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Resum 

En aquesta memòria de treball de final de grau es pretén descriure el disseny i implementació d’un sistema de 

gestió de bateries per a una moto elèctrica. L’objectiu ha estat el de crear un sistema que permeti controlar les 

principals variables físiques de cada una de les cel·les que formen l’esmentada bateria. Per a fer-ho s’ha utilitzat 

un disseny modular i fàcilment adaptable a les diferents característiques de la bateria. El document conté una 

descripció de cada un d’aquests mòduls d’adquisició i les tècniques utilitzades per al processament d’aquestes 

senyals mitjançant un microcontrolador. El sistema es capaç de gestionar l’estat de les cel·les i informar 

d’anomalies. A més, durant el disseny s’ha tingut en compte la seva possible ampliació per tal de incloure 

comunicacions i actuació sobre les cel·les de forma fàcil i senzilla. 

El resultat és un equip fàcilment ampliable que permet adquirir mesures de 12 cel·les i genera informació sobre 

la tensió, intensitat, temperatura i resistència de cada una d’elles. 
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Resumen 

En esta memoria de trabajo de final de grado, se pretende describir el diseño y implementación de un sistema 
de gestión de baterías para una moto eléctrica. El objetivo ha sido el de crear un sistema que permita controlar 
las principales variables físicas de cada una de las celdas que conforman la mencionada batería. Para ello, se ha 
utilizado un diseño modular y fácilmente adaptable a las diferentes características que pueda tener dicha 
batería. El presente documento contiene una descripción de cada uno de estos módulos de adquisición y de las 
técnicas utilizadas para el procesamiento de estas señales mediante el uso de un microcontrolador. El sistema 
es capaz de gestionar el estado de las celdas e informar sobre posibles anomalías en el funcionamiento. 
Además, durante el diseño se ha tenido en cuenta la posible ampliación del sistema, para incluir 
comunicaciones y actuaciones sobre las celdas de forma fácil y sencilla. 
 
El resultado es un equipo fácilmente ampliable que permite adquirir medidas de 12 celdas y generar 
información sobre la tensión, intensidad, temperatura y resistencia de cada una de ellas. 
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Abstract 

This report, seeks to describe the design and implementation of a battery management system for an electric 

motorbike. The principal objective of this project is to create a system that allows controlling the main physical 

variables of each cell in a battery. To do this, a modular and easily adaptable design has been used. This document 

contains a description of each of these modules of acquisition and the techniques used for the processing of 

these signals using a microcontroller. The system can manage the state of the cells and report about possible 

anomalies in the operation. In addition, during the design the possible expansion of the system was considered, 

for example, to include communications and actions on cells in simple and easy way.   

 

The result is an easily expandable equipment that allows to collect measurements of 12 cells and generates 
information regarding the voltage, intensity, temperature and resistance of each one of them.  
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Glossari i Abreviacions emprades 

Battery Management System (BMS) : Sistema de gestió de bateries 

State of charge (SOC): Estat de la càrrega, percentatge durant la recàrrega de la cel·la. El 100% indica que la cel·la 

està totalment carregada. 

Depth of discharge (DOD): Es el complementari de l’anterior, percentatge de descarrega. Pot ser representat en 

ampers hora. 

State of Health (SOH): Estat de vida, mesura de l’estat general de la cel·la. És una variable sense unitats que 

parteix del 100% (quan la cel·la compleix totes les especificacions tècniques) i disminueix amb el pas del temps i 

els cicles de càrrega-descàrrega. 

Human-Machine Interface (HMI): S’anomenen així els subsistemes que permeten la interacció home-màquina. 

CI: Circuit integrat 

Analog-to-digital converter (ADC): Convertidor analògic-digital. Dispositiu electrònic que realitza la funció de 

convertir un senyal analògic en un digital. 

Light Emitting diode (LED): Component electrònic semiconductor que genera llum al circular per ell una 

intensitat. 

Liquid Crystal Display (LCD): Pantalla de cristall líquid. És un component de visualització que permet representar 

caràcters alfanumèrics.  

Datasheet: Nota tècnica del producte. 
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1. Introducció 

El sistema objecte d’aquest projecte és el sistema de gestió de bateries elèctriques, aplicat al seu ús 

per a bateries de vehicles elèctrics, en aquest cas concret el d’una motocicleta elèctrica.   

1.1. Origen del treball 

Aquest treball neix fruit de un concepte més global dins el projecte desenvolupat per l’equip ePowered 

Racing, que pretén desenvolupar un sistema eficaç de carrega i control de bateries, junt amb el 

desenvolupament del carregador que no forma part d’aquest treball.  

El projecte segueix la línia del compromís adoptat per l’escola, amb el desenvolupament i la mobilitat 

sostenible que ha estat implementada en l’actual pla d’estudis i activitats complementaries de la 

comunitat educativa de l’UPC. 

El disseny objecte d’aquest treball neix de dues premisses plantejades per l’estudiant alhora de escollir 

el sistema a desenvolupar: 

• La primera és la de buscar un sistema en el qual tingui un abast transversal amb les diferents 

branques de l’electrònica tractades durant el grau i a la vegada introduir-se en un sector 

punter, en auge, actual i amb futur no gaire tractat en l’àmbit actual.  

• La segona premissa era la voluntat de crear un equipament funcional, amb un objectiu utilitari 

clar. En aquest treball s’ha buscat la creació d’un prototip que, tot i ser una versió simplificada 

en mida, preu i dimensions de les variables controlades de l’equip real, en quan a funcionalitat 

realitzada ambdós equips no disten gaire.  

Així, un sistema de gestió de bateries complia amb aquesta voluntat. El sistema combina temes com la 

instrumentació, el processament de senyals, el control de processos (en aquest cas la carrega d’una 

bateria), l’electrònica de potencia i pot permetre la implementació de un sistema de comunicacions. 

Malgrat ser una simulació, l’equip resultant d’aquest treball té una possibilitat real de ser utilitzat en la 

integració dins els vehicles elèctrics de competició interuniversitària desenvolupats per els diversos 

grups de treball existents a l’escola. 

A part dels motius comentats al paràgraf anterior, un altre motiu d’importància durant l’elecció 

d’aquest treball és l’estreta relació que aquest té amb el compromís de l’escola amb el 

desenvolupament sostenible. Es considera que en aquest marc, un sistema d’aquestes característiques 

resulta cabdal en la lluita contra el problema global que representa el canvi climàtic degut a (d’entre 
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diversos factors) la pol·lució generada per la combustió de materials fòssils, especialment a la ciutat, 

degut a la importància d’aquest sistema en la necessària i inevitable expansió dels vehicles elèctrics. 

 

1.2. Objectius del treball 

Tal i com ja s’ha definit al capítol anterior, el projecte objecte d’aquest treball de final de grau té dos 

objectius bàsics: 

➢ El disseny d’un sistema de control de bateries elèctriques que realitzi la monitorització de 

l’estat de les bateries per a un vehicle elèctric el qual sigui configurable dins d’uns marges 

establerts per tal de que permeti la seva utilització en diferents aplicacions específiques en 

l’àmbit dels vehicles elèctrics o en d’altres on es requereixi de monitorització de cel·les. 

➢ L’elaboració d’un prototip funcional d’aquest sistema que permeti l’avaluació de les principals 

variables físiques d’un conjunt de cel·les (temperatura, voltatge i intensitat), amb les suficients 

eines per tal de ser utilitzada per a la simulació d’entorns reals. Aquest prototip té la funció de 

ser utilitzat per a la avaluació del sistema dissenyat i permetre  generar les suficients evidencies 

de la viabilitat de la solució proposada. També té la intenció de poder ser emprat com a 

plataforma per a desenvolupar posteriors millores en el sistema BMS (de les sigles en anglès 

de Battery Management System)  o d’altres basats en el control de les tres variables físiques 

descrites anteriorment. 

1.3. Abast del treball 

L’abast del projecte és el de l’adquisició de mesures per a tres variables físiques bàsiques de cada una 

de cadascuna de les cel·les que conjuntament formen una bateria. Partint d’aquestes, es realitzarà el 

seu processament per tal de determinar l’estat de la bateria conjuntament així com de cada una de les 

cel·les en particular. D’aquesta gestió es generarà un sèrie d’alarmes i dades les quals es representaran 

als perifèrics corresponents.   

Queden fora de l’abast d’aquest treball, tot i que s’ha tingut en compte per a una possible ampliació, 

l’emmagatzematge de les dades o la seva possible transmissió a altres sistemes del vehicle o el 

carregador de les bateries. 

També queden fora de l’abast tant el  disseny del carregador de la bateria, l’elecció de la cel·la a emprar 

o la bateria en si mateixa, tot i que d’aquesta ultima se’n realitzarà un disseny i prototip no real per tal 

de simular-la i poder generar els estímuls per al BMS. 
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2. Estat de l’art 

En aquest apartat es fa un recull de l’anàlisi previ al desenvolupament del BMS. 

L’auge de les energies renovables, així com de les polítiques de control de residus i emissions en els 

últims anys han fet que sistemes que tradicionalment han estat alimentats amb combustibles fòssils 

ara estiguin evolucionant cap a l’ús de sistemes menys nocius per el medi ambient.  

La font d’energia més utilitzada per a aquesta substitució és sens dubte l’elèctrica. Des de la seva 

aparició a principis del segle XIX ha presentat el que és també el seu principal problema: 

l’emmagatzematge. A dia d’avui la solució més emprada és la de les bateries de Ions de Liti (primera 

versió comercial el 1991) utilitzades inicialment per a mòbils (1), malgrat que n’existeixen de molt 

diversos materials.  

Amb les primers aplicacions d’aquest tipus de bateries, va aparèixer una nova necessitat: controlar el 

seu estat i la seva recàrrega. Per aquesta finalitat neix el BMS o sistema de gestió de bateries. 

