gas en un valor constant i aconseguir l’aïllament 
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ho, és necessari refrigerar-les. 
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s un aspecte en el qual aquest tipus de bateries són notablement pitjors que les NiCd, 

perquè les molècules d’hidrogen, al ser molt petites, són transportades fàcilment a través de l’electròlit 
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Per contra, tenen un voltatge nominal baix al voltant d’1,2 V per cel·la. Aquest fet explica parcialment 

nir el voltatge necessari. 
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La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

hidroxils es creen i reaccionen exactament amb els 

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

bateries de Plom

2.3.3. 

Al la dècada de 1980 es van desenvo

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

aquesta característica, aquestes bateries només es poden fer servir a la pràcti

2.3.3.1. 

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

bateria i evacuar

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

que condueix els ions de sodi i separ

amb el sofre per formar sulfur de sodi:

 

Abans que la bateria es pugui fer servir cal que s’escalfi lentament fins

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

resistència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

ment molt precisos.

2.3.3.2. 

Les bateries Zebra o de Sodi

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

hidroxils es creen i reaccionen exactament amb els 

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

bateries de Plom-àcid o les NiCd.

 Bateries basades en sodi

Al la dècada de 1980 es van desenvo

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

aquesta característica, aquestes bateries només es poden fer servir a la pràcti

 Bateries de sulfur de sodi

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

bateria i evacuar-ne l’excés, és necessari que les seves carcasses estiguin dissenyades a tal efect

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

que condueix els ions de sodi i separ

amb el sofre per formar sulfur de sodi:

Abans que la bateria es pugui fer servir cal que s’escalfi lentament fins

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

stència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

ment molt precisos. 

 Bateries de Sodi

Les bateries Zebra o de Sodi

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

hidroxils es creen i reaccionen exactament amb els 

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

àcid o les NiCd. 

Bateries basades en sodi

Al la dècada de 1980 es van desenvo

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

aquesta característica, aquestes bateries només es poden fer servir a la pràcti

Bateries de sulfur de sodi

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

ne l’excés, és necessari que les seves carcasses estiguin dissenyades a tal efect

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

que condueix els ions de sodi i separ

amb el sofre per formar sulfur de sodi:

Abans que la bateria es pugui fer servir cal que s’escalfi lentament fins

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

stència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

Bateries de Sodi

Les bateries Zebra o de Sodi-Metall clorat són molt similars a les de sulfur de sodi però són més segures. 

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

hidroxils es creen i reaccionen exactament amb els 

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

Bateries basades en sodi

Al la dècada de 1980 es van desenvolupar les bateries que feien servir el líquid de sodi com a elèctrode 

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

aquesta característica, aquestes bateries només es poden fer servir a la pràcti

Bateries de sulfur de sodi

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

ne l’excés, és necessari que les seves carcasses estiguin dissenyades a tal efect

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

que condueix els ions de sodi i separa els dos elèctrodes. L’energia elèctrica s’obté combinant el sodi 

amb el sofre per formar sulfur de sodi: 
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Abans que la bateria es pugui fer servir cal que s’escalfi lentament fins

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

stència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

Bateries de Sodi-Metall clorat (bateries Zebra)

clorat són molt similars a les de sulfur de sodi però són més segures. 

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

hidroxils es creen i reaccionen exactament amb els mateixos percentatges. Això fa que la resistència i

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

Bateries basades en sodi 

lupar les bateries que feien servir el líquid de sodi com a elèctrode 

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

aquesta característica, aquestes bateries només es poden fer servir a la pràcti

Bateries de sulfur de sodi 

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

ne l’excés, és necessari que les seves carcasses estiguin dissenyades a tal efect

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

a els dos elèctrodes. L’energia elèctrica s’obté combinant el sodi 
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Abans que la bateria es pugui fer servir cal que s’escalfi lentament fins

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

stència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

Metall clorat (bateries Zebra)

clorat són molt similars a les de sulfur de sodi però són més segures. 

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

mateixos percentatges. Això fa que la resistència i

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

lupar les bateries que feien servir el líquid de sodi com a elèctrode 

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

aquesta característica, aquestes bateries només es poden fer servir a la pràcti

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

ne l’excés, és necessari que les seves carcasses estiguin dissenyades a tal efect

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

a els dos elèctrodes. L’energia elèctrica s’obté combinant el sodi 
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Abans que la bateria es pugui fer servir cal que s’escalfi lentament fins arribar a la seva temperatura de 

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

stència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

Metall clorat (bateries Zebra)

clorat són molt similars a les de sulfur de sodi però són més segures. 

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

mateixos percentatges. Això fa que la resistència i

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

lupar les bateries que feien servir el líquid de sodi com a elèctrode 

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

aquesta característica, aquestes bateries només es poden fer servir a la pràctica en grans sistemes.

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

ne l’excés, és necessari que les seves carcasses estiguin dissenyades a tal efect

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

a els dos elèctrodes. L’energia elèctrica s’obté combinant el sodi 

arribar a la seva temperatura de 

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

stència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

Metall clorat (bateries Zebra) 

clorat són molt similars a les de sulfur de sodi però són més segures. 

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

mateixos percentatges. Això fa que la resistència i

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

lupar les bateries que feien servir el líquid de sodi com a elèctrode 

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

ca en grans sistemes. 

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

ne l’excés, és necessari que les seves carcasses estiguin dissenyades a tal efecte. 

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, me

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

a els dos elèctrodes. L’energia elèctrica s’obté combinant el sodi 

 

arribar a la seva temperatura de 

treball. Degut a aquesta propietat, les petites bateries d’aquest tipus resulten impracticables. Quan ja es 

troba en servei és essencial que s’escalfi per ella mateixa al passar el corrent elèctric a través de la seva 

stència interna. Aquest escalfament i la posterior refrigeració necessiten un disseny i un manag

clorat són molt similars a les de sulfur de sodi però són més segures. 

La principal raó per aquest augment en la seguretat resideix en què fan servir un elèctrode positiu sòlid 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics    

La composició de l’electròlit no varia durant la càrrega o la descàrrega, ja què tant l’aigua com els ions 

mateixos percentatges. Això fa que la resistència in-

terna i el voltatge en circuit obert de la cel·la siguin molt més constants durant la descàrrega respecte les 

lupar les bateries que feien servir el líquid de sodi com a elèctrode 

negatiu. Aquest tipus de bateries difereixen molt de les altres al treballar a altes temperatures. Degut a 

 

Treballen a temperatures que oscil·len entre els 300 ºC i els 350 ºC. Per tal de controlar la calor dins la 

Pel que fa a la composició dels seus agents químics, l’elèctrode negatiu està format per sodi líquid, men-

tre que el positiu per polisulfur de sofre líquid. L’electròlit és una alúmina ceràmica en estat beta, sòlida, 

a els dos elèctrodes. L’energia elèctrica s’obté combinant el sodi 

 (2.11) 
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(clorat de níquel en estat sòlid junt amb sodi), separat del sodi fos que form

tat d’un sòlid ceràmic beta). Els ions que es transporten entre els elèctrodes són de clor.

L’energia elèctrica en la descàrrega s’obté combinant el sodi amb el clorat de níquel per donar níquel i 

clorat de sodi, obtenint un vol

 

Un aspecte desafortunat de les bateries Zebra és que el voltatge que proporciona disminueix progress

vament durant la descàrrega, dels 2,5 V inicials a uns 1,6 V, perquè a mesura que es va descarregant la 

bateria augmenta la resistència interna. Tot i aquest fenomen, la seva energia específica resulta molt 

elevada.

De cara a la seva utilitat, el major probl

començar a funcionar (valor similar a les bateries de sulfur de sodi). L’aïllament de la calor es manté fent 

servir una carcassa de doble capa d’acer inoxidable, amb 2

de dins l’estructura.

2.3.4.

Les bateries recarregables de liti apareixen pels voltants de 1980. Ofereixen un gran increment en la 

densitat d’energia en comparació amb les altres bateries existents (amb un augment con

cost, que se situa al voltant dels 300 dòlars per cada kWh en les aplicacions de gran potència).

El comportament de les bateries de liti depèn tan de la temperatura com del voltatge de servei, que han 

de romandre  sempre entre certs valors lí

ºC i voltatges de cel·la entre els 2 V i els 4,5 V).

Encara que el cicle de vida d’una bateria depèn dels seus components químics, i en el cas de les bateries 

de liti hi ha diferents combinacion

de forma segura, entre els 15 ºC i els 70 ºC.

Treballar amb temperatures més baixes als 15 ºC pot presentar les dues situacions següents:
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començar a funcionar (valor similar a les bateries de sulfur de sodi). L’aïllament de la calor es manté fent 

servir una carcassa de doble capa d’acer inoxidable, amb 2
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2.3.4. Les bateries de liti

Les bateries recarregables de liti apareixen pels voltants de 1980. Ofereixen un gran increment en la 

densitat d’energia en comparació amb les altres bateries existents (amb un augment con

cost, que se situa al voltant dels 300 dòlars per cada kWh en les aplicacions de gran potència).

El comportament de les bateries de liti depèn tan de la temperatura com del voltatge de servei, que han 

de romandre  sempre entre certs valors lí

ºC i voltatges de cel·la entre els 2 V i els 4,5 V).

Encara que el cicle de vida d’una bateria depèn dels seus components químics, i en el cas de les bateries 

de liti hi ha diferents combinacion

de forma segura, entre els 15 ºC i els 70 ºC.

Treballar amb temperatures més baixes als 15 ºC pot presentar les dues situacions següents:
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El comportament de les bateries de liti depèn tan de la temperatura com del voltatge de servei, que han 

de romandre  sempre entre certs valors lí

ºC i voltatges de cel·la entre els 2 V i els 4,5 V).

Encara que el cicle de vida d’una bateria depèn dels seus components químics, i en el cas de les bateries 

de liti hi ha diferents combinacion

de forma segura, entre els 15 ºC i els 70 ºC.
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De cara a la seva utilitat, el major problema és que necessita una temperatura al voltant dels 320 ºC per 

començar a funcionar (valor similar a les bateries de sulfur de sodi). L’aïllament de la calor es manté fent 

servir una carcassa de doble capa d’acer inoxidable, amb 2
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densitat d’energia en comparació amb les altres bateries existents (amb un augment con
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a l’elèctrode negatiu (envol-

L’energia elèctrica en la descàrrega s’obté combinant el sodi amb el clorat de níquel per donar níquel i 

tatge nominal d’uns 2,5 V per cel·la. Dita reacció es formula com: 
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elles, alliberant l’aire 

Les bateries recarregables de liti apareixen pels voltants de 1980. Ofereixen un gran increment en la 

siderable del 

El comportament de les bateries de liti depèn tan de la temperatura com del voltatge de servei, que han 

mit per no malmetre el sistema (temperatures entre 0 ºC i 100 
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s, es pot aportar un rang de temperatures en el qual la bateria treballi 



28282828    

 

• El rati de reacció química disminueix de form

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

capacitat d’emmagatzemar energia de la cel·la.

• La inserció dels ions de liti en els intersticis de l’elèctrode es dificul

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

l’ànode fet que redueix, de forma irreversible, la capacitat assolible.

Per altra banda, treballar sota condicions d’elevada temperatura co

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

ceeix que: 

1  Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

varies situac

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la ca

temperatura dins la cel·la.

2  Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

oxigen. Aquest procés s’inicialitza

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

fins i tot 

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

l’atmosfera, sí que poden cremar.

3  Al voltant dels 135 ºC el separador polimèric es

trodes.

4  En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

tan els gasos g

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà

cament impossible evitar que exploti la bateria.

El rati de reacció química disminueix de form

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

capacitat d’emmagatzemar energia de la cel·la.

La inserció dels ions de liti en els intersticis de l’elèctrode es dificul

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

l’ànode fet que redueix, de forma irreversible, la capacitat assolible.

Per altra banda, treballar sota condicions d’elevada temperatura co

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

varies situacions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la ca

temperatura dins la cel·la.

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

oxigen. Aquest procés s’inicialitza

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

fins i tot una explosió. Per tal de no permetre

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

l’atmosfera, sí que poden cremar.

Al voltant dels 135 ºC el separador polimèric es

trodes. 

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

tan els gasos generats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a temp

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà

cament impossible evitar que exploti la bateria.

El rati de reacció química disminueix de form

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

capacitat d’emmagatzemar energia de la cel·la.

La inserció dels ions de liti en els intersticis de l’elèctrode es dificul

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

l’ànode fet que redueix, de forma irreversible, la capacitat assolible.

Per altra banda, treballar sota condicions d’elevada temperatura co

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

ions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la ca

temperatura dins la cel·la. 

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

oxigen. Aquest procés s’inicialitza

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

una explosió. Per tal de no permetre

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

l’atmosfera, sí que poden cremar.

Al voltant dels 135 ºC el separador polimèric es

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

enerats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a temp

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà

cament impossible evitar que exploti la bateria.
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El rati de reacció química disminueix de form

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

capacitat d’emmagatzemar energia de la cel·la.

La inserció dels ions de liti en els intersticis de l’elèctrode es dificul

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

l’ànode fet que redueix, de forma irreversible, la capacitat assolible.

Per altra banda, treballar sota condicions d’elevada temperatura co

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

ions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la ca

 

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

oxigen. Aquest procés s’inicialitza normalment als 110 ºC tot i que alguns electròlits poden 

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

una explosió. Per tal de no permetre

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

l’atmosfera, sí que poden cremar. 

Al voltant dels 135 ºC el separador polimèric es

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

enerats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a temp

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà

cament impossible evitar que exploti la bateria.
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El rati de reacció química disminueix de forma lineal amb la temperatura, segons la Llei 

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

capacitat d’emmagatzemar energia de la cel·la. 

La inserció dels ions de liti en els intersticis de l’elèctrode es dificul

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

l’ànode fet que redueix, de forma irreversible, la capacitat assolible.

Per altra banda, treballar sota condicions d’elevada temperatura co

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

ions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la ca

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

normalment als 110 ºC tot i que alguns electròlits poden 

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

una explosió. Per tal de no permetre-ho, les bateries normalment incorporen vàlv

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

Al voltant dels 135 ºC el separador polimèric es fon, permetent el curtcircuit entre els elè

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

enerats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a temp

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà

cament impossible evitar que exploti la bateria. 
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a lineal amb la temperatura, segons la Llei 

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

La inserció dels ions de liti en els intersticis de l’elèctrode es dificul

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

l’ànode fet que redueix, de forma irreversible, la capacitat assolible.

Per altra banda, treballar sota condicions d’elevada temperatura comporta tot un seguit de problemes 

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

ions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la ca

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

normalment als 110 ºC tot i que alguns electròlits poden 

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

ho, les bateries normalment incorporen vàlv

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

fon, permetent el curtcircuit entre els elè

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

enerats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a temp

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà
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a lineal amb la temperatura, segons la Llei 

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

La inserció dels ions de liti en els intersticis de l’elèctrode es dificulta. Quan això passa es r

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

l’ànode fet que redueix, de forma irreversible, la capacitat assolible. 

mporta tot un seguit de problemes 

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

ions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la ca

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

normalment als 110 ºC tot i que alguns electròlits poden 

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

ho, les bateries normalment incorporen vàlv

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

fon, permetent el curtcircuit entre els elè

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

enerats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a temp

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà
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a lineal amb la temperatura, segons la Llei 

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

ta. Quan això passa es r

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

mporta tot un seguit de problemes 

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament su

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

ions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el ca

bó de l’ànode. Aquesta reacció, al ser exotèrmica, augmenta de forma perillosa la calor i la 

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

normalment als 110 ºC tot i que alguns electròlits poden 

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

ho, les bateries normalment incorporen vàlv

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

fon, permetent el curtcircuit entre els elè

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

enerats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a temp

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enc

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa prà
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a lineal amb la temperatura, segons la Llei 

d’Arrhenius. L’efecte d’aquest descens en l’activitat química es tradueix en una pèrdua de 

ta. Quan això passa es re-

dueix la potència energètica que pot subministrar la cel·la i es diposita la capa de liti a 

mporta tot un seguit de problemes 

derivats de l’augment de la calor interna de la cel·la. Si aquest augment no s’atura, cronològicament suc-

Es pot fer malbé la capa de separació SEI, produint un sobreescalfament. Pot ser produït per 

ions com corrents massa elevats, sobreescalfament o una temperatura ambient 

elevada. La degradació s’inicia a 80 ºC i, un cop es produeix, l’electròlit reacciona amb el car-

lor i la 

Si la temperatura augmenta, la calor provinent de la reacció a l’ànode causa la transformació 

dels components orgànics de l’elèctrode en gasos inflamables com l’età o el metà, però no 

normalment als 110 ºC tot i que alguns electròlits poden 

reaccionar a només 70 ºC. La presència dels gasos, malgrat no són inflamables per la carència 

d’oxigen, fa augmentar la temperatura i la pressió dins la cel·la, situació que pot provocar 

ho, les bateries normalment incorporen vàlvu-

les de seguretat que controlen l’alliberament de gasos que, un cop en contacte amb l’aire de 

fon, permetent el curtcircuit entre els elèc-

En rares ocasions, la calor provinent de la degradació de l’electròlit pot causar l’alliberament 

d’oxigen degut a què reacciona el material òxid del càtode, fet que fa possible que cremin 

enerats com l’elèctrode. De totes maneres, el càtode es sol degradar a tempe-

ratures properes als 200 ºC, produint una reacció fortament exotèrmica que augmenta enca-

ra més la temperatura i la pressió internes de la cel·la. Sota aquestes condicions es fa pràcti-
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2.3.4.1.

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

amb oxigen a l’elèctrode positiu. En la reacció química de desc

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

mou a través de l’electròlit. La reacció reversible global seria:

 

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

sivació. Aquests efectes, però, han estat resolts amb les bateries d’ions de liti.

2.3.4.2.

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

tercalada amb oxigen a 

que l’electròlit pot ser una solució líquida orgànica o bé un sòlid polímer.

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la tran

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

 

Aquestes bateries tenen considerables avantatges 

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

una bateria de Plom

Com a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

zades degut al seu gran potencial.

Finalment, és imp

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 

baixos es carrega de forma insuficient.
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2.3.4.1. Bateries de liti polimèriques

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

amb oxigen a l’elèctrode positiu. En la reacció química de desc

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

mou a través de l’electròlit. La reacció reversible global seria:

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

sivació. Aquests efectes, però, han estat resolts amb les bateries d’ions de liti.

2.3.4.2. Bateries d’ions de liti (Li

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

tercalada amb oxigen a 

que l’electròlit pot ser una solució líquida orgànica o bé un sòlid polímer.

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la tran

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

Aquestes bateries tenen considerables avantatges 

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

una bateria de Plom

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

zades degut al seu gran potencial.

Finalment, és imp

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 

baixos es carrega de forma insuficient.
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Bateries de liti polimèriques

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

amb oxigen a l’elèctrode positiu. En la reacció química de desc

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

mou a través de l’electròlit. La reacció reversible global seria:

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

sivació. Aquests efectes, però, han estat resolts amb les bateries d’ions de liti.

Bateries d’ions de liti (Li

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

tercalada amb oxigen a l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

que l’electròlit pot ser una solució líquida orgànica o bé un sòlid polímer.

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la tran

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

Aquestes bateries tenen considerables avantatges 

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

una bateria de Plom-àcid, proporcionant al vehicle un augment sensible en la seva autonomia.

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

zades degut al seu gran potencial.

Finalment, és important tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 

baixos es carrega de forma insuficient.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Bateries de liti polimèriques

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

amb oxigen a l’elèctrode positiu. En la reacció química de desc

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

mou a través de l’electròlit. La reacció reversible global seria:

+A%
El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

sivació. Aquests efectes, però, han estat resolts amb les bateries d’ions de liti.

Bateries d’ions de liti (Li

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

que l’electròlit pot ser una solució líquida orgànica o bé un sòlid polímer.

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la tran

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

�YA%
Aquestes bateries tenen considerables avantatges 

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

àcid, proporcionant al vehicle un augment sensible en la seva autonomia.

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

zades degut al seu gran potencial. 

ortant tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 

baixos es carrega de forma insuficient. 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Bateries de liti polimèriques 

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

amb oxigen a l’elèctrode positiu. En la reacció química de desc

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

mou a través de l’electròlit. La reacció reversible global seria:

+A% U DZ
[ ↔
El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

sivació. Aquests efectes, però, han estat resolts amb les bateries d’ions de liti.

Bateries d’ions de liti (Li-ion) 

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

que l’electròlit pot ser una solució líquida orgànica o bé un sòlid polímer.

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la tran

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

A%� ↔ 6� U
Aquestes bateries tenen considerables avantatges respecte les altres tipologies i representen una atra

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

àcid, proporcionant al vehicle un augment sensible en la seva autonomia.

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

ortant tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

 

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

amb oxigen a l’elèctrode positiu. En la reacció química de descàrrega, el liti es combina amb el metall 

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

mou a través de l’electròlit. La reacció reversible global seria: 

↔ A%�DZ
[ 

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

sivació. Aquests efectes, però, han estat resolts amb les bateries d’ions de liti.

 

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

que l’electròlit pot ser una solució líquida orgànica o bé un sòlid polímer.

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la tran

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

U A%�DZ
[ 

respecte les altres tipologies i representen una atra

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

àcid, proporcionant al vehicle un augment sensible en la seva autonomia.

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

ortant tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics 

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

àrrega, el liti es combina amb el metall 

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

 

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

sivació. Aquests efectes, però, han estat resolts amb les bateries d’ions de liti. 

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

que l’electròlit pot ser una solució líquida orgànica o bé un sòlid polímer. 

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la tran

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

 

respecte les altres tipologies i representen una atra

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

àcid, proporcionant al vehicle un augment sensible en la seva autonomia.

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

ortant tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 

Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

àrrega, el liti es combina amb el metall 

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti i

l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

L’energia elèctrica s’obté a partir de la combinació del conjunt de liti amb carboni i la transició metàl·lica 

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula:

respecte les altres tipologies i representen una atra

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

àcid, proporcionant al vehicle un augment sensible en la seva autonomia.

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utili

ortant tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 
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Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

àrrega, el liti es combina amb el metall 

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

 (2.13)

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

presenta dificultats en la seguretat del sistema i alguns cops disminueix el seu comportament per la pas-

Les bateries d’ions de liti van aparèixer a la dècada de 1990 i fan servir una transició metàl·lica de liti in-

l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

sició metàl·lica 

de liti intercalada amb oxigen per formar carboni i un òxid metàl·lic de liti, com mostra la fórmula: 

 (2.14)

respecte les altres tipologies i representen una atrac-

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

àcid, proporcionant al vehicle un augment sensible en la seva autonomia. 

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

empreses puguin desenvolupar una línia de producció que proporcioni un menor cost, podran ser utilit-

ortant tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 
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Les bateries de liti polimèriques fan servir liti a l’elèctrode negatiu i una transició metàl·lica intercalada 

àrrega, el liti es combina amb el metall 

oxidat per formar un òxid metàl·lic de liti, alliberant energia. El liti, doncs, és alhora el reactiu i l’ió que es 

) 

El liti sòlid de l’elèctrode negatiu ha estat causa de problemes en aquest tipus de bateries degut a què 

s-

n-

l’elèctrode positiu i una combinació de liti i carboni a l’elèctrode negatiu, mentre 

sició metàl·lica 

) 

c-

tiva solució pels vehicles elèctrics. Per exemple, l’energia específica té un valor triple del que presenta 

om a contrapunt, les grans bateries d’ions de liti tenen normalment un cost prohibitiu i només quan les 

t-

ortant tenir present que en les bateries d’ions de liti cal un control precís del voltatge 

en el procés de càrrega de les cel·les, ja què un excés pot danyar la bateria mentre que per valors massa 
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2.3.4.3. 

2.3.4.3.1. 

Aquest tipus de bateries són les liti polimèriques estàndard, que proporcionen una elevada densitat 

d’energia. El seu disseny polimèric fa que aquestes cel·les siguin segures ja que aïllen de forma eficaç 

l’electròlit, de naturalesa àcida, sota condicions abusives.

El seu voltatge pren valors al voltant dels 3,7 V i la seva química fa que hi hagi una gran varietat de fabr

cants, tot i que l’ús del cobalt pot ser tòxic.

2.3.4.3.2. 

Proporcionen un 

densitat d’energia és un 20 % menor. Aporten beneficis addicionals a les altres bateries de liti, com p

den ser un cost menor i una major capacitat per treballar a alt

A l’igual que les bateries amb cobalt, el metall en sí també és tòxic, motiu pel qual també té una utilitat 

limitada. 

2.3.4.3.3. 

Aquesta tecnologia proporciona un 30 % més de densitat energètica que les de cobalt, però

tatge nominal inferior als 3,6 V. Presenten una reacció molt exotèrmica que pot ocasionar greus probl

mes de refrigeració en les aplicacions de gran potència energètica (per això no sol ser una tecnologia v

able). 

2.3.4.3.4. 

La tecnologia basada en el fòsfor presenta una major estabilitat tant química com tèrmica que proporc

ona unes característiques més segures que les que presenten altres tipus de càtodes ja que són més e

tables sota condicions de sobrecàrrega o cur

descomposició. A més, ofereix un cicle de vida més llarg i que el càtode no es cremi ni faciliti la transf

rència de calor en casos d’abús. Si es dopa amb metalls de transició es canvia la natural

químics actius per tal de poder disminuir la seva resistència interna.

 Varietats als elèct

 Càtode de liti i cobalt, LiCoO

Aquest tipus de bateries són les liti polimèriques estàndard, que proporcionen una elevada densitat 

d’energia. El seu disseny polimèric fa que aquestes cel·les siguin segures ja que aïllen de forma eficaç 

de naturalesa àcida, sota condicions abusives.

El seu voltatge pren valors al voltant dels 3,7 V i la seva química fa que hi hagi una gran varietat de fabr

cants, tot i que l’ús del cobalt pot ser tòxic.

 Càtode de liti i manganès, LiMn

Proporcionen un voltatge de cel·la més elevat que les basades en cobalt, d’uns 3,8 V a 4 V, tot i que la 

densitat d’energia és un 20 % menor. Aporten beneficis addicionals a les altres bateries de liti, com p

den ser un cost menor i una major capacitat per treballar a alt

A l’igual que les bateries amb cobalt, el metall en sí també és tòxic, motiu pel qual també té una utilitat 

 Càtode de liti i níquel, LiNiO

Aquesta tecnologia proporciona un 30 % més de densitat energètica que les de cobalt, però

tatge nominal inferior als 3,6 V. Presenten una reacció molt exotèrmica que pot ocasionar greus probl

mes de refrigeració en les aplicacions de gran potència energètica (per això no sol ser una tecnologia v

 Càtode de liti, ferro i fòsfor,

La tecnologia basada en el fòsfor presenta una major estabilitat tant química com tèrmica que proporc

ona unes característiques més segures que les que presenten altres tipus de càtodes ja que són més e

tables sota condicions de sobrecàrrega o cur

descomposició. A més, ofereix un cicle de vida més llarg i que el càtode no es cremi ni faciliti la transf

rència de calor en casos d’abús. Si es dopa amb metalls de transició es canvia la natural

químics actius per tal de poder disminuir la seva resistència interna.

Varietats als elèct

Càtode de liti i cobalt, LiCoO

Aquest tipus de bateries són les liti polimèriques estàndard, que proporcionen una elevada densitat 

d’energia. El seu disseny polimèric fa que aquestes cel·les siguin segures ja que aïllen de forma eficaç 

de naturalesa àcida, sota condicions abusives.

El seu voltatge pren valors al voltant dels 3,7 V i la seva química fa que hi hagi una gran varietat de fabr

cants, tot i que l’ús del cobalt pot ser tòxic.

Càtode de liti i manganès, LiMn

voltatge de cel·la més elevat que les basades en cobalt, d’uns 3,8 V a 4 V, tot i que la 

densitat d’energia és un 20 % menor. Aporten beneficis addicionals a les altres bateries de liti, com p

den ser un cost menor i una major capacitat per treballar a alt

A l’igual que les bateries amb cobalt, el metall en sí també és tòxic, motiu pel qual també té una utilitat 

Càtode de liti i níquel, LiNiO

Aquesta tecnologia proporciona un 30 % més de densitat energètica que les de cobalt, però

tatge nominal inferior als 3,6 V. Presenten una reacció molt exotèrmica que pot ocasionar greus probl

mes de refrigeració en les aplicacions de gran potència energètica (per això no sol ser una tecnologia v

Càtode de liti, ferro i fòsfor,

La tecnologia basada en el fòsfor presenta una major estabilitat tant química com tèrmica que proporc

ona unes característiques més segures que les que presenten altres tipus de càtodes ja que són més e

tables sota condicions de sobrecàrrega o cur

descomposició. A més, ofereix un cicle de vida més llarg i que el càtode no es cremi ni faciliti la transf

rència de calor en casos d’abús. Si es dopa amb metalls de transició es canvia la natural

químics actius per tal de poder disminuir la seva resistència interna.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Varietats als elèctrodes 

Càtode de liti i cobalt, LiCoO

Aquest tipus de bateries són les liti polimèriques estàndard, que proporcionen una elevada densitat 

d’energia. El seu disseny polimèric fa que aquestes cel·les siguin segures ja que aïllen de forma eficaç 

de naturalesa àcida, sota condicions abusives.

El seu voltatge pren valors al voltant dels 3,7 V i la seva química fa que hi hagi una gran varietat de fabr

cants, tot i que l’ús del cobalt pot ser tòxic. 

Càtode de liti i manganès, LiMn

voltatge de cel·la més elevat que les basades en cobalt, d’uns 3,8 V a 4 V, tot i que la 

densitat d’energia és un 20 % menor. Aporten beneficis addicionals a les altres bateries de liti, com p

den ser un cost menor i una major capacitat per treballar a alt

A l’igual que les bateries amb cobalt, el metall en sí també és tòxic, motiu pel qual també té una utilitat 

Càtode de liti i níquel, LiNiO2

Aquesta tecnologia proporciona un 30 % més de densitat energètica que les de cobalt, però

tatge nominal inferior als 3,6 V. Presenten una reacció molt exotèrmica que pot ocasionar greus probl

mes de refrigeració en les aplicacions de gran potència energètica (per això no sol ser una tecnologia v

Càtode de liti, ferro i fòsfor, 

La tecnologia basada en el fòsfor presenta una major estabilitat tant química com tèrmica que proporc

ona unes característiques més segures que les que presenten altres tipus de càtodes ja que són més e

tables sota condicions de sobrecàrrega o curtcircuit i poden suportar elevades temperatures sense patir 

descomposició. A més, ofereix un cicle de vida més llarg i que el càtode no es cremi ni faciliti la transf

rència de calor en casos d’abús. Si es dopa amb metalls de transició es canvia la natural

químics actius per tal de poder disminuir la seva resistència interna.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

 

Càtode de liti i cobalt, LiCoO2 

Aquest tipus de bateries són les liti polimèriques estàndard, que proporcionen una elevada densitat 

d’energia. El seu disseny polimèric fa que aquestes cel·les siguin segures ja que aïllen de forma eficaç 

de naturalesa àcida, sota condicions abusives. 

El seu voltatge pren valors al voltant dels 3,7 V i la seva química fa que hi hagi una gran varietat de fabr

Càtode de liti i manganès, LiMn2O4 

voltatge de cel·la més elevat que les basades en cobalt, d’uns 3,8 V a 4 V, tot i que la 

densitat d’energia és un 20 % menor. Aporten beneficis addicionals a les altres bateries de liti, com p

den ser un cost menor i una major capacitat per treballar a alt

A l’igual que les bateries amb cobalt, el metall en sí també és tòxic, motiu pel qual també té una utilitat 

2 

Aquesta tecnologia proporciona un 30 % més de densitat energètica que les de cobalt, però

tatge nominal inferior als 3,6 V. Presenten una reacció molt exotèrmica que pot ocasionar greus probl

mes de refrigeració en les aplicacions de gran potència energètica (per això no sol ser una tecnologia v

 LiFePO4 

La tecnologia basada en el fòsfor presenta una major estabilitat tant química com tèrmica que proporc

ona unes característiques més segures que les que presenten altres tipus de càtodes ja que són més e

tcircuit i poden suportar elevades temperatures sense patir 

descomposició. A més, ofereix un cicle de vida més llarg i que el càtode no es cremi ni faciliti la transf

rència de calor en casos d’abús. Si es dopa amb metalls de transició es canvia la natural

químics actius per tal de poder disminuir la seva resistència interna.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Aquest tipus de bateries són les liti polimèriques estàndard, que proporcionen una elevada densitat 

d’energia. El seu disseny polimèric fa que aquestes cel·les siguin segures ja que aïllen de forma eficaç 

El seu voltatge pren valors al voltant dels 3,7 V i la seva química fa que hi hagi una gran varietat de fabr

voltatge de cel·la més elevat que les basades en cobalt, d’uns 3,8 V a 4 V, tot i que la 

densitat d’energia és un 20 % menor. Aporten beneficis addicionals a les altres bateries de liti, com p

den ser un cost menor i una major capacitat per treballar a altes temperatures.

A l’igual que les bateries amb cobalt, el metall en sí també és tòxic, motiu pel qual també té una utilitat 

Aquesta tecnologia proporciona un 30 % més de densitat energètica que les de cobalt, però

tatge nominal inferior als 3,6 V. Presenten una reacció molt exotèrmica que pot ocasionar greus probl

mes de refrigeració en les aplicacions de gran potència energètica (per això no sol ser una tecnologia v

La tecnologia basada en el fòsfor presenta una major estabilitat tant química com tèrmica que proporc
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Es milloren en gran part els desavantatges dels càtodes basats en cobalt; particularment el cost, la seg

retat i la no toxicitat, a més d’aportar voltatges superiors als

tes maneres, actualment aquestes bateries presenten un 14 % menys de densitat d’energia respecte les 

de cobalt.

2.3.4.3.5.

Els ànodes de moltes bateries secundàries de liti estan basades en el carboni, ja sigui 

centment s’han desenvolupat les bateries d’espinel·la de titanat de liti, Li

calor i amb un cicle de vida major que les bateries de liti ja existents.

Els avantatges serien:

•

•

•

•

•

Com a principals inconvenients es tindrien:

•

•

2.3.5.

2.3.5.1.

Les bateries de Metall

que aquestes no es poden carregar canvian

els metalls utilitzats als elèctrodes s’han de reemplaçar quan es desgasten.
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descàrrega així com un millor comportament a baixes temperatures

• Una impedància interna menor

• Tolerància

• Tecnologia de domini públic (sense disputa de patents)

Com a principals inconvenients es tindrien:

• Una baixa reactivitat  de l’ànode, que es traduiria en què el voltatge es reduiria a 2,5 V  al fer  

servir ànodes amb espinel·les (tot 
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2.3.5.2. 

L’alumini es combina amb l’oxigen existent a l’aire i l’aigua per formar hidròxid d’alumi

energia elèctrica durant el procés. La reacció és irreversible i s’expressa com:

 

L’elèctrode negatiu de la cel·la està format per alumini i típicament come

gruix. A mesura que es reprodueix la reacció, la quantitat d’elèctrode va minvant, doncs l’alumini no es 

recupera, malgrat que si es pot reomplir contaminant

després en forma d

Per altra banda, l’elèctrode positiu està format normalment per una estructura porosa, que consisteix en 

una reixa metàl·lica on s’introdueixen a pressió capes de carbó catalitzat. L’electròlit és una solució alc

lina, normalment hidròxid de pot

La característica més pobra d’aquest tipus de bateries és la seva potència específica, que resulta extr

madament dèbil. Per exemple, si es vol disposar d’una potència de sortida de 20 kW (una mesura ad

quada per fer funcionar un vehicle elèctric) es 
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portament força millor, particularment en l’aspecte de la potència específica, on és 10 

vada. Disposa d’un elèctrode positiu porós on l’oxigen reacciona amb l’electròlit, format per una solució 

alcalina en estat líquid. L’elèctrode negatiu és zinc en estat sòlid.

L’energia s’obté de la combinació del zinc amb l’oxigen de l’aire

depenent de l’estat dels elèctrodes i l’electròlit, es pot formar hidròxid de zinc, comportament equiv

lent al vist en les bateries d’Alumini
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Bateries d’Alumini-Aire 

L’alumini es combina amb l’oxigen existent a l’aire i l’aigua per formar hidròxid d’alumi

energia elèctrica durant el procés. La reacció és irreversible i s’expressa com:
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L’elèctrode negatiu de la cel·la està format per alumini i típicament come

gruix. A mesura que es reprodueix la reacció, la quantitat d’elèctrode va minvant, doncs l’alumini no es 

recupera, malgrat que si es pot reomplir contaminant

Per altra banda, l’elèctrode positiu està format normalment per una estructura porosa, que consisteix en 

una reixa metàl·lica on s’introdueixen a pressió capes de carbó catalitzat. L’electròlit és una solució alc

assi. 

La característica més pobra d’aquest tipus de bateries és la seva potència específica, que resulta extr

madament dèbil. Per exemple, si es vol disposar d’una potència de sortida de 20 kW (una mesura ad

quada per fer funcionar un vehicle elèctric) es necessitaria una bateria de 2 tones de pes.
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Aire són semblants en mols aspectes a les d’Alumini

portament força millor, particularment en l’aspecte de la potència específica, on és 10 

vada. Disposa d’un elèctrode positiu porós on l’oxigen reacciona amb l’electròlit, format per una solució 

alcalina en estat líquid. L’elèctrode negatiu és zinc en estat sòlid.

L’energia s’obté de la combinació del zinc amb l’oxigen de l’aire

depenent de l’estat dels elèctrodes i l’electròlit, es pot formar hidròxid de zinc, comportament equiv

Aire. La reacció química també sol ser irreversible:

5E U
Aire es reemplaça l’elèctrode negatiu format per zinc (també es fa amb 

l’electròlit, que conté òxid de zinc) quan es degrada. Degut a aquest mètode de càrrega no elèctric, l

bateries de grans dimensions de Zinc-Aire són de difícil aplicació. Tot i això, aquest tipus de bateries 
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L’alumini es combina amb l’oxigen existent a l’aire i l’aigua per formar hidròxid d’alumi

energia elèctrica durant el procés. La reacció és irreversible i s’expressa com:

6:)
 → 4G@
L’elèctrode negatiu de la cel·la està format per alumini i típicament come

gruix. A mesura que es reprodueix la reacció, la quantitat d’elèctrode va minvant, doncs l’alumini no es 

recupera, malgrat que si es pot reomplir contaminant-se d’hidròxid d’alumini (no servirà per reaccionar 

Per altra banda, l’elèctrode positiu està format normalment per una estructura porosa, que consisteix en 

una reixa metàl·lica on s’introdueixen a pressió capes de carbó catalitzat. L’electròlit és una solució alc

La característica més pobra d’aquest tipus de bateries és la seva potència específica, que resulta extr

madament dèbil. Per exemple, si es vol disposar d’una potència de sortida de 20 kW (una mesura ad

necessitaria una bateria de 2 tones de pes.