Actualment els sistemes BMS solen ser desenvolupats de forma molt especifica per a la seva utilització 

en aplicacions concretes, presentant així un conjunt de funcions ampli i molt variat, depenent de les 

mencionades aplicacions. Alguns exemples de la capacitat de gestió d’aquest equips son els següents: 

• Monitorització: 

o Voltatge 

o Temperatura 

o State of Charge (SOC) 

o State of Health( SOH) 

o Intensitat elèctrica 

o Ventilació 

• Computació: 

Partint de de les mesures comentades anteriorment els BMS actuals realitzen una sèrie de 

controls tals com: 

o Màxima corrent de càrrega  

o Màxima corrent de descàrrega 

o Energia consumida des de l’última càrrega 

o Impedància interna de la cel·la 

o Número de cicles 

o Control de temperatura de les cel·les 



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA 

 

14   

o Etc. 

• Comunicacions: 

Actualment, els BMS es solen separar en hardware a nivell de cel·la i un nucli principal de 

control. També poden existir comunicacions amb elements externs com ordinadors o sistemes 

HMI. 

o Comunicacions sèrie entre el controlador principal i els subsistemes a nivell de cel·la 

o Bus CAN, utilitzat normalment en equips de vehicles. 

o Etc. 

• Protecció de les cel·les: 

La majoria de BMS solen protegir la bateria sobre la que fan el control impedint que aquesta 

treballi fora dels seus rangs d’operació com poden ser: 

o Impedir sobrecorrents 

o Impedir sobretensions durant el procés de recàrrega 

o Impedir tensions inferiors durant la descàrrega, especialment importants en les 

bateries de liti. 

o Increment o decrement excessiu de la temperatura 

o Detecció de contacte elèctric amb el xassís del vehicle   

o Desconnexió de la bateria mitjançant un relé 

• Optimització: 

o Regulació passiva de les cel·les (amb pèrdua d’energia) 

o Regulació activa de les cel·les (sense pèrdua d’energia) 

o Regulació de la corrent 

Com es pot apreciar, les possibilitats d’aquest tipus de sistemes són enormes, sobretot en aplicacions 

relacionades amb vehicles i sistemes mòbils. La complexitat i personalització requerides per aquestes 

aplicacions fa que habitualment la implementació d’aquests sistemes sigui quelcom car i selecte.  

Actualment el mercat d’aquest tipus de sistemes esta en augment degut a les condicions explicades 

anteriorment, tant és així que diverses empreses s’han llençat a fabricar circuits integrats amb diferents 

prestacions, a la taula de la següent direcció se’n pot veure un conjunt: (2). 
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3. Especificació tècnica i funcional 

La primera tasca a realitzar per tal de realitzar un disseny és la de definir el sistema que es vol 

desenvolupar, tenint en compte l’entorn de funcionament del producte final i terme partint de les 

necessitats plantejades per l’equip de la moto elèctrica. 

Per tal de establir aquests punts s’ha realitzat un anàlisis dels diferents productes existents al mercat i 

s’ha contactat amb l’equip de treball que està realitzant la moto elèctrica. 

Primerament s’han analitzat les principals funcions que es solen utilitzar en l’àmbit dels vehicles 

elèctrics  de les diferents possibilitats llistades al capítol anterior.  

S’ha detectat que una de les principals necessitats per a aquests vehicles és la de permetre 

implementar algun tipus de comunicació per tal de extreure la informació necessària per a tasques de 

manteniment o per a la interconnexió de l’equip amb altres elements del sistema. La comunicació més 

utilitzada en vehicles és el bus CAN, per tant, l’equip ha de poder incloure aquest tipus de comunicació. 

Una altre característica necessària és la de que l’equip sigui d’una mida reduïda degut a la manca 

d’espai del que disposa una moto. D’aquesta manera es tindrà present les dimensions a l’hora de 

dissenyar el BMS. 

En quant a les mesures, el BMS ha de permetre mesurar la tensió, intensitat i temperatura de cada una 

de les cel·les, tant en la carrega com en la descarrega, per tal de detectar qualsevol tipus d’anomalies 

que poguessin produir una falta d’energia al sistema motor. D’aquestes mesures el BMS ha de 

permetre realitzar un anàlisis i generar alarmes per a poder ser gestionades per als diferents equips 

que ho requereixin. 

Partint de les mesures citades en l’apartat anterior, el BMS ha de realitzar una estimació de paràmetres 

globals com poden ser el tant per cent de bateria restant o el temps restant per a la carrega complerta 

entre d’altres. 

Per tal d’allargar la vida de la bateria el BMS ha de poder determinar quines cel·les estan treballant en 

situacions desfavorables i, eventualment, actuar sobre elles per tal de revertir aquesta situació. 

Per poder permetre la interacció amb els usuaris del sistema, el BMS ha de disposar de elements per a 

la introducció i presentació de dades quan aquestes no poden ser gestionades per altres elements del 

vehicle. 
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Per tal de ajustar-se a l’aplicació final i tenir la capacitat de adaptar-se a variacions o modificacions de 

la bateria, el BMS ha de permetre la configuració dels diferents límits de les variables físiques de forma 

senzilla. També haurà de permetre modificar el número i tipus de variables mesurades. 

A més, i per tal de tenir la possibilitat de millora de l’equip, el disseny tindrà en compte la possible 

interacció amb altres sistemes complementaris com poden ser elements de memòria, o subsistemes 

que puguin ampliar les funcionalitats establertes com poden ser un real time clock o mòduls 

d’actuadors ( ventiladors per el control de temperatura o relés per a actuar sobre la carrega o la 

bateria). 

D’aquesta tasca es determinen els requeriments llistats al següent capítol. 
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4. Requeriments del sistema 

En aquest apartat es detallaran els requisits els quals s’hauran de implementar durant les posteriors 

fases de disseny. Aquests requeriments s’han dividit en diferents tòpics per tal de mantenir un control 

més acurat de l’estat de cadascun d’ells. També s’assignarà l’estratègia adoptada per al compliment 

d’aquests requisits, assignant-los a les diferents parts o subsistemes del BMS. 

De les activitats de recerca s’han extret (d’entre altres) els principals requeriments de l’equip, quedant 

aquests recollits en la següent taula: 

  

ID Descripció 

 ALARMES 

BMS-F-001 
Durant tot el cicle, el BMS generarà una informació d'alarma quant 
la tensió diferencial de qualsevol cel·la superi el valor màxim fixat 

BMS-F-002 
Durant tot el cicle, el BMS generarà una informació d'alarma quant 
la tensió diferencial de qualsevol cel·la disminueixi el valor mínim 
fixat 

BMS-F-003 
Durant tot el cicle, el BMS generarà una informació alarma quan la 
mesura de temperatura excedeixi el valor màxim fixat 

BMS-F-004 
Durant tot el cicle, el BMS generarà una informació alarma quan la 
mesura  de temperatura del conjunt de cel·les disminueixi  del 
valor mínim fixat 

BMS-F-005 
Durant el procés de descàrrega, el BMS generarà una informació 
alarma quan la intensitat de qualsevol cel·la superi el valor màxim 
fixat 

 Mesures 

BMS-F-006 El BMS mesurarà el voltatge de cada una de les cel·les 

BMS-F-007 
Les lectures de voltatge seran ajustables amb canvis de valors 
òhmics. 

BMS-F-008 El BMS mesurarà la intensitat de cada una de les cel·les. 

BMS-F-009 
Les lectures de intensitat seran ajustables amb canvis de valors 
òhmics. 

BMS-F-011 EL BMS mesurarà la temperatura de cada una de les cel·les 

BMS-F-012 
El rang de mesura de temperatura serà ajustable amb canvis de 
valors òhmics 
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BMS-F-013 
EL BMS podrà alimentar-se a través de les pròpies bateries que 
controla o  d’una dedicada exclusivament a ell. 

BMS-F-014 EL BMS podrà alimentar-se a través del programador Pickit 3 

 Gestió 

BMS-F-015 
El BMS salvarà l’estat de les variables de la bateria cada cop que 
hagi transcorregut un interval de temps constant i configurable.  

BMS-F-016 
El BMS serà capaç d’emmagatzemar com a mínim 2 estats anteriors 
en la seva pròpia memòria interna 

BMS-F-017 
El BMS disposarà de canal de comunicacions per a la transmissió 
del seu estat i del de la bateria. 

BMS-F-018 
El BMS transmetrà l’estat de cada cel·la cada cop que aquest sigui 
memoritzat a la memòria interna de l’equip. 

BMS-F-019 
 

El BMS serà capaç de transmetre les alarmes en temps real. 

 Requisits no funcionals 

BMS-NF-001 El disseny de l’equip minimitzarà el cost de producció en relació a 
altres solucions 

BMS-NF-002 El disseny del circuit imprès no serà superior a una àrea de 100x160 
mmm 

BMS-F-014 EL BMS podrà alimentar-se a través del programador Pickit 3 

BMS-NF-003 
El BMS disposarà de una pantalla LCD per a la visualització de 
informació 

BMS-NF-004 
El BMS disposarà de una sèrie de LED per tal de realitzar funcions 
auxiliars com la transmissió d’alarmes en mode degradat o la 
simulació de l’actuació sobre la matriu de LED 

Taula 4.1 Requeriments globals de l'equip 

A l’apartat de conclusions, al finalitzar el projecte, es realitzarà una valoració dels objectius assolits i 

s’avaluarà la implementació dels requisits descrits en aquesta taula així com d’altres de menor 

importància que no han estat explicats aquí. 

4.1. Requeriments associats a la bateria 

Aquest grup és el conjunt de requisits relacionats amb les característiques de les cel·les i les seves 

connexions. Han estat extrets de la bateria actualment utilitzada al vehicle elèctric mencionat 

anteriorment.  
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El model de cel·la seleccionat per a la bateria de la motocicleta és el 7799130L (3) , del qual a la següent 

taula  se’n presenten les principals característiques elèctriques a tenir en compte per el sistema de 

gestió: 

Model de la cel·la 
7799130L 

Material 
LiMn2O4 

Voltatge 

Max. 4.2V 

Mig 3.8V 

Min. 2.8V 

Capacitat 
8.2Ah 

Cicles 
1800 

Resistència interna 
<4mΩ 

Energia 
31.4Wh 

Màxima intensitat de càrrega (C-rate) 
3C 

Màxima  intensitat de descàrrega continua (C-rate) 
5C 

Pic màxim d’intensitat de descàrrega (C-rate) 
8C 

Rang de temperatures 

Càrrega 045ºC 

Descàrrega -20 55ºC 

 

D’aquesta taula se’n n’extreuen un subconjunt de requeriments per a les alarmes a contemplar per el 

BMS. 

4.2. Requeriments de gestió 

En aquest apartat s’agrupen els requeriments basats en la gestió de la informació extreta de les cel·les 

així com la informació d’averies, errors o alarmes que es poden generar durant tota la vida útil de 

l’equip. Aquest requeriments i les gestions que es deriven d’ells s’executaran de forma periòdica en un 

temps marcat empíricament durant les proves de l’equip. El motiu d’aquesta periodicitat es el fet que 

les variacions de les variables no seran excessivament brusques, si es realitzes una gestió per a cada 

cicle de programa, el temps d’execució d’aquest seria més elevat. A més, cal considerar el fet que la 

Taula 4.2 Característiques elèctriques de la cel·la 7799130L 
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gestió constant de la informació implica una quantitat de memòria molt més elevada i caldria 

qüestionar-se la necessitat de salvaguardar variacions petites. Per a la realització de les proves, s’ha 

escollit un temps de 30s entre cada un dels cicles de emmagatzematge i transmissió de dades ja que 

es considera un temps adequat per a mantenir un bon control de la bateria sense comprometre 

excessivament el rendiment de l’equip 

4.3. Requeriments no funcionals 

Aquest grup de requeriments, i els de l’apartat “no funcionals” de la Taula 4.1 formen el conjunt de 

objectius secundaris, o no compromesos amb el funcionament correcte de l’equip. L’anomenat grup 

inclou requisits de caràcter econòmic, tècnic i utilitari. El fet de no arribar a implementar de qualsevol 

d’aquests requisits no suposa un problema bloquejant sinó que pot ser argumentat i defensat. 
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5. Possibles solucions 

Un cop establert el primer anàlisis dels requisits del sistema, s’ha realitzat un estudi de les possibles 

solucions a adoptar per tal de resoldre aquests objectius. En aquest apartat es detallen algunes de les 

opcions plantejades tot analitzant els seus avantatges i inconvenients respecte a les altres opcions. 

5.1. BMS comercials 

La primera solució plantejada és la de utilitzar BMS comercials, un exemple d’aquest tipus de productes 

és el de Orion (4). Aquests elements són BMS molt complerts amb diferents interfícies per a un control  

total del sistema tal i com mostra la figura següent: 

 
Il·lustració 5.1 Interfícies d'un BMS comercial (font: www.orionbms.com) 

Aquesta doncs, seria aparentment la solució més robusta i efectiva. Per a una aplicació real segurament 

seria la més adient per implementar. ¿Així doncs, perquè no s’ha triat? La justificació és de caràcter 

econòmic i acadèmic: tot i les seves clares avantatges, es va considerar una opció poc acadèmica per a 

l’alumne a més, suposa un cost molt més elevat del previst per a aquest projecte.  

 

http://www.orionbms.com/manuals/pdf/wiring.pdf
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És descartat doncs, ja que suposaria el compliment total de l’objectiu d’aquest treball sense cap tipus 

de treball per part de l’estudiant.  Tot i això és altament recomanable per a la producció en cadena de 

vehicles elèctrics deixant només per a l’enginyer del sistema la interconnexió amb els altres elements 

mostrats a la Il·lustració 5.1 i permetent un control total de la bateria així com de la seva càrrega. 

 

5.2. Utilització de mòduls comercials 

L’altre possibilitat contemplada és la de partir de múltiples circuits integrats per a la monitorització de 

bateries ( per exemple (5), (6)) connectats a un processador central que es dediqués a l’anàlisi i control 

del diferents CI comentats. 

Aquesta possibilitat és troba en el punt mig entre la opció plantejada al punt anterior i el disseny 

complert del sistema. 

Com es pot veure aquest tipus de circuits integrats són especialment pensats per aplicacions de control 

de cel·les ja que ofereixen la possibilitat de monitorització i control de un cert numero de bateries, 

permet la seva interconnexió tant en sèrie, en cadena o en cascada, permeten l’ús de reguladors 

interns...  

Quedarien pendents la mesura de intensitat i la de temperatura, fàcilment resoltes amb altres 

subsistemes. 

Com es pot veure el sistema és complert. Les principals desavantatges trobades són l’elevat cost 

d’aquests xips i el fet que soluciona gran part de l’objectiu del projecte sense la intervenció de 

l’estudiant en el seu desenvolupament. 

Resumint, aquesta solució és totalment acceptable per el desenvolupament del gestor de bateries 

sense suposar un cost tant elevat com el d’un BMS comercial, però es descartada per no complir els 

objectius plantejats per a aquest projecte i per a tenir un cost superior al disposat a assumir. 
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6. Descripció i justificació del disseny adoptat 

6.1. Elecció del microcontrolador 

El primer element a determinar ha estat el microcontrolador, per a la seva elecció es va prendre la 

decisió de escollir la família dels PIC per diverses raons, de les que cal destacar el fet que disposen de 

convertidor analògic-digital integrat, la facilitat de trobar informació sobre aquests microcontroladors, 

ja que són utilitzats en gran varietat. 

Tenint en compte que la aplicació d’aquest BMS està pensat per a situar-se en un aparell elèctric aquest 

fet pot fer que l’equip estigui sotmès a gran quantitat de emissions no controlades. En aquest aspecte, 

els microcontroladors PIC ofereixen una bona resposta, superior a d’altres famílies (7).  

Un altre dels factors que cal destacar es que Microchip disposa per als seus usuaris algunes eines per a 

la programació, com son el Pickit (8) o l’entorn de programació Mplab (9). També cal destacar que 

aquesta família de µC ja ha estat emprada anteriorment en altres assignatures del grau, fet que suposa 

una gran avantatge de cara a la seva utilització per al present projecte. 

D’entre aquesta enorme família es va escollir el PIC16F1527 (10) degut a que, dels PIC de gamma mitja 

de 8 bits del mercat, era el que millor s’ajustava a les necessitats del sistema, sobretot en l’aspecte de 

disposar de fins a 30 entrades analògiques. 

6.1.1. Configuració dels ports 

 
Il·lustració 6.1 Diagrama dels ports del µC. (font: PIC datasheet (10)) 
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En aquest apartat es descriu el procés per a la configuració, lectura i escriptura als ports  del 

microcontrolador escollit. 

Una de les principals característiques dels microcontroladors PIC és la seva possibilitat d’utilitzar gran 

part dels ports tant per senyals digitals com per entrades analògiques, tal i com es mostra a la 

Il·lustració 6.1 

Els registres per a la configuració es mostren a continuació (vegeu nota al peu1): 

• TRISx: Aquest registre es el que permet escriure variables digitals al port. 

• PORTx: Aquest registre permet llegir els valors actuals del pin 

• LATx: Aquest registre permet llegir els valors guardats al latch  

• ANSELx: Aquest registre permet desactivar la entrada com a digital inhibint  el buffer al que es 

troba connectat 

Configuració d’entrada analògica 

• TRISx: Ha de mantenir-se en ‘1’ per tal de permetre la lectura analògica, inhabilitant així la 

escriptura del registre sobre el pin tal i com es pot apreciar a la Il·lustració 6.1. En cas contrari, 

el port es podria quedar funcionant com a entrada analògica i sortida digital. 

• ANSELx: Ha de mantenir-se a ‘1’ impedint així que la senyal arribi fins als perifèrics digitals i al 

bus corresponent. 

Configuració d’entrada-sortida digital 

• TRISx: Aquest registre és el que permetrà canviar d’entrada a sortida, escrivint o no el valor 

del latch corresponent al pin. 

• ANSELx: Ha de mantenir-se a ‘0’ deixant així que la senyal arribi fins als perifèrics digitals i al 

bus corresponent. 

• PORTx: Configurat com a lectura, llegeix el valor actual del pin (tenint el TRISx a ‘0’) traslladant-

lo al bus, configurat com a escriptura, realitza la mateixa funció que el LATx en mode 

escriptura. 

• LATx: Configurat com a lectura, llegeix el valor emmagatzemat al registre del pin, configurat 

com a escriptura, escriu el valor del bus al latch. 

                                                           

1 La ‘x’ minúscula de cada un dels registres descrits simbolitza el registre corresponent al port “x”.Cada un 

d’aquests registres té un bit associat a cada pin del port. : P.ex., el  bit 7 del registre ANSELA és el bit associat al 

pin A7. 
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A l’annex de codi es pot veure la utilització d’aquest registres per a configurar els ports del 

microcontrolador mitjançant les operacions descrites en aquest apartat. 

6.1.2. Interrupcions 

Un altre de les funcions del microcontrolador PIC 16F1527  utilitzades és la de les interrupcions. 

En aquest treball ha suposat un fet fonamental la seva implementació, tal i com es descriurà més 

endavant. Realitzen una funció bàsica per a controlar l’adquisició de mesures i per generar informació 

verídica. Dels mòduls interns d’interrupcions d’aquest microcontrolador, descrits a la nota tècnica del 

producte (10), els que han estat utilitzats són dos: l’ADC i el temporitzador. Com a possible ampliació 

de l’equip, també es planteja el seu  ús per a implementar les comunicacions amb els equips que pot 

interactuar el BMS. 