Aire són semblants en mols aspectes a les d’Alumini

portament força millor, particularment en l’aspecte de la potència específica, on és 10 

vada. Disposa d’un elèctrode positiu porós on l’oxigen reacciona amb l’electròlit, format per una solució 

alcalina en estat líquid. L’elèctrode negatiu és zinc en estat sòlid.

L’energia s’obté de la combinació del zinc amb l’oxigen de l’aire

depenent de l’estat dels elèctrodes i l’electròlit, es pot formar hidròxid de zinc, comportament equiv

Aire. La reacció química també sol ser irreversible:

�)
) → 5E

Aire es reemplaça l’elèctrode negatiu format per zinc (també es fa amb 

l’electròlit, que conté òxid de zinc) quan es degrada. Degut a aquest mètode de càrrega no elèctric, l

Aire són de difícil aplicació. Tot i això, aquest tipus de bateries 
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L’alumini es combina amb l’oxigen existent a l’aire i l’aigua per formar hidròxid d’alumi

energia elèctrica durant el procés. La reacció és irreversible i s’expressa com:

G@>
:BH 

L’elèctrode negatiu de la cel·la està format per alumini i típicament come

gruix. A mesura que es reprodueix la reacció, la quantitat d’elèctrode va minvant, doncs l’alumini no es 

se d’hidròxid d’alumini (no servirà per reaccionar 

Per altra banda, l’elèctrode positiu està format normalment per una estructura porosa, que consisteix en 

una reixa metàl·lica on s’introdueixen a pressió capes de carbó catalitzat. L’electròlit és una solució alc

La característica més pobra d’aquest tipus de bateries és la seva potència específica, que resulta extr

madament dèbil. Per exemple, si es vol disposar d’una potència de sortida de 20 kW (una mesura ad

necessitaria una bateria de 2 tones de pes.

Aire són semblants en mols aspectes a les d’Alumini

portament força millor, particularment en l’aspecte de la potència específica, on és 10 

vada. Disposa d’un elèctrode positiu porós on l’oxigen reacciona amb l’electròlit, format per una solució 

alcalina en estat líquid. L’elèctrode negatiu és zinc en estat sòlid. 

L’energia s’obté de la combinació del zinc amb l’oxigen de l’aire formant òxid de zinc. Alternativament, 

depenent de l’estat dels elèctrodes i l’electròlit, es pot formar hidròxid de zinc, comportament equiv

Aire. La reacció química també sol ser irreversible:

5E
 

Aire es reemplaça l’elèctrode negatiu format per zinc (també es fa amb 

l’electròlit, que conté òxid de zinc) quan es degrada. Degut a aquest mètode de càrrega no elèctric, l

Aire són de difícil aplicació. Tot i això, aquest tipus de bateries 
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L’alumini es combina amb l’oxigen existent a l’aire i l’aigua per formar hidròxid d’alumi

energia elèctrica durant el procés. La reacció és irreversible i s’expressa com: 

L’elèctrode negatiu de la cel·la està format per alumini i típicament comença sent una placa d’1 cm de 

gruix. A mesura que es reprodueix la reacció, la quantitat d’elèctrode va minvant, doncs l’alumini no es 

se d’hidròxid d’alumini (no servirà per reaccionar 

Per altra banda, l’elèctrode positiu està format normalment per una estructura porosa, que consisteix en 

una reixa metàl·lica on s’introdueixen a pressió capes de carbó catalitzat. L’electròlit és una solució alc

La característica més pobra d’aquest tipus de bateries és la seva potència específica, que resulta extr

madament dèbil. Per exemple, si es vol disposar d’una potència de sortida de 20 kW (una mesura ad

necessitaria una bateria de 2 tones de pes.

Aire són semblants en mols aspectes a les d’Alumini-Aire però presenten un co

portament força millor, particularment en l’aspecte de la potència específica, on és 10 

vada. Disposa d’un elèctrode positiu porós on l’oxigen reacciona amb l’electròlit, format per una solució 

formant òxid de zinc. Alternativament, 

depenent de l’estat dels elèctrodes i l’electròlit, es pot formar hidròxid de zinc, comportament equiv

Aire. La reacció química també sol ser irreversible: 

Aire es reemplaça l’elèctrode negatiu format per zinc (també es fa amb 

l’electròlit, que conté òxid de zinc) quan es degrada. Degut a aquest mètode de càrrega no elèctric, l

Aire són de difícil aplicació. Tot i això, aquest tipus de bateries 
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L’alumini es combina amb l’oxigen existent a l’aire i l’aigua per formar hidròxid d’alumini, alliberant 

 

nça sent una placa d’1 cm de 

gruix. A mesura que es reprodueix la reacció, la quantitat d’elèctrode va minvant, doncs l’alumini no es 

se d’hidròxid d’alumini (no servirà per reaccionar 

Per altra banda, l’elèctrode positiu està format normalment per una estructura porosa, que consisteix en 

una reixa metàl·lica on s’introdueixen a pressió capes de carbó catalitzat. L’electròlit és una solució alc

La característica més pobra d’aquest tipus de bateries és la seva potència específica, que resulta extr

madament dèbil. Per exemple, si es vol disposar d’una potència de sortida de 20 kW (una mesura ad

necessitaria una bateria de 2 tones de pes. 

Aire però presenten un co

portament força millor, particularment en l’aspecte de la potència específica, on és 10 vegades més el

vada. Disposa d’un elèctrode positiu porós on l’oxigen reacciona amb l’electròlit, format per una solució 

formant òxid de zinc. Alternativament, 

depenent de l’estat dels elèctrodes i l’electròlit, es pot formar hidròxid de zinc, comportament equiv

 

 

Aire es reemplaça l’elèctrode negatiu format per zinc (també es fa amb 

l’electròlit, que conté òxid de zinc) quan es degrada. Degut a aquest mètode de càrrega no elèctric, l

Aire són de difícil aplicació. Tot i això, aquest tipus de bateries 
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ni, alliberant 

 (2.15) 

nça sent una placa d’1 cm de 

gruix. A mesura que es reprodueix la reacció, la quantitat d’elèctrode va minvant, doncs l’alumini no es 

se d’hidròxid d’alumini (no servirà per reaccionar 

Per altra banda, l’elèctrode positiu està format normalment per una estructura porosa, que consisteix en 

una reixa metàl·lica on s’introdueixen a pressió capes de carbó catalitzat. L’electròlit és una solució alca-

La característica més pobra d’aquest tipus de bateries és la seva potència específica, que resulta extre-

madament dèbil. Per exemple, si es vol disposar d’una potència de sortida de 20 kW (una mesura ade-

Aire però presenten un com-

vegades més ele-

vada. Disposa d’un elèctrode positiu porós on l’oxigen reacciona amb l’electròlit, format per una solució 

formant òxid de zinc. Alternativament, 

depenent de l’estat dels elèctrodes i l’electròlit, es pot formar hidròxid de zinc, comportament equiva-

 (2.16) 

Aire es reemplaça l’elèctrode negatiu format per zinc (també es fa amb 

l’electròlit, que conté òxid de zinc) quan es degrada. Degut a aquest mètode de càrrega no elèctric, les 

Aire són de difícil aplicació. Tot i això, aquest tipus de bateries 
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mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

específica permetrien una gran autonomia.

2.3.6.

Aquest tipus de bateries està patentat per una empresa nord

bles que presenta són:

•

•

•

•

•

2.3.7.

2.3.7.1.

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han esta

EEUU.

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li

nals, mentre que el càtode està format per cobalt.

La tecnologia investigada al Fraunhoter Institute fa servir a més un

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

poden tr

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 
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mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

específica permetrien una gran autonomia.

2.3.6. Bateries ceràmiques

Aquest tipus de bateries està patentat per una empresa nord

bles que presenta són:

• El dispositiu és un condensador amb un dielèctric de titanat de bari

• La seva fabricació resulta senzilla i la meitat

• Són molt lleugeres

• Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de r

càrregues (més d’un milió)

• Pels materials amb què està fabricat (ceràmics), és gairebé inert 

2.3.7. Tecnologies en desenvolupament

2.3.7.1. Noves bateries d’ions de liti

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han esta

EEUU. 

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li

nals, mentre que el càtode està format per cobalt.

La tecnologia investigada al Fraunhoter Institute fa servir a més un

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

poden treballar a temperatura ambient a potències reduïdes.

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 
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mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

específica permetrien una gran autonomia.

eries ceràmiques

Aquest tipus de bateries està patentat per una empresa nord

bles que presenta són: 

El dispositiu és un condensador amb un dielèctric de titanat de bari

La seva fabricació resulta senzilla i la meitat

Són molt lleugeres 

Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de r

càrregues (més d’un milió)

Pels materials amb què està fabricat (ceràmics), és gairebé inert 

Tecnologies en desenvolupament

Noves bateries d’ions de liti

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han esta

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li

nals, mentre que el càtode està format per cobalt.

La tecnologia investigada al Fraunhoter Institute fa servir a més un

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

eballar a temperatura ambient a potències reduïdes.

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 
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mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

específica permetrien una gran autonomia.

eries ceràmiques

Aquest tipus de bateries està patentat per una empresa nord

El dispositiu és un condensador amb un dielèctric de titanat de bari

La seva fabricació resulta senzilla i la meitat

Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de r

càrregues (més d’un milió) 

Pels materials amb què està fabricat (ceràmics), és gairebé inert 

Tecnologies en desenvolupament

Noves bateries d’ions de liti

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han esta

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li

nals, mentre que el càtode està format per cobalt.

La tecnologia investigada al Fraunhoter Institute fa servir a més un

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

eballar a temperatura ambient a potències reduïdes.

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 
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mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

específica permetrien una gran autonomia. 

eries ceràmiques 

Aquest tipus de bateries està patentat per una empresa nord

El dispositiu és un condensador amb un dielèctric de titanat de bari

La seva fabricació resulta senzilla i la meitat de costosa que en les bateries amb electròlit àcid

Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de r

Pels materials amb què està fabricat (ceràmics), és gairebé inert 

Tecnologies en desenvolupament

Noves bateries d’ions de liti 

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han esta

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li

nals, mentre que el càtode està format per cobalt. 

La tecnologia investigada al Fraunhoter Institute fa servir a més un

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

eballar a temperatura ambient a potències reduïdes.

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 
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mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

Aquest tipus de bateries està patentat per una empresa nord-americana. Les característiques més not

El dispositiu és un condensador amb un dielèctric de titanat de bari

de costosa que en les bateries amb electròlit àcid

Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de r

Pels materials amb què està fabricat (ceràmics), és gairebé inert 

Tecnologies en desenvolupament 

 

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han esta

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li

La tecnologia investigada al Fraunhoter Institute fa servir a més un

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

eballar a temperatura ambient a potències reduïdes. 

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 
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mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

americana. Les característiques més not

El dispositiu és un condensador amb un dielèctric de titanat de bari 

de costosa que en les bateries amb electròlit àcid

Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de r

Pels materials amb què està fabricat (ceràmics), és gairebé inert pel medi ambient

 

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han esta

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li

La tecnologia investigada al Fraunhoter Institute fa servir a més un electròlit orgànic, amb un voltatge 

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 

mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

americana. Les característiques més not

de costosa que en les bateries amb electròlit àcid

Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de r

pel medi ambient

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepe

dentment que a Europa s’estan investigant al Fraunhoter Institute, ja han estat provades amb èxit als 

Es fa servir ànode metàl·lic de liti en comptes de l’ànode de liti i carbó de les bateries Li-ion convenci

electròlit orgànic, amb un voltatge 

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions nece

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 

33333333

mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

americana. Les característiques més nota-

de costosa que en les bateries amb electròlit àcid

Es poden carregar en poc temps (de l’ordre de minuts) i no existeix pràcticament límit de re-

pel medi ambient 

Desenvolupades específicament per aplicacions automobilístiques fent servir tecnologia 3M i, indepen-

t provades amb èxit als 

ion convencio-

electròlit orgànic, amb un voltatge 

per cel·la de 4 V i s’afirma que és una tipologia química més tolerant als abusos. Algunes versions neces-

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

mateixos àtoms de liti, que es mouen lentament a l’hora de carregar la bateria. Però resulta que no és el 

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 

33333333 

mostren un considerable potencial de cara al futur on, entre altres coses, amb la seva elevada energia 

a-

de costosa que en les bateries amb electròlit àcid 

e-

n-

t provades amb èxit als 

o-

electròlit orgànic, amb un voltatge 

s-

siten treballar a temperatures entre els 80 ºC i els 120 ºC per obtenir resultats òptims, tot i que també 

Fins ara els investigadors consideraven que els problemes presentats per aquestes bateries es devien als 

és el 

liti el culpable si no més aviat com viatgen els ions. Per resoldre el problema, s’ha desenvolupat una capa 
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de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

ment. 

Amb aquesta modificació es pas

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

en una major vida útil, permetent unes dimensions més reduïdes i menys pes. M

rar a que aquests productes es puguin comercialitzar.

2.3.7.2. 

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

teries d’ions de liti, malgrat un 

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

que la seva comercialització sigui possible a curt termini.

2.3.7.3. 

Concebudes 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 

estan sota investigació i desenvolupament.

de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

Amb aquesta modificació es pas

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

en una major vida útil, permetent unes dimensions més reduïdes i menys pes. M

rar a que aquests productes es puguin comercialitzar.

 Bateries de sulfur de liti, Li

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

teries d’ions de liti, malgrat un 

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

que la seva comercialització sigui possible a curt termini.

 Bateries de Liti

Concebudes originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 

estan sota investigació i desenvolupament.

de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

Amb aquesta modificació es passaria de les càrregues en hores de les bateries dels vehicles elèctrics a 

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

en una major vida útil, permetent unes dimensions més reduïdes i menys pes. M

rar a que aquests productes es puguin comercialitzar.

Bateries de sulfur de liti, Li

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

teries d’ions de liti, malgrat un voltatge per cel·la relativament baix, d’uns 2,1 V.

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

que la seva comercialització sigui possible a curt termini.

Bateries de Liti-Aire

originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 

estan sota investigació i desenvolupament.
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de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

saria de les càrregues en hores de les bateries dels vehicles elèctrics a 

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

en una major vida útil, permetent unes dimensions més reduïdes i menys pes. M

rar a que aquests productes es puguin comercialitzar.

Bateries de sulfur de liti, Li

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

voltatge per cel·la relativament baix, d’uns 2,1 V.

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

que la seva comercialització sigui possible a curt termini.

Aire 

originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 

estan sota investigació i desenvolupament. 
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de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

saria de les càrregues en hores de les bateries dels vehicles elèctrics a 

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

en una major vida útil, permetent unes dimensions més reduïdes i menys pes. M

rar a que aquests productes es puguin comercialitzar. 

Bateries de sulfur de liti, Li2S8 

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

voltatge per cel·la relativament baix, d’uns 2,1 V.

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

que la seva comercialització sigui possible a curt termini. 

originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 
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de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

saria de les càrregues en hores de les bateries dels vehicles elèctrics a 

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

en una major vida útil, permetent unes dimensions més reduïdes i menys pes. M

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

voltatge per cel·la relativament baix, d’uns 2,1 V.

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 
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de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

saria de les càrregues en hores de les bateries dels vehicles elèctrics a 

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

en una major vida útil, permetent unes dimensions més reduïdes i menys pes. Malgrat tot, caldrà esp

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

voltatge per cel·la relativament baix, d’uns 2,1 V. 

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 
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de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpid

saria de les càrregues en hores de les bateries dels vehicles elèctrics a 

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindr

algrat tot, caldrà esp

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les b

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 
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de fosfat de liti que “empeny” els ions a través dels túnels de la bateria perquè es desplacin més ràpida-

saria de les càrregues en hores de les bateries dels vehicles elèctrics a 

pocs minuts. A més, les bateries dissenyades amb el nou material serien més resistents als danys i tindri-

algrat tot, caldrà espe-

Les bateries de sulfur de liti tenen una alta densitat d’energia, significativament més elevada que les ba-

Aquesta tecnologia encara està en vies de desenvolupament per part de varis fabricants i no es preveu 

originàriament com a cel·les primàries i, doncs, no recarregables, aquest tipus de bateries 

presenten una densitat d’energia molt elevada. Les bateries secundàries utilitzant aquesta tecnologia 
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3  

3.1.

3.1.1.

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

Per fer

portàncies relatives i, fi

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

definir els percentatges de rellevància de cadascun d’ells. Com es veurà m

bar fins prop del 80 % de compliment de requisits, descartant la resta.

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

portància en cadascun dels casos. Resulta més un

disposen que no una forma empírica per obtenir un resultat concret.

3.1.1.1.

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

del vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

funcions dedicades a la bateria si no també les 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm

tre acceleracions fortes de l’automòbil.
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3   Model de 

3.1. Elecció de la tipologia química de la cel·la

3.1.1. Anàlisi funcional

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

Per fer-ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les i

portàncies relatives i, fi

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

definir els percentatges de rellevància de cadascun d’ells. Com es veurà m

bar fins prop del 80 % de compliment de requisits, descartant la resta.

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

portància en cadascun dels casos. Resulta més un

disposen que no una forma empírica per obtenir un resultat concret.

3.1.1.1. Funcions de la bateria

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

funcions dedicades a la bateria si no també les 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm

tre acceleracions fortes de l’automòbil.
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Model de 

ecció de la tipologia química de la cel·la

Anàlisi funcional

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les i

portàncies relatives i, finalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

definir els percentatges de rellevància de cadascun d’ells. Com es veurà m

bar fins prop del 80 % de compliment de requisits, descartant la resta.

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

portància en cadascun dels casos. Resulta més un

disposen que no una forma empírica per obtenir un resultat concret.

Funcions de la bateria

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

funcions dedicades a la bateria si no també les 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm

tre acceleracions fortes de l’automòbil.
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Model de bateria

ecció de la tipologia química de la cel·la

Anàlisi funcional 

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les i

nalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

definir els percentatges de rellevància de cadascun d’ells. Com es veurà m

bar fins prop del 80 % de compliment de requisits, descartant la resta.

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

portància en cadascun dels casos. Resulta més un

disposen que no una forma empírica per obtenir un resultat concret.

Funcions de la bateria

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

funcions dedicades a la bateria si no també les 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm

tre acceleracions fortes de l’automòbil. 
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bateria

ecció de la tipologia química de la cel·la

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les i

nalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

definir els percentatges de rellevància de cadascun d’ells. Com es veurà m

bar fins prop del 80 % de compliment de requisits, descartant la resta.

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

portància en cadascun dels casos. Resulta més una tècnica per aclarir els conceptes d’elecció de què es 

disposen que no una forma empírica per obtenir un resultat concret.

Funcions de la bateria 

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

funcions dedicades a la bateria si no també les que millorin o optimitzin el comportament del vehicle 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm
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bateria 

ecció de la tipologia química de la cel·la

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les i

nalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

definir els percentatges de rellevància de cadascun d’ells. Com es veurà m

bar fins prop del 80 % de compliment de requisits, descartant la resta.

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

a tècnica per aclarir els conceptes d’elecció de què es 

disposen que no una forma empírica per obtenir un resultat concret.

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

que millorin o optimitzin el comportament del vehicle 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm
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ecció de la tipologia química de la cel·la

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les i

nalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

definir els percentatges de rellevància de cadascun d’ells. Com es veurà més endavant, es decideix arr

bar fins prop del 80 % de compliment de requisits, descartant la resta. 

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

a tècnica per aclarir els conceptes d’elecció de què es 

disposen que no una forma empírica per obtenir un resultat concret. 

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

que millorin o optimitzin el comportament del vehicle 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm

ecció de la tipologia química de la cel·la 

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

l’hora de definir quina família química de les existents és la més adequada per satisfer les necessitats del 

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les i

nalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

és endavant, es decideix arr

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la i

a tècnica per aclarir els conceptes d’elecció de què es 

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, def

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

que millorin o optimitzin el comportament del vehicle 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perm

35353535

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

les necessitats del 

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates.

ho, es definiran primer les funcions de la bateria, es compararan entre elles per obtenir les im-

nalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

és endavant, es decideix arri-

En aquest apartat és necessari esmentar la subjectivitat de tot el procés, ja que és l’autor qui dóna la im-

a tècnica per aclarir els conceptes d’elecció de què es 

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

el vehicle, doncs el sistema a dissenyar serà part fonamental en l’aportació energètica i, per tant, defi-

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

que millorin o optimitzin el comportament del vehicle 

com, per exemple, l’aspecte de reducció de pes o aportació de puntes energètiques elevades per perme-

35353535 

L’anàlisi funcional el que pretén és aconseguir distingir els paràmetres d’enginyeria que són rellevants a 

les necessitats del 

projecte, alhora de proporcionar una llista ordenada de més a menys apte entre les diferents candidates. 

m-

nalment, es traduiran a requisits tècnics mitjançant el QFD. Per no tenir present 

els paràmetres poc significatius, amb aquest diagrama o matriu s’obtindran uns valors que permetran 

i-

m-

a tècnica per aclarir els conceptes d’elecció de què es 

Les funcions que haurà de satisfer el conjunt de la bateria van lligades de forma estreta a les necessitats 

i-

nirà en gran mesura les prestacions de l’automòbil. Per tant, caldrà tenir en compte no només aquelles 

que millorin o optimitzin el comportament del vehicle 

e-
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Les funcions es presenten com a hipotètics requisits que dema

versos grans blocs:

Requisits energètics (funcionament i estalvi):

• Que accepti energia del fre regeneratiu

• Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

• Que el procés de càrrega sigui rà

• Que emmagatzemi molta energia

• Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat

• Que proporcioni molts cicles de descàrrega

• Que tingui un alt rendiment

Requisits físics:

• Que es pugui adaptar a espais limitats

• Que pes

• Que pugui treballar en condicions de fred i calor

• Que tingui unes dimensions reduïdes

Requisits de seguretat:

• Que el procés de càrrega sigui segur

• Que sigui segura durant l’ús

Requisits econòmics:

• Que necessiti un escàs manteniment

• Que tingui un baix

• Que tingui una vida de servei llarga

Les funcions es presenten com a hipotètics requisits que dema

versos grans blocs: 

Requisits energètics (funcionament i estalvi):

Que accepti energia del fre regeneratiu

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que el procés de càrrega sigui rà

Que emmagatzemi molta energia

Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat

Que proporcioni molts cicles de descàrrega

Que tingui un alt rendiment

Requisits físics: 

Que es pugui adaptar a espais limitats

Que pesi poc 

Que pugui treballar en condicions de fred i calor

Que tingui unes dimensions reduïdes

Requisits de seguretat: 

Que el procés de càrrega sigui segur

Que sigui segura durant l’ús

Requisits econòmics: 

Que necessiti un escàs manteniment

Que tingui un baix

Que tingui una vida de servei llarga

Les funcions es presenten com a hipotètics requisits que dema

Requisits energètics (funcionament i estalvi):

Que accepti energia del fre regeneratiu

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que el procés de càrrega sigui rà

Que emmagatzemi molta energia

Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat

Que proporcioni molts cicles de descàrrega

Que tingui un alt rendiment

Que es pugui adaptar a espais limitats

Que pugui treballar en condicions de fred i calor

Que tingui unes dimensions reduïdes

 

Que el procés de càrrega sigui segur

Que sigui segura durant l’ús

Que necessiti un escàs manteniment

Que tingui un baix cost per cel·la

Que tingui una vida de servei llarga
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Les funcions es presenten com a hipotètics requisits que dema

Requisits energètics (funcionament i estalvi): 

Que accepti energia del fre regeneratiu 

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que el procés de càrrega sigui ràpid 

Que emmagatzemi molta energia 

Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat

Que proporcioni molts cicles de descàrrega

Que tingui un alt rendiment 

Que es pugui adaptar a espais limitats 

Que pugui treballar en condicions de fred i calor

Que tingui unes dimensions reduïdes 

Que el procés de càrrega sigui segur 

Que sigui segura durant l’ús 

Que necessiti un escàs manteniment 

cost per cel·la 

Que tingui una vida de servei llarga 
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Les funcions es presenten com a hipotètics requisits que dema

 

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat

Que proporcioni molts cicles de descàrrega 

Que pugui treballar en condicions de fred i calor 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Les funcions es presenten com a hipotètics requisits que demanaria un usuari, i es poden agrupar en d

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

naria un usuari, i es poden agrupar en d

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics 

Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

naria un usuari, i es poden agrupar en d

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics 

Que la bateria proporcioni intensitats altes quan es requereixi una punta de velocitat 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics    

naria un usuari, i es poden agrupar en di-
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3.1.1.2.

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

tots els punts obtinguts en la matriu. La llista numerada de funcions i la matr

Número

Funció

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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3.1.1.2. Ordre d’importància

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

tots els punts obtinguts en la matriu. La llista numerada de funcions i la matr

Número 

1 Que accepti energia del fre regeneratiu

2 Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

3 Que el procés de càrrega sigui ràpid

4 Que el procés de càrrega sigui segur

5 Que emmagatzemi

6 Que es pugui adaptar a espais limitats

7 Que la bateria proporcioni intensitats altes davant una punta de velocitat

8 Que necessiti un escàs manteniment

9 Que pesi poc

10 Que proporcioni molts cicles de descàrrega

11 Que pugui 

12 Que sigui segura durant l’ús

13 Que tingui un alt rendiment

14 Que tingui un baix cost per cel·la

15 Que tingui una vida de servei llarga

16 Que tingui unes dimensions reduïdes

Funció 2 3 

1 2 7 1 3

2     2 7

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15        

16        
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Ordre d’importància

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

tots els punts obtinguts en la matriu. La llista numerada de funcions i la matr

Que accepti energia del fre regeneratiu

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que el procés de càrrega sigui ràpid

Que el procés de càrrega sigui segur

Que emmagatzemi

Que es pugui adaptar a espais limitats

Que la bateria proporcioni intensitats altes davant una punta de velocitat

Que necessiti un escàs manteniment

Que pesi poc 

Que proporcioni molts cicles de descàrrega

Que pugui treballar en condicions de fred i calor

Que sigui segura durant l’ús

Que tingui un alt rendiment

Que tingui un baix cost per cel·la

Que tingui una vida de servei llarga

Que tingui unes dimensions reduïdes

Taula 3.1
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3 4 7 5 5 

7 4 3 2 1 

  4 5 5 7 

      5 3 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Ordre d’importància

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

tots els punts obtinguts en la matriu. La llista numerada de funcions i la matr

Que accepti energia del fre regeneratiu

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que el procés de càrrega sigui ràpid

Que el procés de càrrega sigui segur

Que emmagatzemi molta energia 

Que es pugui adaptar a espais limitats

Que la bateria proporcioni intensitats altes davant una punta de velocitat

Que necessiti un escàs manteniment

Que proporcioni molts cicles de descàrrega

treballar en condicions de fred i calor

Que sigui segura durant l’ús 

Que tingui un alt rendiment 

Que tingui un baix cost per cel·la 

Que tingui una vida de servei llarga

Que tingui unes dimensions reduïdes

1: Funcions atribuïdes a les bateries de tracció per un HEV

6 7 8

1 3 7 1 8 

2 7 2 5 2 

6 5 7 3 8 

4 7 4 5 4 

5 7 5 5 5 

    7 3 8 

        8 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Taula 3.2: Matriu comparativa de funcions
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Ordre d’importància 

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

tots els punts obtinguts en la matriu. La llista numerada de funcions i la matr

Que accepti energia del fre regeneratiu 

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que el procés de càrrega sigui ràpid 

Que el procés de càrrega sigui segur 

 

Que es pugui adaptar a espais limitats 

Que la bateria proporcioni intensitats altes davant una punta de velocitat

Que necessiti un escàs manteniment 

Que proporcioni molts cicles de descàrrega 

treballar en condicions de fred i calor 

Que tingui una vida de servei llarga 

Que tingui unes dimensions reduïdes 

: Funcions atribuïdes a les bateries de tracció per un HEV

8 9 10

 3 9 5 10 

 5 2 7 2 

 7 9 5 10 

 3 4 3 4 

 7 5 3 5 

 5 9 7 10 

 5 9 5 10 

   8 5 10 

       10 

         

         

         

         

         

        

        

: Matriu comparativa de funcions
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Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

tots els punts obtinguts en la matriu. La llista numerada de funcions i la matr

Funció 

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que la bateria proporcioni intensitats altes davant una punta de velocitat

 

: Funcions atribuïdes a les bateries de tracció per un HEV

10 11 12

3 11 5 12 

3 2 3 12 

7 11 5 12 

3 4 3 12 

1 5 5 12 

5 6 5 12 

7 11 5 12 

3 8 1 12 

1 9 3 12 

  10 5 12 

      12 

        

        

        

        

        

: Matriu comparativa de funcions

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics 

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

tots els punts obtinguts en la matriu. La llista numerada de funcions i la matriu comparativa serien:

Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics 

Que la bateria proporcioni intensitats altes davant una punta de velocitat 

: Funcions atribuïdes a les bateries de tracció per un HEV

12 13 14

7 13 5 1 

7 2 3 2 

7 13 5 3 

5 4 1 4 

3 5 3 5 

7 13 7 6 

7 13 7 7 

5 13 5 8 

5 13 5 9 

5 10 1 10 

7 13 7 14 

  12 3 12 

      13 

        

        

        

: Matriu comparativa de funcions 

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

iu comparativa serien:

: Funcions atribuïdes a les bateries de tracció per un HEV 

14 15 16

3 15 7 16 

7 2 3 2 

5 15 5 3 

5 15 1 4 

7 5 5 5 

7 15 7 16 

3 15 7 7 

5 15 7 8 

7 15 3 9 

7 10 1 10 

3 15 7 11 

7 12 7 12 

7 13 1 13 

  15 7 14 

      15 
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Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 

iu comparativa serien: 

16 TOT % 

5 9 2 

7 65 11 

7 12 2 

7 52 9 

7 65 11 

1 17 3 

3 13 2 

7 38 6 

7 39 7 

7 47 8 

3 18 3 

7 89 15 

7 56 9 

5 8 1 

7 58 10 

  6 1 

37373737 

Per saber la importància relativa de cadascuna de les funcions, es compararan entre elles i es sumaran 
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Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

una funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

és poc més important.

El llistat de funcions, en ordre d’importància, és el següent:

Nº 

12 Que sigui segura durant l’ús

2 Que cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

5 Que emmagatzemi molta energia

15 Que tingui una vida de servei llarga

13 Que tingui un alt rendiment

4 Que el procés de càrrega sigui segur

10 Que proporcioni molts cicles de descàrrega

9 Que pesi poc

8 Que necessiti un escàs manteniment

11 Que pugui treballar en condicions de fred i calor

6 Que es pugui adaptar a espais limitats

7 Que la bateria proporcioni intensitats 

3 Que el procés de càrrega sigui ràpid

1 Que accepti energia del fre regeneratiu

14 Que tingui un baix cost per cel·la

16 Que tingui unes dimensions reduïdes

3.1.1.3. 

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

tècniques. En dita matriu es relacionen les funcions am

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 

[16]). 

Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

és poc més important. 

El llistat de funcions, en ordre d’importància, és el següent:

Que sigui segura durant l’ús

cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que emmagatzemi molta energia

Que tingui una vida de servei llarga

Que tingui un alt rendiment

Que el procés de càrrega sigui segur

proporcioni molts cicles de descàrrega

Que pesi poc 

Que necessiti un escàs manteniment

Que pugui treballar en condicions de fred i calor

Que es pugui adaptar a espais limitats

Que la bateria proporcioni intensitats 

Que el procés de càrrega sigui ràpid

Que accepti energia del fre regeneratiu

Que tingui un baix cost per cel·la

Que tingui unes dimensions reduïdes

Taula 

 QFD 

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

tècniques. En dita matriu es relacionen les funcions am

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 

Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

El llistat de funcions, en ordre d’importància, és el següent:

Que sigui segura durant l’ús 

cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

Que emmagatzemi molta energia 

Que tingui una vida de servei llarga 

Que tingui un alt rendiment 

Que el procés de càrrega sigui segur 

proporcioni molts cicles de descàrrega

Que necessiti un escàs manteniment

Que pugui treballar en condicions de fred i calor

Que es pugui adaptar a espais limitats

Que la bateria proporcioni intensitats 

Que el procés de càrrega sigui ràpid 

Que accepti energia del fre regeneratiu

Que tingui un baix cost per cel·la 

Que tingui unes dimensions reduïdes

Taula 3.3: Ordre d’importància de les funcions en punts i percentatge

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

tècniques. En dita matriu es relacionen les funcions am

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 
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Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

El llistat de funcions, en ordre d’importància, és el següent:

Funció

cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

 

proporcioni molts cicles de descàrrega 

Que necessiti un escàs manteniment 

Que pugui treballar en condicions de fred i calor 

Que es pugui adaptar a espais limitats 

Que la bateria proporcioni intensitats altes davant una punta de velocitat

 

Que accepti energia del fre regeneratiu 

Que tingui unes dimensions reduïdes 

: Ordre d’importància de les funcions en punts i percentatge

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

tècniques. En dita matriu es relacionen les funcions am

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 
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Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

El llistat de funcions, en ordre d’importància, és el següent: 

Funció 

cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics

altes davant una punta de velocitat

: Ordre d’importància de les funcions en punts i percentatge

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

tècniques. En dita matriu es relacionen les funcions amb totes aquelles característiques d’enginyeria que 

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 
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Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

cobreixi les demandes energètiques dels diferents sistemes electrònics 

altes davant una punta de velocitat 

: Ordre d’importància de les funcions en punts i percentatge

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

b totes aquelles característiques d’enginyeria que 

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 
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Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

: Ordre d’importància de les funcions en punts i percentatge 

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

b totes aquelles característiques d’enginyeria que 

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 
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Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la co

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

Punts 

89 

65 

65 

58 

56 

52 

47 

39 

38 

18 

17 

13 

12 

9 

8 

6 

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

b totes aquelles característiques d’enginyeria que 

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 
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Els números en vermell indiquen quina és la funció més rellevant entre la fila i la columna de la cel·la cor-

responent. La importància relativa entre fila i columna ve denotada amb el número en negre, sent 7 si 

funció és molt més important que l’altra, 5 si és bastant més important, 3 si és més important i 1 si 

% 

15 

11 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

El QFD o Casa de la Qualitat és una matriu que relaciona els atributs o funcions amb les característiques 

b totes aquelles característiques d’enginyeria que 

hi participen i s’indica numèricament la força de tal relació (aspectes del QFD explicats a la referència 
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En el QFD desenvolupat en el projecte, el valor de dita relació serà de 7 si es considera bàsica, 5 per una 

relació molt forta, 3 per una relació normal i 1 si aquesta és dèbil. Si no hi apareix cap número significa 

que es considera que no

Un cop s’omple la matriu, es realitza per cadascuna de les característiques el sumatori de cada multipl
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En el QFD desenvolupat en el projecte, el valor de dita relació serà de 7 si es considera bàsica, 5 per una 

relació molt forta, 3 per una relació normal i 1 si aquesta és dèbil. Si no hi apareix cap número significa 

que es considera que no mantenen cap tipus de relació l’atribut i la característica tècnica.
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cació entre el valor de relació i la importància relativa de la funció corresponent, obtinguda en la 
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En el QFD desenvolupat en el projecte, el valor de dita relació serà de 7 si es considera bàsica, 5 per una 

relació molt forta, 3 per una relació normal i 1 si aquesta és dèbil. Si no hi apareix cap número significa 

mantenen cap tipus de relació l’atribut i la característica tècnica.
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En el QFD desenvolupat en el projecte, el valor de dita relació serà de 7 si es considera bàsica, 5 per una 

relació molt forta, 3 per una relació normal i 1 si aquesta és dèbil. Si no hi apareix cap número significa 
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L’ordre en què quedarien les característiques, de més a menys importància, seria:
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5,44 12,23 

L’ordre en què quedarien les característiques, de més a menys importància, seria:

Requeriment tècnic

Capacitat de

Rang de temperatures de treball

Eficiència energètica

Potència específica

Densitat d'energia

Cicle de vida
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Taula 3.

L’ordre en què quedarien les característiques, de més a menys importància, seria:

Requeriment tècnic 

 càrrega 

Rang de temperatures de treball 

Eficiència energètica 

Potència específica 

Densitat d'energia 

Cicle de vida 
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3.4: Matriu QFD

L’ordre en què quedarien les característiques, de més a menys importància, seria:
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L’ordre en què quedarien les característiques, de més a menys importància, seria:
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Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

3   7 

1     

7 3 3 

3   7 

    7 

7 3 3 

3   1 

7 3 7 

      

nº de 

cicles 
% ºC

1.648 613 2.373

8,00 2,98 11,53

L’ordre en què quedarien les característiques, de més a menys importància, seria: 
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La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

teria més adequada pel 

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

solta en un 80 % amb les nou característiques resultants.

Cal tenir pr

ment a raons tècniques.

3.1.2.

3.1.2.1.

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

Plom-

de liti), Alumini

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

dificultats o es vegi la seva inviabilitat.

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

Aquesta propietat complicaria el disseny i el contr

d’evitar accidents.
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La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

teria més adequada pel 

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

solta en un 80 % amb les nou característiques resultants.

Cal tenir present que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida únic

ment a raons tècniques.

3.1.2. Elecció de la tipologia química

3.1.2.1. Candidates

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

-àcid, NiCd, NiMH, Sulfur de sodi, Sodi

de liti), Alumini-Aire, 

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

dificultats o es vegi la seva inviabilitat.

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

Aquesta propietat complicaria el disseny i el contr

d’evitar accidents.
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Energia específica

Voltatge de cel·la

Percentatge d'autodescàrrega

Temps de càrrega

Impedància interna

Eficiència de càrrega

Cost per cel·la

Nivell de descàrrega o DOD

Taula 

La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

teria més adequada pel projecte. Si s’observa la columna de percentatges acumulats, amb les caracterí

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

solta en un 80 % amb les nou característiques resultants.

esent que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida únic

ment a raons tècniques. 

Elecció de la tipologia química

Candidates 

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

àcid, NiCd, NiMH, Sulfur de sodi, Sodi

Aire, Zinc-Aire i Bateries ceràmiques.

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

dificultats o es vegi la seva inviabilitat.

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

Aquesta propietat complicaria el disseny i el contr

d’evitar accidents. 
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Taula 3.5: Ordre d’importància de requeriments tècnics

La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

projecte. Si s’observa la columna de percentatges acumulats, amb les caracterí

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

solta en un 80 % amb les nou característiques resultants.

esent que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida únic

Elecció de la tipologia química

 

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

àcid, NiCd, NiMH, Sulfur de sodi, Sodi

Aire i Bateries ceràmiques.

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

dificultats o es vegi la seva inviabilitat. 

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

Aquesta propietat complicaria el disseny i el contr
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: Ordre d’importància de requeriments tècnics

La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

projecte. Si s’observa la columna de percentatges acumulats, amb les caracterí

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

solta en un 80 % amb les nou característiques resultants.

esent que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida únic

Elecció de la tipologia química

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

àcid, NiCd, NiMH, Sulfur de sodi, Sodi-Metall clorat (bateries Zebra), Liti polimèriques, Li

Aire i Bateries ceràmiques. 