La justificació del seu ús es el de reduir els temps d’espera en la execució del programa, d’aquesta 

manera s’aconsegueix un equip més ràpid. Tal i com s’ha vist, el sistema disposa de una considerable 

quantitat de mesures analògiques, si aquestes es realitzessin mitjançant la tècnica del pooling, la qual 

es basa en consultar a cada cicle l’estat de l’ADC i actuar en conseqüència, el sistema introduiria retards 

i el temps necessari per a obtenir el valor de la mesura seria incert. En canvi, a l’utilitzar les 

interrupcions, s’obté una gestió més eficient d’aquest procés ja que el processament de les mesures 

es realitzarà immediatament al adquirir-les. 

D’altre banda, el fet d’emprar el temporitzador és vital per tal de aconseguir mesures acurades. En la 

gestió dels processos de càrrega i descarrega, és imprescindible  conèixer  el temps de mostreig de la 

senyal per tal d’establir aproximacions de en quin punt de carrega/descarrega es troba el sistema. 

Dades com l’estimació del temps restant per a la carrega completa,  el valor de la capacitat de la cel·la, 

la càrrega acumulada o l’anticipació a esdeveniments que puguin provocar danys al sistema serien 

impossibles sense operacions basades en integració o derivació. És conegut que la execució  d’aquestes 

operacions depèn fortament de l’interval de temps entre les mesures. Un temps desconegut o irregular 

provocaria estimacions errònies de l’evolució del sistema.  

Finalment, per a la lectura del valor del teclat, també s’ha utilitzat l’ús de les interrupcions. En aquest 

cas s’usa l’entrada de interrupció externa per a llegir el valor del teclat en aquell moment. Aquest fet 

provoca que la visualització de l’LCD (Liquid Crystal Diode) sigui molt més bona. 

Els registres associats a l’ús de les interrupcions són els següents: 



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA 

 

26   

 
Taula 6.1 Registre INTCON (font: PIC datasheet (10)) 

Aquest registre és necessari per tal de habilitar les interrupcions: de forma general (GIE=’1’), dels 

perifèrics com l’ADC o el temporitzador (PEIE=’1’) o dels interruptors externs (INTE=’1’). 

A més per al l’ADC i el temporitzador, s’hauran d’habilitar mitjançant el seu propi registre: ADIE=’1’ i 

TMR0IE=’1’. 
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6.1.3. Convertidor analògic-digital (ADC) 

 
Il·lustració 6.2 Diagrama de blocs de l'ADC (font: PIC datasheet (10)) 

Tal i com es mostra a la Il·lustració 5.1, el PIC16F1527 mesura fins a 30 entrades analògiques utilitzant 

el mateix ADC mitjançant l’ús de un multiplexor per a seleccionar cada un dels pins analògics i un cop 

realitzada la conversió, guarda als registres ADRESH i ADRESL els 10 bits resultants de la mencionada 

conversió. 

6.1.3.1. Registres associats a l’ADC 

Per a poder realitzar la configuració de l’adc es disposen de dos registres, els quals es mostren en les 

taules Taula 6.2 i Taula 6.3: 

 
Taula 6.2 Registre ADCON0(font: PIC datasheet (10)) 

 
Taula 6.3 Registre ADCON1 (font: PIC datasheet (10)) 

El subsistema ADC, permet diferents modes de funcionament, seleccionats amb l’escriptura dels 

registres descrits anteriorment: 
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• Canals: 

o Entrades analògiques 

o Temperatura del PIC16F1527 

o Sortida de voltatge de referencia 

• Voltatge de referencia 

o Vref+ 

o Vdd 

o FVR 2.048V 

o FVR 4.096V 

• Freqüència de conversió 

o Fosc/2 

o Fosc/4 

o Fosc/8 

o Fosc/16 

o Fosc/32 

o Fosc/64 

o FRC 

• Interrupció 

• Format del resultat 

o Alineat a l’esquerra 

o Alineat a la dreta 

Degut a la gran quantitat de mesures a realitzar per l’ADC s’ha optat per la utilització de l’ADC en mode 

d’interrupció, aconseguint així una millor eficiència, impedint que el programa es mantingui gran 

temps esperant la fi de les conversions. 

Per tal de configurar l’ADC en aquest mode, s’utilitzen els registres de interrupcions descrits 

anteriorment  a l’apartat 6.1.2 

A l’apartat 7.2 es presenta el diagrama funcional del mòdul ADC per al prototip i a l’annex del codi 

s’adjunta el codi generat. 

6.1.3.2. Selecció de la freqüència de conversió 

Primerament es selecciona la freqüència a la qual es volen realitzar les mesures, per a configurar aquest 

paràmetre s’utilitza la taula 16-1 del datasheet del microcontrolador (10): 
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Taula 6.4 Període del Clock de l'ADC vs Freqüències d’operació1 (font: PIC datashet (10)) 

De la Taula 6.4,partint del fet de que s’ha seleccionat un oscil·lador de 20MHz per maximitzar la 

velocitat del sistema, i tenint en compte que la fila de FRC es exclusiva per la conversió en mode 

d’hivernació, s’ha seleccionat Fosc/32 com a rellotge de l’ADC per ser el que disposa d’un període de 

conversió més curt. Cal d’estacar que el valor que apareix a la taula és el temps de conversió d’un bit i 

que la conversió completa requereix de 11.5 vegades aquest temps, tal i com s’indica a l’apartat 16.1.4 

del datasheet del microcontrolador(10). 

D’aquesta manera, s’ha determinat que els bits ADCS, del registres ADCON1 prendran el valor de 

“010”, establint-lo durant la inicialització del sistema. 

Partint d’aquestes dades s’ha establert una aproximació del cicle complert d’adquisició de les mesures: 

𝑇𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 = 𝑁º𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠 ∗ 11,5 ∗ 𝑇𝐴𝐷 = 496.8µ𝑠 (Eq. 6.1) 

Equació 6.1 Temps per a un cicle complert de mesures 

On: 

𝑇𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠= Temps total aproximat per a la mesura de totes les variables analògiques. 

𝑁º𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠= número de canals (12 de temperatura, 12 de tensió i 3 de intensitat) 27. 

𝑇𝐴𝐷= Temps d’adquisició d’1bit (Taula 6.4) 

 

                                                           

1 Les cel·les grises son freqüencies no recomenables. 
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6.1.3.3. Seqüencia de lectura. 

Com es mostra al diagrama de la Il·lustració 6.2, hi ha disponibles fins a 30 pins per a les mesures 

analògiques i dues mesures extres: la de temperatura interna, i la de un mòdul per a establir tensió de 

referencia.  

Per tal de seleccionar cada un d’aquests canals, el PIC16F1527 disposa d’un registre propi tal i com es 

pot apreciar al diagrama de la Il·lustració 6.2: el CHS. 

La seqüencia per a la conversió queda descrita en l’apartat 16.2.6  del datasheet(10): 

Primerament, es configura el port en qüestió per a la lectura analògica, tal i com s’ha descrit en l’apartat 

6.1.1 

• Pin en mode entrada (input o Tri-state): bit corresponent del registre TRISX=‘1’; 

• Pin en mode analògic: bit corresponent del registre ANSELX=‘1’; 

• Es s’inhabiliten les resistències de pull-up. 

Seguidament es configura l’ADC : 

• Es seleccionarà la freqüència de conversió tal i com s’ha explicat a l’apartat anterior; 

• Es selecciona el voltatge de referencia, en aquest cas el d’alimentació, mitjançant els bits 

ADPREF del registre ADCON1 (Taula 6.3) ADREF= ‘00’; (Es selecciona la tensió d’alimentació) 

• Es selecciona el canal mitjançant els bits CHS del registre ADCON0 (Taula 6.2), aquest es va 

variant depenent de la mesura que s’està realitzant; 

• s’habilita l’ADC mitjançant el bit d’enable ADON del registre ADCON0 (Taula 6.2), situant-lo a 

‘1’; 

El següent pas serà el d’habilitar la interrupció de l’ADC tal i com s’ha explicat en l’apartat 6.1.2. 

Finalment, un cop la conversió s’hagi completat, l’ADC netejarà el bit “conversion in progress” 

(GO/DONE), el flag ADIF d’interrupció es situarà a ‘1’ i els valors dels registres ADRESH i ADRESL 

s’ompliran amb el resultat de la conversió. Per acabar es netejarà el flag i es seleccionarà el següent 

canal. 

6.1.3.4. Resolució 

A continuació es realitza una justificació del càlcul de resolució emprat en les mesures exposades en 

els següents apartats 6.4, 6.5 i 6.6: 



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA   

  31 

Per tal de realitzar aquest estudi, es parteix de la funció de transferència mostrada a la figura 16-5 del 

datasheet del microcontrolador: 

 
Il·lustració 6.3 Funció de transferència de l'ADC (font: datasheet(10)) 

De la Il·lustració 6.3, sabent que el rang de tensió va de 0 a 5volts i sabent el rang de l’ADC (10 bits) 

s’obté el valor mitjançant les següents equacions: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡
(

𝑉
𝑏𝑖𝑡

)
=

𝑉𝑟𝑒𝑓+ − 𝑉𝑟𝑒𝑓−

3𝐹𝐹ℎ − 1
=

5 − 0

1024 − 1
= 4,88[𝑚𝑉

𝑏𝑖𝑡⁄ ] (Eq. 6.2) 

Equació 6.2 Sensibilitat ideal de l'ADC 

Aquest valor, però, no és realment cert degut a que, tal i com apareix a la  Il·lustració 6.3, per als valors 

pròxims a les tensions d’alimentació l’ADC varia les seves característiques: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,5 ∙ 𝐿𝑆𝐵 = 0,5 ∙ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 = 2.44𝑚𝑉 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑟𝑒𝑓+ − 1.5𝐿𝑆𝐵 = 5 − (1,5 ∙ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡) = 4,99268𝑉 

Taula 6.5 Valors límit de l'ADC  

A partir d’aquestes dades s’extreu també el valor de resolució mínima, en aquest cas de 2.44mV i la 

seva incertesa es d’1 bit. 

Posteriorment es realitzarà un anàlisis específic per a cada una de les diferents mesures realitzades. 
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6.2. La Bateria 

El sector dels vehicles elèctrics està en expansió tot i que encara no s’ha consolidat. Tal i com s’ha 

explicat anteriorment a l’estat de l’art, les bateries juguen un paper important en l’autonomia 

d’aquests vehicles i en conseqüència són un dels factors amb més interès comercial per part de les 

empreses. És per això que la informació cercada és poc concreta i molt variada entre les diferents 

empreses. A la bibliografia es poden consultar diferents pàgines de fabricants de vehicles elèctrics 

utilitzades per tal de dimensionar les bateries d’aquest projecte. 

Al no formar part del projecte, s’ha dissenyat el sistema per que aquest sigui adaptable a diferents 

bateries, tal i com es podrà veure als següents apartats. Tanmateix, per a poder realitzar un prototip 

del sistema i poder provar l’equip s’ha considerat una bateria de 48V formada per unions de cel·les 

(simulades amb condensadors electrolítics) de 12 V i 5mA. 

El disseny d’aquesta part del sistema, tal i com s’ha explicat anteriorment, no forma part de l’objectiu 

d’aquest projecte, ja que està plantejat per cobrir la necessitat existent a l’equip de l’escola que esta 

desenvolupant la moto elèctrica. 

Malgrat això, cal tenir present que el sistema tractat en aquest projecte no té sentit sense una bateria 

sobre la qual executar la gestió, és per aquest motiu que s’ha de tenir en compte. Tot i no realitzar-se 

el seu disseny, si que és necessari tenir-la sempre present per a la realització del BMS. 

És per aquest motiu que s’ha realitzat una bateria de condensador per simular la bateria, creant així 

una simulació de les variables de camp a mesurar i controlar. El motiu d’utilitzar els nombrats 

condensadors és el fet que són capaços d’emmagatzemar energia, tot i que no responguin de la 

mateixa manera que hi fa una cel·la química. En concret, la placa de simulació és la següent: 
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Il·lustració 6.4 Esquema del banc de condensadors 

Tal i com es pot veure, cada cel·la descrita anteriorment s’ha modelat com un condensador electrolític 

de 10000uF i voltatge superior a 48V als quals s’hi ha afegit en paral·lel una resistència de alt valor 

òhmic per tal de compensar les toleràncies dels condensadors. 

Com es pot apreciar, per al càlcul dels valors límits i la anàlisis temporal d’aquest circuit es poden fer 

algunes suposicions: 

• Les resistències en paral·lel a cada cel·la, al ser considerablement més grans que la resistència 

sèrie de la matriu, no tenen un impacte important en el temps de carrega del sistema. 

• Les resistències sèrie a cada una de les branques, provoquen una caiguda de tensió quasi 

nul·la. 

• Al ser les cel·les i les seves resistències del mateix valor, la tensió es repartirà de forma 

equitativa entre elles. 

Un cop realitzades aquestes suposicions, i tenint en compte l’associació de condensadors, es 

determina: 
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𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3 ∙ 𝐶𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎 = 3 ∙
𝐶𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎

4
= 7,5𝑚𝐴 (Eq. 6.3) 

Equació 6.3 Simplificació dels condensadors 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 4 ∙ 𝑅𝑠è𝑟𝑖𝑒 ∙ 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4 ∙ 10 ∙ 103 ∙ 7,5 ∙ 10−3 = 300 𝑠 (Eq. 6.4) 

Equació 6.4 Estimació del temps de càrrega 

A l’annex de simulacions es poden visualitzar els resultats de la simulació i la corroboració dels valors 

obtinguts. 

Paral·lelament s’ha disposat d’una sèrie de connectors per tal de poder transportar al BMS les variables 

elèctriques a mesurar segons els requeriments descrits anteriorment. 

A continuació es descriuen els terminals així com la corresponent funcionalitat i  la nomenclatura 

utilitzada per a codificar les variables/senyals. 

6.2.1. Connectors 

Durant el procés de disseny, i degut a la gran quantitat de variables adquirides, s’ha detectat la 

necessitat d’establir un mètode per permetre el control a l’hora de crear els esquemàtics així com el 

disseny software. 

La nomenclatura utilitzada per als connectors  és la següent: 

La primera lletra indica el tipus de variable mesurada. 

El primer nombre representa la branca de la cel·la a mesurar 

El segon nombre representa la posició de la cel·la mesurada partint de la de potencial més baix. 

La següent lletra  indica que la variable és o prové de les bateries i el signe si és el terminal positiu o 

negatiu. 

A continuació es mostra un exemple per a la seva comprensió: 

T22_B+ 

Tipus de variable   Branca    Cel·la     Localització Terminal 
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D’aquesta manera, la variable T22_B+ indica que es tracta de una mesura de temperatura, prové de la 

tercera cel·la, és a dir la situada entre els 24 i els 36V a plena carrega, de la tercera branca i està 

connectada al càtode del díode corresponent. 

Amb el mètode exposat, s’aconsegueix mantenir identificada cada una de les mesures durant el 

desenvolupament del disseny i permet la creació d’un codi de programa clar, minimitzant així els errors 

que es puguin generar i reduint el temps necessari per a la implementació del disseny. 

6.2.1.1. Terminal TEMP 

Tal i com hem pogut veure als requeriments, un d’ells és el de mesurar la temperatura de cada una de 

les cel·les. Per tal de fer-ho s’ha disposat del següent terminal: 

 
Il·lustració 6.5 Connector TEMP 

En aquest terminal es connectaran les entrades per a la mesura de la temperatura del BMS a cada una 

de les cel·les. Com a sensor s’utilitzarà un díode d’ús general connectat entre els dos terminals amb 

polarització inversa. 

6.2.1.2. Terminal VOLTAGE 

 
Il·lustració 6.6 Connector de voltatges 
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Aquest terminal és l’encarregat de transmetre els valors de potencial elèctric al sistema de gestió de 

bateries. A més se li han afegit els contactes d’on s’alimentarà el sistema (48V) i el voltatge de 

referència (GND). La nomenclatura utilitzada és la següent: 

La primera xifra indica la branca on està situada la cel·la en qüestió. 

La segona xifra indica el nivell de potencial mesurat ( el nivell 0 està reservat a les mesures de intensitat 

com es veurà més endavant). 

6.2.1.3. Terminal CHARGE_CTRL 

Aquest terminal no ha està desenvolupat al moment de realitzar aquesta memòria, tanmateix s’ha 

cregut convenient realitzar-ne una breu explicació. Està pensat per transmetre les variables de control 

dels transistors associats a cada una de les cel·les per a realitzar un balanç passiu. Aquesta tècnica 

consisteix en descarregar les cel·les més carregades a través d’una resistència. És el mètode més senzill 

de balanç ja que suposa una pèrdua d’energia i com a conseqüència augmenta lleugerament el temps 

de càrrega del sistema  

 
Il·lustració 6.7 Connector per als transistors 

6.2.1.4. Terminal POWER 

 
Il·lustració 6.8 Connector PWR 

L’últim connector, i també el més senzill és el d’alimentació, responsable de aportar l’energia al banc 

de cel·les. En el cas del prototip es realitzarà una connexió directa amb una font d’alimentació contínua 

de 48V. En una aplicació real, aquesta energia seria aportada pel carregador de la bateria en qüestió el 

qual adaptaria l’energia subministrada segons els resultats de l’anàlisi provinent del BMS. 



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA   

  37 

6.3. Sistema de alimentació 

Per a l’alimentació del sistema de gestió de bateries s’han utilitzat dos reguladors de tensió: LM7805 i 

LM7812(11) El primer proporciona una tensió apta per l’alimentació de circuits a 5 volts i el segon a 12. 

A més, per tal de minimitzar la rissada d’aquests valors i per a evitar que els reguladors oscil·lin al rebre 

alimentació, s’han col·locat tant a l’entrada com a la sortida de cada un d’ells dos condensadors, un 

ceràmic i un electrolític   de 100nF i 10uF respectivament. Tal i com es pot veure a la il·lustració següent: 

 
Il·lustració 6.9 Sistema d'alimentació 

 

6.4. Mesura de tensió 

Per a la monitorització de l’estat de la bateria és fonamental la mesura de la diferència de potencial 

entre els dos terminals de cada una de les cel·les que la componen. Les possibles solucions que van 

aparèixer són les següents: 

La solució adoptada ha estat la de ajustar per a cada mesura un divisor de tensió el qual permet obtenir 

una mesura d’amplitud menor en relació amb la massa del circuit.  

Tot i que per la maqueta presentada no es va implementar, es va considerar la utilització de solucions 

que permetessin l’aïllament de la mesura del circuit de la bateria. Aquesta separació, tot i que no és 

necessària per a bateries de poca potencia, en el cas de bateries que poguessin subministrar corrents 

i voltatges elevats permetria minimitzar la influència de la mesura. Alguns exemples de les solucions 

esmentades són els commutadors de carga o els amplificadors de doble alimentació.  Per al prototip 

es va optar per utilitzar seguidors de tensió que simularien aquests components ja que permeten una 

tensió al punt mig del divisor que no es veu afectada per la realització de la mesura. 

Com es pot veure a la Il·lustració 5.1 s’ha decidit alimentar els amplificadors a 12 volts per tal de millorar 

les condicions de saturació, d’aquesta manera, s’obté un millor resultat quan les mesures s’apropen 

als 5v. Es va contemplar la possibilitat de establir el mateix per a l’alimentació negativa, però es va 

descartar pel fet de no ser tant critica la mesura de 0 Volts ja que físicament es produirà durant la 
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descarrega, d’aquesta manera el BMS detectaria els 0 volts abans de que la bateria estigués totalment 

descarregada, cosa que millora el seu rendiment. 