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

Aquesta propietat complicaria el disseny i el control de la bateria, a l’haver de ser molt precisos a fi 
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1.532 7,44

1.121 5,44

1.116 5,42

965 4,69

916 4,45

895 4,35

760 3,69

613 2,98

: Ordre d’importància de requeriments tècnics

La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

projecte. Si s’observa la columna de percentatges acumulats, amb les caracterí

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

solta en un 80 % amb les nou característiques resultants. 

esent que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida únic

Elecció de la tipologia química 

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

Metall clorat (bateries Zebra), Liti polimèriques, Li

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

ol de la bateria, a l’haver de ser molt precisos a fi 
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La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

projecte. Si s’observa la columna de percentatges acumulats, amb les caracterí

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

esent que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida únic

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

Metall clorat (bateries Zebra), Liti polimèriques, Li

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

ol de la bateria, a l’haver de ser molt precisos a fi 
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La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de b

projecte. Si s’observa la columna de percentatges acumulats, amb les caracterí

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda r

esent que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida únic

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’ap

Metall clorat (bateries Zebra), Liti polimèriques, Li

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

ol de la bateria, a l’haver de ser molt precisos a fi 
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La línia negra separa els paràmetres que es tindran en consideració a l’hora de trobar la tipologia de ba-

projecte. Si s’observa la columna de percentatges acumulats, amb les caracterís-

tiques seleccionades s’arriba a gairebé el 80 %. En altres paraules, la funcionalitat de la cel·la queda re-

esent que el cost per cel·la ha quedat descartat i, per tant, l’elecció queda restringida única-

Inicialment, les candidates són totes les tipologies de bateries secundàries exposades en l’apartat 2.3: 

Metall clorat (bateries Zebra), Liti polimèriques, Li-ion (d’ions 

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

ol de la bateria, a l’haver de ser molt precisos a fi 

41414141 

a-

s-

e-

a-

: 

ion (d’ions 

Abans de passar a la fase comparativa i de decisió s’eliminaran tots aquells tipus que presentin serioses 

Es descarten les bateries que contenen sodi, ja què necessiten assolir temperatures per sobre els 300 ºC 

per un correcte funcionament, amb la posterior refrigeració en el moment que es deixen d’utilitzar. 

ol de la bateria, a l’haver de ser molt precisos a fi 



42424242    

 

Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

cial i prestacions perquè s’ha comentat al final de l’apartat 

favorables. 

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

bateries ceràmiques.

Per tant, la llista definitiva de tecnologies de bateries candidates queda:

• Plom

• NiCd

• NiMH

• Ions de liti, Li

• Alumini

• Zinc

3.1.2.2. 

La següent taula presenta els paràmetres de les diferents candidates:

Rang de Tª de treball

Eficiència energètica

Potència específica

Densitat d'energia

Cicle de vida

Energia específica

Voltatge de cel·la

Percentatge d'aut

descàrrega

Temps de càrrega

Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

cial i prestacions perquè s’ha comentat al final de l’apartat 

 

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

bateries ceràmiques. 

Per tant, la llista definitiva de tecnologies de bateries candidates queda:

Plom-àcid 

NiCd 

NiMH 

Ions de liti, Li-ion

Alumini-Aire 

Zinc-Aire 

 Dades comparatives

La següent taula presenta els paràmetres de les diferents candidates:

 

Rang de Tª de treball 

Eficiència energètica 

Potència específica 

Densitat d'energia 

Cicle de vida 

Energia específica 

Voltatge de cel·la 

Percentatge d'auto-

descàrrega 

Temps de càrrega 

Taula 3

Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

cial i prestacions perquè s’ha comentat al final de l’apartat 

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

Per tant, la llista definitiva de tecnologies de bateries candidates queda:

ion 

Dades comparatives

La següent taula presenta els paràmetres de les diferents candidates:

 

[ºC] 

[%] 

[W/kg] 

[Wh/l] 

[nº de ci-

cles] 

[Wh/kg] 

[V] 

[% per dia] 

[h] 

3.6: Taula comparativa de les diferents 
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Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

cial i prestacions perquè s’ha comentat al final de l’apartat 

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

Per tant, la llista definitiva de tecnologies de bateries candidates queda:

Dades comparatives 

La següent taula presenta els paràmetres de les diferents candidates:

Plom-àcid 

Tª ambient 

(25ºC) 

80 

250 

65 

800 

25 

2 

2 

8 

: Taula comparativa de les diferents 
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Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

cial i prestacions perquè s’ha comentat al final de l’apartat 2.3.4.1

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

Per tant, la llista definitiva de tecnologies de bateries candidates queda:

La següent taula presenta els paràmetres de les diferents candidates:

NiCd NiMh

-40 a 80 
Tª ambient 

(25ºC)

70 

125 

70 

1.200 1.000

45 

1,2 

0,5 

1 

: Taula comparativa de les diferents tipologies de cel·la candidates
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Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

2.3.4.1 que les de Li

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

Per tant, la llista definitiva de tecnologies de bateries candidates queda: 

La següent taula presenta els paràmetres de les diferents candidates: 

NiMh Li-ion

Tª ambient 

(25ºC) 
15 a 70

85 90

200 1.000

150 153

1.000 1.100

65 80

1,2 3,5

5 0,33

1 3

tipologies de cel·la candidates
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Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

que les de Li-ion són clarament més 

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

ion Al-Aire

15 a 70 
Tª ambient 

(25ºC)

90 N/A

1.000 10 

153 195

1.100 1.000

80 225

3,5 1,4 

0,33 12 

3 0,2 

tipologies de cel·la candidates
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Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir pote

ion són clarament més 

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no e

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

Aire Zn-Aire

Tª ambient 

(25ºC) 

Tª ambient

(25ºC)

N/A N/A

 105

195 270

1.000 2.100

225 230

 1,2

 10 

 0,2

tipologies de cel·la candidates 
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Un cas especial serien les bateries de liti polimèriques, que no es tindran en compte malgrat tenir poten-

ion són clarament més 

Finalment, es retirarà de la llista tota aquella tecnologia que encara estigui sota investigació o que no es 

pugui disposar de suficient informació per dur a terme la comparativa de propietats, com és el cas de les 

Aire 

Tª ambient 

(25ºC) 

N/A 

105 

270 

2.100 

230 

1,2 

 

0,2 
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Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

que poden variar depenen de l’ús.

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rel

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

càrrega i la capacitat s’ana

tenir valors òptims o molt pitjors que aquesta.

3.1.2.3.

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

tingudes amb el QFD (punt 

per obtenir el valor definitiu.

De totes elles, no

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

paràmetre la importància relativa que se li ha associat en l’estudi

Com que en el cas de les bateries de Metall

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

de bateries) i una altre pre

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

de la candidata resultant caldrà ten

La taula completa és la següent:
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Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

que poden variar depenen de l’ús.

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rel

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

càrrega i la capacitat s’ana

tenir valors òptims o molt pitjors que aquesta.

3.1.2.3. Ordre d’elecció

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

des amb el QFD (punt 

per obtenir el valor definitiu.

De totes elles, només restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

paràmetre la importància relativa que se li ha associat en l’estudi

Com que en el cas de les bateries de Metall

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

de bateries) i una altre pre

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

de la candidata resultant caldrà ten

La taula completa és la següent:
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Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

que poden variar depenen de l’ús.

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rel

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

càrrega i la capacitat s’analitzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

tenir valors òptims o molt pitjors que aquesta.

Ordre d’elecció

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

des amb el QFD (punt 3.1.1.3

per obtenir el valor definitiu. 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

paràmetre la importància relativa que se li ha associat en l’estudi

Com que en el cas de les bateries de Metall

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

de bateries) i una altre prescindint

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

de la candidata resultant caldrà ten

La taula completa és la següent:
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Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

que poden variar depenen de l’ús. 

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rel

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

litzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

tenir valors òptims o molt pitjors que aquesta.

Ordre d’elecció 

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

3.1.1.3), es multiplicaran pels valors de cada opció i es sumaran o restaran 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

paràmetre la importància relativa que se li ha associat en l’estudi

Com que en el cas de les bateries de Metall

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

scindint-ne. 

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

de la candidata resultant caldrà tenir-ho present en el disseny del controlador.

La taula completa és la següent: 
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Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rel

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

litzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

tenir valors òptims o molt pitjors que aquesta. 

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

), es multiplicaran pels valors de cada opció i es sumaran o restaran 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

paràmetre la importància relativa que se li ha associat en l’estudi

Com que en el cas de les bateries de Metall-Aire no és aplicable el concepte d’eficiència energètica, es 

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

ho present en el disseny del controlador.
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Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rel

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

litzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

), es multiplicaran pels valors de cada opció i es sumaran o restaran 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

paràmetre la importància relativa que se li ha associat en l’estudi funcional anterior.

Aire no és aplicable el concepte d’eficiència energètica, es 

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

ho present en el disseny del controlador.
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Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rel

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

litzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

), es multiplicaran pels valors de cada opció i es sumaran o restaran 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

funcional anterior.

Aire no és aplicable el concepte d’eficiència energètica, es 

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

ho present en el disseny del controlador. 

Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

S’observa que la capacitat de càrrega, malgrat haver resultat la característica més rellevant, no apareix 

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

litzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques o

), es multiplicaran pels valors de cada opció i es sumaran o restaran 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

funcional anterior. 

Aire no és aplicable el concepte d’eficiència energètica, es 

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta s

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

43434343

Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

levant, no apareix 

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

litzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

Per obtenir el llistat de més a menys òptima, s’utilitzaran els valors de les característiques tècniques ob-

), es multiplicaran pels valors de cada opció i es sumaran o restaran 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

Aire no és aplicable el concepte d’eficiència energètica, es 

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

El “Rang de temperatures” no formarà part del llistat de paràmetres definitius perquè es presenta se-

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 

43434343 

Els valors d’aquesta taula no s’han de prendre com a valors exactes, si no que són números orientatius 

levant, no apareix 

en la taula mostrada. Això és així perquè aquest paràmetre no es pot generalitzar doncs depèn del tipus 

de descàrrega. És per això que s’ha inclòs la següent característica en ordre d’importància, el temps de 

litzarà un cop efectuada l’elecció, passant a la següent candidata en cas de no 

b-

), es multiplicaran pels valors de cada opció i es sumaran o restaran 

més restaran al total el “Percentatge d’autodescàrrega” i el “Temps de càrrega”, al ser 

característiques que empitjoren el comportament de la bateria. D’aquesta manera, se li donarà a cada 

Aire no és aplicable el concepte d’eficiència energètica, es 

realitzaran dues classificacions, una tenint en compte aquest concepte (quedant excloses aquest tipus 

e-

gons un conjunt de valors i no es pot simplificar a un número concret. El valor del rang tèrmic de treball 
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NOM

Eficiència energètica

Potència específica

Densitat d'energia

Cicle de vida

Energia específica

Voltatge de cel·la

Percentatge 

descàrrega

Temps de càrrega

∑ (Ai·Bi)/1.000

∑ (Ai·Bi)/1.000

(sense ef. energètica)

L’ordre excloent les candidates Al

Mentre que si no es té en compte l’eficiència energètica:

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m

llors per les necessitats del projecte.

 

NOM UNITAT

Eficiència energètica 

Potència específica W/kg

Densitat d'energia Wh/l

Cicle de vida 
nº de 

cicles

Energia específica Wh/kg

Voltatge de cel·la 

Percentatge d'auto-

descàrrega 

% per 

dia

Temps de càrrega 

∑ (Ai·Bi)/1.000 

∑ (Ai·Bi)/1.000 

(sense ef. energètica)

Taula 

L’ordre excloent les candidates Al

Taula 3.

Mentre que si no es té en compte l’eficiència energètica:

Taula 3.9: Taula de les millors opcions sense tenir en compte l’eficiència energètica

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m

llors per les necessitats del projecte.

UNITAT Plom-àcid

% 80 

W/kg 250

Wh/l 65 

nº de 

cicles 
800

Wh/kg 25 

V 2 

% per 

dia 
2 

h 8 

2.132,98

(sense ef. energètica) 
1.944,58

Taula 3.7: Comparativa entre les diferents tipologies candidates

L’ordre excloent les candidates Al-Aire i Zn

1ª opció

2ª opció

3ª opció

4ª opció

.8: Taula de les millors opcions tenint en compte l’eficiència energètica

Mentre que si no es té en compte l’eficiència energètica:

1ª opció

2ª opció

3ª 

4ª opció

: Taula de les millors opcions sense tenir en compte l’eficiència energètica

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m

llors per les necessitats del projecte. 
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àcid NiCd 

 70 

250 125 

 70 

800 1.200 

 45 

 1,2 

 0,5 

 1 

2.132,98 2.579,73

1.944,58 2.414,88

: Comparativa entre les diferents tipologies candidates

Aire i Zn-Aire és:

1ª opció 

2ª opció 

3ª opció 

4ª opció Plom

: Taula de les millors opcions tenint en compte l’eficiència energètica

Mentre que si no es té en compte l’eficiència energètica:

1ª opció 

2ª opció 

3ª opció 

4ª opció 

: Taula de les millors opcions sense tenir en compte l’eficiència energètica

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m
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PARÀMETRES (A)

NiMh 

85 

200 

150 

 1.000 

65 

1,2 

5 

1 

2.579,73 2.603,86 

2.414,88 2.403,68 

: Comparativa entre les diferents tipologies candidates

Aire és: 

Li-ion 

NiMh 

NiCd 

Plom-àcid 

: Taula de les millors opcions tenint en compte l’eficiència energètica

Mentre que si no es té en compte l’eficiència energètica: 

Zn-Aire 

Li-ion 

NiCd 

NiMH 

: Taula de les millors opcions sense tenir en compte l’eficiència energètica

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m
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PARÀMETRES (A) 

Li-ion Al

90 

1.000 

153 

1.100 1.000

80 

3,5 

0,33 

3 

4.328,53 

4.116,58 2.367,37

: Comparativa entre les diferents tipologies candidates

4.328,53 

2.603,86 

2.579,73 

2.132,98 

: Taula de les millors opcions tenint en compte l’eficiència energètica

4.511,03 

4.116,58 

2.414,88 

2.403,68 

: Taula de les millors opcions sense tenir en compte l’eficiència energètica

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m
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Al-Aire Zn-

N/A N/A

10 105

195 270

1.000 2.100

225 230

1,4 1,2

12 10

0,2 0,2

 

2.367,37 4.511,03

: Comparativa entre les diferents tipologies candidates 

: Taula de les millors opcions tenint en compte l’eficiència energètica

: Taula de les millors opcions sense tenir en compte l’eficiència energètica

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m
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Zn-Aire PUNTS (B)

N/A 2.355

105 1.892

270 1.886

2.100 1.648

230 1.532

1,2 1.121

10 -1.116

0,2 -965

 

4.511,03  

: Taula de les millors opcions tenint en compte l’eficiència energètica 

: Taula de les millors opcions sense tenir en compte l’eficiència energètica 

A partir de les dues taules es dedueix que les candidates principals serien les bateries tipus Zinc-Aire i Li

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força m
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PUNTS (B) 

2.355 

1.892 

1.886 

1.648 

1.532 

1.121 

1.116 

965 

 

Aire i Li-

ion, molt destacades en ambdues llistes i, per tant, presenten unes característiques tècniques força mi-
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Juntament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

càrrega per substitució, malgrat ser factible tècni

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

tecnologia emprada és el fre regeneratiu o recuperació d’energia de frenada).

Per tant s’escullen les Li

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

de poder utilitzar el fre regeneratiu per carregar

eficiència energètica.

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

ser més òptima en te

Per tant, la classificació definitiva pel projecte serà:

3.1.3.

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

ma adequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li

cret, es tenen cinc tipus de bateries (veure 

•

•
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tament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

càrrega per substitució, malgrat ser factible tècni

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

tecnologia emprada és el fre regeneratiu o recuperació d’energia de frenada).

Per tant s’escullen les Li

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

de poder utilitzar el fre regeneratiu per carregar

iciència energètica.

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

ser més òptima en te

Per tant, la classificació definitiva pel projecte serà:

3.1.3. Combinació ànode/càtode de la cel·la

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

dequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li

cret, es tenen cinc tipus de bateries (veure 

• NCA-Grafit, amb ànode de LiNi

• LFP-Grafit, amb ànode de LiFePO
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tament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

càrrega per substitució, malgrat ser factible tècni

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

tecnologia emprada és el fre regeneratiu o recuperació d’energia de frenada).

Per tant s’escullen les Li-ion, que presenten característiques fa

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

de poder utilitzar el fre regeneratiu per carregar

iciència energètica. 

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

ser més òptima en termes energètics.

Per tant, la classificació definitiva pel projecte serà:

CLASSIFICACIÓ FINAL

1ª opció 

2ª opció 

3ª opció 

4ª opció 

Taula 

Combinació ànode/càtode de la cel·la

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

dequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li

cret, es tenen cinc tipus de bateries (veure 

Grafit, amb ànode de LiNi

Grafit, amb ànode de LiFePO
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tament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

càrrega per substitució, malgrat ser factible tècni

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

tecnologia emprada és el fre regeneratiu o recuperació d’energia de frenada).

ion, que presenten característiques fa

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

de poder utilitzar el fre regeneratiu per carregar

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

rmes energètics. 

Per tant, la classificació definitiva pel projecte serà:

CLASSIFICACIÓ FINAL 

Li-ion 

Zn-Aire 

NiMH 

NiCd 

Taula 3.10: Classificació final de les tipologies candidates

Combinació ànode/càtode de la cel·la

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

dequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li

cret, es tenen cinc tipus de bateries (veure 

Grafit, amb ànode de LiNi0,8Co

Grafit, amb ànode de LiFePO4
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tament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

càrrega per substitució, malgrat ser factible tècnicament, és un greu dèficit per aquest projecte.

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

tecnologia emprada és el fre regeneratiu o recuperació d’energia de frenada).

ion, que presenten característiques fa

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

de poder utilitzar el fre regeneratiu per carregar-les en les frenades del vehicle) i presenten una elevada 

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

Per tant, la classificació definitiva pel projecte serà: 

No es recarreguen elèctricament

Tercera opció si no es valora l'ef. energètica

: Classificació final de les tipologies candidates

Combinació ànode/càtode de la cel·la

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

dequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li

cret, es tenen cinc tipus de bateries (veure [17]), que són:

Co0,15Al0,05O2

4 i càtode de grafit
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tament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

cament, és un greu dèficit per aquest projecte.

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

tecnologia emprada és el fre regeneratiu o recuperació d’energia de frenada).

ion, que presenten característiques favorables a l’aplicació com mostra la seva 

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

les en les frenades del vehicle) i presenten una elevada 

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

COMENTARIS

  

No es recarreguen elèctricament

  

Tercera opció si no es valora l'ef. energètica

: Classificació final de les tipologies candidates

Combinació ànode/càtode de la cel·la

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

dequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li

són: 

2 i càtode de grafit

i càtode de grafit 
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tament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

cament, és un greu dèficit per aquest projecte.

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

tecnologia emprada és el fre regeneratiu o recuperació d’energia de frenada). 

vorables a l’aplicació com mostra la seva 

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

les en les frenades del vehicle) i presenten una elevada 

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

COMENTARIS 

 

No es recarreguen elèctricament

 

Tercera opció si no es valora l'ef. energètica

: Classificació final de les tipologies candidates 

Combinació ànode/càtode de la cel·la 

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

dequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li

i càtode de grafit 

tament amb una elevada autodescàrrega, el principal inconvenient per fer servir les Zn-Aire és el fet 

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta r

cament, és un greu dèficit per aquest projecte.

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

vorables a l’aplicació com mostra la seva 

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

les en les frenades del vehicle) i presenten una elevada 

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

No es recarreguen elèctricament 

Tercera opció si no es valora l'ef. energètica 

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el sist

dequat entre les diferents combinacions ànode/càtode més desenvolupades de les Li-

45454545

Aire és el fet 

de que no es poden recarregar elèctricament si no mitjançant la substitució dels elèctrodes. Aquesta re-

cament, és un greu dèficit per aquest projecte. 

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

motor de combustió és l’autonomia que ofereixen. Per intentar pal·liar aquest defecte s’utilitza l’energia 

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

vorables a l’aplicació com mostra la seva 

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

les en les frenades del vehicle) i presenten una elevada 

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

Un cop sabuda la tipologia química de les cel·les que formaran la bateria, es procedeix a escollir el siste-

-ion. En con-

45454545 

Aire és el fet 

e-

Això és així perquè una de les deficiències més importants dels vehicles elèctrics o híbrids respecte els de 

energia 

alliberada en les frenades per carregar elèctricament les bateries i ampliar la seva etapa de servei (la 

vorables a l’aplicació com mostra la seva 

posició de preferència en ambdues llistes, són recarregables elèctricament (amb la conseqüència directa 

les en les frenades del vehicle) i presenten una elevada 

Pel que fa a les bateries amb níquel, que serien la tercera opció, destaca l’escassa diferència entre les 

dues famílies. Tot i que el valor d’autodescàrrega és molt millor en les NiCd, es prefereix la opció NiMH al 

e-

n-
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• MS-

• MNS

• MN

D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

les següents cara

• NCA

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

amb valors de SOC compresos entre el 90 % i el 30 %

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

sistema com per pat

• LFP

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar

• MS-

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

per titanat de liti. Aquesta parella d’elèctrodes resulta ser molt est

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

baix que la majoria de sistemes Li

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

d’impedància per unitat de superfície força reduït, facilitant grans fluxos d

Les excel·lents característiques de seguretat dels sistemes MS

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

ca emmagatzemada sigui molt petita comparada amb el

negatiu.

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

de l’apartat 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 

les valoracions dels resultats obtin

-LTO, amb ànode de LiMn

MNS-LTO, amb ànode de LiMn

MN-Grafit, amb ànode de 

D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

les següents característiques:

NCA-Grafit: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

amb valors de SOC compresos entre el 90 % i el 30 %

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

sistema com per pat

LFP-Grafit: Tenen uns valors paramètrics força semblants als NCA

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar

-LTO: Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit pe

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

per titanat de liti. Aquesta parella d’elèctrodes resulta ser molt est

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

baix que la majoria de sistemes Li

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

d’impedància per unitat de superfície força reduït, facilitant grans fluxos d

Les excel·lents característiques de seguretat dels sistemes MS

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

ca emmagatzemada sigui molt petita comparada amb el

negatiu. 

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

de l’apartat 3.1.1.3. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 

les valoracions dels resultats obtin

LTO, amb ànode de LiMn

LTO, amb ànode de LiMn

Grafit, amb ànode de LiMn

D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

cterístiques: 

: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

amb valors de SOC compresos entre el 90 % i el 30 %

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

sistema com per patir un accident greu, exigint així un especial control en termes de seguretat.

: Tenen uns valors paramètrics força semblants als NCA

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar

Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit pe

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

per titanat de liti. Aquesta parella d’elèctrodes resulta ser molt est

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

baix que la majoria de sistemes Li

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

d’impedància per unitat de superfície força reduït, facilitant grans fluxos d

Les excel·lents característiques de seguretat dels sistemes MS

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

ca emmagatzemada sigui molt petita comparada amb el

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 

les valoracions dels resultats obtinguts per decidir l’ordre definitiu):
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LTO, amb ànode de LiMn2O4 i càtode de LiTi

LTO, amb ànode de LiMn1,5Ni0,5O4 

LiMn0,6Ni0,2O2

D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

amb valors de SOC compresos entre el 90 % i el 30 %

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

ir un accident greu, exigint així un especial control en termes de seguretat.

: Tenen uns valors paramètrics força semblants als NCA

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar

Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit pe

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

per titanat de liti. Aquesta parella d’elèctrodes resulta ser molt est

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

baix que la majoria de sistemes Li-ion existents.

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

d’impedància per unitat de superfície força reduït, facilitant grans fluxos d

Les excel·lents característiques de seguretat dels sistemes MS

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

ca emmagatzemada sigui molt petita comparada amb el

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 

guts per decidir l’ordre definitiu):
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i càtode de LiTi5O12

 i càtode de LiTi

2 i càtode de grafit

D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

amb valors de SOC compresos entre el 90 % i el 30 %

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

ir un accident greu, exigint així un especial control en termes de seguretat.

: Tenen uns valors paramètrics força semblants als NCA

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar

Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit pe

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

per titanat de liti. Aquesta parella d’elèctrodes resulta ser molt est

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

ion existents. 

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

d’impedància per unitat de superfície força reduït, facilitant grans fluxos d

Les excel·lents característiques de seguretat dels sistemes MS

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

ca emmagatzemada sigui molt petita comparada amb el

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 

guts per decidir l’ordre definitiu):
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i càtode de LiTi5O12 

i càtode de grafit 

D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

amb valors de SOC compresos entre el 90 % i el 30 % es preveu una vida útil de 15 anys.

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

ir un accident greu, exigint així un especial control en termes de seguretat.

: Tenen uns valors paramètrics força semblants als NCA

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar

Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit pe

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

per titanat de liti. Aquesta parella d’elèctrodes resulta ser molt est

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

d’impedància per unitat de superfície força reduït, facilitant grans fluxos d

Les excel·lents característiques de seguretat dels sistemes MS-LTO fan que tolerin excessos de 

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

ca emmagatzemada sigui molt petita comparada amb els sistemes que duen grafit a l’elèctrode 

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 

guts per decidir l’ordre definitiu): 
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D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

es preveu una vida útil de 15 anys.

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

ir un accident greu, exigint així un especial control en termes de seguretat.

: Tenen uns valors paramètrics força semblants als NCA-Grafit però són més seg

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar

Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit pe

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

per titanat de liti. Aquesta parella d’elèctrodes resulta ser molt estable malgrat tenir un baix 

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

d’impedància per unitat de superfície força reduït, facilitant grans fluxos de potència.

LTO fan que tolerin excessos de 

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

s sistemes que duen grafit a l’elèctrode 

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 
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D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

es preveu una vida útil de 15 anys.

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

ir un accident greu, exigint així un especial control en termes de seguretat.

Grafit però són més seg

res al ser una combinació més estable i que l’ànode no allibera oxigen a l’escalfar-se. 

Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit pe

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

able malgrat tenir un baix 

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altam

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns perce

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

e potència. 

LTO fan que tolerin excessos de 

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quím

s sistemes que duen grafit a l’elèctrode 

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics    

D’aquests sistemes, es descarten els dos darrers degut a què es troben encara en fase de recerca i no es 

coneix amb exactitud el seu comportament ni la seva vida potencial. Queden, doncs, tres models, amb 

: Té bones característiques de potència i energia gràcies al seu elevat voltatge, les 

bones prestacions de l’electròlit i un valor correcte d’impedància superficial. Si es treballa 

es preveu una vida útil de 15 anys. 

Per contra, l’elèctrode NCA té tendència a alliberar quantitats significatives d’oxigen mentre la 

cel·la s’escalfa, oxidant l’electròlit. El càtode, format per grafit, afegeix prou energia química al 

ir un accident greu, exigint així un especial control en termes de seguretat. 

Grafit però són més segu-

Degut a què l’elèctrode positiu no es combina de forma correcta amb el grafit per-

què el magnesi es dilueix en l’electròlit i intoxica l’elèctrode de grafit, el càtode està format 

able malgrat tenir un baix 

potencial i unes pobres capacitats específiques, resultant un nivell d’energia específica més 

Aquesta pèrdua d’aptituds energètiques es compensa en part pel seu comportament altament 

estable, que permet llargs cicles de vida amb descàrregues completes, permetent uns percen-

tatges de SOC del 100 % al 10 % en aplicacions PHEV. A més a més, presenten un valor 

LTO fan que tolerin excessos de 

voltatge durant les càrregues, redueixin la deposició de liti i com a conseqüència l’energia quími-

s sistemes que duen grafit a l’elèctrode 

A continuació es mostren les característiques principals amb el valor funcional extret del diagrama QFD 

. Per obtenir l’ordre òptim, s’ha prescindit de les característiques “Seguretat” i “Vida 

potencial” perquè disposen de valors qualitatius no quantificables (es tindran en compte a l’hora de fer 
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Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

del tipus LFP

ment estable tan favorable ni un valor tan baix d

presenten unes característiques energètiques força més favorables.

3.2.

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les:

•
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Capacitat a l'ànode

Capacitat al càtode

Impedància específica

Seguretat

Voltatge de cel·la

Vida potencial

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

del tipus LFP-Grafit (

ment estable tan favorable ni un valor tan baix d

presenten unes característiques energètiques força més favorables.

3.2. Distribució de les cel·les

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les:

• En format modular

ria consisteix en agrupar

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del co

junt global, o bateria.

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equil

bra els diferents mòduls i aporta les dad
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NOM 

Capacitat a l'ànode 

Capacitat al càtode 

Impedància específica 

Seguretat 

Voltatge de cel·la 

Vida potencial 

∑ (Ai*Bi)/1000

Taula 3.11: Taula comparativa de les diferents tecnologies de bateries Li

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

Grafit (amb ànode de LiFePO

ment estable tan favorable ni un valor tan baix d

presenten unes característiques energètiques força més favorables.

Distribució de les cel·les

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les:

En format modular: Aquesta modalitat de distribució de les cel·les que conformen una bat

ria consisteix en agrupar

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del co

unt global, o bateria.

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equil

bra els diferents mòduls i aporta les dad
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UNITAT 

mAh/g 

 mAh/g 

 Ω/cm2 

- 

V 

- 

∑ (Ai*Bi)/1000 

: Taula comparativa de les diferents tecnologies de bateries Li

1ª opció 

2ª opció 

3ª opció 

Taula 3.12: Classificació entre les opcions Li

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

amb ànode de LiFePO

ment estable tan favorable ni un valor tan baix d

presenten unes característiques energètiques força més favorables.

Distribució de les cel·les

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les:

Aquesta modalitat de distribució de les cel·les que conformen una bat

ria consisteix en agrupar-les en mòduls. Les cel·les, doncs, són elements o fills d’una figura 

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del co

unt global, o bateria. 

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equil

bra els diferents mòduls i aporta les dad
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UNITAT PUNTS

 2.518 

 2.518 

 -916 

  

1.121 

  

: Taula comparativa de les diferents tecnologies de bateries Li

 LFP-Grafit

 NCA-Grafit

 MS-LTO

: Classificació entre les opcions Li

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

amb ànode de LiFePO4 i càtode de grafit

ment estable tan favorable ni un valor tan baix d’impedància per unitat de superfície com les MS

presenten unes característiques energètiques força més favorables.

Distribució de les cel·les 

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les:

Aquesta modalitat de distribució de les cel·les que conformen una bat

les en mòduls. Les cel·les, doncs, són elements o fills d’una figura 

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del co

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equil

bra els diferents mòduls i aporta les dades que fan referència al conjunt de la bateria.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

PUNTS NCA-Grafit

 155 

 290 

 25 

Pobra

 3,6 

Bona 

1.101,65

: Taula comparativa de les diferents tecnologies de bateries Li

Grafit 1.118,99

Grafit 1.101,65

LTO 674,26

: Classificació entre les opcions Li

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

i càtode de grafit) perquè, malgrat no tenen un comport

’impedància per unitat de superfície com les MS

presenten unes característiques energètiques força més favorables.

 

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les:

Aquesta modalitat de distribució de les cel·les que conformen una bat

les en mòduls. Les cel·les, doncs, són elements o fills d’una figura 

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del co

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equil

es que fan referència al conjunt de la bateria.
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PARÀMETRES (A)

Grafit LFP-Grafit

 162 

 290 

25 

Pobra Bona

3,35 

 Bona

1.101,65 1.118,99

: Taula comparativa de les diferents tecnologies de bateries Li

1.118,99 

1.101,65 

674,26 

: Classificació entre les opcions Li-ion 

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

) perquè, malgrat no tenen un comport

’impedància per unitat de superfície com les MS

presenten unes característiques energètiques força més favorables. 

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les:

Aquesta modalitat de distribució de les cel·les que conformen una bat

les en mòduls. Les cel·les, doncs, són elements o fills d’una figura 

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del co

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equil

es que fan referència al conjunt de la bateria.

PARÀMETRES (A) 

Grafit MS-LTO

 100

 170

 9,2

Bona Excel·lent

3,35 2,52

Bona Excel·lent

1.118,99 674,26

: Taula comparativa de les diferents tecnologies de bateries Li-ion 

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li

) perquè, malgrat no tenen un comport

’impedància per unitat de superfície com les MS

Existeixen dues maneres de construir un conjunt bateria format per diferents cel·les: 

Aquesta modalitat de distribució de les cel·les que conformen una bat

les en mòduls. Les cel·les, doncs, són elements o fills d’una figura 

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del co

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equil

es que fan referència al conjunt de la bateria.
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LTO 

100 

170 

9,2 

Excel·lent 

2,52 

Excel·lent 

674,26 

Dels tres sistemes descrits, es decideix que les bateries del projecte estiguin formades per cel·les Li-ion 

) perquè, malgrat no tenen un comporta-

’impedància per unitat de superfície com les MS-LTO, 

Aquesta modalitat de distribució de les cel·les que conformen una bate-

les en mòduls. Les cel·les, doncs, són elements o fills d’una figura 

més general, o pare, que és el mòdul. Per altra banda, aquests mòduls són elements del con-

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

del SOC analitzats de forma individual. Aquestes dades s’envien al sistema de control que equili-

es que fan referència al conjunt de la bateria. 

47474747 

ion 

a-

LTO, 

e-

les en mòduls. Les cel·les, doncs, són elements o fills d’una figura 

n-

Amb aquesta disposició, els mòduls equilibren les cel·les que els composen a partir dels valors 

i-
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• En format anell

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

partir de les dade

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

dades a analitza

ma general han de ser analògiques i poden ser susceptibles de soroll.

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

d’equilibri. 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

més atractius en l’apartat del 

3.2.1. 

En la disposició modular cal tenir presents dos aspectes:

• El  voltatge necessari

fixa, doncs cada model presenta les seves pròpies propietats

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

valor del sistema requerit.

• La ca

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

les cel·les (o un conjunt d’aquestes) en paral·lel per tal de sumar les se

nals. 

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

la opció més 

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

l’aspecte econòmic, sense deixar de banda la viabilitat 

En format anell

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

partir de les dade

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

dades a analitzar i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el sist

ma general han de ser analògiques i poden ser susceptibles de soroll.

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

més atractius en l’apartat del 

 Estructura modular

En la disposició modular cal tenir presents dos aspectes:

El  voltatge necessari

fixa, doncs cada model presenta les seves pròpies propietats

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

valor del sistema requerit.

La capacitat necessària

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

les cel·les (o un conjunt d’aquestes) en paral·lel per tal de sumar les se

nals.  

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

la opció més òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vo

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

l’aspecte econòmic, sense deixar de banda la viabilitat 

En format anell: Aquesta modalitat presenta totes les cel·les unides en sèrie formant un únic 

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

partir de les dades del SOC de cadascuna d’elles.

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

r i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el sist

ma general han de ser analògiques i poden ser susceptibles de soroll.

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

més atractius en l’apartat del processament de dades. 

Estructura modular

En la disposició modular cal tenir presents dos aspectes:

El  voltatge necessari: Un vehicle híbrid requereix un voltatge elevat, malgrat no és una dada 

fixa, doncs cada model presenta les seves pròpies propietats

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

valor del sistema requerit. 

pacitat necessària: L’autonomia del vehicle ve determinada pel temps de servei del si

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

les cel·les (o un conjunt d’aquestes) en paral·lel per tal de sumar les se

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vo

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

l’aspecte econòmic, sense deixar de banda la viabilitat 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

: Aquesta modalitat presenta totes les cel·les unides en sèrie formant un únic 

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

s del SOC de cadascuna d’elles.

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

r i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el sist

ma general han de ser analògiques i poden ser susceptibles de soroll.

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

processament de dades. 

Estructura modular 

En la disposició modular cal tenir presents dos aspectes:

: Un vehicle híbrid requereix un voltatge elevat, malgrat no és una dada 

fixa, doncs cada model presenta les seves pròpies propietats

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

 

: L’autonomia del vehicle ve determinada pel temps de servei del si

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

les cel·les (o un conjunt d’aquestes) en paral·lel per tal de sumar les se

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vo

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

l’aspecte econòmic, sense deixar de banda la viabilitat 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

: Aquesta modalitat presenta totes les cel·les unides en sèrie formant un únic 

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

s del SOC de cadascuna d’elles. 

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

r i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el sist

ma general han de ser analògiques i poden ser susceptibles de soroll.

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

processament de dades.  

En la disposició modular cal tenir presents dos aspectes: 

: Un vehicle híbrid requereix un voltatge elevat, malgrat no és una dada 

fixa, doncs cada model presenta les seves pròpies propietats

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

: L’autonomia del vehicle ve determinada pel temps de servei del si

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

les cel·les (o un conjunt d’aquestes) en paral·lel per tal de sumar les se

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vo

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

l’aspecte econòmic, sense deixar de banda la viabilitat de fabricació o les operatives de manteniment.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

: Aquesta modalitat presenta totes les cel·les unides en sèrie formant un únic 

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

r i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el sist

ma general han de ser analògiques i poden ser susceptibles de soroll. 

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

: Un vehicle híbrid requereix un voltatge elevat, malgrat no és una dada 

fixa, doncs cada model presenta les seves pròpies propietats 

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

: L’autonomia del vehicle ve determinada pel temps de servei del si

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

les cel·les (o un conjunt d’aquestes) en paral·lel per tal de sumar les se

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vo

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

de fabricació o les operatives de manteniment.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

: Aquesta modalitat presenta totes les cel·les unides en sèrie formant un únic 

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

r i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el sist

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

: Un vehicle híbrid requereix un voltatge elevat, malgrat no és una dada 

 energètiques. Aquests varien 

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

: L’autonomia del vehicle ve determinada pel temps de servei del si

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

les cel·les (o un conjunt d’aquestes) en paral·lel per tal de sumar les seves capacitats nom

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vo

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

de fabricació o les operatives de manteniment.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

: Aquesta modalitat presenta totes les cel·les unides en sèrie formant un únic 

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

r i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el sist

En el cas de l’anell, les entrades al sistema general són digitals (sense soroll) però degut al gran nombre 

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

: Un vehicle híbrid requereix un voltatge elevat, malgrat no és una dada 

energètiques. Aquests varien 

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

: L’autonomia del vehicle ve determinada pel temps de servei del si

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

ves capacitats nom

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vo

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

de fabricació o les operatives de manteniment.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics    

: Aquesta modalitat presenta totes les cel·les unides en sèrie formant un únic 

mòdul. En aquest cas, el sistema general equilibra totes les cel·les que conformen la bateria a 

Cada format té avantatges i inconvenients. En el primer cas, gràcies al fet de fer servir mòduls, l’anàlisi 

de dades per part del conjunt BMS és més ràpid, ja que arriba al sistema general un nombre escàs de 

r i amb un equilibri més senzill. Per contra, les comunicacions entre els mòduls i el siste-

gran nombre 

de cel·les cal treballar amb un elevat nombre de dades a la vegada, fet que enredereix el sistema 

Amb tot, es creu més avantatjosa la disposició modular degut a què els seus avantatges resulten molt 

: Un vehicle híbrid requereix un voltatge elevat, malgrat no és una dada 

energètiques. Aquests varien 

força, existint conjunts de bateries de menys de 150 V fins a valors superiors als 300 V. Caldrà 

col·locar les cel·les en sèrie necessàries per sumar els seus voltatges nominals fins tindre el 

: L’autonomia del vehicle ve determinada pel temps de servei del sis-

tema bateria, determinat per la seva capacitat total. Per augmentar aquest valor, cal col·locar 

ves capacitats nomi-

El fet d’unir en sèrie i paral·lel, però, no es tan senzill, ja què engloba no només les cel·les que formen els 

mòduls sinó també l’assemblatge d’aquests per formar el sistema bateria. És a dir, cal estudiar quina és 

òptima de cel·les dins els mòduls i aquests entre sí per tal de satisfer les necessitats de vol-

tatge i capacitat requerides en una aplicació HEV i optimitzar altres factors com són el pes, el volum i 

de fabricació o les operatives de manteniment. 
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A més a més, per validar l’estructura serà necessari també saber on instal·lar els diferents sistemes aux

liars de seguretat o mostreig de la bateria i realitzar els estudis tèrmics convenients (veure referènc

[18], 

tarà una disposició el més simètricament possible per facilitar refrigeracions o escalfaments uniformes. 