 
Il·lustració 6.10 Mesures de tensió en una branca 

Cal destacar que la opció emprada es perfectament vàlida per al seu ús en el BMS real. L’únic 

inconvenient possible es troba en limitar la corrent entrant al divisor de tensió, ja que podria produir 

una sobrecorrent a l’entrada dels amplificadors o bé un consum excessiu del divisor1. 

 
Il·lustració 6.11 Divisor de tensió 

                                                           

1 Es recomana afegir seguidors de tensió a l’entrada de cada mòdul per tal de impedir sobreconsums o 

comportaments que puguin destruir l’equip. 
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D’aquesta manera, partint de la anterior il·lustració s’han dimensionat les resistències de la següent 

manera: 

𝑅1 = 𝑅2 ∙
𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 − 𝑉𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎

𝑉𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎
 (Eq. 6.5) 

Equació 6.5 Equació pel dimensionat de resistències a les mesures de tensió 

On: 

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 és la senyal de tensió màxima provinent de la bateria; 

𝑉𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎 és el valor màxim de tensió (5volts) de la variable que llegirà l’ADC   després de passar per el 

seguidor de tensió; 

𝑅2 es fixarà a 1M, s’ha escollit una resistència de valor elevat per tal de limitar el consum dels divisors 

i  com a conseqüència no influir excessivament en el rendiment de la bateria; 

S’obtenen els següents valors de R1 per a cada mesura, i s’escull el valor següent valor superior de 

resistència normalitzada: 

 

Voltatge a la bateria (V) R teòrica (MΩ) R normalitzada(MΩ) sèrie E12 

48 8.6 10 

36 6.2 6.8 

24 3.8 3.9 

12 1.4 1.5 

Taula 6.6 Resultat del càlcul de resistències per a la mesura de voltatge 

Aquesta normalització suposa una pèrdua de mesura útil per part de l’ADC que s’analitzarà a 

continuació. 

Primerament s’estableix la relació entre el valor de tensió de la mesura real amb la de  l’entrada de 

l’ADC: 

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 𝑉𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎 (1 +
𝑅1

𝑅2
) → 𝑆𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑆𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎 (1 +

𝑅1

𝑅2
) (Eq. 6.6) 
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Equació 6.6 Equació de la sensibilitat real en funció del guany 

Per tant, partint de la Taula 6.5 i aplicant la relació descrita a l’Equació 6.6 s’obtenen nous valors de 

sensibilitat i resolució, pròpies per a cada una de les mesures, tal i com es mostra a la següent taula: 

Mesura Sensibilitat Valor màxim Valor mínim Error absolut 

48V 53,68mV/bit 54,91948V 26,84mV ±26,84mV 

36V 38,064mV/bit 38,9429V 19.032mV ±19,032mV 

24V 23,912mV/bit 24,464V 11.956mV ±11,956mV 

12V 12,2mV/bit 12,4817V 6,1mV ±6,1mV 

Taula 6.7 Característiques de les mesures de tensió 

Com es pot veure en la taula anterior, el fet de normalitzar les resistències no ha provocat grans 

desalineaments entre les mesures, mantenint-se l’error en valors pròxims al 0.5% del fons d’escala.  

Per a bateries amb més cel·les o grups de cel·les a diferents voltatges, com els establerts al capítol de 

requisits, es pot seguir utilitzant l’esquema mostrat en aquest apartat, tenint en compte que s’hauran 

d’adaptar els valors òhmics de les resistències seguint l’equació  descrita anteriorment (Equació 6.5).  

Posteriorment, i per a millorar els valors obtinguts a les mesures, es realitzarà una compensació i ajust 

per SW, tal i com s’explica al capítol 7.1.1.1. 

6.5. Mesura de temperatura 

Per tal de realitzar la mesura de temperatura es van contemplar diferents opcions: La mesura utilitzant 

sensors de temperatura com pot ser el conegut LM35, resistències variables a la temperatura, etc. 

Aquestes opcions van ser plantejades i descartades ja que es va optar per la utilització de un disseny 

utilitzat en assignatures anteriors d’aquest grau. 

El circuit es basa en la utilització de un pont de Wheatstone aprofitant les propietats tèrmiques d’un 

díode convencional: 
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Il·lustració 6.12 Condicionament de la senyal de temperatura 

Com a avantatge a tenir en compte s’ha de destacar el fet que aquest circuit es pot adaptar al rang de 

temperatures modificant les resistències R211 i R208 utilitzant el següent mètode iteratiu. 

Partint de les següents equacions: 

𝐼𝑠(𝑇𝑓) = 𝐼𝑠𝑜 ∙ 𝑒
(

𝑇𝑓

𝑇
−1)(

𝐸𝑔

𝑁∙𝑉𝑡
)

∙ (
𝑇𝑓

𝑇
)

3
𝑁

 
(Eq. 6.7) 

Equació 6.7 Equació de la corrent inversa en funció de la temperatura 

Equació 6.8 Voltatge del díode 

 

𝑉𝑡 = 𝐾 ∙
𝑇

𝑞
 (Eq. 6.9) 

Equació 6.9 Tensió tèrmica  

𝐼𝑑 =
2,5 − 𝑉𝑑

𝑅211 + 𝑅212
 (Eq. 6.10) 

Equació 6.10 Equació del circuit per a la intensitat al díode  

I per acabar aplicant Millmann s’obté la equació resultant de l’amplificador: 

𝑉𝑚 = (𝑅4

2,5 − 𝑉𝑑(𝑡)

1500 + 𝑅4

10000 + 𝑅7

10000
) − 1.25

𝑅7

10000
 (Eq. 6.11) 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑡 ∙ ln (1 +
𝐼𝑑

𝐼𝑠
) + 𝑟𝑠 ∙ 𝐼𝑑 (Eq. 6.8) 
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Equació 6.11 Equació del circuit per a la intensitat al díode 

On: 

Tf  és la temperatura a la que treballa el díode  

Eg és la energia de gap del material en el cas del silici 1,11 eV 

Iso és la intensitat de saturació de referencia 

Is és la intensitat de saturació a la temperatura indicada 

Vt és la tensió tèrmica 

Vd és la tensió del díode 

T es la temperatura de referencia (300K) 

N es el coeficient d’idealitat del díode, en aquest cas 2 

Id és la intensitat que circula per el díode  

K és la constant de Boltzmann (1,381 ∙ 10−23 𝐽/𝐾) 

q és la càrrega de l’electró (1,602 ∙ 10−19 𝐶 

rs es la resistència òhmica dels contactes (≈ 2,7 Ω) 

S’han realitzat les següents suposicions o imposicions: 

R206=R207=10kΩ; 

R210=R209=R211=1,5kΩ; 

La tensió del díode  referencia del LM385 és de 2,5V. 

La R213 és suficient per a garantir la intensitat de polarització inversa per al díode mencionat 

anteriorment 

Tot i l’equació mostrada anteriorment, per a reduir variables i tenint en compte que després es realitza 

una compensació software, s’ha considerat Vt com a constant a 0.026 V, s’ha partit de la aproximació 

Vd=0.6 V 
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Aquests valors imposats no són crítics i s’han escollit en base a la intensitat desitjada al circuit i els 

valors típics emprats en aquest tipus de sistemes. S’ha suposat un pont de Wheatstone equilibrat i s’ha 

imposat una tensió diferencial de 0V a -20ºC i de 4V a 45ºC: 

  
Il·lustració 6.13 Resultat teòric del sistema mitjançant wiris.net 

La Imatge anterior mostra el resultat del sistema d’equacions demostrat mitjançant una calculadora 

en línia.  

Degut a la no idealitat de l’amplificador operacional, la normalització de les resistències  i les 

suposicions fetes els resultats de la simulació no són concordants amb el valor teòric calculat. Per tant 

mitjançant el simulador i els càlculs s’ha acabat ajustant els valors  de forma empírica resultant el 

següent esquema: 

 
Il·lustració 6.14 Esquema amb els valors normalitzats 

http://www.wiris.net/educa.madrid.org/wiris/es/index.html
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Il·lustració 6.15 Resultat final de la corba V/T 

De la gràfica simulada s’extreu la sensibilitat agafant dos punts, sent aquesta la pendent de la corba 

representada a la  

Il·lustració 6.15: 

𝑆𝑡𝑒𝑚𝑝 =
26 − (−20)

3 − 1,621
= 33.35[𝐶º

𝑉⁄ ] (Eq. 6.12) 

Equació 6.12 Equació del circuit per a la intensitat al díode 

Per tant, fent la conversió, s’extreuen les principals dades de la senyal utilitzant el descrit en l’apartat 

6.1.3.4: 

 

Sensibilitat Valor màxim Valor mínim Error absolut 

0.163 Cº/bit 92,455 Cº -73,968 Cº ±81,5mCº 

Taula 6.8 Característiques de la mesura de temperatura 

Com es pot apreciar a la Taula 6.8 el rang de l’ADC en aquesta mesura es molt més ampli que l’estipulat 

per els requisits. Cal destacar per això, que el valor màxim que apareix a la taula és teòric i està limitat 

per l’amplificador. 
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Malgrat això s’ha considerat acceptable aquesta etapa ja que cobreix el rang establert als requeriments 

amb un error molt baix. Tanmateix, tal i com s’ha explicat a la mesura de temperatures, es realitzarà 

una compensació mitjançant el software tal i com s’explica en l’apartat XX 

6.6. Mesura de intensitat 

Aquesta mesura és que ha hagut de ser més personalitzada per a la realització del prototip. 

Per a la mesura d’intensitat s’ha utilitzat una resistència de shunt situada al terminal negatiu de la cel·la 

de tensió mes baixa de cada branca (tal i com es pot veure a la Il·lustració 6.4), per tal de que la mesura 

obtinguda pogués se processada correctament per el convertidor, s’ha disposat de la següent etapa 

condicionadora: 

 
Il·lustració 6.16 Mesura d'intensitat al prototip 

El càlcul de la resistència R15 s’ha fet partint de l’Equació 6.5 i el voltatge generat a la resistència de 

shunt. 

𝑅15

𝑅14
=

𝑉10_𝐶 − 𝑉𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎

𝑉𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎
 (Eq. 6.13) 

Equació 6.13 Equació de l’amplificador de la mesura d’intensitat 

On: 

𝑉10_𝐶: és la tensió màxima a la sortida de l’amplificador (5V) 

𝑉𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎: és la tensió màxima en la resistència de shunt, en el cas de conduir sols una branca (5mV) 

D’aquesta manera s’estableix una relació entre resistències de 1000 i tenint en compte que la 

resistència de shunt emprada es de 1 ohm: 
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𝑆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 = 𝑆𝐴𝐷𝐶 ∙ 𝑆𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 4.88[𝑚𝑉
𝑏𝑖𝑡⁄ ] ∙ 10−3[𝑚𝐴

𝑚𝑉⁄ ] (Eq. 6.14) 

𝑺𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒂𝒕 = 𝟒, 𝟖𝟖 [
𝝁𝑨

𝒃𝒊𝒕⁄ ]  

Equació 6.14 Càlcul de la sensibilitat de la mesura d’intensitat 

Seguidament, s’analitzen els resultats teòrics sobre la mesura, utilitzant el descrit en l’apartat 6.1.3.4: 

 

Sensibilitat Valor màxim Valor mínim Error absolut 

4,88 [
𝜇𝐴

𝑏𝑖𝑡⁄ ] 4,9698 𝑚𝐴 2,44 𝜇𝐴 ±2,44 𝜇𝐴 

Taula 6.9 Característiques de la mesura d'intensitat 

Com es pot veure, el guany de l’amplificador és de 1000, aquest fet fa que el voltatge d’offset provinent 

de la no idealitat de l’amplificador fa que la sortida disti del valor esperat. Per minimitzar aquest 

possible problema, s’ha seleccionat un amplificador amb un nivell d’offset molt baix (±5µV) com es pot 

veure a la taula 6.7 del datasheet relacionat (12). Tenint en compte la no idealitat de l’amplificador es 

torna a avaluar l’error, per tal de fer-ho s’ha realitzat el següent càlcul:  

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = ±𝑆𝐴𝐷𝐶 ∙ 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = ±10−3[𝑚𝐴
𝑚𝑉⁄ ] ∙ 25 ∙ 10−3𝑚𝑉 = ±25𝜇𝐴 (Eq. 6.15) 

Equació 6.15 Error degut a l’offset de la mesura d’intensitat 

𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 = 𝐸𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 + 𝐸𝐴𝐷𝐶 = ±(25𝜇𝐴 + 2,44 𝜇𝐴) = ±27,44𝜇𝐴 (Eq. 6.16) 

Equació 6.16 Error total de la mesura d’intensitat 

Aquest error, resulta massa ampli i per tal de disminuir-lo s’utilitza la compensació per software. Per 

tant, es realitzarà una mesura inicial amb l’entrada connectada a massa per tal que la intensitat sigui 

nul·la. D’aquesta manera, com que l’error degut a l’offset es constant, es podrà reduir el seu efecte 

establint el valor mesurat com el punt de referencia o “0 mA”. La mencionada compensació es detallarà 

més endavant, en l’apartat 7.1. 

En el cas que aquesta mesura fos poc estable en la seva implementació final, es pot optar per a la 

utilització d’una R de shunt de valor òhmic més elevat. Aquest canvi provocaria que la tensió marcada 

com a Vmesura de la Equació 6.13 augmentaria de manera que es podria disminuir la relació entre les 
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dues resistències. Al obtenir una relació més baixa, l’amplificador reduiria el seu guany fet que 

implicaria una menor influencia de la tensió d’offset. Per altra banda, augmentar la tensió de la 

resistència de shunt deriva en una disminució de la diferencia de potencial entre el conjunt de cel·les, 

minvant així la potencia que pot arribar a emmagatzemar la bateria. 

Aquesta solució és acceptable per a la realització de la mesura del prototip, ja que les intensitats que 

circulen per la maqueta són considerablement baixes. En quant a aplicacions en una bateria real, es 

pot optar per la opció plantejada en aquest apartat, realitzant les modificacions plantejades en 

l’anterior paràgraf o bé es pot recórrer a la utilització de transductors de corrent com els de la series 

HLSR-SM de LEM (13)  que permeten mesurar fins a 50 Ampers en corrent continua tot i ser més cars. 

Per a grans valors de corrent, s’haurà de analitzar la pèrdua de potencia en la resistència de shunt, 

tenint en compte que les típiques resistències de quart de watt podrien arribar a no ser suficients. 
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6.7. Perifèrics 

Per tal de poder interactuar amb el sistema, per a la maqueta s’han implementat una sèrie de perifèrics 

de visualització o de introducció de ordres i dades.  

L’estratègia per a utilitzar aquests perifèrics és la d’utilitzar el mateix port per a la seva utilització. Per 

fer-ho s’ha optat per la implementació de registres latch els quals, mitjançant un enable, permeten 

situar el dispositiu en estat de alta impedància. El latch emprat és el 74HCT373(14), a continuació es 

mostra  la seva taula de la veritat: 

 
Taula 6.10 Taula de la veritat del component 74HCT373(font: datasheet del latch (14)) 

A la entrada de control LE, se li forçarà l’estat alt de manera que el component sempre actuarà entre 

el mode inhabilitat o el transparent. En quant a la variable negada OE, és amb la que es seleccionarà el 

perifèric corresponent.  A les entrades Dn es connectaran els pins del port (en el cas d’utilitzar-lo com 

a escriptura al perifèric), o les sortides del perifèric (en cas d’utilitzar el port per a la lectura). I en el cas 

de les Qn es connectaran les entrades del perifèric (escriptura) o els pins del microcontrolador (lectura). 

L’estat dels latch és controlada a través de dues sortides digitals, connectades a un demultiplexor, 

permetent fins a 4 perifèrics penjats del mateix port : 

 
Il·lustració 6.17 Connexió del demultiplexor 
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El demultiplexor utilitzat es el 74AC138 (15) el qual utilitzant 3 entrades (A,B,C) permet una selecció 

del pin de sortida a desactivar (la sortida és de lògica negada). Les entrades d’habilitació (G1, G2A y 

G2B) permeten utilitzar diversos demultiplexors en cascada però per al cas desenvolupat, estan 

forcades ja que d’aquesta manera el control és directe. Les sortides Y són les que realitzaran la selecció, 

és a dir són l’enable del latch HCT373 mostrat anteriorment. 

En els següents subapartats es mostren els perifèrics connectats: 

ADRESS1=’0’; ADRESS0=’0’ LEDS (EN_LED) 

ADRESS1=’0’;ADRESS0=’1’ COLUMNES DEL TECLAT(EN_KC) 

ADRESS1=’1’;ADRESS0=’0’ FILES DEL TECLAT (EN_KF) 

Taula 6.11 Direccions per a l’ús dels perifèrics 

Com es pot veure, quedaria una combinació, la qual pot ser utilitzada en un futur per a controlar 

d’altres perifèrics. 

6.7.1. Díodes LED de senyalització 

 
Il·lustració 6.18 Esquema de la connexió dels LED 

La variable EN_LED prové de la sortida del demultiplexor mostrat anteriorment, les entrades DATAX 

provenen del microcontrolador i les C_LED son les diferent senyals que provocaran l’encesa dels LED. 

El valor de les resistències s’ha determinat partint dels valors màxims establerts per a la intensitat en 

directe màxima (25mA) i de les taules del datasheet del díode seleccionat (16): 
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Il·lustració 6.19 Lluminositat relativa/Corrent al díode LED Il·lustració 6.20 Corrent/Tensió del díode LED  

Tenint en compte que la corrent màxima de sortida del latch és de 35mA i el voltatge mínim de sortida 

de 4,5V, tal i com es descriu al seu datasheet (14)  es realitza el càlcul de la resistència en sèrie a 

continuació: 

𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
4,5 − 𝑉𝑑í𝑜𝑑𝑒

𝐼𝑑í𝑜𝑑𝑒
 (Eq. 6.17) 

Equació 6.17 Càlcul de la resistència en sèrie amb el LED 

Sent la intensitat màxima la ja descrita, i per tal de no superar-la i tenint en compte que la lluminositat 

del díode es proporcional al valor de la intensitat que llueix per ell, s’han realitzat les següents 

operacions: 

𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
(4,5 − 2,08)𝑉

10𝑚𝐴
= 242Ω (Eq. 6.18) 

Equació 6.18 Límit superior per a la resistència del LED 

 

𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
(4,5 − 2,20)𝑉

20𝑚𝐴
= 115Ω 

(Eq. 6.19) 

Equació 6.19 Límit inferior per a la resistència del LED 

D’aquesta manera, s’ha establert un rang de valors dintre del qual el díode pot treballar. Finalment 

s’ha escollit una resistència de 120Ω per ser la resistència normalitzada que produeix més lluminositat 

sense cremar el LED. En quan a potencia, es pot apreciar que amb resistències de ¼ de Watt es suficient 

per garantir el bon funcionament. 
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6.7.2. Teclat matricial 

Per a tenir la possibilitat d’actuar sobre el sistema, s’ha implementat un teclat matricial del qual s’obté 

informació en dos accessos. Per a tal propòsit, s’ha ideat una solució que passa per la utilització de dos 

registres HCT373, un d’ells força les columnes i llegeix la fila i l’altre fa l’operació contraria.  