De forma gràfica, una disposició genèrica de la bateria amb les cel·les i els diferents BMS seria:

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

A més a més, per validar l’estructura serà necessari també saber on instal·lar els diferents sistemes aux

liars de seguretat o mostreig de la bateria i realitzar els estudis tèrmics convenients (veure referènc

, [19]) per evitar situacions de perill durant el seu ús. Per altra banda, és lògic 

tarà una disposició el més simètricament possible per facilitar refrigeracions o escalfaments uniformes. 

De forma gràfica, una disposició genèrica de la bateria amb les cel·les i els diferents BMS seria:
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A més a més, per validar l’estructura serà necessari també saber on instal·lar els diferents sistemes aux

liars de seguretat o mostreig de la bateria i realitzar els estudis tèrmics convenients (veure referènc

) per evitar situacions de perill durant el seu ús. Per altra banda, és lògic 
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El sistema de control, anomenat Battery Management System o BMS, té com a funció principal analitzar 

les dades mesurables de les cel·les per tal d’

el nivell de funcionalitat del sistema (SOF). També s’encarrega de realitzar el control de la temperatura i 

el balanç de totes les cel·les que composen la bateria. Dins el projecte, el BMS es 

• BMS Intensitat

cal obtenir i filtrar el valor de la intensitat a l’entrada de la bateria. El valor s’enviarà als dif

rents BMS Locals per tal de calcular el 

• BMS Local

cadascuna d’elles.

• BMS Modular

que conformen el mòdul perquè tinguin un valo

• BMS Global

zat el procés, aporta els valors de SOC i SOH comuns a la bateria. Amb aquests valors s’obté 

el SOF, que dóna senyals d’alarma en cas que s’arribi o es 

vells que defineixen l’estat òptim de treball de la bateria.

Gràficament, els diferents subsistemes del BMS es relacionarien segons la següent disposició, amb les 

respectives entrades i sortides. Entre parèntesi s’indica e

dul, o a nivell del sistema global o conjunt bateria:
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El sistema de control, anomenat Battery Management System o BMS, té com a funció principal analitzar 
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Controlador BMS 

El sistema de control, anomenat Battery Management System o BMS, té com a funció principal analitzar 

estimar els valors del SOC, la degradació de la bateria (SOH) i 

el nivell de funcionalitat del sistema (SOF). També s’encarrega de realitzar el control de la temperatura i 

el balanç de totes les cel·les que composen la bateria. Dins el projecte, el BMS es 

: El valor de la intensitat serà el mateix per totes les cel·les. Per aquest motiu, 

cal obtenir i filtrar el valor de la intensitat a l’entrada de la bateria. El valor s’enviarà als dif

SOC. 

: S’encarrega del tractament tèrmic de les cel·les i calcula l’estimació del SOC de 

: Amb les dades de SOC del BMS Local equilibra el nivell de càrrega de les cel·les 

que conformen el mòdul perquè tinguin un valor uniforme.

: Rep les dades de SOC dels diferents BMS Modulars i els equilibra. Un cop finali

zat el procés, aporta els valors de SOC i SOH comuns a la bateria. Amb aquests valors s’obté 

el SOF, que dóna senyals d’alarma en cas que s’arribi o es 

vells que defineixen l’estat òptim de treball de la bateria.

Gràficament, els diferents subsistemes del BMS es relacionarien segons la següent disposició, amb les 

respectives entrades i sortides. Entre parèntesi s’indica el nivell de control, ja sigui d’una cel·la, un m

dul, o a nivell del sistema global o conjunt bateria: 
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Intensitat>bateria

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

BMS intensitat s’explica en detall al punt d’annex 

4.1.

El diagrama de blocs del BMS Local seria:

Amb les següents funcions:

•

•
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BMS IntensitatbateriaB
it

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

BMS intensitat s’explica en detall al punt d’annex 

4.1. BMS Local

El diagrama de blocs del BMS Local seria:

Inicialització

Finalització

Amb les següents funcions:

• Mostratge

• Management tèrm

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

BMS intensitat s’explica en detall al punt d’annex 

BMS Local 

El diagrama de blocs del BMS Local seria:

Inicialització

Finalització

Amb les següents funcions: 

Mostratge: S’obtenen les dades de voltatge als terminals de cel·la i temperatura superficial.

Management tèrmic: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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Figura 4

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

BMS intensitat s’explica en detall al punt d’annex 

 

El diagrama de blocs del BMS Local seria: 

Estimació del SOC

Figura 4.2: Diagrama de blocs d’un BMS Local

: S’obtenen les dades de voltatge als terminals de cel·la i temperatura superficial.

: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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SOCcel'la

SOCcel'la
Modular>mòdul

SOCcel'la
SOCcel'la Modular>mòdul

4.1: Diferents tipus de control

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

BMS intensitat s’explica en detall al punt d’annex B.1, mentre que el BMS Modular es detalla a 

Mostratge

Estimació del SOC

SOCcel'la

Tª inacceptable

: Diagrama de blocs d’un BMS Local

: S’obtenen les dades de voltatge als terminals de cel·la i temperatura superficial.

: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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BMS ModularmòdulB
SOC

BMS ModularmòdulB
SOC

…

: Diferents tipus de control

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

, mentre que el BMS Modular es detalla a 

Management 

Estimació del SOC

Tª inacceptable

it

: Diagrama de blocs d’un BMS Local

: S’obtenen les dades de voltatge als terminals de cel·la i temperatura superficial.

: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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SOCmòdul

SOCmòdul
BMS Global>bateria

: Diferents tipus de control 

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

, mentre que el BMS Modular es detalla a 

Tª acceptable
Management tèrmic

: Diagrama de blocs d’un BMS Local 

: S’obtenen les dades de voltatge als terminals de cel·la i temperatura superficial.

: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 

BMS GlobalbateriaB

SOC
SOH
SOF

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

, mentre que el BMS Modular es detalla a 

Tª acceptable

: S’obtenen les dades de voltatge als terminals de cel·la i temperatura superficial.

: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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SOCbateria

SOHbateria

SOFbateria
 

En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

, mentre que el BMS Modular es detalla a B.2. 

 

: S’obtenen les dades de voltatge als terminals de cel·la i temperatura superficial. 

: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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En la memòria s’inclourà tant el BMS Local com el BMS Global, entenent que són els més importants. El 

: S’estima la temperatura interna de la cel·la, ja què l’efecte de la calor 

és l’element més perillós en termes de seguretat. Si el valor es troba dins els límits previstos 
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es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de

escalfant o refredant el sistema segons sigui convenient.

• Estimació de l’estat de càrrega (SOC)

intensitat de la cel·la s’actualitza el valor del SOC o càrrega romanent.

4.1.1. 

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

romanent de la cel·la.

El diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent:

4.1.2. 

El control de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

haurà de ser capaç de mantenir

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

(es pot consultar 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

d’elles així ho disposi.

El fet d’haver de refredar o esca

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

a l’etapa de mostratge per obtenir els nous valors de les tres variables ne

es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de

escalfant o refredant el sistema segons sigui convenient.

Estimació de l’estat de càrrega (SOC)

intensitat de la cel·la s’actualitza el valor del SOC o càrrega romanent.

 Mostratge (voltatge

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

romanent de la cel·la. 

diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent:

 Management tèrmic

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

haurà de ser capaç de mantenir

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

(es pot consultar [20]). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

d’elles així ho disposi. 

El fet d’haver de refredar o esca

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

a l’etapa de mostratge per obtenir els nous valors de les tres variables ne

es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de

escalfant o refredant el sistema segons sigui convenient.

Estimació de l’estat de càrrega (SOC)

intensitat de la cel·la s’actualitza el valor del SOC o càrrega romanent.

Mostratge (voltatge

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent:

Cel'la

Figura 4.3

Management tèrmic

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

haurà de ser capaç de mantenir-la sota control en casos en què

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

El fet d’haver de refredar o escalfar un cert nombre de cel·les pot fer variar les condicions de servei d’un 

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

a l’etapa de mostratge per obtenir els nous valors de les tres variables ne
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es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de

escalfant o refredant el sistema segons sigui convenient.

Estimació de l’estat de càrrega (SOC): Per cada interval de mesura de voltatge, temperatura i 

intensitat de la cel·la s’actualitza el valor del SOC o càrrega romanent.

Mostratge (voltatge i temperatura)

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent:

Sensor de temperatura
3: Diagrama de blocs de l’etapa de mostratge

Management tèrmic 

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

la sota control en casos en què

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

lfar un cert nombre de cel·les pot fer variar les condicions de servei d’un 

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

a l’etapa de mostratge per obtenir els nous valors de les tres variables ne
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es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de

escalfant o refredant el sistema segons sigui convenient.

: Per cada interval de mesura de voltatge, temperatura i 

intensitat de la cel·la s’actualitza el valor del SOC o càrrega romanent.

i temperatura)

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent:

Voltímetre
Sensor de temperatura

: Diagrama de blocs de l’etapa de mostratge

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

la sota control en casos en què

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

lfar un cert nombre de cel·les pot fer variar les condicions de servei d’un 

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

a l’etapa de mostratge per obtenir els nous valors de les tres variables ne
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es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de

escalfant o refredant el sistema segons sigui convenient. 

: Per cada interval de mesura de voltatge, temperatura i 

intensitat de la cel·la s’actualitza el valor del SOC o càrrega romanent.

i temperatura) 

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent:

Voltímetre
Sensor de temperatura

: Diagrama de blocs de l’etapa de mostratge

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

la sota control en casos en què sigui diferent a l’ambiental.

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

lfar un cert nombre de cel·les pot fer variar les condicions de servei d’un 

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

a l’etapa de mostratge per obtenir els nous valors de les tres variables necessàries. El diagrama seria:
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es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de

: Per cada interval de mesura de voltatge, temperatura i 

intensitat de la cel·la s’actualitza el valor del SOC o càrrega romanent. 

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent:
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: Diagrama de blocs de l’etapa de mostratge 

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

sigui diferent a l’ambiental.

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

lfar un cert nombre de cel·les pot fer variar les condicions de servei d’un 

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

cessàries. El diagrama seria:
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es continua amb el procediment, mentre que si és incorrecte es torna a l’etapa de mostreig, 

: Per cada interval de mesura de voltatge, temperatura i 

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

diagrama de blocs per obtenir els valors de voltatge i temperatura superficial seria el següent: 

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepa

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

sigui diferent a l’ambiental. 

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

lfar un cert nombre de cel·les pot fer variar les condicions de servei d’un 

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

cessàries. El diagrama seria:
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mostreig, 

: Per cada interval de mesura de voltatge, temperatura i 

A partir d’un voltímetre i un sensor de temperatura, s’obtenen les dades de la cel·la que, juntament amb 

el valor de la intensitat aportat pel BMS Intensitat, es fan servir a l’hora de calcular el valor de càrrega 

de la temperatura o el Management tèrmic no només ha de tenir cura de que no es sobrepas-

sin els límits de temperatura. La condició tèrmica de la bateria també depèn del seu entorn i el sistema 

Tan el refredament com l’escalfament del sistema són aspectes que queden fora de l’abast del projecte 

). Tot i això, es proposa un sistema de caràcter global que refredi o escalfi varies 

cel·les (una regió concreta de la bateria) en el cas en què el tractament del Management tèrmic d’alguna 

lfar un cert nombre de cel·les pot fer variar les condicions de servei d’un 

nombre desconegut d’unitats i, per aquest motiu, si s’ha produït una acció d’aquesta naturalesa es torna 

cessàries. El diagrama seria: 
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La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

en les seves reaccions internes.

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 

rang de

 

4.1.2.1.

4.1.2.1.1.

El funcionament d

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

xò és conegut com a calor per efecte Joule.

En el cas de la 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

potència. Durant la càrrega no hi ha res que aturi el bombeig 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill.
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Mostratge

La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

en les seves reaccions internes.

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 

rang de valors establert prèviament:

4.1.2.1. La calor que afecta a la bateria

4.1.2.1.1. Calor elèctrica (efecte Joule)

El funcionament d

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

xò és conegut com a calor per efecte Joule.

En el cas de la descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

potència. Durant la càrrega no hi ha res que aturi el bombeig 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill.
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Mostratge Vt, Tt

Figura 

La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

en les seves reaccions internes.

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 

valors establert prèviament:
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La calor que afecta a la bateria

Calor elèctrica (efecte Joule)

El funcionament de totes les bateries genera calor en forma de pèrdues 

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

xò és conegut com a calor per efecte Joule.

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

potència. Durant la càrrega no hi ha res que aturi el bombeig 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill.
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Càlcul Tª interna

Refredament del sistema
Escalfamentdel sistema

t

Figura 4.4: Funcionament del Management tèrmic

La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

en les seves reaccions internes. 

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 

valors establert prèviament: 
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La calor que afecta a la bateria

Calor elèctrica (efecte Joule)

e totes les bateries genera calor en forma de pèrdues 

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

xò és conegut com a calor per efecte Joule.

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

potència. Durant la càrrega no hi ha res que aturi el bombeig 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill.
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Càlcul Tª interna T int

Refredament del sistema
Escalfamentdel sistema

: Funcionament del Management tèrmic

La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 
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La calor que afecta a la bateria

Calor elèctrica (efecte Joule) 

e totes les bateries genera calor en forma de pèrdues 

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

xò és conegut com a calor per efecte Joule. 

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

potència. Durant la càrrega no hi ha res que aturi el bombeig 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill.
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Valoracceptableint

No
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: Funcionament del Management tèrmic

La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 
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La calor que afecta a la bateria 

e totes les bateries genera calor en forma de pèrdues 

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

potència. Durant la càrrega no hi ha res que aturi el bombeig d’energia elèctrica dins la bateria després 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill.
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Valoracceptable?

: Funcionament del Management tèrmic 

La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 
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e totes les bateries genera calor en forma de pèrdues %)� com a conseqüència del pas 

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

d’energia elèctrica dins la bateria després 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill.

Sí Vt, Tt

La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 
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com a conseqüència del pas 

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. A

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

d’energia elèctrica dins la bateria després 

que aquesta hagi estat carregada per complet, podent representar situacions de perill. 
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La temperatura com a dada sortint pel càlcul del SOC serà la superficial, mentre que la valoració es farà 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 

com a conseqüència del pas 

de corrent a través de la resistència interna de la bateria mentre està sent carregada o descarregada. Ai-

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

d’energia elèctrica dins la bateria després 
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farà 

respecte la interna, doncs és la que afecta als components químics de la cel·la i, per tant, la que incideix 

Considerar una temperatura interna com acceptable pel sistema significa que el valor es troba dins un 

com a conseqüència del pas 

i-

descàrrega, l’energia total a través del sistema està fixada i l’augment de temperatura es 

troba limitat per l’energia disponible, malgrat poden aparèixer altes temperatures en bateries de poca 

d’energia elèctrica dins la bateria després 
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Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

la calor generada

als. 

4.1.2.1.2. 

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

ques, afegint calor al sistem

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

ques on les reaccions contraresten la calor de pas de corrent.

A les bateries secundà

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

da per efecte Joule és més elevada que l’absorbida pels processo

precaucions.

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però despr

una mica exotèrmica durant la majoria del cicle.

4.1.2.1.3. 

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

ent o la calor generada al seu interior, pot aparèixer el fenomen de l

tròfics. Algunes circumstàncies que faciliten aquest esdeveniment són:

• Inicialment les pèrdues de calor 

però la resistència d’aquest disminueix amb la temper

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

accelerada respecte el seu desenvolupament normal.

• Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques

que eleven la calor generada.

• Una temperatura ambient excessivament alta.

• Un refredament inadequat.

Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

la calor generada entre les bateries, tot i que resistències petites com 1 m

 Calor i fred termodinàmics

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

ques, afegint calor al sistem

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

ques on les reaccions contraresten la calor de pas de corrent.

A les bateries secundàries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

da per efecte Joule és més elevada que l’absorbida pels processo

precaucions. 

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però despr

una mica exotèrmica durant la majoria del cicle.

 Fuites de calor

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

ent o la calor generada al seu interior, pot aparèixer el fenomen de l

tròfics. Algunes circumstàncies que faciliten aquest esdeveniment són:

Inicialment les pèrdues de calor 

però la resistència d’aquest disminueix amb la temper

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

accelerada respecte el seu desenvolupament normal.

Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques

que eleven la calor generada.

Una temperatura ambient excessivament alta.

Un refredament inadequat.

Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

entre les bateries, tot i que resistències petites com 1 m

Calor i fred termodinàmics

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

ques, afegint calor al sistema, o endotèrmiques, absorbint calor durant el procés químic. El sobreesca

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

ques on les reaccions contraresten la calor de pas de corrent.

ries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

da per efecte Joule és més elevada que l’absorbida pels processo

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però despr

una mica exotèrmica durant la majoria del cicle.

Fuites de calor 

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

ent o la calor generada al seu interior, pot aparèixer el fenomen de l

tròfics. Algunes circumstàncies que faciliten aquest esdeveniment són:

Inicialment les pèrdues de calor 

però la resistència d’aquest disminueix amb la temper

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

accelerada respecte el seu desenvolupament normal.

Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques

que eleven la calor generada.

Una temperatura ambient excessivament alta.

Un refredament inadequat.
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Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

entre les bateries, tot i que resistències petites com 1 m

Calor i fred termodinàmics 

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

a, o endotèrmiques, absorbint calor durant el procés químic. El sobreesca

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

ques on les reaccions contraresten la calor de pas de corrent.

ries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

da per efecte Joule és més elevada que l’absorbida pels processo

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però despr

una mica exotèrmica durant la majoria del cicle. 

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

ent o la calor generada al seu interior, pot aparèixer el fenomen de l

tròfics. Algunes circumstàncies que faciliten aquest esdeveniment són:

Inicialment les pèrdues de calor %)� durant la càrrega fan augmentar la calor a l’electròlit, 

però la resistència d’aquest disminueix amb la temper

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

accelerada respecte el seu desenvolupament normal.

Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques

que eleven la calor generada. 

Una temperatura ambient excessivament alta.

Un refredament inadequat. 
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Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

entre les bateries, tot i que resistències petites com 1 m

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

a, o endotèrmiques, absorbint calor durant el procés químic. El sobreesca

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

ques on les reaccions contraresten la calor de pas de corrent. 

ries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

da per efecte Joule és més elevada que l’absorbida pels processo

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però despr

 

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

ent o la calor generada al seu interior, pot aparèixer el fenomen de l

tròfics. Algunes circumstàncies que faciliten aquest esdeveniment són:

durant la càrrega fan augmentar la calor a l’electròlit, 

però la resistència d’aquest disminueix amb la temper

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

accelerada respecte el seu desenvolupament normal.

Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques

Una temperatura ambient excessivament alta. 
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Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

entre les bateries, tot i que resistències petites com 1 m

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

a, o endotèrmiques, absorbint calor durant el procés químic. El sobreesca

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

 

ries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

da per efecte Joule és més elevada que l’absorbida pels processos endotèrmics i, per tant, cal prendre 

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però despr

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

ent o la calor generada al seu interior, pot aparèixer el fenomen de la fuita de calor amb resultats cata

tròfics. Algunes circumstàncies que faciliten aquest esdeveniment són: 

durant la càrrega fan augmentar la calor a l’electròlit, 

però la resistència d’aquest disminueix amb la temperatura. Això té com a resultat que amb 

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

accelerada respecte el seu desenvolupament normal. 

Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques
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Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

entre les bateries, tot i que resistències petites com 1 mΩ ja generen calors substanc

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

a, o endotèrmiques, absorbint calor durant el procés químic. El sobreesca

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

ries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

s endotèrmics i, per tant, cal prendre 

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però despr

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

a fuita de calor amb resultats cata

durant la càrrega fan augmentar la calor a l’electròlit, 

atura. Això té com a resultat que amb 

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques
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Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

Ω ja generen calors substanc

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrm

a, o endotèrmiques, absorbint calor durant el procés químic. El sobreesca

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrm

ries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor alliber

s endotèrmics i, per tant, cal prendre 

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

l’estructura cristal·lina. Durant la càrrega la reacció és inicialment endotèrmica però després passa a ser 

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura amb

a fuita de calor amb resultats cata

durant la càrrega fan augmentar la calor a l’electròlit, 

atura. Això té com a resultat que amb 

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

Durant els processos de càrrega i descàrrega s’indueixen reaccions químiques exotèrmiques 
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Cal que la resistència interna de les cel·les sigui la menor possible per minimitzar les pèrdues de calor o 

Ω ja generen calors substanci-

Afegit a la calor per efecte Joule, les reaccions químiques que tenen lloc a les cel·les poden ser exotèrmi-

a, o endotèrmiques, absorbint calor durant el procés químic. El sobreescal-

fament pot resultar un problema amb les reaccions exotèrmiques, al contrari que amb les endotèrmi-

ries les reaccions són reversibles, és a dir, la química que és exotèrmica durant la 

càrrega esdevé endotèrmica durant la descàrrega i a l’inrevés. Tot i això, en molts casos la calor allibera-

s endotèrmics i, per tant, cal prendre 

La termoquímica en les cel·les de liti és complexa i depèn de l’estat de la intersecció dels ions de liti dins 

és passa a ser 

Si la bateria es troba subjecta a fluxos de calor excessius ja sigui com a resultat de la temperatura ambi-

a fuita de calor amb resultats catas-

durant la càrrega fan augmentar la calor a l’electròlit, 

atura. Això té com a resultat que amb 

grans fluxos energètics on es mantingui una elevada temperatura la reacció química es vegi 

exotèrmiques 
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4.1.2.2.

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

es genera a la bateria i la dissipada a l’exterior, és a dir:

 

El percentatge de calor generat dins la bateria, 

ble, �
 

 

amb %
la temperatura a la superfície de la cel·la per a cada pas temporal, 

d’electrons transferits en la reacció d’intercalació (

C/mol; es troba que la calor interna és:

 

Si es negligeix l’efecte de la calor reversible davant l’efecte de Joule

vindrà determinada per:

 

La dissipació de calor amb l’exterior, 

ció ����
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4.1.2.2. Model d’estimació de la temperatura interna

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

es genera a la bateria i la dissipada a l’exterior, és a dir:

El percentatge de calor generat dins la bateria, ����. Sabent que:

%� la intensitat que passa a través de la cel·la a cada pas tempora

la temperatura a la superfície de la cel·la per a cada pas temporal, 

d’electrons transferits en la reacció d’intercalació (

C/mol; es troba que la calor interna és:

Si es negligeix l’efecte de la calor reversible davant l’efecte de Joule

vindrà determinada per:

La dissipació de calor amb l’exterior, 

���. Les seves equacions fonamentals, es pot consultar 
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Model d’estimació de la temperatura interna

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

es genera a la bateria i la dissipada a l’exterior, és a dir:

El percentatge de calor generat dins la bateria, 

. Sabent que: 

la intensitat que passa a través de la cel·la a cada pas tempora

la temperatura a la superfície de la cel·la per a cada pas temporal, 

d’electrons transferits en la reacció d’intercalació (

C/mol; es troba que la calor interna és:

Si es negligeix l’efecte de la calor reversible davant l’efecte de Joule

vindrà determinada per: 

La dissipació de calor amb l’exterior, 

. Les seves equacions fonamentals, es pot consultar 
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Model d’estimació de la temperatura interna

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

es genera a la bateria i la dissipada a l’exterior, és a dir:

El percentatge de calor generat dins la bateria, 

la intensitat que passa a través de la cel·la a cada pas tempora

la temperatura a la superfície de la cel·la per a cada pas temporal, 

d’electrons transferits en la reacció d’intercalació (

C/mol; es troba que la calor interna és: 

���� R
Si es negligeix l’efecte de la calor reversible davant l’efecte de Joule

La dissipació de calor amb l’exterior, ����, té lloc a través de conducció, 

. Les seves equacions fonamentals, es pot consultar 

�����
�����
����
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Model d’estimació de la temperatura interna

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

es genera a la bateria i la dissipada a l’exterior, és a dir: 

� R ���� U
El percentatge de calor generat dins la bateria, ����, és el resultat de l’efecte Joule, 

�� R %�)
���� R ��'

la intensitat que passa a través de la cel·la a cada pas tempora

la temperatura a la superfície de la cel·la per a cada pas temporal, 

d’electrons transferits en la reacció d’intercalació (E R

�� U ���� R
Si es negligeix l’efecte de la calor reversible davant l’efecte de Joule

���� � �� R
, té lloc a través de conducció, 

. Les seves equacions fonamentals, es pot consultar 

���� R G�����
���� R G�����
��� R G����
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Model d’estimació de la temperatura interna

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

 

U ���� 
, és el resultat de l’efecte Joule, 

)� 

'!�'∆���  

la intensitat que passa a través de la cel·la a cada pas tempora

la temperatura a la superfície de la cel·la per a cada pas temporal, ∆R 1) i F la constant de Faraday de valor 96.485 

R %�)� U ��'!�'��
Si es negligeix l’efecte de la calor reversible davant l’efecte de Joule

R %�)� 

, té lloc a través de conducció, 

. Les seves equacions fonamentals, es pot consultar [21], són :

����>�� � ��B 
����>�� � ��B 
���; � ��;� 
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Model d’estimació de la temperatura interna 

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

, és el resultat de l’efecte Joule, 

la intensitat que passa a través de la cel·la a cada pas temporal J, � la seva resistència interna, ∆	 la variació d’entropia, 

la constant de Faraday de valor 96.485 

'∆���  

Si es negligeix l’efecte de la calor reversible davant l’efecte de Joule, fet que és plausible, la calor interna 

, té lloc a través de conducció, �����, convecció, 

, són : 

B 
B 
� 

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la 

, és el resultat de l’efecte Joule, ��, i la calor

la seva resistència interna, 

la variació d’entropia, 

la constant de Faraday de valor 96.485 

, fet que és plausible, la calor interna 

, convecció, �

55555555

L’expressió de la temperatura s’obté a partir d’un model tèrmic trobat a partir de l’efecte de la calor que 

 (4.1)

, i la calor reversi-

 (4.2)

 (4.3)

la seva resistència interna, ��
la variació d’entropia, E el número 

la constant de Faraday de valor 96.485 

 (4.4)

, fet que és plausible, la calor interna 

 (4.5)

����� i radia-

 (4.6)

 (4.7)

 (4.8)

55555555 

calor que 

) 

i-

) 

) 

� 
el número 

la constant de Faraday de valor 96.485 

) 

, fet que és plausible, la calor interna 

) 

a-

) 

) 

) 
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on G és la superfície de la cel·la que transfereix calor a l’exterior, 

el coeficient de transferència de calor per refredament forçat, 

coeficient de radiació i 

La calor transferida a l’exterior, doncs, queda expressada com:

 ����
A partir de l’expressió general de la calor, 

pacitat específica de la cel·la degut a la tipologia dels seus materials, es troba que la variació de la te

peratura, �����
 

Per tant, el càlcul de la temperatura inter

 

En comptes de resoldre la integral, es pot optar per una aproximació quadrada prenent un increment 

temporal ∆J
 

4.1.3. 

El SOC es defineix com la capacitat disponible expressada com a percentatge respecte una referència, 

normalment la capacitat d’una bateria nova, perquè aquesta es redueix degu

pas del temps, els efectes de la temperatura i els efectes produïts en les descàrregues.

Desafortunadament el mesurament del SOC es defineix amb la capacitat actual en comptes de la capac

tat estimada. Per exemple, al finalitzar

aproximadament al 80 % del seu valor inicial tot i que es trobi completament carregada. Això significa 

que malgrat que el  SOC sigui del 100 %, la capacitat efectiva serà del 80 %.

és la superfície de la cel·la que transfereix calor a l’exterior, 

el coeficient de transferència de calor per refredament forçat, 

coeficient de radiació i �
La calor transferida a l’exterior, doncs, queda expressada com:

R ����� U �
A partir de l’expressió general de la calor, 

pacitat específica de la cel·la degut a la tipologia dels seus materials, es troba que la variació de la te���� R <����⁄
����� R �!�����

Per tant, el càlcul de la temperatura inter

�
En comptes de resoldre la integral, es pot optar per una aproximació quadrada prenent un increment J, que serà el pas temporal de mesura de dades:

 Estat de càrrega (SOC, State Of Charge)

El SOC es defineix com la capacitat disponible expressada com a percentatge respecte una referència, 

normalment la capacitat d’una bateria nova, perquè aquesta es redueix degu

pas del temps, els efectes de la temperatura i els efectes produïts en les descàrregues.

Desafortunadament el mesurament del SOC es defineix amb la capacitat actual en comptes de la capac

tat estimada. Per exemple, al finalitzar

aproximadament al 80 % del seu valor inicial tot i que es trobi completament carregada. Això significa 

que malgrat que el  SOC sigui del 100 %, la capacitat efectiva serà del 80 %.

és la superfície de la cel·la que transfereix calor a l’exterior, 

el coeficient de transferència de calor per refredament forçat, � és la constant de Stefan Boltzmann de valor

La calor transferida a l’exterior, doncs, queda expressada com:

����� U ����
A partir de l’expressió general de la calor, 

pacitat específica de la cel·la degut a la tipologia dels seus materials, es troba que la variació de la te<J⁄ , és: 

��� R ��'�� R �

Per tant, el càlcul de la temperatura inter

���� R � ��� ��
En comptes de resoldre la integral, es pot optar per una aproximació quadrada prenent un increment 

, que serà el pas temporal de mesura de dades:

���� R �� �¡

Estat de càrrega (SOC, State Of Charge)

El SOC es defineix com la capacitat disponible expressada com a percentatge respecte una referència, 

normalment la capacitat d’una bateria nova, perquè aquesta es redueix degu

pas del temps, els efectes de la temperatura i els efectes produïts en les descàrregues.

Desafortunadament el mesurament del SOC es defineix amb la capacitat actual en comptes de la capac

tat estimada. Per exemple, al finalitzar

aproximadament al 80 % del seu valor inicial tot i que es trobi completament carregada. Això significa 

que malgrat que el  SOC sigui del 100 %, la capacitat efectiva serà del 80 %.
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és la superfície de la cel·la que transfereix calor a l’exterior, 

el coeficient de transferència de calor per refredament forçat, 

s la constant de Stefan Boltzmann de valor

La calor transferida a l’exterior, doncs, queda expressada com:
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El SOC es defineix com la capacitat disponible expressada com a percentatge respecte una referència, 

normalment la capacitat d’una bateria nova, perquè aquesta es redueix degu

pas del temps, els efectes de la temperatura i els efectes produïts en les descàrregues.
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tat estimada. Per exemple, al finalitzar el cicle de vida normalment la capacitat d’una bateria es troba 

aproximadament al 80 % del seu valor inicial tot i que es trobi completament carregada. Això significa 

que malgrat que el  SOC sigui del 100 %, la capacitat efectiva serà del 80 %.
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El SOC es defineix com la capacitat disponible expressada com a percentatge respecte una referència, 

normalment la capacitat d’una bateria nova, perquè aquesta es redueix degu

pas del temps, els efectes de la temperatura i els efectes produïts en les descàrregues.
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que malgrat que el  SOC sigui del 100 %, la capacitat efectiva serà del 80 %.
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és la superfície de la cel·la que transfereix calor a l’exterior, �� és la temperatura ambient, 

el coeficient de transferència de calor per refredament forçat, ����� és el coeficient de convecció, 

s la constant de Stefan Boltzmann de valor 5,67·10

La calor transferida a l’exterior, doncs, queda expressada com: 
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El SOC es defineix com la capacitat disponible expressada com a percentatge respecte una referència, 

normalment la capacitat d’una bateria nova, perquè aquesta es redueix degu

pas del temps, els efectes de la temperatura i els efectes produïts en les descàrregues.

Desafortunadament el mesurament del SOC es defineix amb la capacitat actual en comptes de la capac

el cicle de vida normalment la capacitat d’una bateria es troba 

aproximadament al 80 % del seu valor inicial tot i que es trobi completament carregada. Això significa 

que malgrat que el  SOC sigui del 100 %, la capacitat efectiva serà del 80 %.
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El SOC es defineix com la capacitat disponible expressada com a percentatge respecte una referència, 
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Conèixer e

les que tenen una química més reactiva i les úniques que necessiten el BMS per mantenir

ràmetres de seguretat de funcionament. Per tant, el con

per una gestió del flux d’energia eficient i segur, degut a què errors per sobre del 5 % poden causar efe

tes seriosos en l’eficiència del sistema.

No existeix cap sensor capaç de mesurar el SOC, obligant aix

mesuraments físics amb l’ajuda d’algun algoritme. Una operativa acorada proporciona:

•

•

•

•

Per tal de po

1 

2 

3 

4.1.3.1.

El primer pas per obtenir el model d’estimació del SOC és definir un circuit elèctric que descrigui de m

nera fidedigna el comportament d’una cel·la. Tipologies de circuits existeixen moltes i, per tant, caldrà 

escollir la millor opció de les que s’implementi

tots ells amb el d’una cel·la real a través d’un test.
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Conèixer el SOC és particularment important per les grans bateries de liti. De tots els tipus de cel·les són 

les que tenen una química més reactiva i les úniques que necessiten el BMS per mantenir

ràmetres de seguretat de funcionament. Per tant, el con

per una gestió del flux d’energia eficient i segur, degut a què errors per sobre del 5 % poden causar efe

tes seriosos en l’eficiència del sistema.

No existeix cap sensor capaç de mesurar el SOC, obligant aix

mesuraments físics amb l’ajuda d’algun algoritme. Una operativa acorada proporciona:

• Longevitat

danys permanents que redueixen la 

litzar per no permetre el pas de corrent en aquelles cel·les que es poden malmetre.

• Funcionament

forma més agressiva 

sigui més petita i lleugera.

• Exactitud

• Economia

Per tal de poder estimar el valor de la càrrega romanent a la cel·la es seguiran els següents punts:

1  Escollir el circuit equivalent que presenti un comportament més afí al d’una cel·la real, definint 

els paràmetres o variables que siguin necessaris.

2  Estudiar la millor 

d’eina i després la forma d’obtenir resultats a partir d’ella.

3  Elaborar un algoritme d’estimació partir de les conclusions dels punts anteriors.

4.1.3.1. Circuit equivalent de cel·la

primer pas per obtenir el model d’estimació del SOC és definir un circuit elèctric que descrigui de m

nera fidedigna el comportament d’una cel·la. Tipologies de circuits existeixen moltes i, per tant, caldrà 

escollir la millor opció de les que s’implementi

tots ells amb el d’una cel·la real a través d’un test.
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l SOC és particularment important per les grans bateries de liti. De tots els tipus de cel·les són 

les que tenen una química més reactiva i les úniques que necessiten el BMS per mantenir

ràmetres de seguretat de funcionament. Per tant, el con

per una gestió del flux d’energia eficient i segur, degut a què errors per sobre del 5 % poden causar efe

tes seriosos en l’eficiència del sistema.

No existeix cap sensor capaç de mesurar el SOC, obligant aix

mesuraments físics amb l’ajuda d’algun algoritme. Una operativa acorada proporciona:

Longevitat: Sobrecàrregues i càrregues escasses en alguna cel·la de la bateria poden causar 

danys permanents que redueixen la 

litzar per no permetre el pas de corrent en aquelles cel·les que es poden malmetre.

Funcionament: La precisió del SOC i la informació d’estat de la bateria permeten fer servir de 

forma més agressiva 

sigui més petita i lleugera.

Exactitud: Una bona estimació del SOC augmenta l’exactitud global del sistema.

Economia: Una bateria més petita fa que sigui més econòmica.

der estimar el valor de la càrrega romanent a la cel·la es seguiran els següents punts:

Escollir el circuit equivalent que presenti un comportament més afí al d’una cel·la real, definint 

els paràmetres o variables que siguin necessaris.

Estudiar la millor operativa de càlcul per obtenir el valor del SOC, diferenciant primer el tipus 

d’eina i després la forma d’obtenir resultats a partir d’ella.

Elaborar un algoritme d’estimació partir de les conclusions dels punts anteriors.

Circuit equivalent de cel·la

primer pas per obtenir el model d’estimació del SOC és definir un circuit elèctric que descrigui de m

nera fidedigna el comportament d’una cel·la. Tipologies de circuits existeixen moltes i, per tant, caldrà 

escollir la millor opció de les que s’implementi

tots ells amb el d’una cel·la real a través d’un test.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

l SOC és particularment important per les grans bateries de liti. De tots els tipus de cel·les són 

les que tenen una química més reactiva i les úniques que necessiten el BMS per mantenir

ràmetres de seguretat de funcionament. Per tant, el con

per una gestió del flux d’energia eficient i segur, degut a què errors per sobre del 5 % poden causar efe

tes seriosos en l’eficiència del sistema. 

No existeix cap sensor capaç de mesurar el SOC, obligant aix

mesuraments físics amb l’ajuda d’algun algoritme. Una operativa acorada proporciona:

: Sobrecàrregues i càrregues escasses en alguna cel·la de la bateria poden causar 

danys permanents que redueixen la 

litzar per no permetre el pas de corrent en aquelles cel·les que es poden malmetre.

: La precisió del SOC i la informació d’estat de la bateria permeten fer servir de 

forma més agressiva el pack de la bateria dins els límits de disseny. Això permet que aquesta 

sigui més petita i lleugera. 

: Una bona estimació del SOC augmenta l’exactitud global del sistema.

: Una bateria més petita fa que sigui més econòmica.

der estimar el valor de la càrrega romanent a la cel·la es seguiran els següents punts:

Escollir el circuit equivalent que presenti un comportament més afí al d’una cel·la real, definint 

els paràmetres o variables que siguin necessaris.

operativa de càlcul per obtenir el valor del SOC, diferenciant primer el tipus 

d’eina i després la forma d’obtenir resultats a partir d’ella.

Elaborar un algoritme d’estimació partir de les conclusions dels punts anteriors.

Circuit equivalent de cel·la

primer pas per obtenir el model d’estimació del SOC és definir un circuit elèctric que descrigui de m

nera fidedigna el comportament d’una cel·la. Tipologies de circuits existeixen moltes i, per tant, caldrà 

escollir la millor opció de les que s’implementi

tots ells amb el d’una cel·la real a través d’un test.
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l SOC és particularment important per les grans bateries de liti. De tots els tipus de cel·les són 

les que tenen una química més reactiva i les úniques que necessiten el BMS per mantenir

ràmetres de seguretat de funcionament. Per tant, el con

per una gestió del flux d’energia eficient i segur, degut a què errors per sobre del 5 % poden causar efe

No existeix cap sensor capaç de mesurar el SOC, obligant aix

mesuraments físics amb l’ajuda d’algun algoritme. Una operativa acorada proporciona:

: Sobrecàrregues i càrregues escasses en alguna cel·la de la bateria poden causar 

danys permanents que redueixen la seva vida útil. Una estimació acurada del SOC es pot ut

litzar per no permetre el pas de corrent en aquelles cel·les que es poden malmetre.

: La precisió del SOC i la informació d’estat de la bateria permeten fer servir de 

el pack de la bateria dins els límits de disseny. Això permet que aquesta 

: Una bona estimació del SOC augmenta l’exactitud global del sistema.

: Una bateria més petita fa que sigui més econòmica.

der estimar el valor de la càrrega romanent a la cel·la es seguiran els següents punts:

Escollir el circuit equivalent que presenti un comportament més afí al d’una cel·la real, definint 

els paràmetres o variables que siguin necessaris.

operativa de càlcul per obtenir el valor del SOC, diferenciant primer el tipus 

d’eina i després la forma d’obtenir resultats a partir d’ella.

Elaborar un algoritme d’estimació partir de les conclusions dels punts anteriors.

Circuit equivalent de cel·la 

primer pas per obtenir el model d’estimació del SOC és definir un circuit elèctric que descrigui de m

nera fidedigna el comportament d’una cel·la. Tipologies de circuits existeixen moltes i, per tant, caldrà 

escollir la millor opció de les que s’implementin a partir de comparar el valor de voltatge de sortida de 

tots ells amb el d’una cel·la real a través d’un test. 
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l SOC és particularment important per les grans bateries de liti. De tots els tipus de cel·les són 

les que tenen una química més reactiva i les úniques que necessiten el BMS per mantenir

ràmetres de seguretat de funcionament. Per tant, el control del SOC és la funció més important del BMS 

per una gestió del flux d’energia eficient i segur, degut a què errors per sobre del 5 % poden causar efe

No existeix cap sensor capaç de mesurar el SOC, obligant així a haver d’estimar el seu valor a partir de 

mesuraments físics amb l’ajuda d’algun algoritme. Una operativa acorada proporciona:

: Sobrecàrregues i càrregues escasses en alguna cel·la de la bateria poden causar 

seva vida útil. Una estimació acurada del SOC es pot ut

litzar per no permetre el pas de corrent en aquelles cel·les que es poden malmetre.

: La precisió del SOC i la informació d’estat de la bateria permeten fer servir de 

el pack de la bateria dins els límits de disseny. Això permet que aquesta 

: Una bona estimació del SOC augmenta l’exactitud global del sistema.

: Una bateria més petita fa que sigui més econòmica.

der estimar el valor de la càrrega romanent a la cel·la es seguiran els següents punts:

Escollir el circuit equivalent que presenti un comportament més afí al d’una cel·la real, definint 

els paràmetres o variables que siguin necessaris. 

operativa de càlcul per obtenir el valor del SOC, diferenciant primer el tipus 

d’eina i després la forma d’obtenir resultats a partir d’ella. 

Elaborar un algoritme d’estimació partir de les conclusions dels punts anteriors.

primer pas per obtenir el model d’estimació del SOC és definir un circuit elèctric que descrigui de m

nera fidedigna el comportament d’una cel·la. Tipologies de circuits existeixen moltes i, per tant, caldrà 

n a partir de comparar el valor de voltatge de sortida de 
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l SOC és particularment important per les grans bateries de liti. De tots els tipus de cel·les són 

les que tenen una química més reactiva i les úniques que necessiten el BMS per mantenir
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mesuraments físics amb l’ajuda d’algun algoritme. Una operativa acorada proporciona:

: Sobrecàrregues i càrregues escasses en alguna cel·la de la bateria poden causar 

seva vida útil. Una estimació acurada del SOC es pot ut

litzar per no permetre el pas de corrent en aquelles cel·les que es poden malmetre.

: La precisió del SOC i la informació d’estat de la bateria permeten fer servir de 

el pack de la bateria dins els límits de disseny. Això permet que aquesta 

: Una bona estimació del SOC augmenta l’exactitud global del sistema.

: Una bateria més petita fa que sigui més econòmica. 

der estimar el valor de la càrrega romanent a la cel·la es seguiran els següents punts:

Escollir el circuit equivalent que presenti un comportament més afí al d’una cel·la real, definint 

operativa de càlcul per obtenir el valor del SOC, diferenciant primer el tipus 

 

Elaborar un algoritme d’estimació partir de les conclusions dels punts anteriors.
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A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

cadascun dels circuits equivalents 

funció únicament de la intensitat.

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

després definir la resposta de voltatge segons e

rar els diferents models.

4.1.3.1.1. 

La sortida del sistema es pot implementar com:

 

Existeix una versió millorada per aquest circuit elaborada per G. Plett

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

una de liti). 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

poder comprovar les diferents simplificacions i suposicions que en fa l’autor.

De totes formes, a l’annex 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

ons. 

4.1.3.1.2. 

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

cadascun dels circuits equivalents 

funció únicament de la intensitat.

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

després definir la resposta de voltatge segons e

rar els diferents models.

 Model de bateria simple amb una resistència (Model R)

La sortida del sistema es pot implementar com:

Existeix una versió millorada per aquest circuit elaborada per G. Plett

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

poder comprovar les diferents simplificacions i suposicions que en fa l’autor.

De totes formes, a l’annex 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

 Model de Thevenin (Model Th)

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

cadascun dels circuits equivalents a comparar per deixar el valor de les seves sortides de voltatge com a 

funció únicament de la intensitat. 

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

després definir la resposta de voltatge segons e

rar els diferents models. 

Model de bateria simple amb una resistència (Model R)

OCV

Figura 4.5: Circuit elèctric equivalent 

La sortida del sistema es pot implementar com:

Existeix una versió millorada per aquest circuit elaborada per G. Plett

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

poder comprovar les diferents simplificacions i suposicions que en fa l’autor.

De totes formes, a l’annex D es pot trobar de forma detallada, incloent 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

Model de Thevenin (Model Th)

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

a comparar per deixar el valor de les seves sortides de voltatge com a 

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

després definir la resposta de voltatge segons el valor de la intensitat aplicada a la cel·la i poder comp

Model de bateria simple amb una resistència (Model R)

R

: Circuit elèctric equivalent 

La sortida del sistema es pot implementar com: 

� R
Existeix una versió millorada per aquest circuit elaborada per G. Plett

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

poder comprovar les diferents simplificacions i suposicions que en fa l’autor.

es pot trobar de forma detallada, incloent 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

Model de Thevenin (Model Th)

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

a comparar per deixar el valor de les seves sortides de voltatge com a 

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

l valor de la intensitat aplicada a la cel·la i poder comp

Model de bateria simple amb una resistència (Model R)

it

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus R
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Existeix una versió millorada per aquest circuit elaborada per G. Plett

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

poder comprovar les diferents simplificacions i suposicions que en fa l’autor.

es pot trobar de forma detallada, incloent 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

Model de Thevenin (Model Th) 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

a comparar per deixar el valor de les seves sortides de voltatge com a 

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

l valor de la intensitat aplicada a la cel·la i poder comp

Model de bateria simple amb una resistència (Model R)

d’una cel·la, tipus R

 

Existeix una versió millorada per aquest circuit elaborada per G. Plett en el que s’incorporen els efectes 

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

poder comprovar les diferents simplificacions i suposicions que en fa l’autor.

es pot trobar de forma detallada, incloent a més del circuit elèctric i la seva 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

a comparar per deixar el valor de les seves sortides de voltatge com a 

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

l valor de la intensitat aplicada a la cel·la i poder comp

Model de bateria simple amb una resistència (Model R) 

y
 

d’una cel·la, tipus R 

en el que s’incorporen els efectes 

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

poder comprovar les diferents simplificacions i suposicions que en fa l’autor. 

a més del circuit elèctric i la seva 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

a comparar per deixar el valor de les seves sortides de voltatge com a 

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

l valor de la intensitat aplicada a la cel·la i poder comp

 

en el que s’incorporen els efectes 

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

a més del circuit elèctric i la seva 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulac

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics    

A l’hora d’obtenir els valors de voltatge, prèviament cal conèixer els valors de les variables incògnita de 

a comparar per deixar el valor de les seves sortides de voltatge com a 

En resum, la primera etapa serà definir un procés per tal d’obtenir el valor d’aquests paràmetres per 

l valor de la intensitat aplicada a la cel·la i poder compa-
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en el que s’incorporen els efectes 

de la histèresi, la inactivitat i la temperatura. En concret, Plett introdueix a aquest model simple tots 

aquells efectes dinàmics que considera imprescindibles per simular la resposta d’una bateria (en concret 

Malgrat tot no s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte perquè no ha estat possible 

a més del circuit elèctric i la seva 

resposta de voltatge, el vector d’estat i les simplificacions per arribar al model utilitzat en les simulaci-
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L’expressió per la sortida 

 

Aquest model connecta en sèrie una resistència amb un conjunt RC (amb aques

característiques dinàmiques de la bateria). La resistència interna inclou 

tència de polarització 

rant la càrr

El voltatge del condensador 

 

4.1.3.1.3.

El Model RC

rència que s’experimenta entre el valor de la p

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

L’expressió per la sortida 

Aquest model connecta en sèrie una resistència amb un conjunt RC (amb aques

característiques dinàmiques de la bateria). La resistència interna inclou 

tència de polarització 

rant la càrrega i la descàrrega.

El voltatge del condensador 

4.1.3.1.3. Model de Thevenin amb conjunt RC (Model RC

El Model RC-Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dif

rència que s’experimenta entre el valor de la p

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

OCV

Figura 4

L’expressió per la sortida � és:

Aquest model connecta en sèrie una resistència amb un conjunt RC (amb aques

característiques dinàmiques de la bateria). La resistència interna inclou 

tència de polarització �!", mentre que la capacitància equivalent 

ega i la descàrrega. 

El voltatge del condensador  !

Model de Thevenin amb conjunt RC (Model RC

OCV

it

Figura 

Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dif

rència que s’experimenta entre el valor de la p

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

R

4.6: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus Thevenin

és: 

�
Aquest model connecta en sèrie una resistència amb un conjunt RC (amb aques

característiques dinàmiques de la bateria). La resistència interna inclou 

, mentre que la capacitància equivalent 

 

!" es defineix com:

�²��
Model de Thevenin amb conjunt RC (Model RC

R ipe

Figura 4.7: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus RC

Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dif

rència que s’experimenta entre el valor de la p

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

RThiTh
VTh

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus Thevenin

R 
� � �
Aquest model connecta en sèrie una resistència amb un conjunt RC (amb aques

característiques dinàmiques de la bateria). La resistència interna inclou 

, mentre que la capacitància equivalent 

es defineix com: 

²´µ�� R � ²´ ´µ¶
Model de Thevenin amb conjunt RC (Model RC

Rpe
Vpe

pe
Cpe

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus RC

Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dif

rència que s’experimenta entre el valor de la polarització de concentració elèctrica i el de la polarització 

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

CTh

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus Thevenin

�%� �  !" 

Aquest model connecta en sèrie una resistència amb un conjunt RC (amb aques

característiques dinàmiques de la bateria). La resistència interna inclou 

, mentre que la capacitància equivalent �

´µ¶´µ U ��¶´µ 

Model de Thevenin amb conjunt RC (Model RC

Rpc
Vpc

ipc

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus RC

Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dif

olarització de concentració elèctrica i el de la polarització 

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics 

yit

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus Thevenin

Aquest model connecta en sèrie una resistència amb un conjunt RC (amb aquest conjunt es descriuen les 

característiques dinàmiques de la bateria). La resistència interna inclou la resistència òhmica �!" descriu la resposta transitòria d

Model de Thevenin amb conjunt RC (Model RC-Th) 

ytpc
pc

Cpc

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus RC-Th

Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dif

olarització de concentració elèctrica i el de la polarització 

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

y
 

: Circuit elèctric equivalent d’una cel·la, tipus Thevenin 

t conjunt es descriuen les 

la resistència òhmica 

descriu la resposta transitòria d

t
 

Th 

Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dif

olarització de concentració elèctrica i el de la polarització 

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega.

59595959

 (4.14)

t conjunt es descriuen les 

la resistència òhmica � i la resis-

descriu la resposta transitòria du-

 (4.15)

Th s’obté afegint un conjunt RC en sèrie al model de Thevenin per tal de descriure la dife-

olarització de concentració elèctrica i el de la polarització 

electroquímica, degut a la simulació inexacta en els moments finals de la càrrega i la descàrrega. 

59595959 

) 

t conjunt es descriuen les 

s-

u-

) 

e-

olarització de concentració elèctrica i el de la polarització 
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La resistència interna inclou la resistència òhmica 

zació electroquímica, 

Per altra banda, les capacitàncies 

transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat.

Les expressions de sortida de voltatge així com les respectives als potencials dels con

 

 

 

4.1.3.1.4. 

4.1.3.1.4.1.

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

d’optimització per tal de trobar aquells val

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

objectiu seria:

 

on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

cel·la �·  respecte els valors estimats dels models matemàtics,  

Les diferents equ

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 

través de la resistència per definir el voltatge del conjunt RC.

• Model R:

 

La resistència interna inclou la resistència òhmica 

zació electroquímica, �$�
Per altra banda, les capacitàncies 

transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat.

Les expressions de sortida de voltatge així com les respectives als potencials dels con

 Parametrització dels models

4.1.3.1.4.1. Optimització i equacions característiques

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

d’optimització per tal de trobar aquells val

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

objectiu seria: 

on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

respecte els valors estimats dels models matemàtics,  

Les diferents equacions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 

través de la resistència per definir el voltatge del conjunt RC.

Model R: 

La resistència interna inclou la resistència òhmica 

$�, i la resistència efectiva caracteritzada per la polarització de concentració, 

Per altra banda, les capacitàncies �$�
transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat.

Les expressions de sortida de voltatge així com les respectives als potencials dels con

Parametrització dels models

Optimització i equacions característiques

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

d’optimització per tal de trobar aquells val

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

respecte els valors estimats dels models matemàtics,  

acions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 

través de la resistència per definir el voltatge del conjunt RC.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

La resistència interna inclou la resistència òhmica 

, i la resistència efectiva caracteritzada per la polarització de concentració, 

$�  i �$�  es fan servir per caracteritzar la resposta transitòria durant la 

transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat.

Les expressions de sortida de voltatge així com les respectives als potencials dels con

� R 
� �
�²�¤�� R �
�²�¨�� R �

Parametrització dels models

Optimització i equacions característiques

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

d’optimització per tal de trobar aquells valors que minimitzin l’error entre els models emprats i la corba 

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

� £%E¸>�¹·B R
on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

respecte els valors estimats dels models matemàtics,  

acions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 

través de la resistència per definir el voltatge del conjunt RC.

�· R 
� 

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

La resistència interna inclou la resistència òhmica �, la resistència efectiva caracteritzada 

, i la resistència efectiva caracteritzada per la polarització de concentració, 

es fan servir per caracteritzar la resposta transitòria durant la 

transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat.

Les expressions de sortida de voltatge així com les respectives als potencials dels con

�  $� �  $� �
� ²�¤ �¤¶�¤ U �¶
� ²�¨ �¨¶�¨ U �¶�¨

Parametrització dels models 

Optimització i equacions característiques

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

ors que minimitzin l’error entre els models emprats i la corba 

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

£%Eº »̧>�¹·B¼¹ B ∑ >�· � �»·¾�
on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

respecte els valors estimats dels models matemàtics,  

acions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 

través de la resistència per definir el voltatge del conjunt RC. 
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Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

, la resistència efectiva caracteritzada 

, i la resistència efectiva caracteritzada per la polarització de concentració, 

es fan servir per caracteritzar la resposta transitòria durant la 

transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat.

Les expressions de sortida de voltatge així com les respectives als potencials dels con

� �%� 
��¶�¤ 
��¶�¨ 

Optimització i equacions característiques 

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

ors que minimitzin l’error entre els models emprats i la corba 

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

¹ B¼ �¹·B) 

on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

respecte els valors estimats dels models matemàtics,  �¹·, per a una longitud d’estimació N.

acions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 
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Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

, la resistència efectiva caracteritzada 

, i la resistència efectiva caracteritzada per la polarització de concentració, 

es fan servir per caracteritzar la resposta transitòria durant la 

transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat.

Les expressions de sortida de voltatge així com les respectives als potencials dels conjunts RC són:

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

ors que minimitzin l’error entre els models emprats i la corba 

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

, per a una longitud d’estimació N.

acions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 
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, la resistència efectiva caracteritzada per la polari

, i la resistència efectiva caracteritzada per la polarització de concentració, 

es fan servir per caracteritzar la resposta transitòria durant la 

transferència d’energia i per descriure la polarització electroquímica i de concentració per separat. 

junts RC són: 

 

 

 

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

ors que minimitzin l’error entre els models emprats i la corba 

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

 

on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

, per a una longitud d’estimació N.

acions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 
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per la polarit-

, i la resistència efectiva caracteritzada per la polarització de concentració, �$�. 

es fan servir per caracteritzar la resposta transitòria durant la 

 

 

 (4.16) 

 (4.17) 

 (4.18) 

Per identificar els models a partir de dades experimentals, cal fer ús d’eines matemàtiques 

ors que minimitzin l’error entre els models emprats i la corba 

de dades reals. En concret, si es vol trobar la solució a partir de mínims quadrats, l’expressió de la funció 

 (4.19) 

on es troba el valor mínim seguint la diferència al quadrat dels valors reals de voltatge als terminals de 

, per a una longitud d’estimació N. 

acions recurrents que permeten trobar les estimacions dels voltatges es presenten a 

continuació. En aquells on apareguin estructures RC, es defineix l’expressió de la intensitat que circula a 
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•

•
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4.1.3.1.4.2.

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex

te s’ha decidit obtenir

càrregues i descàrregues a diferents nivells de DO

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

Les operatives a seguir, en ordre, serien:

•

•

•

•
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• Model Th:

¿ÀÁ
ÀÂ%!",· R

• Model RC

¿ÀÀ
ÀÀÁ
ÀÀÀ
ÀÂ%$�,· R Ã1 �
%$�,· R Ã1 �

4.1.3.1.4.2. Test 

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex

s’ha decidit obtenir

càrregues i descàrregues a diferents nivells de DO

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

Les operatives a seguir, en ordre, serien:

• Test 1: Determinar la càrrega total de la cel·la

• Test 2: Tenir una dada aproximada de la 

• Test 3: Obtenir les variables desconegudes dels diferents circuits equivalents

• Test 4: Obtenir la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents
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Model Th: 

Ä1 � 1 � �?∆J
Model RC-Th: 

Ã � 1 � �?¢∆�Å∆J &$�Å
Ã � 1 � �?¢∆�Å∆J &$�Å

Test per trobar el circuit elèctric equivalent

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex

s’ha decidit obtenir-los mitjançant un test basat en el HPPC (veure 

càrregues i descàrregues a diferents nivells de DO

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

Les operatives a seguir, en ordre, serien:

Test 1: Determinar la càrrega total de la cel·la

Test 2: Tenir una dada aproximada de la 

Test 3: Obtenir les variables desconegudes dels diferents circuits equivalents

Test 4: Obtenir la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents
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per trobar el circuit elèctric equivalent

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex

los mitjançant un test basat en el HPPC (veure 

càrregues i descàrregues a diferents nivells de DO

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

Les operatives a seguir, en ordre, serien: 

Test 1: Determinar la càrrega total de la cel·la

Test 2: Tenir una dada aproximada de la 

Test 3: Obtenir les variables desconegudes dels diferents circuits equivalents

Test 4: Obtenir la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents
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per trobar el circuit elèctric equivalent

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex

los mitjançant un test basat en el HPPC (veure 

càrregues i descàrregues a diferents nivells de DOD per obtenir el voltatge als terminals de cel·la.

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

Test 1: Determinar la càrrega total de la cel·la

Test 2: Tenir una dada aproximada de la constant tau de la cel·la

Test 3: Obtenir les variables desconegudes dels diferents circuits equivalents

Test 4: Obtenir la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents
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per trobar el circuit elèctric equivalent

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex

los mitjançant un test basat en el HPPC (veure 

D per obtenir el voltatge als terminals de cel·la.

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

Test 1: Determinar la càrrega total de la cel·la 

constant tau de la cel·la

Test 3: Obtenir les variables desconegudes dels diferents circuits equivalents

Test 4: Obtenir la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents
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per trobar el circuit elèctric equivalent 

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex

los mitjançant un test basat en el HPPC (veure [22] i [23]

D per obtenir el voltatge als terminals de cel·la.

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

constant tau de la cel·la (&��
Test 3: Obtenir les variables desconegudes dels diferents circuits equivalents

Test 4: Obtenir la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents

U �?�∆� ÆÅ �%!"

È � U �?¢∆� Æ�¤Å

È � U �?¢∆� Æ�¨Å

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

reals d’experimentació amb una cel·la (veure l’equip de simulació al punt d’annex C.1). En aquest proje

[23]), que realitza diferents 

D per obtenir el voltatge als terminals de cel·la.

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

el que servirà per determinar la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents i, per 

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a 

��) 
Test 3: Obtenir les variables desconegudes dels diferents circuits equivalents 

Test 4: Obtenir la sortida de voltatge dels diferents circuits equivalents 

61616161

� ",·?� 

�¤Å °%$�,·?�
�¨Å °%$�,·?�  

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

). En aquest projec-

), que realitza diferents 

D per obtenir el voltatge als terminals de cel·la. 

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

 tant, decidir 

quin és el circuit elèctric equivalent idoni pel projecte (la informació d’aquests test es troba a C.2). 

61616161 

Per tal de trobar les variables dels circuits, cal realitzar un procés de parametrització a partir de dades 

c-

), que realitza diferents 

La operativa es divideix en quatre tipus de test, tres enfocats a obtenir les dades necessàries per realitzar 

tant, decidir 



62626262    

 

4.1.3.1.4.3.

La resposta de voltatg

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

Figura 
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4.1.3.1.4.3. Resultats i elecció del circuit equivalent

La resposta de voltatge dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real m

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

Figura 4.8: Resultats del Test 4. Voltatges de sortida dels circuits equivalents i dades de voltatge reals

Figura 4.9: Resultats del Test 4. Error dels models (positiu per excés, negatiu per defecte)
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Resultats i elecció del circuit equivalent

e dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real m

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

tats del Test 4. Voltatges de sortida dels circuits equivalents i dades de voltatge reals

: Resultats del Test 4. Error dels models (positiu per excés, negatiu per defecte)
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Resultats i elecció del circuit equivalent

e dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real m

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

tats del Test 4. Voltatges de sortida dels circuits equivalents i dades de voltatge reals

: Resultats del Test 4. Error dels models (positiu per excés, negatiu per defecte)
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Resultats i elecció del circuit equivalent

e dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real m

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

tats del Test 4. Voltatges de sortida dels circuits equivalents i dades de voltatge reals

: Resultats del Test 4. Error dels models (positiu per excés, negatiu per defecte)
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Resultats i elecció del circuit equivalent 

e dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real m

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

tats del Test 4. Voltatges de sortida dels circuits equivalents i dades de voltatge reals

: Resultats del Test 4. Error dels models (positiu per excés, negatiu per defecte)
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e dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real m

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

tats del Test 4. Voltatges de sortida dels circuits equivalents i dades de voltatge reals

: Resultats del Test 4. Error dels models (positiu per excés, negatiu per defecte)
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e dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real m

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són:

tats del Test 4. Voltatges de sortida dels circuits equivalents i dades de voltatge reals 

: Resultats del Test 4. Error dels models (positiu per excés, negatiu per defecte) 

Model R

Model Th

Model RC-Th

Voltatge real

Model R

Model Th

Model RC-Th
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e dels diferents models, així com l’evolució de l’error respecte el voltatge real me-

surat en la simulació del Test 4 (positiu per excés i negatiu per defecte respecte les dades reals) són: 

 

 

 

Model RC-Th

Voltatge real

Model RC-Th
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Si s’obvien els valors 

l’error mitjà (mitjana dels errors en valor absolut) per a cada tipus de model es mostra  en la següent 

taula:

A partir d’aquests resultats es considera que el model que millor s’assimila a la resposta de voltatge 

d’una bateria és el Model RC

didats, malgrat que tots ells difereixen poc.

4.1.3.2.

A l’hora d’obtenir un model per predir el valor del SOC s’han fet servir diversos procediments matem

tics molt diferents entre ells. Alguns són específics per a certs tipus de cel·les i molts depenen de la m

sura de varis paràmet

poden distingir sis grans grups:

•

•

•

•

•

•

4.1.3.2.1.

El SOC pot ser calculat segons consideracions teòriques a partir de la mesura de paràmetres de la cel·la i 

les condicions de treball. Desafortunadament això és massa complex degut a què hi ha 30 o més vari

bles que af
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Si s’obvien els valors 

l’error mitjà (mitjana dels errors en valor absolut) per a cada tipus de model es mostra  en la següent 

la: 

A partir d’aquests resultats es considera que el model que millor s’assimila a la resposta de voltatge 

d’una bateria és el Model RC

didats, malgrat que tots ells difereixen poc.

4.1.3.2. Proc

A l’hora d’obtenir un model per predir el valor del SOC s’han fet servir diversos procediments matem

tics molt diferents entre ells. Alguns són específics per a certs tipus de cel·les i molts depenen de la m

sura de varis paràmet

poden distingir sis grans grups:

• Segons estimacions teòriques

• Models electroquímics

• Taules Look Up

• Lògica Difusa

• Xarxes Neuronals

• Tècniques d’estimació d’estat (en llaç obert 

4.1.3.2.1. Segons estimacions teòriques

El SOC pot ser calculat segons consideracions teòriques a partir de la mesura de paràmetres de la cel·la i 

les condicions de treball. Desafortunadament això és massa complex degut a què hi ha 30 o més vari

bles que afecten el seu comportament, algunes més significatives que d’altres. 
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Si s’obvien els valors dels últims segons de repòs de la cel·la que indica la operativa dissenyada al Test 4, 

l’error mitjà (mitjana dels errors en valor absolut) per a cada tipus de model es mostra  en la següent 

Taula 4.1: Mitjana d’error dels models de circuit equivalent de cel·la

A partir d’aquests resultats es considera que el model que millor s’assimila a la resposta de voltatge 

d’una bateria és el Model RC-Th, amb un error acumulat del 0,3903 %, el valor més petit de tots els ca

didats, malgrat que tots ells difereixen poc.

Procediment per estimar el SOC

A l’hora d’obtenir un model per predir el valor del SOC s’han fet servir diversos procediments matem

tics molt diferents entre ells. Alguns són específics per a certs tipus de cel·les i molts depenen de la m

sura de varis paràmetres amb els quals varia l’estat de càrrega. Entre tots aquests procediments se’n 

poden distingir sis grans grups:

Segons estimacions teòriques

Models electroquímics

Taules Look Up 

Lògica Difusa 

Xarxes Neuronals 

Tècniques d’estimació d’estat (en llaç obert 

Segons estimacions teòriques

El SOC pot ser calculat segons consideracions teòriques a partir de la mesura de paràmetres de la cel·la i 

les condicions de treball. Desafortunadament això és massa complex degut a què hi ha 30 o més vari

ecten el seu comportament, algunes més significatives que d’altres. 
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dels últims segons de repòs de la cel·la que indica la operativa dissenyada al Test 4, 

l’error mitjà (mitjana dels errors en valor absolut) per a cada tipus de model es mostra  en la següent 

Model R

Model Th

Model RC

: Mitjana d’error dels models de circuit equivalent de cel·la

A partir d’aquests resultats es considera que el model que millor s’assimila a la resposta de voltatge 

Th, amb un error acumulat del 0,3903 %, el valor més petit de tots els ca

didats, malgrat que tots ells difereixen poc.

ediment per estimar el SOC

A l’hora d’obtenir un model per predir el valor del SOC s’han fet servir diversos procediments matem

tics molt diferents entre ells. Alguns són específics per a certs tipus de cel·les i molts depenen de la m

res amb els quals varia l’estat de càrrega. Entre tots aquests procediments se’n 

poden distingir sis grans grups: 

Segons estimacions teòriques 

Models electroquímics 

Tècniques d’estimació d’estat (en llaç obert 

Segons estimacions teòriques

El SOC pot ser calculat segons consideracions teòriques a partir de la mesura de paràmetres de la cel·la i 

les condicions de treball. Desafortunadament això és massa complex degut a què hi ha 30 o més vari

ecten el seu comportament, algunes més significatives que d’altres. 
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dels últims segons de repòs de la cel·la que indica la operativa dissenyada al Test 4, 

l’error mitjà (mitjana dels errors en valor absolut) per a cada tipus de model es mostra  en la següent 

Mitjana d’error

Model R 

Model Th 

Model RC-Th 

: Mitjana d’error dels models de circuit equivalent de cel·la

A partir d’aquests resultats es considera que el model que millor s’assimila a la resposta de voltatge 

Th, amb un error acumulat del 0,3903 %, el valor més petit de tots els ca

didats, malgrat que tots ells difereixen poc. 

ediment per estimar el SOC

A l’hora d’obtenir un model per predir el valor del SOC s’han fet servir diversos procediments matem

tics molt diferents entre ells. Alguns són específics per a certs tipus de cel·les i molts depenen de la m

res amb els quals varia l’estat de càrrega. Entre tots aquests procediments se’n 

Tècniques d’estimació d’estat (en llaç obert o tancat)

Segons estimacions teòriques 

El SOC pot ser calculat segons consideracions teòriques a partir de la mesura de paràmetres de la cel·la i 

les condicions de treball. Desafortunadament això és massa complex degut a què hi ha 30 o més vari

ecten el seu comportament, algunes més significatives que d’altres. 
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4.1.3.2.2. 

Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

rellevància dins la bateria. Amb això, es dedueix l’estat de càrreg

elements elèctrics i químics del sistema.

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat, ja sigui per la necessitat d’operar amb derivades, un nombre 

gran dinàmica.

4.1.3.2.3. 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres parà

desenvolupen a partir de mesuraments al laboratori sota condicions controlades.

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

només cal fer

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

grups de dades.

Un cop les cel·les han estat caracteritzades, el següent pas és considerar l’apli

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up.

 Aquest mètode nece

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

Els sensors proporcionen inputs representant temperatures, voltatges de

després traduir

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

plex i el nombre d’inputs

gon), motiu pel qual es requereix un potent microprocessador.

 

 Models electroquímics

Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

rellevància dins la bateria. Amb això, es dedueix l’estat de càrreg

elements elèctrics i químics del sistema.

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat, ja sigui per la necessitat d’operar amb derivades, un nombre 

gran dinàmica. 

 Taules Look Up

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres parà

desenvolupen a partir de mesuraments al laboratori sota condicions controlades.

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

només cal fer-ho un cop, tot i que s’ha de produir per a

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

grups de dades. 

Un cop les cel·les han estat caracteritzades, el següent pas és considerar l’apli

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up.

Aquest mètode necessàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del sist

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

Els sensors proporcionen inputs representant temperatures, voltatges de

després traduir-los a llenguatge digital i poder estimar el SOC o avaluar l’estat de la bateria.

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

plex i el nombre d’inputs

gon), motiu pel qual es requereix un potent microprocessador.

Models electroquímics

Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

rellevància dins la bateria. Amb això, es dedueix l’estat de càrreg

elements elèctrics i químics del sistema.

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat, ja sigui per la necessitat d’operar amb derivades, un nombre 

Taules Look Up 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres parà

desenvolupen a partir de mesuraments al laboratori sota condicions controlades.

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

ho un cop, tot i que s’ha de produir per a

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

Un cop les cel·les han estat caracteritzades, el següent pas és considerar l’apli

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up.

ssàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del sist

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

Els sensors proporcionen inputs representant temperatures, voltatges de

los a llenguatge digital i poder estimar el SOC o avaluar l’estat de la bateria.

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

plex i el nombre d’inputs sol ser elevat (es realitzen al voltant d’un milió o més punts de càlcul per s

gon), motiu pel qual es requereix un potent microprocessador.
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Models electroquímics 

Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

rellevància dins la bateria. Amb això, es dedueix l’estat de càrreg

elements elèctrics i químics del sistema. 

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat, ja sigui per la necessitat d’operar amb derivades, un nombre 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres parà

desenvolupen a partir de mesuraments al laboratori sota condicions controlades.

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

ho un cop, tot i que s’ha de produir per a

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

Un cop les cel·les han estat caracteritzades, el següent pas és considerar l’apli

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up.

ssàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del sist

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

Els sensors proporcionen inputs representant temperatures, voltatges de

los a llenguatge digital i poder estimar el SOC o avaluar l’estat de la bateria.

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

sol ser elevat (es realitzen al voltant d’un milió o més punts de càlcul per s

gon), motiu pel qual es requereix un potent microprocessador.
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Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

rellevància dins la bateria. Amb això, es dedueix l’estat de càrreg

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat, ja sigui per la necessitat d’operar amb derivades, un nombre 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres parà

desenvolupen a partir de mesuraments al laboratori sota condicions controlades.

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

ho un cop, tot i que s’ha de produir per a cada tipus de cel·la, ja sigui respecte la tipologia 

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

Un cop les cel·les han estat caracteritzades, el següent pas és considerar l’apli

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up.

ssàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del sist

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

Els sensors proporcionen inputs representant temperatures, voltatges de

los a llenguatge digital i poder estimar el SOC o avaluar l’estat de la bateria.

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

sol ser elevat (es realitzen al voltant d’un milió o més punts de càlcul per s

gon), motiu pel qual es requereix un potent microprocessador.

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

rellevància dins la bateria. Amb això, es dedueix l’estat de càrrega segons la situació que presenten els 

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat, ja sigui per la necessitat d’operar amb derivades, un nombre elevat de variables de control o una 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres parà

desenvolupen a partir de mesuraments al laboratori sota condicions controlades.

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

cada tipus de cel·la, ja sigui respecte la tipologia 

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

Un cop les cel·les han estat caracteritzades, el següent pas és considerar l’apli

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up.

ssàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del sist

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

Els sensors proporcionen inputs representant temperatures, voltatges de

los a llenguatge digital i poder estimar el SOC o avaluar l’estat de la bateria.

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

sol ser elevat (es realitzen al voltant d’un milió o més punts de càlcul per s

gon), motiu pel qual es requereix un potent microprocessador. 
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Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

a segons la situació que presenten els 

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat de variables de control o una 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres parà

desenvolupen a partir de mesuraments al laboratori sota condicions controlades. 

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

cada tipus de cel·la, ja sigui respecte la tipologia 

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

Un cop les cel·les han estat caracteritzades, el següent pas és considerar l’aplicació de la bateria. El càlcul 

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up.

ssàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del sist

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

Els sensors proporcionen inputs representant temperatures, voltatges de cel·la i corrents al model per 

los a llenguatge digital i poder estimar el SOC o avaluar l’estat de la bateria.

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

sol ser elevat (es realitzen al voltant d’un milió o més punts de càlcul per s
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Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

a segons la situació que presenten els 

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat de variables de control o una 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

de la cel·la en funció de la temperatura, el percentatge de descàrrega i/o altres paràmetres, i que es 

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

cada tipus de cel·la, ja sigui respecte la tipologia 

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

cació de la bateria. El càlcul 

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per o

tenir la capacitat no útil de la cel·la corresponent al seu punt operatiu, remesa a la taula Look Up. 

ssàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del sist

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

cel·la i corrents al model per 

los a llenguatge digital i poder estimar el SOC o avaluar l’estat de la bateria. 

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser co

sol ser elevat (es realitzen al voltant d’un milió o més punts de càlcul per s
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Els models electroquímics defineixen matemàticament tots els processos i esdeveniments químics de 

a segons la situació que presenten els 

En casos de bateries complexes i altament reactives el volum de càlcul d’aquests models pot arribar a ser 

elevat de variables de control o una 

Les taules Look Up són aproximacions a les corbes d’execució que representen la resposta de descàrrega 

metres, i que es 

El procés d’emmagatzematge de dades i construcció de la taula s’anomena caracterització de la cel·la i 

cada tipus de cel·la, ja sigui respecte la tipologia 

química o la forma de construcció. El software es pot fer servir per emmagatzemar diferents data sets, o 

cació de la bateria. El càlcul 

de Coulomb es fa servir per proporcionar una estimació inicial del SOC i aquest valor es modifica per ob-

ssàriament necessita sensors per proporcionar les dades de l’estat actual del siste-

ma, memòria per emmagatzemar el model de la bateria i un microprocessador per calcular els resultats. 

cel·la i corrents al model per 

En aplicacions dinàmiques com les bateries d’automòbil, l’algoritme que regeix l’estimació pot ser com-

sol ser elevat (es realitzen al voltant d’un milió o més punts de càlcul per se-
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4.1.3.2.4.

La Lògica Difusa, en anglès Fuzzy Logic, és una forma senzilla d’obtenir conclusions finites a part

d’informacions vagues o ambigües. S’assembla a la presa de decisions humana amb la seva habilitat per 

treballar a partir de dades aproximades per trobar solucions precises.

Al contrari que a la lògica clàssica, que requereix un coneixement profund del s

tes i valors numèrics precisos, la Lògica Difusa permet sistemes complexos de modelització fent servir un 

alt nivell d’abstracció sota conceptes com ara gran, petit, molt calent, llum vermella, etc

Amb això, la representació lingüíst

permet algoritmes relativament senzills.

4.1.3.2.5.

Les Xarxes Neuronals (informació en detall a 

neuronals del cervell humà ,la seva habilitat per classificar models i aprendre a partir de la prova i l’error, 

extraient les relacions que formen les dades que presenten els e

humà en dos aspectes:

•

•

Cada neurona té un o més inputs i produeix un output. Cada input té un f

modifica el valor d’entrada. Llavors, una Xarxa Neuronal és simplement un conjunt de neurones treb

llant conjuntament, amb l’output d’una neurona sent input de les altres mentre no

l’output final.

Aquesta aprè

obtenir l’output final que donarà el resultat conegut.

Entre les moltes aplicacions estan els models de predicció i els sistemes de control. Els algoritmes, més o 

menys complexos segons la quantificació dels efectes que es vol tenir en compte, es refinen afegint 

l’experiència obtinguda a partir del funcionament de bateries semblants.
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4.1.3.2.4. Lògica Difusa

La Lògica Difusa, en anglès Fuzzy Logic, és una forma senzilla d’obtenir conclusions finites a part

d’informacions vagues o ambigües. S’assembla a la presa de decisions humana amb la seva habilitat per 

treballar a partir de dades aproximades per trobar solucions precises.

Al contrari que a la lògica clàssica, que requereix un coneixement profund del s

tes i valors numèrics precisos, la Lògica Difusa permet sistemes complexos de modelització fent servir un 

alt nivell d’abstracció sota conceptes com ara gran, petit, molt calent, llum vermella, etc

Amb això, la representació lingüíst

permet algoritmes relativament senzills.

4.1.3.2.5. Xarxes Neuronals

Les Xarxes Neuronals (informació en detall a 

neuronals del cervell humà ,la seva habilitat per classificar models i aprendre a partir de la prova i l’error, 
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modifica el valor d’entrada. Llavors, una Xarxa Neuronal és simplement un conjunt de neurones treb

llant conjuntament, amb l’output d’una neurona sent input de les altres mentre no
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4.1.3.2.6. 

Les tècniques d’estimació d’estat es basen en models de bateria d’espai

obert i en llaç tancat. Els primers, representats pel Càlcul de Coulomb, faciliten dades de forma immedi

ta, mentre que els segons analitzen la respo

Degut als avantatges del seu llaç tancat i l’habilitat d’estimar online el rang d’error dinàmic del SOC, 

aquests segons són molt indicats per elaborar algoritmes d’estimació per a aplicacions dinàmiques. Es 

presenten d

4.1.3.2.6.1.

El Càlcul de Coulomb mostreja el corrent de la bateria i calcula la càrrega acumulada per tal d’estimar el 

SOC. Aquest és un mètode online senzill qu

terns, no genera un corrent d’autodescàrrega ni afecta a l’eficiència de Coulomb de la bateria, però d

pèn molt de la precisió del sensor de corrent.

A la pràctica, en les aplicacions de vehicles

pens a augmentar l’error de mesura produint incertesa en les prediccions. Per evitar

a regulars intervals de temps (es pren com a referència a cada estat de plena càrrega), pro

d’implementar en sistemes altament dinàmics com és el cas dels HEV. A més, determinar el valor inicial 

del SOC és també complicat.

Es poden fer servir tres mètodes de mesura:

• El mètode més simple per determinar el corrent és mesurar el descens 

d’un valor òhmic baix d’alta precisió col·locat en sèrie entre la bateria i la resta del sistema. A 

més de ser poc precís per a valors baixos de corrent, causa petites pèrdues d’energia i un 

augment de la temperatura interna.

• Els trans

no toleren corrents alts i són susceptibles al soroll.

• Els sensors GMR també són de cost elevat però tenen una elevada sensibilitat i proporcionen 

un nivell de senyal alt.

que els transistors d’efecte Hall.
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Les tècniques d’estimació d’estat es basen en models de bateria d’espai-estat. Hi ha de dos tipus, en llaç 

obert i en llaç tancat. Els primers, representats pel Càlcul de Coulomb, faciliten dades de forma immedi

sta i iteren fins a trobar la òptima.

Degut als avantatges del seu llaç tancat i l’habilitat d’estimar online el rang d’error dinàmic del SOC, 

aquests segons són molt indicats per elaborar algoritmes d’estimació per a aplicacions dinàmiques. Es 

ues tipologies, el filtre de Kalman i l’observador adaptatiu de Luenberger.

El Càlcul de Coulomb mostreja el corrent de la bateria i calcula la càrrega acumulada per tal d’estimar el 

e depèn del flux de corrent de la bateria cap els circuits e

terns, no genera un corrent d’autodescàrrega ni afecta a l’eficiència de Coulomb de la bateria, però d

elèctrics aquest algoritme en llaç obert normalment és pr

pens a augmentar l’error de mesura produint incertesa en les prediccions. Per evitar

a regulars intervals de temps (es pren com a referència a cada estat de plena càrrega), pro

d’implementar en sistemes altament dinàmics com és el cas dels HEV. A més, determinar el valor inicial 

El mètode més simple per determinar el corrent és mesurar el descens 

d’un valor òhmic baix d’alta precisió col·locat en sèrie entre la bateria i la resta del sistema. A 

més de ser poc precís per a valors baixos de corrent, causa petites pèrdues d’energia i un 

istors d’efecte Hall són prou precisos per a baixos corrents però són molt costosos, 
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estat. Hi ha de dos tipus, en llaç 

obert i en llaç tancat. Els primers, representats pel Càlcul de Coulomb, faciliten dades de forma immedi

sta i iteren fins a trobar la òptima. 

Degut als avantatges del seu llaç tancat i l’habilitat d’estimar online el rang d’error dinàmic del SOC, 

aquests segons són molt indicats per elaborar algoritmes d’estimació per a aplicacions dinàmiques. Es 

ues tipologies, el filtre de Kalman i l’observador adaptatiu de Luenberger. 

El Càlcul de Coulomb mostreja el corrent de la bateria i calcula la càrrega acumulada per tal d’estimar el 

e depèn del flux de corrent de la bateria cap els circuits e

terns, no genera un corrent d’autodescàrrega ni afecta a l’eficiència de Coulomb de la bateria, però d

elèctrics aquest algoritme en llaç obert normalment és pr

pens a augmentar l’error de mesura produint incertesa en les prediccions. Per evitar-ho, es pot  calibrar 

a regulars intervals de temps (es pren com a referència a cada estat de plena càrrega), pro

d’implementar en sistemes altament dinàmics com és el cas dels HEV. A més, determinar el valor inicial 

El mètode més simple per determinar el corrent és mesurar el descens de voltatge a través 

d’un valor òhmic baix d’alta precisió col·locat en sèrie entre la bateria i la resta del sistema. A 

més de ser poc precís per a valors baixos de corrent, causa petites pèrdues d’energia i un 

istors d’efecte Hall són prou precisos per a baixos corrents però són molt costosos, 

Els sensors GMR també són de cost elevat però tenen una elevada sensibilitat i proporcionen 

Per tant, tenen una millor estabilitat davant elevades temperatures 
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obert i en llaç tancat. Els primers, representats pel Càlcul de Coulomb, faciliten dades de forma immedi

Degut als avantatges del seu llaç tancat i l’habilitat d’estimar online el rang d’error dinàmic del SOC, 

aquests segons són molt indicats per elaborar algoritmes d’estimació per a aplicacions dinàmiques. Es 

 

El Càlcul de Coulomb mostreja el corrent de la bateria i calcula la càrrega acumulada per tal d’estimar el 

e depèn del flux de corrent de la bateria cap els circuits e

terns, no genera un corrent d’autodescàrrega ni afecta a l’eficiència de Coulomb de la bateria, però d

elèctrics aquest algoritme en llaç obert normalment és pr

ho, es pot  calibrar 

a regulars intervals de temps (es pren com a referència a cada estat de plena càrrega), procés difícil 

d’implementar en sistemes altament dinàmics com és el cas dels HEV. A més, determinar el valor inicial 

de voltatge a través 

d’un valor òhmic baix d’alta precisió col·locat en sèrie entre la bateria i la resta del sistema. A 

més de ser poc precís per a valors baixos de corrent, causa petites pèrdues d’energia i un 

istors d’efecte Hall són prou precisos per a baixos corrents però són molt costosos, 

Els sensors GMR també són de cost elevat però tenen una elevada sensibilitat i proporcionen 

Per tant, tenen una millor estabilitat davant elevades temperatures 
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4.1.3.2.6.2.

El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

teria de Plom

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

car el SOC de les bateries d’ions de liti.

Malgrat tot, és necessari ass

tori Gaussià per tal que els filtres de Kalman siguin satisfactoris.

4.1.3.2.6.3.

Es pot fer servir un observador adaptatiu de Luenberger per estim

basant

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex

Aquesta tècnica no

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia.

4.1.3.2.7.

Per tal de poder obtenir el model matemàtic pel projecte, pri

famílies principals descrites és la més adequada.

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

de dades al controlar un elevat nombre de variables que af

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

rada en processos altament dinàmics com són les aplicacions HEV.

El cas contrari és fer servir únicament les ta

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual

aproximació, lineal o no, tindria un error desconegut envers la dada real.
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4.1.3.2.6.2. Filtre de Kalman (llaç tancat)

El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

teria de Plom-àcid. Les extensions del filtre de Kalman per a un sistema no lineal s’apliquen en 

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

car el SOC de les bateries d’ions de liti.

Malgrat tot, és necessari ass

tori Gaussià per tal que els filtres de Kalman siguin satisfactoris.

4.1.3.2.6.3. Observador adaptatiu de Luenberger (llaç tancat)

Es pot fer servir un observador adaptatiu de Luenberger per estim

basant-se en un model de circuit elèctric equivalent òptim. El guany de l’observador s’ajusta per reduir la 

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex

Aquesta tècnica no

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia.

4.1.3.2.7. Tipologia escollida

Per tal de poder obtenir el model matemàtic pel projecte, pri

famílies principals descrites és la més adequada.

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

de dades al controlar un elevat nombre de variables que af

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

rada en processos altament dinàmics com són les aplicacions HEV.

El cas contrari és fer servir únicament les ta

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual

aproximació, lineal o no, tindria un error desconegut envers la dada real.
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Filtre de Kalman (llaç tancat)

El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

cid. Les extensions del filtre de Kalman per a un sistema no lineal s’apliquen en 

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

car el SOC de les bateries d’ions de liti.

Malgrat tot, és necessari assumir que el soroll del procés i dels mesuraments segueixen un procés ale

tori Gaussià per tal que els filtres de Kalman siguin satisfactoris.

Observador adaptatiu de Luenberger (llaç tancat)

Es pot fer servir un observador adaptatiu de Luenberger per estim

se en un model de circuit elèctric equivalent òptim. El guany de l’observador s’ajusta per reduir la 

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex

Aquesta tècnica no necessita assumir cap característica dels diferents sorolls (procés i mesura de dades) 

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia.

Tipologia escollida

Per tal de poder obtenir el model matemàtic pel projecte, pri

famílies principals descrites és la més adequada.

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

de dades al controlar un elevat nombre de variables que af

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

rada en processos altament dinàmics com són les aplicacions HEV.

El cas contrari és fer servir únicament les ta

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual

aproximació, lineal o no, tindria un error desconegut envers la dada real.
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Filtre de Kalman (llaç tancat)

El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

cid. Les extensions del filtre de Kalman per a un sistema no lineal s’apliquen en 

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

car el SOC de les bateries d’ions de liti. 

umir que el soroll del procés i dels mesuraments segueixen un procés ale

tori Gaussià per tal que els filtres de Kalman siguin satisfactoris.

Observador adaptatiu de Luenberger (llaç tancat)

Es pot fer servir un observador adaptatiu de Luenberger per estim

se en un model de circuit elèctric equivalent òptim. El guany de l’observador s’ajusta per reduir la 

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex

necessita assumir cap característica dels diferents sorolls (procés i mesura de dades) 

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia.

Tipologia escollida 

Per tal de poder obtenir el model matemàtic pel projecte, pri

famílies principals descrites és la més adequada.

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

de dades al controlar un elevat nombre de variables que af

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

rada en processos altament dinàmics com són les aplicacions HEV.

El cas contrari és fer servir únicament les ta

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual

aproximació, lineal o no, tindria un error desconegut envers la dada real.
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Filtre de Kalman (llaç tancat) 

El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

cid. Les extensions del filtre de Kalman per a un sistema no lineal s’apliquen en 

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

umir que el soroll del procés i dels mesuraments segueixen un procés ale

tori Gaussià per tal que els filtres de Kalman siguin satisfactoris.

Observador adaptatiu de Luenberger (llaç tancat)

Es pot fer servir un observador adaptatiu de Luenberger per estim

se en un model de circuit elèctric equivalent òptim. El guany de l’observador s’ajusta per reduir la 

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex

necessita assumir cap característica dels diferents sorolls (procés i mesura de dades) 

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia.

Per tal de poder obtenir el model matemàtic pel projecte, pri

famílies principals descrites és la més adequada. 

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

de dades al controlar un elevat nombre de variables que af

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

rada en processos altament dinàmics com són les aplicacions HEV.

El cas contrari és fer servir únicament les taules Look Up. Es tindria un model únicament experimental 

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual

aproximació, lineal o no, tindria un error desconegut envers la dada real.
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El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

cid. Les extensions del filtre de Kalman per a un sistema no lineal s’apliquen en 

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

umir que el soroll del procés i dels mesuraments segueixen un procés ale

tori Gaussià per tal que els filtres de Kalman siguin satisfactoris. 

Observador adaptatiu de Luenberger (llaç tancat)

Es pot fer servir un observador adaptatiu de Luenberger per estim

se en un model de circuit elèctric equivalent òptim. El guany de l’observador s’ajusta per reduir la 

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex

necessita assumir cap característica dels diferents sorolls (procés i mesura de dades) 

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia.

Per tal de poder obtenir el model matemàtic pel projecte, primer de tot caldrà escollir quina de les sis 

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

de dades al controlar un elevat nombre de variables que afecten el comportament de la bateria fa que 

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

rada en processos altament dinàmics com són les aplicacions HEV. 

ules Look Up. Es tindria un model únicament experimental 

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual

aproximació, lineal o no, tindria un error desconegut envers la dada real.
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El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

cid. Les extensions del filtre de Kalman per a un sistema no lineal s’apliquen en 

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

umir que el soroll del procés i dels mesuraments segueixen un procés ale

Observador adaptatiu de Luenberger (llaç tancat) 

Es pot fer servir un observador adaptatiu de Luenberger per estimar de forma online el vector d’estat 

se en un model de circuit elèctric equivalent òptim. El guany de l’observador s’ajusta per reduir la 

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex

necessita assumir cap característica dels diferents sorolls (procés i mesura de dades) 

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia.

mer de tot caldrà escollir quina de les sis 

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

ecten el comportament de la bateria fa que 

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

 

ules Look Up. Es tindria un model únicament experimental 

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual

aproximació, lineal o no, tindria un error desconegut envers la dada real. 

El filtre de Kalman basat en un model elèctric de bateria lineal ha estat usat per estimar el SOC de la b

cid. Les extensions del filtre de Kalman per a un sistema no lineal s’apliquen en 

l’estimació del SOC de bateries més complexes. En concret, la versió amb punts sigma s’adopta per ind

umir que el soroll del procés i dels mesuraments segueixen un procés ale

ar de forma online el vector d’estat 

se en un model de circuit elèctric equivalent òptim. El guany de l’observador s’ajusta per reduir la 

diferència entre els valors de voltatge a la sortida estimat i el mesurat (veure annex E.3). 

necessita assumir cap característica dels diferents sorolls (procés i mesura de dades) 

ni l’especificació dels valors de covariància, que no es fan servir en la metodologia. 

mer de tot caldrà escollir quina de les sis 

Les estimacions teòriques es descarten perquè a la pràctica la necessitat de processar grans quantitats 

ecten el comportament de la bateria fa que 

els processos de càlcul esdevinguin llargs i complexes. Aquesta problemàtica es veu especialment exag

ules Look Up. Es tindria un model únicament experimental 

que aproximaria les estimacions segons les dades emmagatzemades. Lògicament, el problema es troba 

en aquells casos en què no coincideixi l’estat de les variables amb algun dins les taules perquè qual
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Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

la bateria així com un coneixement detallat de la seva construcció i les

que normalment no poden obtenir els dissenyadors.

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

sistemes d’identificació de bateries amb característiques no lineals du

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

nàmiques de la 

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

optar per la primera opció ja què segons documentaci

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a

ta la metodologia de Luenberger.

4.1.3.3. 

Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà únic

ment la metodologia considerada òptima pel projecte, el filtre amb punts sigma. Al punt d’annex

desglossen tan les generalitats dels models d’e

litzats i descartats.

4.1.3.3.1. 

L’obstacle de l’algoritme FKPS és la computació de la matriu d’arrel quadrada 

terval temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada, o FKPS

refactorització a cada pas temporal. Aquesta aproximació

• Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 

com a semi positives

Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

la bateria així com un coneixement detallat de la seva construcció i les

que normalment no poden obtenir els dissenyadors.

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

sistemes d’identificació de bateries amb característiques no lineals du

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

nàmiques de la bateria, fet que es presenta constantment en un HEV.

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

optar per la primera opció ja què segons documentaci

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a

ta la metodologia de Luenberger.
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litzats i descartats. 

 Filtre de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada (FKPS

L’obstacle de l’algoritme FKPS és la computació de la matriu d’arrel quadrada 
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Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 
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la bateria així com un coneixement detallat de la seva construcció i les

que normalment no poden obtenir els dissenyadors.

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

sistemes d’identificació de bateries amb característiques no lineals du

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

bateria, fet que es presenta constantment en un HEV.

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

optar per la primera opció ja què segons documentaci

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a

ta la metodologia de Luenberger. 
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Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà únic

ment la metodologia considerada òptima pel projecte, el filtre amb punts sigma. Al punt d’annex

desglossen tan les generalitats dels models d’e

Filtre de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada (FKPS

L’obstacle de l’algoritme FKPS és la computació de la matriu d’arrel quadrada 

temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada, o FKPS

refactorització a cada pas temporal. Aquesta aproximació

Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 

com a semi positives 
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Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

la bateria així com un coneixement detallat de la seva construcció i les

que normalment no poden obtenir els dissenyadors.

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

sistemes d’identificació de bateries amb característiques no lineals du

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

bateria, fet que es presenta constantment en un HEV.

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

optar per la primera opció ja què segons documentaci

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a
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Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà únic

ment la metodologia considerada òptima pel projecte, el filtre amb punts sigma. Al punt d’annex

desglossen tan les generalitats dels models d’estat com del filtre de Kalman, així com els altres tipus an

Filtre de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada (FKPS

L’obstacle de l’algoritme FKPS és la computació de la matriu d’arrel quadrada 

temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada, o FKPS

refactorització a cada pas temporal. Aquesta aproximació

Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 
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Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

la bateria així com un coneixement detallat de la seva construcció i les

que normalment no poden obtenir els dissenyadors. 

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

sistemes d’identificació de bateries amb característiques no lineals du

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

bateria, fet que es presenta constantment en un HEV.

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

optar per la primera opció ja què segons documentació obtinguda, la solució a partir d’un filtre de Ka

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a

Eina matemàtica per l’algoritme d’estimació del SOC

Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà únic

ment la metodologia considerada òptima pel projecte, el filtre amb punts sigma. Al punt d’annex

stat com del filtre de Kalman, així com els altres tipus an

Filtre de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada (FKPS

L’obstacle de l’algoritme FKPS és la computació de la matriu d’arrel quadrada 

temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada, o FKPS-AQ, propaga 

refactorització a cada pas temporal. Aquesta aproximació té diferents avantatges:

Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 
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Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

la bateria així com un coneixement detallat de la seva construcció i les propietats dels materials, dades 

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

sistemes d’identificació de bateries amb característiques no lineals durant la càrrega i la descàrrega. Per 

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

bateria, fet que es presenta constantment en un HEV. 

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

ó obtinguda, la solució a partir d’un filtre de Ka

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a

Eina matemàtica per l’algoritme d’estimació del SOC

Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà únic

ment la metodologia considerada òptima pel projecte, el filtre amb punts sigma. Al punt d’annex

stat com del filtre de Kalman, així com els altres tipus an

Filtre de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada (FKPS

L’obstacle de l’algoritme FKPS és la computació de la matriu d’arrel quadrada 

temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

AQ, propaga 	· directament sense necessitar una 

té diferents avantatges:

Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 
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Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

propietats dels materials, dades 

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

rant la càrrega i la descàrrega. Per 

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

ó obtinguda, la solució a partir d’un filtre de Ka

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a

Eina matemàtica per l’algoritme d’estimació del SOC

Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà únic

ment la metodologia considerada òptima pel projecte, el filtre amb punts sigma. Al punt d’annex

stat com del filtre de Kalman, així com els altres tipus an

Filtre de Kalman amb punts sigma d’arrel quadrada (FKPS-AQ)

L’obstacle de l’algoritme FKPS és la computació de la matriu d’arrel quadrada 	·	·! R
temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

directament sense necessitar una 

té diferents avantatges: 

Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 
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Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

propietats dels materials, dades 

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

rant la càrrega i la descàrrega. Per 

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les d

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de co

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb.

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

ó obtinguda, la solució a partir d’un filtre de Ka

man refinat s’adapta de forma específica a la tipologia de cel·la del projecte. No obstant, a E.3 es prese
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Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà únic

ment la metodologia considerada òptima pel projecte, el filtre amb punts sigma. Al punt d’annex 

stat com del filtre de Kalman, així com els altres tipus an

AQ) 

R �
 ·  a cada i

temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

directament sense necessitar una 

Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 
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Pel que fa als models electroquímics, es descarten ja què necessiten disposar de paràmetres químics de 

propietats dels materials, dades 

Les Xarxes Neuronals tenen l’avantatge del seu aprenentatge adaptatiu amb el qual es poden aplicar a 

rant la càrrega i la descàrrega. Per 

contra, aquesta metodologia necessita una gran quantitat de dades per l’entrenament, que afecta a la 

seva exactitud. A més, cal tenir en compte la necessitat d’aplicar l’entrenament a cada canvi en les di-

Les tècniques d’estimació d’estat serà la tipologia emprada, al tenir una gran adaptabilitat, són de com-

posició senzilla i s’adapten millor a la naturalesa del problema. A l’hora d’implementar la solució 

s’agafarà un algoritme en llaç tancat, entenent que són més precisos que no pas el Càlcul de Coulomb. 

De les dues opcions descrites anteriorment, filtre de Kalman o observador de Luenberger, es decideix 

ó obtinguda, la solució a partir d’un filtre de Kal-

es presen-

Dintre de la família dels filtres de Kalman existeixen diferents tipus. En aquest punt es presentarà única-

 E.1 es 

stat com del filtre de Kalman, així com els altres tipus ana-

a cada in-

temporal iteratiu fent servir la factorització de Cholesky. Una variant del FKPS, anomenada filtre 

directament sense necessitar una 

Hi ha propietats numèriques perfeccionades com les covariàncies degut a què es defineixen 
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De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

cional iguals (informació respecte l’FKPS al punt d’annex

Són imprescindibles tres tècniques d’àlgebra lineal per implementa

•

•

•
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• Una actualització d’estimació d’estat de complexitat equivalent a un FKPS

• Una actualització de les variables de complex

De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

cional iguals (informació respecte l’FKPS al punt d’annex

Són imprescindibles tres tècniques d’àlgebra lineal per implementa

• Descomposició � ∈ ÊË�»
gulació superior i 

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si �Ì ∈ ÊË�Ë
de �
 R
torna la porció de triangulació superior només de ��C@>'B és la funció “factor de Cholesky”.

Aquesta informació es pot fer servir per veure que el Pas 2 del mètod�
 �Í,·? R
on G R Î

• Correcció de Cholesky:

no es pot resoldre amb un valor real. En particular, 

pas final del FKPS no es pot dur a terme ja què calcula 

Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a 

amb el valor 

problema és el procediment de la correc

Cholesky d’�
 ZÍ,· no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seve

nes. 

• Substitució regressiva,-·�
 Z
ment �
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Una actualització d’estimació d’estat de complexitat equivalent a un FKPS

Una actualització de les variables de complex

De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

cional iguals (informació respecte l’FKPS al punt d’annex

Són imprescindibles tres tècniques d’àlgebra lineal per implementa

Descomposició Ï�: Ë�» per una matriu 

gulació superior i = Ð
ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si Ë�Ë és la propagació de triangulació superior de R G!G. Si �Ì
torna la porció de triangulació superior només de > B és la funció “factor de Cholesky”.

Aquesta informació es pot fer servir per veure que el Pas 2 del mètodR ∑ �Ñ>�B$Ñ¾� �
Î�Ñ>�B�*·,Ñ�,? �

Correcció de Cholesky:

no es pot resoldre amb un valor real. En particular, 

pas final del FKPS no es pot dur a terme ja què calcula 

Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a 

amb el valor Ò��
 
problema és el procediment de la correc

Cholesky d’	GG! i Ò�
no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seve

Substitució regressiva

ZÍ,· R �
 �ÍZÍ?�
 �ÍZÍ,·? �	ZÍ,·	ZÍ!
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Una actualització d’estimació d’estat de complexitat equivalent a un FKPS

Una actualització de les variables de complex

De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

cional iguals (informació respecte l’FKPS al punt d’annex

Són imprescindibles tres tècniques d’àlgebra lineal per implementa

 L’algoritme de descomposició 

per una matriu G ∈ ÊÐ D. La propietat de la factorització 

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si 

és la propagació de triangulació superior de Ì R �3>G!B!, on 

torna la porció de triangulació superior només de 

és la funció “factor de Cholesky”.

Aquesta informació es pot fer servir per veure que el Pas 2 del mètod�*·,Ñ�,? � +¹·?�
� +¹·?�. Un càlcul similar es troba al Pas 4.

Correcció de Cholesky: El mètode anterior falla quan 

no es pot resoldre amb un valor real. En particular, 

pas final del FKPS no es pot dur a terme ja què calcula 

Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a �
 ZÍ,·,-·  degut al signe negatiu dins l’arrel quadrada. La solució d’aquest 

problema és el procediment de la correcÒ��
 ZÍ,·,-·
no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seve

Substitució regressiva: Finalment, la solució del càlcul de la matriu del guany en l’estimació és 

ZÍ,·, que es pot escriure com 

ZÍ,·! � R �
 �Í?
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Una actualització d’estimació d’estat de complexitat equivalent a un FKPS

Una actualització de les variables de complex

De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

cional iguals (informació respecte l’FKPS al punt d’annex

Són imprescindibles tres tècniques d’àlgebra lineal per implementa

L’algoritme de descomposició ÊË�», de manera que 

. La propietat de la factorització 

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si 

és la propagació de triangulació superior de B , on �3>'B és el comportament de la descomposició 

torna la porció de triangulació superior només de 

és la funció “factor de Cholesky”. 

Aquesta informació es pot fer servir per veure que el Pas 2 del mètod¹ ��*·,��,? � +¹·?
. Un càlcul similar es troba al Pas 4.

El mètode anterior falla quan 

no es pot resoldre amb un valor real. En particular, 

pas final del FKPS no es pot dur a terme ja què calcula 

Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a 

degut al signe negatiu dins l’arrel quadrada. La solució d’aquest 

problema és el procediment de la correcció de Cholesky, que pren com a entrada el factor de 

·  i calcula el factor actualitzat per 

no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seve

: Finalment, la solució del càlcul de la matriu del guany en l’estimació és 

, que es pot escriure com 

�ÍZÍ,·? . Si �·  no és un escalar, aquesta equació es pot calcular 
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Una actualització d’estimació d’estat de complexitat equivalent a un FKPS

Una actualització de les variables de complexitat inferior a un FKPS

De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

cional iguals (informació respecte l’FKPS al punt d’annex E.1.4). 

Són imprescindibles tres tècniques d’àlgebra lineal per implementar el FKPS

L’algoritme de descomposició Ï� 

, de manera que G R
. La propietat de la factorització 

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si 

és la propagació de triangulació superior de �> B és el comportament de la descomposició 

torna la porció de triangulació superior només de �, llavors es té que 

Aquesta informació es pot fer servir per veure que el Pas 2 del mètod¹?�! també es pot expressar com 

. Un càlcul similar es troba al Pas 4.

El mètode anterior falla quan �Ñ>�B
no es pot resoldre amb un valor real. En particular, ��>�B
pas final del FKPS no es pot dur a terme ja què calcula �
 
Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a 

degut al signe negatiu dins l’arrel quadrada. La solució d’aquest 

ció de Cholesky, que pren com a entrada el factor de 

i calcula el factor actualitzat per 

no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seve

: Finalment, la solució del càlcul de la matriu del guany en l’estimació és 

, que es pot escriure com ,-· R
no és un escalar, aquesta equació es pot calcular 
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Una actualització d’estimació d’estat de complexitat equivalent a un FKPS

itat inferior a un FKPS 

De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

r el FKPS-AQ:

 computa dos factors R Ï�, amb Ï
. La propietat de la factorització Ï� més important és que 

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si �, llavors �Ì! 

és el comportament de la descomposició 

, llavors es té que 

Aquesta informació es pot fer servir per veure que el Pas 2 del mètode FKPS que es calcula com 

també es pot expressar com 

. Un càlcul similar es troba al Pas 4. 

B
 és negatiu perquè l’arrel quadrada 

B
 és normalment negatiu i llavors el �
 �Í,·¡ R �
 

Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a 

degut al signe negatiu dins l’arrel quadrada. La solució d’aquest 

ció de Cholesky, que pren com a entrada el factor de 

i calcula el factor actualitzat per GG
no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seve

: Finalment, la solució del càlcul de la matriu del guany en l’estimació és R �
 �ÍZÍ,·? �	ZÍ
no és un escalar, aquesta equació es pot calcular 

Una actualització d’estimació d’estat de complexitat equivalent a un FKPS 

De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat comput

AQ: 

computa dos factors 

, amb Ï ortogonal, 

és important és que 

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si 

 és el factor de Cholesky 

és el comportament de la descomposició 

, llavors es té que �Ì R ��C@
e FKPS que es calcula com 

també es pot expressar com �
 

és negatiu perquè l’arrel quadrada 

és normalment negatiu i llavors el �
 �Í,·? � ,-·�
 
Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a 

degut al signe negatiu dins l’arrel quadrada. La solució d’aquest 

ció de Cholesky, que pren com a entrada el factor de G! � ,-·�
 
no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seve

: Finalment, la solució del càlcul de la matriu del guany en l’estimació és � ZÍ,·	ZÍ,·! �?� o alternativ

no és un escalar, aquesta equació es pot calcular 
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De totes formes, s’obtenen millors resultats que en el cas del EFK amb ordres de complexitat computa-

computa dos factors Ï ∈ Ê»�» i 

ortogonal, � de trian-

és important és que � es tro-

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si 

és el factor de Cholesky 

és el comportament de la descomposició Ï� i re-C@>GG!B, on 

e FKPS que es calcula com �
 �Í,·? R 	GG!, 

és negatiu perquè l’arrel quadrada 

és normalment negatiu i llavors el �
 ZÍ,·,-·!. 

Fent servir el darrer cas com a exemple, es pot simplificar el càlcul afegint una columna a G
degut al signe negatiu dins l’arrel quadrada. La solució d’aquest 

ció de Cholesky, que pren com a entrada el factor de �
 ZÍ,·,-·!. Si 

no és un escalar, la correcció es dur a terme utilitzant cadascuna de les seves colum-

: Finalment, la solució del càlcul de la matriu del guany en l’estimació és � o alternativa-

no és un escalar, aquesta equació es pot calcular 

69696969 

a-

i 

n-

o-

ba relacionada amb el factor de Cholesky que es pretén aconseguir. Específicament, si 

és el factor de Cholesky 

e-

, on 

e FKPS que es calcula com 

, 

és negatiu perquè l’arrel quadrada 

és normalment negatiu i llavors el 

. G 

degut al signe negatiu dins l’arrel quadrada. La solució d’aquest 

ció de Cholesky, que pren com a entrada el factor de 

. Si 

m-

: Finalment, la solució del càlcul de la matriu del guany en l’estimació és 

a-

no és un escalar, aquesta equació es pot calcular 
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de forma més eficient via substitució regressiva, trobant primer 

resolent 

Per utilitzar el FKPS+� que combina l’aleatorietat de l’estat, el soroll del procés i el soroll dels sensors:

• Pas 1 

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de 

temps previ: 

covariància augmentada a posteriori es calcula com: 

factors es fan servir per generar els *·?�
A partir dels punts sigma augmentats, s’extreuen els 

d’estat 

del proc

el j-

priori 

∑$Ñ¾
• Pas 2 

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 

Ó�3
• Pas 3 

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i 

en els vectors de soroll. Primer es calculen els punts 

prés estimar la sortida com 

• Pas 4 

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 

Ó�3

de forma més eficient via substitució regressiva, trobant primer 

resolent ,-·	ZÍ
Per utilitzar el FKPS-AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

que combina l’aleatorietat de l’estat, el soroll del procés i el soroll dels sensors:

Pas 1 - Actualització temporal de l’estimació d

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de 

temps previ: +¹·�
covariància augmentada a posteriori es calcula com: 

factors es fan servir per generar els 

?�,¡ R Ô+¹·?��,¡ ,
A partir dels punts sigma augmentats, s’extreuen els 

d’estat *·?��,¡  i els 

del procés s’avalua fent servir totes les parelles de 

-èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

priori *·,Ñ�,? pel pas iteratiu 

�Ñ>�B*·,Ñ�,?¾� .

Pas 2 - Actualització temporal de la covariància d’error

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 

Ó�3 ÕÎ�Ñ>�B¢*·�
Pas 3 - Estimació de la sortida del sistema:

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i 

en els vectors de soroll. Primer es calculen els punts 

rés estimar la sortida com 

Pas 4 - Matriu de guany:

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 

Ó�3 ÕÎ�Ñ>�B�1·

de forma més eficient via substitució regressiva, trobant primer 

ZÍ,· R Ö. Com que 

AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

que combina l’aleatorietat de l’estat, el soroll del procés i el soroll dels sensors:

Actualització temporal de l’estimació d

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de ¹·?��,¡ R O>+¹·?�¡
covariància augmentada a posteriori es calcula com: 

factors es fan servir per generar els ¹ +¹·?��,¡ U ×	�Í,·�,
A partir dels punts sigma augmentats, s’extreuen els 

i els S U 1 vectors que comprenen la porció del soroll del procés 

és s’avalua fent servir totes les parelles de 

èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

pel pas iteratiu 

. 

Actualització temporal de la covariància d’error

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 

¢ ·,>�:$B�,? � +¹·?°
Estimació de la sortida del sistema:

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i 

en els vectors de soroll. Primer es calculen els punts 

rés estimar la sortida com 

Matriu de guany: Pel càlcul de la matriu de guany en l’estimació primer s’ha de trobar 

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 

� ·,>�:$B � �¹·�!
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de forma més eficient via substitució regressiva, trobant primer 

. Com que 	ZÍ,· és triangular, no es necessita cap m

AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

que combina l’aleatorietat de l’estat, el soroll del procés i el soroll dels sensors:

Actualització temporal de l’estimació d

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de > ¹ �B! , .Ù, /̅Q!. Amb el FKPS

covariància augmentada a posteriori es calcula com: 

factors es fan servir per generar els 

·?�,¡ , +¹·?��,¡ �
A partir dels punts sigma augmentats, s’extreuen els 

vectors que comprenen la porció del soroll del procés 

és s’avalua fent servir totes les parelles de 

èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

pel pas iteratiu L. Finalment,

Actualització temporal de la covariància d’error

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 

¹ °!ÚÛ!. 

Estimació de la sortida del sistema:

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i 

en els vectors de soroll. Primer es calculen els punts 

rés estimar la sortida com �¹· R ∑ �$Ñ¾�
Pel càlcul de la matriu de guany en l’estimació primer s’ha de trobar 

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 

¹ �!ÚÛ!, �
 �
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de forma més eficient via substitució regressiva, trobant primer 

és triangular, no es necessita cap m

AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

que combina l’aleatorietat de l’estat, el soroll del procés i el soroll dels sensors:

Actualització temporal de l’estimació d’estat:

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de Q . Amb el FKPS

covariància augmentada a posteriori es calcula com: 

factors es fan servir per generar els ×	�Í,·?��,¡ Ü. 
A partir dels punts sigma augmentats, s’extreuen els 

vectors que comprenen la porció del soroll del procés 

és s’avalua fent servir totes les parelles de *·
èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

. Finalment, l’estimació d’estat a priori es calcula com 

Actualització temporal de la covariància d’error

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 

Estimació de la sortida del sistema: La sortida del sistema s’estima a partir d’avaluar 

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i 

en els vectors de soroll. Primer es calculen els punts 

�Ñ>�B1·,Ñ. 

Pel càlcul de la matriu de guany en l’estimació primer s’ha de trobar 

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 

�
 �ÍZÍ,·? R ∑$Ñ¾�
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de forma més eficient via substitució regressiva, trobant primer 

és triangular, no es necessita cap m

AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

que combina l’aleatorietat de l’estat, el soroll del procés i el soroll dels sensors:

’estat: De la mateixa manera que el FKPS, a c

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de 

. Amb el FKPS-AQ l’estimació de l’arrel quadrada de la 

covariància augmentada a posteriori es calcula com: 	�Í,·?��,¡ R
factors es fan servir per generar els 

A partir dels punts sigma augmentats, s’extreuen els S U 1 vectors que comprenen la porció 

vectors que comprenen la porció del soroll del procés *·?�,Ñ�,¡  i *·?�,0,¡
èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

l’estimació d’estat a priori es calcula com 

Actualització temporal de la covariància d’error: Utilitzant els punts sigma a priori del 

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 

La sortida del sistema s’estima a partir d’avaluar 

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i 

en els vectors de soroll. Primer es calculen els punts 1·,Ñ R �
Pel càlcul de la matriu de guany en l’estimació primer s’ha de trobar 

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 

�Ñ>�B� �*·,Ñ�,? �
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de forma més eficient via substitució regressiva, trobant primer >ÖB	ZÍ,·! R �
 
és triangular, no es necessita cap matriu inversa.

AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

que combina l’aleatorietat de l’estat, el soroll del procés i el soroll dels sensors: 

De la mateixa manera que el FKPS, a c

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de 

AQ l’estimació de l’arrel quadrada de la <%4��	�Í,·?�¡
factors es fan servir per generar els S U 1 

vectors que comprenen la porció 

vectors que comprenen la porció del soroll del procés 

,Ñ  (on el subíndex 

èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

l’estimació d’estat a priori es calcula com 

: Utilitzant els punts sigma a priori del 

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 

La sortida del sistema s’estima a partir d’avaluar 

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i �*·,Ñ�,?, Ý· , *
Pel càlcul de la matriu de guany en l’estimació primer s’ha de trobar 

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 

� +¹·?��1·,Ñ �
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�
 �ÍZÍ,·?  i després 

atriu inversa. 

AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

De la mateixa manera que el FKPS, a c

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pr

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de 

AQ l’estimació de l’arrel quadrada de la 

�, 	0 , 	��. Aquests 

punts sigma: 

vectors que comprenen la porció 

vectors que comprenen la porció del soroll del procés *·?�0,¡. L’equació 

(on el subíndex K denota que 

èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

l’estimació d’estat a priori es calcula com 

: Utilitzant els punts sigma a priori del 

Pas 1, l’arrel quadrada de l’estimació de la covariància a priori es troba com: 	

La sortida del sistema s’estima a partir d’avaluar 

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i *·?�,Ñ�,¡ , L� per de

Pel càlcul de la matriu de guany en l’estimació primer s’ha de trobar 

la covariància necessària i les matrius de les arrels quadrades de les covariàncies: 	
�� � �¹·�!. Llavors, 
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i després 

AQ en un problema d’estimació, novament es defineix un vector aleatori augmentat 

De la mateixa manera que el FKPS, a ca-

da interval de mesura l’actualització temporal de l’estimació d’estat es calcula a través, pri-

merament, de formar un vector d’estimació d’estat augmentat a posteriori per l’interval de 

AQ l’estimació de l’arrel quadrada de la �. Aquests 

punts sigma: 

vectors que comprenen la porció 

. L’equació 

denota que 

èssim element ha estat extret a partir del conjunt original), flexibilitzant els punts sigma a 

l’estimació d’estat a priori es calcula com +¹·? R
: Utilitzant els punts sigma a priori del 	�Í,·? R

La sortida del sistema s’estima a partir d’avaluar 

l’equació de sortida del model utilitzant els punts sigma, descrivint la propagació en l’estat i � per des-

Pel càlcul de la matriu de guany en l’estimació primer s’ha de trobar 	ZÍ,· R
. Llavors, 
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•

•

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu actL U 1
4.1.3.4.

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

l’algoritme per estimar el SOC. Per fer

•

•

4.1.3.4.1.

Existeixen diferents alternatives per reso

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

que s’utilitza en el projecte.

El fet d’escollir la solució dual respon al fet d’ésser 

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin

l’aïllament entre els dos filtres de la resolució per separat dels dos vectors.
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simplement es computa 

tució regressiva.

• Pas 5 - Actualització del mesurament de l’estim

partir del guany calculat anteriorment, 

• Pas 6 - Actualització de la covariància d’error de mesura

partir de 

funció �C33�
Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu act1, i es torna al Pas 1.

4.1.3.4. Algoritme d’estimació del SOC

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

l’algoritme per estimar el SOC. Per fer

• Conèixer el mètod

Kalman FQPS

• Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

per l’algoritme i el circuit elèctric equivalent de cel·la definit al punt 

caldrà establir tots aquells elements necessaris per una correcta estimació

4.1.3.4.1. Metodologia per estimar l’estat i les variables amb FQPS

Existeixen diferents alternatives per reso

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

que s’utilitza en el projecte.

El fet d’escollir la solució dual respon al fet d’ésser 

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin

l’aïllament entre els dos filtres de la resolució per separat dels dos vectors.
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simplement es computa 

tució regressiva. 

Actualització del mesurament de l’estim

partir del guany calculat anteriorment, 

Actualització de la covariància d’error de mesura

partir de �
 �Í,·¡ R ��C33��C@>'B dur a terme la correcció de Cholesky.

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu act

, i es torna al Pas 1. 

Algoritme d’estimació del SOC

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

l’algoritme per estimar el SOC. Per fer

Conèixer el mètode més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Kalman FQPS-AQ 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

per l’algoritme i el circuit elèctric equivalent de cel·la definit al punt 

caldrà establir tots aquells elements necessaris per una correcta estimació

Metodologia per estimar l’estat i les variables amb FQPS

Existeixen diferents alternatives per reso

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

que s’utilitza en el projecte. 

El fet d’escollir la solució dual respon al fet d’ésser 

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin

l’aïllament entre els dos filtres de la resolució per separat dels dos vectors.
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simplement es computa ,-· R �
 
Actualització del mesurament de l’estim

partir del guany calculat anteriorment, 

Actualització de la covariància d’error de mesura�
 �Í,·? � ,-> B dur a terme la correcció de Cholesky.

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu act

Algoritme d’estimació del SOC

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

l’algoritme per estimar el SOC. Per fer-ho, cal treballar dos punts:

e més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

per l’algoritme i el circuit elèctric equivalent de cel·la definit al punt 

caldrà establir tots aquells elements necessaris per una correcta estimació

Metodologia per estimar l’estat i les variables amb FQPS

Existeixen diferents alternatives per resoldre un filtre de Kalman FQPS

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

El fet d’escollir la solució dual respon al fet d’ésser 

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin

l’aïllament entre els dos filtres de la resolució per separat dels dos vectors.
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Actualització del mesurament de l’estim

partir del guany calculat anteriorment, +¹·¡ R
Actualització de la covariància d’error de mesura,-·�
 ZÍ,·,-

dur a terme la correcció de Cholesky.

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu act

Algoritme d’estimació del SOC

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

ho, cal treballar dos punts:

e més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

per l’algoritme i el circuit elèctric equivalent de cel·la definit al punt 

caldrà establir tots aquells elements necessaris per una correcta estimació

Metodologia per estimar l’estat i les variables amb FQPS

ldre un filtre de Kalman FQPS

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

El fet d’escollir la solució dual respon al fet d’ésser una opció híbrida de la resolució per separat i la co

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin

l’aïllament entre els dos filtres de la resolució per separat dels dos vectors.
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�
 ZÍ,·?�, expressió solucionada a través de la subst

Actualització del mesurament de l’estimació d’estat¹ +¹·? U ,-· Þ�
Actualització de la covariància d’error de mesura: El pas final calcula l’arrel quadrada a ,-·! com 	�Í,·¡

dur a terme la correcció de Cholesky.

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu act

Algoritme d’estimació del SOC 

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

ho, cal treballar dos punts: 

e més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

per l’algoritme i el circuit elèctric equivalent de cel·la definit al punt 

caldrà establir tots aquells elements necessaris per una correcta estimació

Metodologia per estimar l’estat i les variables amb FQPS

ldre un filtre de Kalman FQPS

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

una opció híbrida de la resolució per separat i la co

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin

l’aïllament entre els dos filtres de la resolució per separat dels dos vectors.
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, expressió solucionada a través de la subst

ació d’estat: El vector d’estat s’actualitza a Þ�· � ∑ �Ñ>$Ñ¾�
: El pas final calcula l’arrel quadrada a 

· R �C33��C@
dur a terme la correcció de Cholesky. 

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu act

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

e més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

per l’algoritme i el circuit elèctric equivalent de cel·la definit al punt 

caldrà establir tots aquells elements necessaris per una correcta estimació

Metodologia per estimar l’estat i les variables amb FQPS

ldre un filtre de Kalman FQPS-AQ. En concret, es pot abordar a 

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

una opció híbrida de la resolució per separat i la co

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin

l’aïllament entre els dos filtres de la resolució per separat dels dos vectors. 

, expressió solucionada a través de la subst

: El vector d’estat s’actualitza a 

Ñ>�B1·,Ñß. 
: El pas final calcula l’arrel quadrada a C@�	�Í,·? , ,-·	

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu act

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

e més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

per l’algoritme i el circuit elèctric equivalent de cel·la definit al punt 4.1.3.1.4.3

caldrà establir tots aquells elements necessaris per una correcta estimació 

Metodologia per estimar l’estat i les variables amb FQPS-AQ 

AQ. En concret, es pot abordar a 

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

una opció híbrida de la resolució per separat i la co

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combin
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, expressió solucionada a través de la substi-

: El vector d’estat s’actualitza a ß
: El pas final calcula l’arrel quadrada a 	ZÍ,·�, on la 

Si el resultat en el vector d’estat no és òptim, llavors es passa al següent interval iteratiu actualitzant L a 

Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

e més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

4.1.3.1.4.3. Si s’escau, 

AQ. En concret, es pot abordar a 

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

una opció híbrida de la resolució per separat i la com-

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

únic conjunt. D’aquesta manera s’evita la complexitat computacional de la resolució combinada i 
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: El vector d’estat s’actualitza a 

: El pas final calcula l’arrel quadrada a 

, on la 
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Un cop conegut el tipus de filtre de Kalman adient pel present projecte és el moment de dissenyar 

e més adequat per estimar el vector d’estat i variables segons un filtre de 

Definir tan el vector d’estat com el de les variables tenint en compte els elements a estimar 

. Si s’escau, 

AQ. En concret, es pot abordar a 

partir d’estimar el vector d’estat i variables per separat, de forma combinada o de forma dual, que és la 

m-

binada doncs analitza l’estat i les variables amb filtres diferents però els relaciona entre ells com si fos un 

ada i 
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A E.2 es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

cés iteratiu. 

4.1.3.4.2. 

Un cop coneguda l’eina

moment de definir els vectors d’estat i de variables que resoldrà l’algoritme.

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència

larització en el circuit òptim RC

càrrega romanent a la cel·la. En concret, les variables seran  $�  (voltatge de polari

 

 

 

Pel que fa a la resposta del voltatge als terminals de cel·la, l’expressió del cir�· R 
� �
(�$�, �$�, �
Com que la constant de temps 

(& R � ' �), es pot prescindir d’alguna de les variables i deixar

aquest cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

de la cel·la utilitzada en les simulacions (veure el punt d’annex 

seran més fiables.

El sistema que defineix el 

es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

 

 Vector d’estat i de variables

Un cop coneguda l’eina matemàtica per dur a terme les estimacions i deduir

moment de definir els vectors d’estat i de variables que resoldrà l’algoritme.

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència

larització en el circuit òptim RC

càrrega romanent a la cel·la. En concret, les variables seran 

(voltatge de polarització de concentració) i el SOC. Les equacions que les descriuen són:

 $�
 $�

Pel que fa a la resposta del voltatge als terminals de cel·la, l’expressió del cir�  $� �  $� ��$�, �$�, &$�, 

Com que la constant de temps 

), es pot prescindir d’alguna de les variables i deixar

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

de la cel·la utilitzada en les simulacions (veure el punt d’annex 

seran més fiables. 

El sistema que defineix el 

es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

Vector d’estat i de variables

matemàtica per dur a terme les estimacions i deduir

moment de definir els vectors d’estat i de variables que resoldrà l’algoritme.

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència

larització en el circuit òptim RC-Th que defineixen els processos dinàmics de la cel·la, així com el valor de 

càrrega romanent a la cel·la. En concret, les variables seran 

tzació de concentració) i el SOC. Les equacions que les descriuen són:

$�· R  $�·?��+S
$�· R  $�·?��+S

Pel que fa a la resposta del voltatge als terminals de cel·la, l’expressió del cir� �%� 	 i les variables faran referència a les variables internes del circuit elèctric 

, &$� i �), doncs tan 

Com que la constant de temps & està relacionada amb la resistència i la capacitància del conjunt RC 

), es pot prescindir d’alguna de les variables i deixar

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

de la cel·la utilitzada en les simulacions (veure el punt d’annex 

El sistema que defineix el vector d’estat 
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es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

Vector d’estat i de variables 

matemàtica per dur a terme les estimacions i deduir

moment de definir els vectors d’estat i de variables que resoldrà l’algoritme.

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència

Th que defineixen els processos dinàmics de la cel·la, així com el valor de 

càrrega romanent a la cel·la. En concret, les variables seran 

tzació de concentració) i el SOC. Les equacions que les descriuen són:

�+S à� ∆� �¤¶�¤

�+S à� ∆� �¨¶�¨
	
�· R 	
�

Pel que fa a la resposta del voltatge als terminals de cel·la, l’expressió del cir

i les variables faran referència a les variables internes del circuit elèctric 

), doncs tan á>%�B
està relacionada amb la resistència i la capacitància del conjunt RC 

), es pot prescindir d’alguna de les variables i deixar

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

de la cel·la utilitzada en les simulacions (veure el punt d’annex 

vector d’estat +, la sortida del sistema 
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es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

 

matemàtica per dur a terme les estimacions i deduir

moment de definir els vectors d’estat i de variables que resoldrà l’algoritme.

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència

Th que defineixen els processos dinàmics de la cel·la, així com el valor de 

càrrega romanent a la cel·la. En concret, les variables seran  $�
tzació de concentració) i el SOC. Les equacions que les descriuen són:

�¤â U %��$� Õ

�¨â U %��$� Õ
	
�·?� � ¢ã>��¶�

Pel que fa a la resposta del voltatge als terminals de cel·la, l’expressió del cir

i les variables faran referència a les variables internes del circuit elèctric > B, ∆J com �� 

està relacionada amb la resistència i la capacitància del conjunt RC 

), es pot prescindir d’alguna de les variables i deixar

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

de la cel·la utilitzada en les simulacions (veure el punt d’annex 

, la sortida del sistema 
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es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

matemàtica per dur a terme les estimacions i deduir

moment de definir els vectors d’estat i de variables que resoldrà l’algoritme.

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència

Th que defineixen els processos dinàmics de la cel·la, així com el valor de  $�  (voltatge de polarització electroquímica), 

tzació de concentració) i el SOC. Les equacions que les descriuen són:

Õ1 � �+S à�
Õ1 � �+S à�

¢ > �B∆�¶� ° %� 
Pel que fa a la resposta del voltatge als terminals de cel·la, l’expressió del cir

i les variables faran referència a les variables internes del circuit elèctric 

 poden ser simplificats a valors constants.

està relacionada amb la resistència i la capacitància del conjunt RC 

), es pot prescindir d’alguna de les variables i deixar-ne només les independents entre sí. En 

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

de la cel·la utilitzada en les simulacions (veure el punt d’annex C.2.2) les dades introduïdes a l’algoritme 

, la sortida del sistema � i el vector de variables 
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es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

matemàtica per dur a terme les estimacions i deduir-ne la resolució òptima, és el 

moment de definir els vectors d’estat i de variables que resoldrà l’algoritme. 

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència

Th que defineixen els processos dinàmics de la cel·la, així com el valor de 

(voltatge de polarització electroquímica), 

tzació de concentració) i el SOC. Les equacions que les descriuen són:

à� ∆� �¤¶�¤âÚ 

à� ∆� �¨¶�¨âÚ 

Pel que fa a la resposta del voltatge als terminals de cel·la, l’expressió del circuit equivalent és la fórmula 

i les variables faran referència a les variables internes del circuit elèctric 

poden ser simplificats a valors constants.

està relacionada amb la resistència i la capacitància del conjunt RC 

ne només les independents entre sí. En 

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

) les dades introduïdes a l’algoritme 

i el vector de variables 
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es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pr

ne la resolució òptima, és el 

Com a components del vector d’estat es tindran aquells elements de voltatge que fan referència a la p

Th que defineixen els processos dinàmics de la cel·la, així com el valor de 

(voltatge de polarització electroquímica), 

tzació de concentració) i el SOC. Les equacions que les descriuen són: 

âÚ  
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cuit equivalent és la fórmula 

i les variables faran referència a les variables internes del circuit elèctric 

poden ser simplificats a valors constants.

està relacionada amb la resistència i la capacitància del conjunt RC 

ne només les independents entre sí. En 

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

) les dades introduïdes a l’algoritme 

i el vector de variables 2 queda: 
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es detallen tots aquests procediments i tots els punts que segueixen els algoritmes en els seu pro-

ne la resolució òptima, és el 

a la po-

Th que defineixen els processos dinàmics de la cel·la, així com el valor de 

(voltatge de polarització electroquímica), 

 (4.20) 

 (4.21) 

 (4.22)   

cuit equivalent és la fórmula 

i les variables faran referència a les variables internes del circuit elèctric 

poden ser simplificats a valors constants. 

està relacionada amb la resistència i la capacitància del conjunt RC 

ne només les independents entre sí. En 

cas es decideix prescindir de les capacitàncies ja què gràcies a tenir una idea aproximada de la tau 

) les dades introduïdes a l’algoritme 

 



Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

 

 

 

 

4.1.3.4.3.

Malgrat tenir l’evolució de tots els components del vector d’estat i de variables, a l’hora de valorar si els 

resultats són correctes es farà ús únicament del valor SOC, que és allò que interessa conèixer.

Al ser un valor pe

pecte la iteració anterior serà de l’1 %, moment en el qual el valor del SOC dintre del vector d’estat 	
�·
crementant l’índex a 

 

El diagrama de blocs de l’
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4.1.3.4.3. Disseny de 

Malgrat tenir l’evolució de tots els components del vector d’estat i de variables, a l’hora de valorar si els 

resultats són correctes es farà ús únicament del valor SOC, que és allò que interessa conèixer.

Al ser un valor pe

pecte la iteració anterior serà de l’1 %, moment en el qual el valor del SOC dintre del vector d’estat 

·, serà el valor de sortida, aturant l’algoritme. En cas

crementant l’índex a 

 4@C3
El diagrama de blocs de l’
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Disseny de l’algoritme d’estimació del SOC

Malgrat tenir l’evolució de tots els components del vector d’estat i de variables, a l’hora de valorar si els 

resultats són correctes es farà ús únicament del valor SOC, que és allò que interessa conèixer.

Al ser un valor percentual i tenint en compte l’enorme exactitud requerida, el màxim error permès re

pecte la iteració anterior serà de l’1 %, moment en el qual el valor del SOC dintre del vector d’estat 

, serà el valor de sortida, aturant l’algoritme. En cas

crementant l’índex a L U 1. En resum:

 4@C3	òSJ%£ →
El diagrama de blocs de l’algoritme teòric seguint la resolució dual del FKPS
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ççç
è�+S à� ∆�&S�â

0 �+S0
�· R 
� 

2· R
l’algoritme d’estimació del SOC

Malgrat tenir l’evolució de tots els components del vector d’estat i de variables, a l’hora de valorar si els 

resultats són correctes es farà ús únicament del valor SOC, que és allò que interessa conèixer.

rcentual i tenint en compte l’enorme exactitud requerida, el màxim error permès re

pecte la iteració anterior serà de l’1 %, moment en el qual el valor del SOC dintre del vector d’estat 

, serà el valor de sortida, aturant l’algoritme. En cas

. En resum: 

→ ê 	í �33C3
=C �33C3

algoritme teòric seguint la resolució dual del FKPS
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â 0 0
�+S à� ∆�&STâ 00 1ëì
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l’algoritme d’estimació del SOC

Malgrat tenir l’evolució de tots els components del vector d’estat i de variables, a l’hora de valorar si els 

resultats són correctes es farà ús únicament del valor SOC, que és allò que interessa conèixer.

rcentual i tenint en compte l’enorme exactitud requerida, el màxim error permès re

pecte la iteració anterior serà de l’1 %, moment en el qual el valor del SOC dintre del vector d’estat 

, serà el valor de sortida, aturant l’algoritme. En cas

�33C3 R ï�ð¶ñ?�ð¶�33C3 R ï�ð¶ñ?�ð¶
algoritme teòric seguint la resolució dual del FKPS
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â ëìì
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B �  $� �  $� �
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l’algoritme d’estimació del SOC 

Malgrat tenir l’evolució de tots els components del vector d’estat i de variables, a l’hora de valorar si els 

resultats són correctes es farà ús únicament del valor SOC, que és allò que interessa conèixer.

rcentual i tenint en compte l’enorme exactitud requerida, el màxim error permès re

pecte la iteració anterior serà de l’1 %, moment en el qual el valor del SOC dintre del vector d’estat 

, serà el valor de sortida, aturant l’algoritme. En cas contrari, es procedirà a una nova iteració i

ï ?�ð¶ñóô�ð¶ñóô ï � 0,
ï ?�ð¶ñóô�ð¶ñóô ï � 0,

algoritme teòric seguint la resolució dual del FKPS
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Malgrat tenir l’evolució de tots els components del vector d’estat i de variables, a l’hora de valorar si els 

resultats són correctes es farà ús únicament del valor SOC, que és allò que interessa conèixer.

rcentual i tenint en compte l’enorme exactitud requerida, el màxim error permès re

pecte la iteració anterior serà de l’1 %, moment en el qual el valor del SOC dintre del vector d’estat 
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Cal tenir en compte que el valor de la sortida 

�· ≡
Per altra banda, les entrades al sistema en forma de mesura de voltatge, corrent i temperatura seran v

lors constants coneguts dura

mentre que l’algoritme segueix el pas temporal d’iteració 

pas temporal.

És per aquest mateix motiu que la sortida de l’algoritme, 

es suposa que el temps de càlcul és prou petit com per fer aquesta aproximació.

4.1.3.5.

4.1.3.5.1.

A partir de l’algoritme dissenyat, s

tor d’estat i de les variables a través del software Matlab.

4.1.3.5.2.

A partir de les dades de simulació aconseguides a partir del test corresponent (mètode i dades obting

des presents a l’annex

subprogrames realitzats segons arxius “.m” amb el programa Matlab versió R2007P (tot el programari 

detallat al punt d’annex 

La comparativa dels r

ferència de càrrega mesurada durant l’experimentació es representa en la següent gràfica:
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Resultats i conclusions
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Per altra banda, l’evolució de l’error en els 50 punts de mesura (valors positius per excés de valor de 

l’estimació respecte el valor real i negatiu per defecte) és la mostrada a continuació:
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Per altra banda, l’evolució de l’error en els 50 punts de mesura (valors positius per excés de valor de 

l’estimació respecte el valor real i negatiu per defecte) és la mostrada a continuació:
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Figura 4.11: SOC estimat i SOC re

Per altra banda, l’evolució de l’error en els 50 punts de mesura (valors positius per excés de valor de 

l’estimació respecte el valor real i negatiu per defecte) és la mostrada a continuació:

Figura 4.12: Evolució de l’error durant l’estimació dels valors de SOC
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: SOC estimat i SOC real durant els 50 punts de presa de dades
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Les línies vermelles representen el 5 % d’error per defecte i per excés. En concret, l’anàlisi dels punts que 

sobrepassen aquest límit es tradueix en la 

És a dir, que dels 50 punts de

ha 5 (un 10 % del total) que excedeixen la barrera de disseny d’error del 5 %. D’aquests només un sobr

passa el 6 %, fet que fa que els 4 punts restants es podrien considerar vàl

l’error de disseny al mencionat 6 %.

La conclusió principal és que l’algoritme funciona prou bé, ja què l’error mitjà de tot el procés resulta del 

2,415 %, un valor prou baix perquè el límit de disseny permès es troba al 5 %. 

que sí excedeixen el límit (els 5 punts comentats amb anterioritat), es considera un nombre a tenir en 

compte, malgrat que d’aquests només un excedeix el 6 % i, per tant, l’error no es dispara en cap m

ment.

4.2.

El diagram
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ment. 

4.2. BMS Global

El diagrama d’un BMS Global seria:
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Les línies vermelles representen el 5 % d’error per defecte i per excés. En concret, l’anàlisi dels punts que 

sobrepassen aquest límit es tradueix en la següent taula:
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Taula 4.2: Anàlisi de l’error en l’estimació del SOC
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2,415 %, un valor prou baix perquè el límit de disseny permès es troba al 5 %. 

que sí excedeixen el límit (els 5 punts comentats amb anterioritat), es considera un nombre a tenir en 

compte, malgrat que d’aquests només un excedeix el 6 % i, per tant, l’error no es dispara en cap m

BMS Global 

a d’un BMS Global seria: 

Inicialització

Finalització

SOC

Figura 4.13: Diagrama de blocs d’un BMS Global
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Les línies vermelles representen el 5 % d’error per defecte i per excés. En concret, l’anàlisi dels punts que 

següent taula:

Mitjana error absolut 

Error > 5 
Punts

% 

5 < Error < 6 
Punts

% 

Error > 6 
Punts

% 

: Anàlisi de l’error en l’estimació del SOC

presa de dades que consta la simulació de l’estimació dels valors de SOC, hi 

ha 5 (un 10 % del total) que excedeixen la barrera de disseny d’error del 5 %. D’aquests només un sobr

passa el 6 %, fet que fa que els 4 punts restants es podrien considerar vàl

La conclusió principal és que l’algoritme funciona prou bé, ja què l’error mitjà de tot el procés resulta del 

2,415 %, un valor prou baix perquè el límit de disseny permès es troba al 5 %. 

que sí excedeixen el límit (els 5 punts comentats amb anterioritat), es considera un nombre a tenir en 

compte, malgrat que d’aquests només un excedeix el 6 % i, per tant, l’error no es dispara en cap m

Equilibri dels mòduls 
formen la bateria

SOCmòdul SOCmòdul

Estimació
del SOF

: Diagrama de blocs d’un BMS Global
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Les línies vermelles representen el 5 % d’error per defecte i per excés. En concret, l’anàlisi dels punts que 

següent taula: 

 2,415 %

Punts 5 

10 

Punts 4 

8 

Punts 1 

2 

: Anàlisi de l’error en l’estimació del SOC

presa de dades que consta la simulació de l’estimació dels valors de SOC, hi 

ha 5 (un 10 % del total) que excedeixen la barrera de disseny d’error del 5 %. D’aquests només un sobr

passa el 6 %, fet que fa que els 4 punts restants es podrien considerar vàl

La conclusió principal és que l’algoritme funciona prou bé, ja què l’error mitjà de tot el procés resulta del 

2,415 %, un valor prou baix perquè el límit de disseny permès es troba al 5 %. 

que sí excedeixen el límit (els 5 punts comentats amb anterioritat), es considera un nombre a tenir en 

compte, malgrat que d’aquests només un excedeix el 6 % i, per tant, l’error no es dispara en cap m

uilibri dels mòduls que 
formen la bateria

…
mòdul SOCmòdul

Actualització 

: Diagrama de blocs d’un BMS Global
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Les línies vermelles representen el 5 % d’error per defecte i per excés. En concret, l’anàlisi dels punts que 

2,415 % 

: Anàlisi de l’error en l’estimació del SOC 

presa de dades que consta la simulació de l’estimació dels valors de SOC, hi 

ha 5 (un 10 % del total) que excedeixen la barrera de disseny d’error del 5 %. D’aquests només un sobr

passa el 6 %, fet que fa que els 4 punts restants es podrien considerar vàlids si s’augmenta el valor de 

La conclusió principal és que l’algoritme funciona prou bé, ja què l’error mitjà de tot el procés resulta del 

2,415 %, un valor prou baix perquè el límit de disseny permès es troba al 5 %. Pel que fa a aquells punts 

que sí excedeixen el límit (els 5 punts comentats amb anterioritat), es considera un nombre a tenir en 

compte, malgrat que d’aquests només un excedeix el 6 % i, per tant, l’error no es dispara en cap m

SOCbateria

mòdul

Actualització 
del SOH

: Diagrama de blocs d’un BMS Global 

Les línies vermelles representen el 5 % d’error per defecte i per excés. En concret, l’anàlisi dels punts que 

presa de dades que consta la simulació de l’estimació dels valors de SOC, hi 

ha 5 (un 10 % del total) que excedeixen la barrera de disseny d’error del 5 %. D’aquests només un sobr

ids si s’augmenta el valor de 

La conclusió principal és que l’algoritme funciona prou bé, ja què l’error mitjà de tot el procés resulta del 

Pel que fa a aquells punts 

que sí excedeixen el límit (els 5 punts comentats amb anterioritat), es considera un nombre a tenir en 

compte, malgrat que d’aquests només un excedeix el 6 % i, per tant, l’error no es dispara en cap m

bateria
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Pel que fa a aquells punts 

que sí excedeixen el límit (els 5 punts comentats amb anterioritat), es considera un nombre a tenir en 
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On es mostren les funcions de:

• Equilibri dels mòduls que conformen la bateria

mòduls basant

teix efecte de transferència de càrrega).

• Actualització de l’estat de salut (SOH)

canviar deg

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria.

• Estimació de l’estat de funcionalitat (SOF)

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

tat pel SOH.

4.2.1. 

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

4.2.2. 

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

dor, es solen tenir en compte aspectes com els f

tatge i l’autodescàrrega.

Una altra manera de definir

vital, tenint com a referència les seves característiques inicial

abans d’haver

Degut a què el SOH es mesura un cop ha començat a degradar

cants no especifiquen l’estat de salut perquè aquests només proporcionen bater

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 

recomanacions d’utilització.

On es mostren les funcions de:

Equilibri dels mòduls que conformen la bateria

mòduls basant-

teix efecte de transferència de càrrega).

Actualització de l’estat de salut (SOH)

canviar degut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mant

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria.

Estimació de l’estat de funcionalitat (SOF)

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

tat pel SOH. 

 Equilibri dels mòduls que formen la bateria

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

 Estat de salut (SOH, State Of Health)

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

dor, es solen tenir en compte aspectes com els f

tatge i l’autodescàrrega.

Una altra manera de definir

vital, tenint com a referència les seves característiques inicial

abans d’haver-la de substituir.

Degut a què el SOH es mesura un cop ha començat a degradar

cants no especifiquen l’estat de salut perquè aquests només proporcionen bater

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 

recomanacions d’utilització.

On es mostren les funcions de: 

Equilibri dels mòduls que conformen la bateria

-se en el Càlcul de potència (les cel·les que conformen un mòdul rebran el m

teix efecte de transferència de càrrega).

Actualització de l’estat de salut (SOH)

ut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mant

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria.

Estimació de l’estat de funcionalitat (SOF)

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

Equilibri dels mòduls que formen la bateria

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

Estat de salut (SOH, State Of Health)

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

dor, es solen tenir en compte aspectes com els f

tatge i l’autodescàrrega. 

Una altra manera de definir-ho seria que el SOH indica el punt al qual ha arribat la bateria en el seu cicle 

vital, tenint com a referència les seves característiques inicial

la de substituir. 

Degut a què el SOH es mesura un cop ha començat a degradar

cants no especifiquen l’estat de salut perquè aquests només proporcionen bater

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 

recomanacions d’utilització. 
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Equilibri dels mòduls que conformen la bateria

se en el Càlcul de potència (les cel·les que conformen un mòdul rebran el m

teix efecte de transferència de càrrega).

Actualització de l’estat de salut (SOH): La capacitat de la bateria i altres paràmetres poden 

ut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mant

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria.

Estimació de l’estat de funcionalitat (SOF)

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

Equilibri dels mòduls que formen la bateria

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

Estat de salut (SOH, State Of Health)

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

dor, es solen tenir en compte aspectes com els f

ho seria que el SOH indica el punt al qual ha arribat la bateria en el seu cicle 

vital, tenint com a referència les seves característiques inicial

Degut a què el SOH es mesura un cop ha començat a degradar

cants no especifiquen l’estat de salut perquè aquests només proporcionen bater

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 
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Equilibri dels mòduls que conformen la bateria: S’equilibren els valors de 

se en el Càlcul de potència (les cel·les que conformen un mòdul rebran el m

teix efecte de transferència de càrrega). 

: La capacitat de la bateria i altres paràmetres poden 

ut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mant

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria.

Estimació de l’estat de funcionalitat (SOF): Avalua si la bateria està en condicions d’oferir 

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

Equilibri dels mòduls que formen la bateria

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

Estat de salut (SOH, State Of Health)

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

dor, es solen tenir en compte aspectes com els factors de càrrega òptima, la resistència interna, el vo

ho seria que el SOH indica el punt al qual ha arribat la bateria en el seu cicle 

vital, tenint com a referència les seves característiques inicials o, equivalentment, quant de temps li resta 

Degut a què el SOH es mesura un cop ha començat a degradar

cants no especifiquen l’estat de salut perquè aquests només proporcionen bater

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 
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: S’equilibren els valors de 

se en el Càlcul de potència (les cel·les que conformen un mòdul rebran el m

: La capacitat de la bateria i altres paràmetres poden 

ut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mant

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria.

: Avalua si la bateria està en condicions d’oferir 

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

Equilibri dels mòduls que formen la bateria

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

Estat de salut (SOH, State Of Health) 

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

actors de càrrega òptima, la resistència interna, el vo

ho seria que el SOH indica el punt al qual ha arribat la bateria en el seu cicle 

s o, equivalentment, quant de temps li resta 

Degut a què el SOH es mesura un cop ha començat a degradar-se la bateria (posada en marxa), els fabr

cants no especifiquen l’estat de salut perquè aquests només proporcionen bater

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 
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: S’equilibren els valors de SOC dels diferents 

se en el Càlcul de potència (les cel·les que conformen un mòdul rebran el m

: La capacitat de la bateria i altres paràmetres poden 

ut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mant

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria.

: Avalua si la bateria està en condicions d’oferir 

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

Equilibri dels mòduls que formen la bateria 

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

actors de càrrega òptima, la resistència interna, el vo

ho seria que el SOH indica el punt al qual ha arribat la bateria en el seu cicle 

s o, equivalentment, quant de temps li resta 

se la bateria (posada en marxa), els fabr

cants no especifiquen l’estat de salut perquè aquests només proporcionen bateries noves i, en tot cas, el 

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 
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SOC dels diferents 

se en el Càlcul de potència (les cel·les que conformen un mòdul rebran el m

: La capacitat de la bateria i altres paràmetres poden 

ut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mant

nir la seguretat del sistema i obtenir així el màxim aprofitament del pack bateria. 

: Avalua si la bateria està en condicions d’oferir 

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apo

Els sistema és equivalent a la funció de balanç de cel·les dins un mòdul descrit en l’apartat d’annex 

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls.

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la sev

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indic

actors de càrrega òptima, la resistència interna, el vo

ho seria que el SOH indica el punt al qual ha arribat la bateria en el seu cicle 

s o, equivalentment, quant de temps li resta 

se la bateria (posada en marxa), els fabr

ies noves i, en tot cas, el 

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 
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SOC dels diferents 

se en el Càlcul de potència (les cel·les que conformen un mòdul rebran el ma-

: La capacitat de la bateria i altres paràmetres poden 

ut al pas del temps. Aquests han de ser constantment estimats per tal de mante-

: Avalua si la bateria està en condicions d’oferir un 

rendiment òptim segons els valors del SOC del conjunt bateria i el nivell de degradació apor-

 B.2.1, 

amb l’única diferència que en comptes de ser valors de SOC de les cel·les són els dels diferents mòduls. 

L’estat de salut, o SOH, és un indicador que reflecteix l’estat general en què es troba una bateria i la seva 

capacitat per satisfer les necessitats que se li requereixen en comparació amb una de nova degut a la 

degradació que pateixen les seves característiques amb el pas del temps. Per tal d’obtenir aquest indica-

actors de càrrega òptima, la resistència interna, el vol-

ho seria que el SOH indica el punt al qual ha arribat la bateria en el seu cicle 

s o, equivalentment, quant de temps li resta 

se la bateria (posada en marxa), els fabri-

ies noves i, en tot cas, el 

que faciliten són les condicions inicials de la bateria, el seu comportament de descàrrega estàndard i les 
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4.2.2.1.

Cap paràmetre que pot variar significativament amb els anys, com la im

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

la temperatura

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

de càrrega/descàrrega.

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ser introduïdes dins una memòri

cada per processos que puguin refinar les estimacions.

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

la capacitat i la pot

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

tència interna i la capacitat total.

El procediment per actualitz

me es prendrà, a més del propi SOC, el vector de variables 

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien:
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4.2.2.1. Actualització del SOH

Cap paràmetre que pot variar significativament amb els anys, com la im

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

la temperatura ambient, o interns, com el cas de la corrosió.

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

càrrega/descàrrega.

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ser introduïdes dins una memòri

cada per processos que puguin refinar les estimacions.

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

la capacitat i la pot

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

tència interna i la capacitat total.

El procediment per actualitz

me es prendrà, a més del propi SOC, el vector de variables 

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien:

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Actualització del SOH

Cap paràmetre que pot variar significativament amb els anys, com la im

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

ambient, o interns, com el cas de la corrosió.

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

càrrega/descàrrega. 

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ser introduïdes dins una memòri

cada per processos que puguin refinar les estimacions.

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

la capacitat i la potència, que són els indicadors més comuns per estimar el SOH. És per això que per a

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

tència interna i la capacitat total.

El procediment per actualitzar el SOH es durà a terme després de l’estimació del SOC. D’aquest algori

me es prendrà, a més del propi SOC, el vector de variables 

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien:
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Actualització del SOH

Cap paràmetre que pot variar significativament amb els anys, com la im

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

ambient, o interns, com el cas de la corrosió.

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ser introduïdes dins una memòria per facilitar

cada per processos que puguin refinar les estimacions.

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

ència, que són els indicadors més comuns per estimar el SOH. És per això que per a

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

tència interna i la capacitat total. 

ar el SOH es durà a terme després de l’estimació del SOC. D’aquest algori

me es prendrà, a més del propi SOC, el vector de variables 

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien:
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Actualització del SOH 

Cap paràmetre que pot variar significativament amb els anys, com la im

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

ambient, o interns, com el cas de la corrosió.

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

a per facilitar-ne el procés. L’anomenada ”experiència” pot ser modif

cada per processos que puguin refinar les estimacions. 

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

ència, que són els indicadors més comuns per estimar el SOH. És per això que per a

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

ar el SOH es durà a terme després de l’estimació del SOC. D’aquest algori

me es prendrà, a més del propi SOC, el vector de variables 

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien:
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Cap paràmetre que pot variar significativament amb els anys, com la im

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

ambient, o interns, com el cas de la corrosió. 

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ne el procés. L’anomenada ”experiència” pot ser modif

 

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

ència, que són els indicadors més comuns per estimar el SOH. És per això que per a

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

ar el SOH es durà a terme després de l’estimació del SOC. D’aquest algori

me es prendrà, a més del propi SOC, el vector de variables 2. 

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien:
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Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics 

Cap paràmetre que pot variar significativament amb els anys, com la impedància interna o la conductiv

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ne el procés. L’anomenada ”experiència” pot ser modif

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

ència, que són els indicadors més comuns per estimar el SOH. És per això que per a

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

ar el SOH es durà a terme després de l’estimació del SOC. D’aquest algori

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien:
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pedància interna o la conductiv

tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resu

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ne el procés. L’anomenada ”experiència” pot ser modif

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

ència, que són els indicadors més comuns per estimar el SOH. És per això que per a

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resi

ar el SOH es durà a terme després de l’estimació del SOC. D’aquest algori

El diagrama d’entrades i sortides del SOH i el seu procediment més detallat serien: 
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tat de la cel·la pot, per si sol, ser la base per predir el SOH de la cel·la. Els canvis en aquestes variables 

normalment com a resultat de fenòmens probablement més importants, ja siguin externs com canvis en 

Possibles característiques mesurables són la capacitat, la resistència interna, l’autodescàrrega, 

l’acceptació de càrrega, les capacitats de descàrrega per la mobilitat a l’electròlit o el número de cicles 

Aquests mesuraments i processaments complexos necessiten d’un microprocessador per aportar resul-

tats, on les condicions inicials i actuals així com l’experiència del comportament d’altres bateries han de 

ne el procés. L’anomenada ”experiència” pot ser modifi-

El canvi en la capacitat i la resistència a partir dels valors d’una cel·la nova proporciona la degradació en 

ència, que són els indicadors més comuns per estimar el SOH. És per això que per ac-

tualitzar l’estat de salut de les cel·les de la bateria s’estimaran aquestes dues característiques, la resis-

ar el SOH es durà a terme després de l’estimació del SOC. D’aquest algorit-
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Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

tan de la resistència com de la capacitat total inicials

cessos iteratius i conèixer el nivell percentual de degradació de la cel·la.

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

del SOC a temps 

el del punt anterior.

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

l’historial de funcionament de la bateria 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

les temperatures. A partir d’aquesta informació es pot estimar i representar el SO

trada al BMS en un “chip de memòria”, podent

4.2.2.1.1. 

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència inte

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real.

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

lent (�, �$�
gudes a la polarització , 

de la sortida de voltatge 

Les diferents equacions a tenir en compte per estimar el valor de la resistència són:

Equació que defineix el canvi de la resistència:

 

Sortida del sistema segons la opció FQPS

Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

tan de la resistència com de la capacitat total inicials

cessos iteratius i conèixer el nivell percentual de degradació de la cel·la.

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

del SOC a temps J per tal d’estimar la capacitat a 

el del punt anterior. 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

l’historial de funcionament de la bateria 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

les temperatures. A partir d’aquesta informació es pot estimar i representar el SO

trada al BMS en un “chip de memòria”, podent

 Estimació de la resistència interna (degradació de la potència)

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència inte

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real.

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

$� i �$�). L’estimació es farà únicament respecte el valor de 

gudes a la polarització , 

de la sortida de voltatge 

Les diferents equacions a tenir en compte per estimar el valor de la resistència són:

Equació que defineix el canvi de la resistència:

l sistema segons la opció FQPS

Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

tan de la resistència com de la capacitat total inicials

cessos iteratius i conèixer el nivell percentual de degradació de la cel·la.

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

per tal d’estimar la capacitat a 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

l’historial de funcionament de la bateria 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

les temperatures. A partir d’aquesta informació es pot estimar i representar el SO

trada al BMS en un “chip de memòria”, podent

Estimació de la resistència interna (degradació de la potència)

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència inte

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real.

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

L’estimació es farà únicament respecte el valor de 

gudes a la polarització , �$� i �$� ve implícit dins el valor dels voltatges 

de la sortida de voltatge � (al ésser  $�

Les diferents equacions a tenir en compte per estimar el valor de la resistència són:

Equació que defineix el canvi de la resistència:

l sistema segons la opció FQPS

�· =
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Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

tan de la resistència com de la capacitat total inicials

cessos iteratius i conèixer el nivell percentual de degradació de la cel·la.

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

per tal d’estimar la capacitat a 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

l’historial de funcionament de la bateria . Consisteix en l’enregistrament de la durada de cada període en 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

les temperatures. A partir d’aquesta informació es pot estimar i representar el SO

trada al BMS en un “chip de memòria”, podent-la descarregar quant sigui necessari.

Estimació de la resistència interna (degradació de la potència)

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència inte

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real.

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

L’estimació es farà únicament respecte el valor de 

ve implícit dins el valor dels voltatges 

 $� = �$� ' %$�

Les diferents equacions a tenir en compte per estimar el valor de la resistència són:

Equació que defineix el canvi de la resistència: 

�·¡�

l sistema segons la opció FQPS-AQ: 

= 
� (	
�� ,
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Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

tan de la resistència com de la capacitat total inicials per comparar

cessos iteratius i conèixer el nivell percentual de degradació de la cel·la.

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

per tal d’estimar la capacitat a J U 1 ja què s’haurà de comparar el valor de SOC amb 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

. Consisteix en l’enregistrament de la durada de cada període en 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

les temperatures. A partir d’aquesta informació es pot estimar i representar el SO

la descarregar quant sigui necessari.

Estimació de la resistència interna (degradació de la potència)

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència inte

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real.

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

L’estimació es farà únicament respecte el valor de 

ve implícit dins el valor dels voltatges 
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Les diferents equacions a tenir en compte per estimar el valor de la resistència són:
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Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

per comparar-les amb els valors resultants dels pr

cessos iteratius i conèixer el nivell percentual de degradació de la cel·la. 

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

ja què s’haurà de comparar el valor de SOC amb 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

. Consisteix en l’enregistrament de la durada de cada període en 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

les temperatures. A partir d’aquesta informació es pot estimar i representar el SO

la descarregar quant sigui necessari.

Estimació de la resistència interna (degradació de la potència)

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència inte

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real.

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

L’estimació es farà únicament respecte el valor de � perquè el de les resistències d

ve implícit dins el valor dels voltatges  $�
$� ' %$�). 

Les diferents equacions a tenir en compte per estimar el valor de la resistència són:
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Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

les amb els valors resultants dels pr

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

ja què s’haurà de comparar el valor de SOC amb 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

. Consisteix en l’enregistrament de la durada de cada període en 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

les temperatures. A partir d’aquesta informació es pot estimar i representar el SOH així com ser enregi

la descarregar quant sigui necessari. 

Estimació de la resistència interna (degradació de la potència)

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència inte

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real.

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

perquè el de les resistències d $�  i  $�  presents en l’expressió 

Les diferents equacions a tenir en compte per estimar el valor de la resistència són: 
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Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

les amb els valors resultants dels pr

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

ja què s’haurà de comparar el valor de SOC amb 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

. Consisteix en l’enregistrament de la durada de cada període en 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

H així com ser enregi

Estimació de la resistència interna (degradació de la potència) 

De cara a estimar la degradació de potència, s’estimarà el valor de la resistència interna i es valorarà 

l’error entre la sortida de voltatge del circuit equivalent de cel·la respecte el valor mesurat real. 

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiv

perquè el de les resistències d

presents en l’expressió 
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Cal tenir en compte que caldrà emmagatzemar de forma prèvia les dades d’una cel·la nova o estàndard 

les amb els valors resultants dels pro-

En l’algoritme referit a la degradació de la capacitat total caldrà també emmagatzemar el valor sortint 

ja què s’haurà de comparar el valor de SOC amb 

Un mètode alternatiu al fet servir en aquest projecte per especificar el SOH es basa en l’estimació usant 

. Consisteix en l’enregistrament de la durada de cada període en 

què la bateria està subjecta a un o varis paràmetres fora de toleràncies, com la intensitat, els voltatges o 

H així com ser enregis-

rna i es valorarà 

La resistència interna de la cel·la és la suma de totes aquelles que intervenen en el circuit elèctric equiva-

perquè el de les resistències de-

presents en l’expressió 
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on �·
que permet l’adaptació d’aquest valor. 

cel·la.

Error en l’estimació:

La predicció de 

es fa servir per adaptar el valor de 

l’estimació es formula com:

 

Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme.

En resum, es té que:

Inicialització (

 

 

Operativa (

•

 

 

•

•
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· és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 

que permet l’adaptació d’aquest valor. 

. 

Error en l’estimació:

a predicció de �·
es fa servir per adaptar el valor de 

l’estimació es formula com:

Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme.

En resum, es té que:

Inicialització (� =

Operativa (� = �

• Actualització temporal iterativa de 

• Estimació de la sortida:

• Actualització
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és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 

que permet l’adaptació d’aquest valor. 

Error en l’estimació: 

·  es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades 

es fa servir per adaptar el valor de 

l’estimació es formula com: 

Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme.

En resum, es té que: 

= �): 

�,�, . ..): 
Actualització temporal iterativa de 

Estimació de la sortida:

Actualització de l’error de mesura:
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és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 

que permet l’adaptació d’aquest valor. �·

es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades 

es fa servir per adaptar el valor de �·. És a dir, 

Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme.

�	

Actualització temporal iterativa de 

Estimació de la sortida: 

�¹· R 
� >
de l’error de mesura:
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és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 

·  és una estimació del voltatge de cel·la i 

es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades 

. És a dir, l’adaptació es durà a terme segons 

�· R Zñ?Z
Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme.

�	� R º	
C9Jé
3� R 0

Actualització temporal iterativa de l’estimació d’estat:

�	· R �	·?�
3· R � Zñ

>	
�� , ��B �
de l’error de mesura: 
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és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 

és una estimació del voltatge de cel·la i 

es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades 

l’adaptació es durà a terme segons 

?Z¹ñZñ  

Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme.

é	<�	2	¼  
0  

l’estimació d’estat: 

U 3·?� 

ñ?Z¹ñZñ  

B �  $� �  $� �
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és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 

és una estimació del voltatge de cel·la i 

es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades 

l’adaptació es durà a terme segons 

Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme.

� �·%�  

és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 

és una estimació del voltatge de cel·la i %� és el corrent de 

es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades 

l’adaptació es durà a terme segons �· � �¹

Un cop s’obté el valor de la resistència interna, es procedeix a trobar la seva degradació respecte el valor 

inicial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint de l’algoritme. 

81818181

és la resistència de la cel·la i es modela com un valor constant amb un procés de soroll fictici 3·
és el corrent de 

es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades �¹·  i l’error en 
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respecte el valor 
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· 

és el corrent de 

es compara amb el valor real mesurat de la cel·la i la diferència entre aquestes dades 

i l’error en 

) 

respecte el valor 

) 

) 
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L’error admissible serà del 5 %, tenint:

 

En el cas de que sigui un resultat òptim, s’actualitzarà

 

 

Gràficament, l’algoritme prendria la forma:

L’error admissible serà del 5 %, tenint:

En el cas de que sigui un resultat òptim, s’actualitzarà

Gràficament, l’algoritme prendria la forma:

L’error admissible serà del 5 %, tenint:

 4@C3	òSJ%£
En el cas de que sigui un resultat òptim, s’actualitzarà

Gràficament, l’algoritme prendria la forma:
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�·
L’error admissible serà del 5 %, tenint: 

SJ%£ → � 	í=C
En el cas de que sigui un resultat òptim, s’actualitzarà

�
����

Gràficament, l’algoritme prendria la forma: 
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R Zñ?Z¹ñZñ  

|�·| � 0,05
|�·| � 0,05

En el cas de que sigui un resultat òptim, s’actualitzarà la degradació (en %):

�� ≡ �	·  

��� R  �©¬«? � �©¬«
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¹

05 ⇒ �� ≡05 ⇒ L → L
la degradació (en %):

� 
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≡ �	·L U 1  

la degradació (en %): 
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4.2.2.1.2.

Per estimar la capacitat de cel·la, es pot formular un simple model de cel·la:
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Rt (dada de 
xt

Dades de l’algoritme 
d’estimació del SOC

SOC

4.2.2.1.2. Estimació de la capacitat (degradació de la capacitat total)

Per estimar la capacitat de cel·la, es pot formular un simple model de cel·la:
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Tt

Corba 
OCV

yk≡Vt

it

OCV

dada de 2t)

ades de l’algoritme 
d’estimació del SOC

SOCt

Figura 

Estimació de la capacitat (degradació de la capacitat total)

Per estimar la capacitat de cel·la, es pot formular un simple model de cel·la:

5
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Inicialització

Càlcul de l’error

Rˆk

Estimació de 
l’estat present

Rˆ0

Estimació de la 
sortida

yˆk

Rnova

Figura 4.15: Diagrama d’obtenció de la degradació de 

Estimació de la capacitat (degradació de la capacitat total)

Per estimar la capacitat de cel·la, es pot formular un simple model de cel·la:

�433

5· = 0 = 	
�

Modelització i disseny d’un sistema de bateries per vehicles elèctrics

Inicialització

Càlcul de l’error ek

Estimació de 
l’estat present

Estimació de la 
sortida

: Diagrama d’obtenció de la degradació de 

Estimació de la capacitat (degradació de la capacitat total)

Per estimar la capacitat de cel·la, es pot formular un simple model de cel·la:

�433·¡� = �433

	
�� � 	
��?
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k

Rˆk+1

Valor 
òptim

Sí

Actualització de 
la degradació 

(%)

Rt=R

Rt

: Diagrama d’obtenció de la degradació de 

Estimació de la capacitat (degradació de la capacitat total)

Per estimar la capacitat de cel·la, es pot formular un simple model de cel·la:

�433· + 3·  

?� + ¢ã(��)∆�
¶���ñ

°
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Valor 
òptim?

No

Actualització de 
la degradació 

(%)

Rˆk

: Diagrama d’obtenció de la degradació de potència

Estimació de la capacitat (degradació de la capacitat total)

Per estimar la capacitat de cel·la, es pot formular un simple model de cel·la: 

 

° %� + �· 

Propagació del 
vector d’estat
Rˆk+1=

Increment índex m
k→k

rk=

DegR

potència 

Estimació de la capacitat (degradació de la capacitat total) 

83838383

ropagació del 
vector d’estat

Rˆk+rk

Increment índex m
k→k+1

=-ek

DegRt
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83838383 

) 
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La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

és igual a zero per construcció. Amb el funcionament de l’algo

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

diferència es presenta com l’error d’estimació en valor absolut, es té que:

 

Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

error acceptable del 5 %, la iteració no convergirà fins assolir aques

seguirà mentre 

la següent iteració.

Un cop s’obté el valor de la capacitat total, es procedeix a trobar la seva deg

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment.

En resum: 

Inicialització (

 

 

 

Operativa (�

• Actualització temporal iterativa de l’estimació d’estat:

 

 

• Actualització de l’error de mesura (valors de SOC 

La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

és igual a zero per construcció. Amb el funcionament de l’algo

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

diferència es presenta com l’error d’estimació en valor absolut, es té que:

Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

error acceptable del 5 %, la iteració no convergirà fins assolir aques

seguirà mentre |�·| � 0
la següent iteració. 

Un cop s’obté el valor de la capacitat total, es procedeix a trobar la seva deg

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment.

Inicialització (� R �): 

� R �,�, . ..):
Actualització temporal iterativa de l’estimació d’estat:

Actualització de l’error de mesura (valors de SOC 

La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

és igual a zero per construcció. Amb el funcionament de l’algo

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

diferència es presenta com l’error d’estimació en valor absolut, es té que:

�·
Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

error acceptable del 5 %, la iteració no convergirà fins assolir aques0,05, afegint el valor de 

Un cop s’obté el valor de la capacitat total, es procedeix a trobar la seva deg

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment.

�433�� R

∆

): 

Actualització temporal iterativa de l’estimació d’estat:

Actualització de l’error de mesura (valors de SOC 
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La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

és igual a zero per construcció. Amb el funcionament de l’algo

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

diferència es presenta com l’error d’estimació en valor absolut, es té que:

R 	
��?� �
Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

error acceptable del 5 %, la iteració no convergirà fins assolir aques

, afegint el valor de �·
Un cop s’obté el valor de la capacitat total, es procedeix a trobar la seva deg

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment.

ºN�J%£4T%ó
á>%

∆J R 1	���CE
3

Actualització temporal iterativa de l’estimació d’estat:

�433�· R �433
3

Actualització de l’error de mesura (valors de SOC 
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La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

és igual a zero per construcció. Amb el funcionament de l’algo

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

diferència es presenta com l’error d’estimació en valor absolut, es té que:

� 	
�� � ¢ ã¶���
Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

error acceptable del 5 %, la iteració no convergirà fins assolir aques

· al valor de 

Un cop s’obté el valor de la capacitat total, es procedeix a trobar la seva deg

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment.

ó	<�	@4	T4S4T%J4J
>%�B R 1.0 

���CE R 1 3.600Å
3� R 0 

Actualització temporal iterativa de l’estimació d’estat:

�433�·?� U 3
3· R �·  

Actualització de l’error de mesura (valors de SOC sense estar en percentatge):
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La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

és igual a zero per construcció. Amb el funcionament de l’algoritme, el càlcul de 

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

diferència es presenta com l’error d’estimació en valor absolut, es té que: 

¢ ã>��B∆�¶���ñóô° %� 
Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

error acceptable del 5 %, la iteració no convergirà fins assolir aquest objectiu. Llavors, el procés iteratiu 

al valor de �433·  per trobar el valor de 

Un cop s’obté el valor de la capacitat total, es procedeix a trobar la seva deg

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment.

T4S4T%J4J	�E	£G

600Å �C3�� 

Actualització temporal iterativa de l’estimació d’estat: 

3·?� 

sense estar en percentatge):
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La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

ritme, el càlcul de 5· es compara amb el 

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

 

 

Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

t objectiu. Llavors, el procés iteratiu 

per trobar el valor de 

Un cop s’obté el valor de la capacitat total, es procedeix a trobar la seva degradació respecte el valor in

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment.

£G�	¼ 

sense estar en percentatge):
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La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 

es compara amb el 

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 

 

Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

t objectiu. Llavors, el procés iteratiu 

per trobar el valor de �433·¡�
radació respecte el valor in

cial de la cel·la abans que estigués en ús, que serà la informació sortint del procediment. 

 

sense estar en percentatge): 
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La segona equació és una reformulació de l’equació d’estat del SOC, de forma que el valor esperat de 5· 

es compara amb el 

valor conegut (zero) i la diferència es fa servir en l’actualització de l’estimació de la capacitat. Si aquesta 
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Observar que bones estimacions dels valors present i passat del SOC són necessàries i que, si es pren un 

t objectiu. Llavors, el procés iteratiu 

� per a 

radació respecte el valor ini-
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L’error admissible serà del 5 %, és a dir:

 

En el cas de que sigui un resultat òptim:

•

 

•

 

 

Gràficament, l’algoritme prendria la forma:
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L’error admissible serà del 5 %, és a dir:

En el cas de que sigui un resultat òptim:

• Substituir el valor del SOC a 

• Actualització de la degradació (en %):

Gràficament, l’algoritme prendria la forma:
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L’error admissible serà del 5 %, és a dir:

 4@C3

En el cas de que sigui un resultat òptim:

Substituir el valor del SOC a 

Actualització de la degradació (en %):

Gràficament, l’algoritme prendria la forma:
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�· R 	
�
L’error admissible serà del 5 %, és a dir: 

	òSJ%£ → Ó=C
En el cas de que sigui un resultat òptim: 

Substituir el valor del SOC a J � 1

Actualització de la degradació (en %):

��
Gràficament, l’algoritme prendria la forma:
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��?� � 	
�

Ó 	í ���� �=C ���� �

1 pel següent procediment de càlcul:

	
��?� ≡
Actualització de la degradació (en %): 

�433� ≡ �433�

����� R ¶����©¬«¶���
Gràficament, l’algoritme prendria la forma: 
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�� � ��H.Y��¶���

� 0,05 ⇒ �433
� 0,05 ⇒

pel següent procediment de càlcul:

	
��  

�433�·  

�©¬«?¶����¶����©¬«  
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¶���ñóô 

�433� ≡ �433�L → L U 1

pel següent procediment de càlcul: 

 

�433�·
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Càrrega màxima

(dada de 

4.2.2.1.3. 

A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 

(veure procés en detall a 

punt de la simulació del valor de les degradacions de potència i capacitat total.

Aquests valors s’obtenen a partir dels programes exposats a 

Càrrega màxima

SOCt
dada de xt)

Valor de SOC
a t-1

Figura 

 Resultats pa

A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 

(veure procés en detall a 

punt de la simulació del valor de les degradacions de potència i capacitat total.

Aquests valors s’obtenen a partir dels programes exposats a 

Carr̂ 0

valor de SOC a t

SOCt-1

Valor de SOC

it

Figura 4.16: Diagrama d’obtenció de la degradació de la capacitat total

Resultats partir de les dades del programa d’estimació del SOC

A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 

(veure procés en detall a C.3 i resultats referents al SOC a 

punt de la simulació del valor de les degradacions de potència i capacitat total.

Aquests valors s’obtenen a partir dels programes exposats a 
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rtir de les dades del programa d’estimació del SOC

A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 

i resultats referents al SOC a 

punt de la simulació del valor de les degradacions de potència i capacitat total.

Aquests valors s’obtenen a partir dels programes exposats a 
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rtir de les dades del programa d’estimació del SOC

A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 

i resultats referents al SOC a 4.1.3.5.2

punt de la simulació del valor de les degradacions de potència i capacitat total.

Aquests valors s’obtenen a partir dels programes exposats a C.4
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rtir de les dades del programa d’estimació del SOC

A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 

4.1.3.5.2), es pot obtenir el valor per a cada 

punt de la simulació del valor de les degradacions de potència i capacitat total.

C.4 i gràficament serien:
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A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 

), es pot obtenir el valor per a cada 

punt de la simulació del valor de les degradacions de potència i capacitat total. 
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A partir de les dades d’estat i de les variables obtingudes del programa d’estimació dels valors del SOC 
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Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

impliquen una entrega de potència més

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

C.2.1). Grans valors en la degra

intensitat de treball excessiva.

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

xim perquè aquest aspecte s’avalua amb el 

4.2.3.

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

com per fer front a les necessitats energètiques pròximes. El diagrama seria el 
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Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

impliquen una entrega de potència més

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

). Grans valors en la degra

intensitat de treball excessiva.

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

xim perquè aquest aspecte s’avalua amb el 

4.2.3. Estat de funcionalitat (SOF, State Of Function)

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

com per fer front a les necessitats energètiques pròximes. El diagrama seria el 
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Figura 4.17

Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

impliquen una entrega de potència més

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

). Grans valors en la degra

intensitat de treball excessiva.

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

xim perquè aquest aspecte s’avalua amb el 

Estat de funcionalitat (SOF, State Of Function)

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

com per fer front a les necessitats energètiques pròximes. El diagrama seria el 
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17: Valors de la degradació de potència (

Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

impliquen una entrega de potència més pobra.

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

). Grans valors en la degradació de capacitat poden indicar un risc per la bateria en el sentit d’una 

intensitat de treball excessiva. 

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

xim perquè aquest aspecte s’avalua amb el 

Estat de funcionalitat (SOF, State Of Function)

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

com per fer front a les necessitats energètiques pròximes. El diagrama seria el 
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: Valors de la degradació de potència (

Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

pobra. 

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

dació de capacitat poden indicar un risc per la bateria en el sentit d’una 

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

xim perquè aquest aspecte s’avalua amb el valor del SOC.

Estat de funcionalitat (SOF, State Of Function)

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

com per fer front a les necessitats energètiques pròximes. El diagrama seria el 
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: Valors de la degradació de potència (����
Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

dació de capacitat poden indicar un risc per la bateria en el sentit d’una 

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

valor del SOC. 

Estat de funcionalitat (SOF, State Of Function)

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

com per fer front a les necessitats energètiques pròximes. El diagrama seria el 
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����) i capacitat total (

Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

dació de capacitat poden indicar un risc per la bateria en el sentit d’una 

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

Estat de funcionalitat (SOF, State Of Function)

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

com per fer front a les necessitats energètiques pròximes. El diagrama seria el següent:
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Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuï

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

dació de capacitat poden indicar un risc per la bateria en el sentit d’una 

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny m

Estat de funcionalitat (SOF, State Of Function) 

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 

següent: 
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Pel que fa a la degradació de potència, els valors negatius indiquen el percentatge en què ha disminuït la 

resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a

dació de capacitat poden indicar un risc per la bateria en el sentit d’una 

En canvi no indica si la bateria s’aproxima al nivell mínim de càrrega de treball o al valor de disseny mà-

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 
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resistència interna respecte la d’una cel·la nova, mentre que els positius indiquen el percentatge en què 

ha augmentat. Els valors perillosos seran tots aquells on la degradació positiva sigui prou elevada, ja què 

Respecte els valors de la degradació de la capacitat total, indica el percentatge de pèrdua de capacitat 

respecte el valor d’una cel·la nova (en aquest cas s’ha agafat el valor obtingut gràcies al Test 1, detallat a 

dació de capacitat poden indicar un risc per la bateria en el sentit d’una 

à-

El BMS Global fa servir el SOF per indicar si la bateria es troba en un nivell de càrrega i degradació òptim 
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En aquest sentit, es defineixen tres tipus de resposta o senyal de sortida, depenent dels valors entrants 

de SOC, degradació de la 

El símbol 7  

En aquest projecte es fixa el seu valor en 0,05 (un 5 % respecte els límits). A més, es tenen com a límits 

de perillositat: 100 per a la de la potència (

del valor inicial; i 25 per a la de la 

fortes. 

Pel que fa al SOC, es definirà el valor que garanteix plena seguretat per la bateria (

85 %, un límit superior (

La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

càrrega estan arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria.

En aquest sentit, es defineixen tres tipus de resposta o senyal de sortida, depenent dels valors entrants 

de SOC, degradació de la 

  és el factor de seguretat referit als valors aportats pel SOH i es decideix de forma arbitrària. 

est projecte es fixa el seu valor en 0,05 (un 5 % respecte els límits). A més, es tenen com a límits 

de perillositat: 100 per a la de la potència (

del valor inicial; i 25 per a la de la 

Pel que fa al SOC, es definirà el valor que garanteix plena seguretat per la bateria (

85 %, un límit superior (	
�

La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

an arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria.

Figura 

En aquest sentit, es defineixen tres tipus de resposta o senyal de sortida, depenent dels valors entrants 

de SOC, degradació de la potència i degradació de la capacitat total:
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és el factor de seguretat referit als valors aportats pel SOH i es decideix de forma arbitrària. 

est projecte es fixa el seu valor en 0,05 (un 5 % respecte els límits). A més, es tenen com a límits 

de perillositat: 100 per a la de la potència (

del valor inicial; i 25 per a la de la capacitat total (

Pel que fa al SOC, es definirà el valor que garanteix plena seguretat per la bateria (	
����) del 95 % i un d’in

La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

an arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria.
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Figura 4.18: Diagrama de la funció SOF

En aquest sentit, es defineixen tres tipus de resposta o senyal de sortida, depenent dels valors entrants 

potència i degradació de la capacitat total:
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és el factor de seguretat referit als valors aportats pel SOH i es decideix de forma arbitrària. 

est projecte es fixa el seu valor en 0,05 (un 5 % respecte els límits). A més, es tenen com a límits 

de perillositat: 100 per a la de la potència (�������
capacitat total (

Pel que fa al SOC, es definirà el valor que garanteix plena seguretat per la bateria (

) del 95 % i un d’in

La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

an arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria.
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: Diagrama de la funció SOF

En aquest sentit, es defineixen tres tipus de resposta o senyal de sortida, depenent dels valors entrants 

potència i degradació de la capacitat total:
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és el factor de seguretat referit als valors aportats pel SOH i es decideix de forma arbitrària. 

est projecte es fixa el seu valor en 0,05 (un 5 % respecte els límits). A més, es tenen com a límits 

���), que serien aquells valor iguals o superiors al doble 

capacitat total (�������), que serien càrregues o descàrregues molt 

Pel que fa al SOC, es definirà el valor que garanteix plena seguretat per la bateria (

) del 95 % i un d’inferior (	
�
La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

an arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria.
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: Diagrama de la funció SOF 

En aquest sentit, es defineixen tres tipus de resposta o senyal de sortida, depenent dels valors entrants 

potència i degradació de la capacitat total: 
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és el factor de seguretat referit als valors aportats pel SOH i es decideix de forma arbitrària. 

est projecte es fixa el seu valor en 0,05 (un 5 % respecte els límits). A més, es tenen com a límits 

), que serien aquells valor iguals o superiors al doble 

), que serien càrregues o descàrregues molt 

Pel que fa al SOC, es definirà el valor que garanteix plena seguretat per la bateria (	
����) del 20 %.

La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

an arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria.
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és el factor de seguretat referit als valors aportats pel SOH i es decideix de forma arbitrària. 

est projecte es fixa el seu valor en 0,05 (un 5 % respecte els límits). A més, es tenen com a límits 

), que serien aquells valor iguals o superiors al doble 

), que serien càrregues o descàrregues molt 

Pel que fa al SOC, es definirà el valor que garanteix plena seguretat per la bateria (	
�
) del 20 %. 

La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

an arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria.
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En aquest sentit, es defineixen tres tipus de resposta o senyal de sortida, depenent dels valors entrants 
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), que serien aquells valor iguals o superiors al doble 

), que serien càrregues o descàrregues molt 
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La resposta “OK” seria aquella en què tots els valors fossin correctes. Quan retorni “Perill” donarà a e

tendre que, tot i que la bateria es troba encara en condicions òptimes, la seva vida útil o el seu estat de 

an arribant als límits preestablerts. Finalment, la “Alarma” es presenta davant valors perill

sos, ja sigui per un excés o dèficit de càrrega o per una degradació excessiva de la bateria. 
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Per poder distingir entre estats de càrrega o de degradació, la resp

l’alarma. Per exemple, en el cas de la resposta “Alarma”, el SOF podria especificar “Alarma de càrrega” o 

“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

híbrid, u

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a

On es recorda que:

•

•

•

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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Per poder distingir entre estats de càrrega o de degradació, la resp

l’alarma. Per exemple, en el cas de la resposta “Alarma”, el SOF podria especificar “Alarma de càrrega” o 

“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

híbrid, una degradació excessiva implica la substitució de la bateria.

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a

On es recorda que:

• Resposta “0” o dada correcta

• Resposta “1” o alarma baixa

troba en un rang correcte de treball

• Resposta “2” o alarma alta

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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Per poder distingir entre estats de càrrega o de degradació, la resp

l’alarma. Per exemple, en el cas de la resposta “Alarma”, el SOF podria especificar “Alarma de càrrega” o 

“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

na degradació excessiva implica la substitució de la bateria.

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a

On es recorda que: 

Resposta “0” o dada correcta

Resposta “1” o alarma baixa

troba en un rang correcte de treball

Resposta “2” o alarma alta

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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Per poder distingir entre estats de càrrega o de degradació, la resp

l’alarma. Per exemple, en el cas de la resposta “Alarma”, el SOF podria especificar “Alarma de càrrega” o 

“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

na degradació excessiva implica la substitució de la bateria.

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a

Figura 4.19: Resposta del SOF (gràfic i valors)

Resposta “0” o dada correcta: Dada correcta dins els paràmetres de seguretat

Resposta “1” o alarma baixa: Dada que està fóra dels límits de seguretat però que encara es 

troba en un rang correcte de treball

Resposta “2” o alarma alta: Dada que pot representar un perill pel sistema bateria

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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Per poder distingir entre estats de càrrega o de degradació, la resp

l’alarma. Per exemple, en el cas de la resposta “Alarma”, el SOF podria especificar “Alarma de càrrega” o 

“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

na degradació excessiva implica la substitució de la bateria.

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a

: Resposta del SOF (gràfic i valors)

: Dada correcta dins els paràmetres de seguretat

: Dada que està fóra dels límits de seguretat però que encara es 

troba en un rang correcte de treball 

da que pot representar un perill pel sistema bateria

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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Per poder distingir entre estats de càrrega o de degradació, la resp
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“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

na degradació excessiva implica la substitució de la bateria.

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a

: Resposta del SOF (gràfic i valors)

: Dada correcta dins els paràmetres de seguretat

: Dada que està fóra dels límits de seguretat però que encara es 

da que pot representar un perill pel sistema bateria

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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Per poder distingir entre estats de càrrega o de degradació, la resposta podria incloure la naturalesa de 

l’alarma. Per exemple, en el cas de la resposta “Alarma”, el SOF podria especificar “Alarma de càrrega” o 

“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

 

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a

: Resposta del SOF (gràfic i valors) 

: Dada correcta dins els paràmetres de seguretat

: Dada que està fóra dels límits de seguretat però que encara es 

da que pot representar un perill pel sistema bateria

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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l’alarma. Per exemple, en el cas de la resposta “Alarma”, el SOF podria especificar “Alarma de càrrega” o 

“Alarma de degradació”, ja que mentre les alarmes de càrrega influeixen en el funcionament del vehicle 

La resposta del SOF en els diferents punts de simulació seguint l’algoritme exposat a C.5 seria:

: Dada correcta dins els paràmetres de seguretat 

: Dada que està fóra dels límits de seguretat però que encara es 

da que pot representar un perill pel sistema bateria

De les dades es dedueix que durant la simulació el nivell de SOC era prou elevat però segur, mentre que 

la resistència interna ha patit un augment significatiu (senyal d’alarma tipus 2) durant un curt pe

la simulació (precisament aquell on l’error en l’estimació del SOC superava el 5 %, inclús el 6 %).
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El present projecte es pot dividir en dos grans blocs de treball, un dedicat a l’estudi de les bateries i el 

conseqüent procés 

cat al conjunt bateria, fent especial ressò al controlador BMS. Per aquest motiu, els dos principals obje

tius assolits són:

• Definir el model químic concret de cel·la qu

HEV així com tenir coneixement de la disposició genèrica adequada de les cel·les per formar 

un conjunt bateria

• Estudiar el controlador BMS i obtenir els programes per estimar el nivell de càrrega rom

nent o 

tir del valor de la resistència interna i la degradació de la capacitat total a partir de la capac

tat màxima) i el SOF (senyals de perillositat i d’alarma)

Les diferents 

• Estudiar els paràmetres generals de les bateries secundàries (o reversibles), el seu compo

tament, les reaccions que presenten les diferents tipologies químiques, les seves afect

i com acostumen a fallar

• Realitzar un estudi exhaustiu dels diferents tipus de bateries actuals i en desenvolupament

• Fer un estudi funcional i una taula QFD per tal d’obtenir una llista de candidates ordenada de 

més a menys òptimes per acabar escoll

• Conèixer com s’agrupen les diferents cel·les per formar el pack bateria

• Conèixer els diferents nivells de control del BMS, les seves funcions principals i com 

s’executen a partir de diagrames de blocs

• Aconseguir un model mate

ritme de resolució més adequats dins els filtres de Kalman (que resulta el mètode matemàtic 

escollit per a tal propòsit)

5   Conclusions
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un conjunt bateria

Estudiar el controlador BMS i obtenir els programes per estimar el nivell de càrrega rom

nent o SOC i el conjunt de variables del model d’estat, el SOH (degradació de potència a pa

tir del valor de la resistència interna i la degradació de la capacitat total a partir de la capac

tat màxima) i el SOF (senyals de perillositat i d’alarma)

Les diferents etapes dutes a terme per tal d’assolir tals objectius han sigut les següents:

Estudiar els paràmetres generals de les bateries secundàries (o reversibles), el seu compo

tament, les reaccions que presenten les diferents tipologies químiques, les seves afect

i com acostumen a fallar

Realitzar un estudi exhaustiu dels diferents tipus de bateries actuals i en desenvolupament

Fer un estudi funcional i una taula QFD per tal d’obtenir una llista de candidates ordenada de 

més a menys òptimes per acabar escoll

Conèixer com s’agrupen les diferents cel·les per formar el pack bateria

Conèixer els diferents nivells de control del BMS, les seves funcions principals i com 

s’executen a partir de diagrames de blocs

Aconseguir un model mate

ritme de resolució més adequats dins els filtres de Kalman (que resulta el mètode matemàtic 

escollit per a tal propòsit)
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Conèixer els diferents nivells de control del BMS, les seves funcions principals i com 

s’executen a partir de diagrames de blocs

Aconseguir un model matemàtic per estimar el SOC de cada cel·la a partir de la versió i alg

ritme de resolució més adequats dins els filtres de Kalman (que resulta el mètode matemàtic 

escollit per a tal propòsit) 
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Comentar que malgrat la tipologia de cel·la escollida presenta una elevada avantatge respecte les altres 

(conceptes econòmics a part), es pren consciència de que apareguin en un

tecnologies que millorin aquestes característiques, ja siguin les expressades en el projecte o d’altres i

novadores.

Pel que fa a la validació de l’algoritme del SOC, s’han observat un seguit de punts que sobrepassen el l

mit d

portament anòmal d’aquestes just en d’interval de punts de simulació on l’error excedeix el 5 % (en co

cret, per excés de valor). Aquest fet es veu corrobo

dència especialment en la zona indicada.

Una possible causa d’aquest comportament pot ser que al simplificar les dades experimentals de 2.400 

punts de la simulació completa a 50 els valors puguin veure’s

valors de voltatge en alguns punts d’aquest interval varien força de la tendència més suau mostrada en 

la simulació completa.

Aquesta reducció en els punts de simulació és degut a què amb un nombre major de p

informava a través d’una crida d’error que excedia el nombre màxim de crides a funcions, o programes 

“.m” permès, malgrat que es limités el número d’iteracions màxim. Per aquest motiu s’ha anat reduint el 

nombre de punts primer a 240 (un

s’han aconseguit resultats.

Per altra banda, també s’han assolit altres objectius secundaris com són:
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• Mostrar la varietat de vehicles elèctrics existents 

dibles de les bateries dedicades a les tres principals aplicacions dins el sector de 

elèctrica

• Estudiar les reserves dels principals materials de les cel·les del projecte i la possible probl

màtica existent derivat d’una possibl

• Compilar els diferents processos de reciclatge de bateries com les emprades en el projecte 

segons les empreses que els utilitzen, així com els processos que s’espera utilitzar en el futur 

(annex 
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De cara a ampliar el projecte pel que fa al controlador BMS, es creu que es pot treballar principalment 

en tres grans blocs:

Algoritme d’estimació del SOC:

Intentar treballar amb eines matemàtiques potents per intentar millorar l’algoritme d’estimació del SOC 

per observar el seu comportament davant simulacions llargues (com la inicialment prevista al projecte 

de 2.400 segons o més) i realitzar les modificacions que calguin per un correcte funcionament.

També seria interessant fer funcionar l’algoritme sempre a 

gar error d’estimació a cada iteració així com intentar validar l’algoritme amb simulacions dinàmiques 

tipus FUDS per corroborar els resultats

Un altre aspecte important seria el fet de realitzar un programa de 

corbes de voltatge en circuit obert (OCV) a diferents temperatures per ampliar el rang de treball de 

l’algoritme (és a dir, introduir la mesura de la temperatura en l’algoritme d’estimació del SOC).

En aquest sentit, ca

ment de dites corbes per no haver d’aproximar els valors en el cas en què la temperatura no coincideixi 

amb cap dels valors experimentats.

Resta de funcions del BMS

A més de l’

d’alarma a partir d’aquests dos (SOF), el BMS té més funcions en el control de la bateria en els seus dif

rents nivells de control, com són el balanç de càrrega, el 

intensitat.

També cal tenir presents també altres sistemes o components auxiliars al BMS que no s’han inclòs en 

l’abast del projecte però que segueixen formant part del sistema com poden ser:
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ment de dites corbes per no haver d’aproximar els valors en el cas en què la temperatura no coincideixi 
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Resta de funcions del BMS

A més de l’estimació del SOC, detectar la degradació de la bateria (SOH) i veure si hi ha algun tipus 

d’alarma a partir d’aquests dos (SOF), el BMS té més funcions en el control de la bateria en els seus dif

rents nivells de control, com són el balanç de càrrega, el 

intensitat. 
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l’abast del projecte però que segueixen formant part del sistema com poden ser:
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• Tot el seguit d

bracions i les pressions

• El sistema de comunicacions entre el BMS, la bateria, la resta dels sistemes complementaris 

descrits, la centraleta del vehicle, etc.

• El sistema de pres

superficial)

És per això que si es pretén obtenir un BMS complet, és necessari definir, dissenyar i implementar tots 

aquests sistemes i funcions descrits.

Altres aspectes del conjunt

Finalment, també es pot treballar en la part de disseny de la disposició tan de les cel·les que conformen 

els mòduls com de la dels mòduls dins el conjunt bateria, a més de la localització dels diferents sistemes 

electrònics, els sensors per obten

Per dur a terme aquests estudis, es creu imprescindible efectuar estudis tèrmics i d’optimització d’espai, 

així com treballar en els sistemes de ventilació o escalfament de la bateria segons resultats del Manag

ment Tèrmic per mantenir la calor del sistema sempre sota control.

Tot el seguit de sistemes de seguretat, amb especial atenció al tractament de la calor, les v
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