La connexió es la mostrada a continuació: 

  
Il·lustració 6.21 Connexió del teclat matricial 

 

Les variables que comencen per F són les assignades a les files (1, 2, 3 o 4) i les que ho fan amb C 

pertanyen a les columnes. Com es pot apreciar, al component de l’esquerra les columnes estan 

forçades a 1 i es llegeixen les files mentre que a l’altre dispositiu es fa la connexió inversa. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, l’ús d’aquest perifèric es realitza mitjançant interrupcions. El motiu 

es que, segons el que s’ha explicat en aquest apartat, la seva lectura depèn de dos accessos mitjançant 

els latch. Així doncs, la seva utilització mitjançant el pooling comportaria una utilització relativament 

elevada de recursos i temps d’execució. Per altra banda, tal i com ja s’ha comentat, la tècnica emprada 

millora la visualització de la pantalla de cristall líquid.  

6.7.3. Pantalla de cristall líquid (LCD) 

És la principal eina per a la visualització d’informació. Mitjançant aquest component, l’usuari pot 

navegar pel menú i visualitzar les diferents pantalles així com l’estat de la bateria. La seva connexió és 

directa als corresponents pins del microcontrolador. 

6.8. Compensació de la tensió de cel·les 

Per finalitzar, l’últim mòdul a desenvolupar és l’encarregat de realitzar la compensació de les cel·les. 

L’objectiu d’aquesta funció és la de mantenir en tot moment controlada la carrega de cada una de les 

cel·les individualment, intervenint quant una d’elles augmenta la seva tensió de forma massa ràpida. 
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Existeixen dues tècniques de compensació, passiva i activa, les quals parteixen de diferents conceptes.  

6.8.1. Compensació passiva 

Aquesta tècnica és la mes simple de les dues exposades. Es tracta de descarregar la cel·la que s’està 

carregant excessivament contra una resistència o directament a massa, tallant temporalment la seva 

carrega, o simplement desviant la intensitat a les següents cel·les.  

Aquesta compensació, provoca una pèrdua d’energia i per tant redueix l’eficiència de la bateria. Cal 

destacar també la restricció imposada per els transistors, ja que aquests només permeten la circulació 

d’intensitat en sentit descendent. Per aquests motius, aquest mètode es sols emprat durant els 

processos de càrrega, on la seva utilització  provoca un lleuger increment en el temps necessari per a 

la càrrega completa. 

6.8.2. Compensació activa 

L’altre opció, i complementaria a l’anterior, és la de la compensació activa. Aquesta consisteix en 

descarregar la cel·la amb més carrega acumulada sobre la que en té menys, d’aquesta manera les 

pèrdues d’energia comentades anteriorment no es produeixen. Aquesta tècnica té diferents mètodes 

d’aplicació, encara que la gran majoria opten per la utilització d’un element de emmagatzematge de 

energia intermedi poden aquest ser de molts tipus: condensadors, bobines, transformadors...  

La implementació d’aquesta funció, així com de l’anterior, s’ha posposat per a una segona fase de 

desenvolupament del producte, un cop finalitzat el present treball de final de grau. 

La proposta per a la mencionada fase es la de introduir un segon sistema, centrat en l’equalització de 

la carrega, el qual partirà de les mesures realitzades per l’equip definit en aquest document. La 

interacció entre ambdós sistemes s’implementarà utilitzant els busos de comunicacions 

(probablement CAN) reservats en l’actual equip. 

6.8.3. Altres tècniques  

Existeixen d’altres tècniques que es centren en mantenir les diferencies de tensió controlades, un 

exemple és la que s’ha utilitzat en la maqueta de la bateria: situar en paral·lel a cada una de les cel·les 

una resistència de gran valor òhmic per tal d’equilibrar les tensions de la branca. Aquesta funció també 

es podria implementar amb la utilització de díodes Zener.  

 

Al document referenciat a la bibliografia es pot trobar un estudi més complert d’aquestes tècniques 

(17).  
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7. Justificació de la solució software 

Un cop realitzat el disseny del hardware, i en paral·lel a aquest, s’ha establert el programa funcional 

per tal de realitzar la funcionalitat requerida. Aquest procés es va iniciar amb l’elecció de l’entorn de 

programació, el llenguatge i el compilador. En aquest aspecte es van observar diferents eines, cada una 

amb les seves característiques. Finalment es va optar per la utilització de l’entorn de Microchip 

anomenat MPLAB, el qual és gratuït i es pot descarregar a l’enllaç referenciat (9). Les raons per a 

l’elecció d’aquest programa són bàsicament dues: disposa de gran quantitat de informació per a la seva 

utilització ( ja sigui a traves dels fòrums relacionats com mitjançant el suport tècnic i el manual d’ajuda 

de la pròpia aplicació) i el fet que permet integrar dins d’aquest entorn la implementació i la 

programació mitjançant l’útil Pickit3 (18). Una altre característica digne de ser mencionada és la 

facilitat que disposa aquesta eina per a la programació de PICs: permet la configuració dels registres 

de forma senzilla, control de l’estat de la memòria, suport en la selecció de ports i variables així com 

l’opció de realitzar simulacions del comportament del programa i visualitzar l’estat de cada variable i 

registre durant la mencionada simulació. 

 En aquest capítol, es pretén explicar el programa software (el qual es troba adjunt als annexos) per tal 

de realitzar la gestió de l’estat de les bateries.  Per a desenvolupar aquest programa, s’ha dividit el 

programa en diferents subrutines, les quals han estat implementades en arxius separats. Aquest fet 

permet l’estructuració del codi en blocs, garantint la seva independència i millorant el procés de 

generar el codi i de la seva avaluació. Al disposar de diferents arxius, es permet provar el programa per 

parts, optimitzant el temps de desenvolupament del codi. 

A part de separar el codi en subprogrames, també s’han realitzat llibreries per a cada un dels mòduls 

emprats: ADC, interrupcions, configuració... 

A la Il·lustració 7.1 es pot veure una representació gràfica del programa principal: 
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Il·lustració 7.1 Diagrama del programa principal 

Com es pot veure, el programa es compon de 2 etapes: 

• Configuració: Aquesta etapa es produeix sols durant el primer cicle del programa un cop el 

dispositiu s’encén, en aquest apartat es configuren els ports, l’ADC i les interrupcions. 

• Bucle principal: Comprova l’estat de les alarmes i actua en conseqüència.  

Les etapes relacionades amb l’adquisició de dades per l’ADC així com l’emmagatzematge d’aquestes i 

la seva transmissió, han estat desenvolupades com a interrupcions, optimitzant així el temps de cicle 

del programa el qual resulta en un equip més veloç i funcionalment més robust. D’aquesta manera es 

redueixen els temps d’espera relacionats amb la transmissió i la lectura de les variables. 

En els següents apartats es pretén explicar amb més detall la lògica implementada en l’equip. El 

programa complet es troba adjuntat a l’annex de codi. 
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7.1. Inicialització 

Aquesta subrutina és la primera en realitzar-se i en diferencia a les que continuen, es realitza una sola 

vegada a l’encendre el dispositiu. Les seves principals funcions són la de configurar els registres i els 

diferents perifèrics dels que consta l’equip, es a més en aquesta part on es realitzen les mesures per a 

la compensació software de les variables mesurades. 

7.1.1.1. Ajust 

Aquesta part de la subrutina es l’encarregada de obtenir els paràmetres necessàries per tal de 

aconseguir mesures fiables durant l’ús de l’equip. Per tal d’aconseguir aquest objectiu es realitzen per 

a cada una de les entrades analògiques una mesura al valor mínim de la senyal i un altre al màxim. 

D’aquesta manera i juntament amb els valors de sensibilitat calculats en els apartats 6.4, 6.5 i 6.6, 

s’aconsegueix establir l’offset produït per l’ADC i l’amplificador i a més permet aplicar un coeficient 

corrector per tal d’obtenir la variable real mesurada. Aquest dos paràmetres corresponen als dos 

coeficients de l’equació de forma: 

𝑦 = 𝐴 · (𝑥 − 𝐵) (Eq. 7.1) 

Equació 7.1 Equació de conversió dels bits a valor de la senyal 

D’on: 

𝑦: és el valor real de la senyal mesurada un cop compensada 

𝑥: és el valor de la lectura a l’ADC  

A:és el factor de conversió de bits a temperatura, voltatge o intensitat depenent de la senyal, un cop 

realitzada la seva compensació 

B: és el component d’offset provocat per les no idealitats dels components utilitzats. 

Per al càlcul del paràmetre B, aquest directament el valor en binari llegit per l’ADC quan la senyal és 

0(A, V, o ºC). 

En quant el factor de conversió A el càlcul és també senzill, doncs es tracta d’agafar qualsevol punt de 

la recta del qual es pugui conèixer el valor de la senyal de forma fiable i aplicar la següent equació: 
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𝐴 =
𝑦

𝑥 − 𝐵
 (Eq. 7.2) 

Equació 7.2 Càlcul del paràmetre A 

Com es pot veure, per al càlcul final de les senyals, no ha sigut necessària la utilització dels valors de 

sensibilitat mostrats a l’apartat 6, això és degut a que al disposar instruments de mesura 

complementaris es coneix amb certesa el valor de les variables i per tant es pot calibrar el nostre 

dispositiu en funció d’aquests. De totes maneres, els càlculs realitzats en l’apartat 7 no deixen de ser 

certs i són útils per tal de tenir una idea de com es troba treballant el nostre convertidor analògic digital 

ja que els valors obtinguts condicionen l’elecció de les etapes condicionadores de senyal i la utilització 

d’uns o altres amplificadors operacionals.  

7.2. Adquisició de mesures 

Aquesta subrutina del programa es realitza mitjançant la utilització de les interrupcions i l’ADC propi 

del microcontrolador, tal i com s’ha explicat anteriorment als apartats 6.1.2 i 6.1.3. 

Per tal de fer el mostreig, s’ha tingut en compte el fet que la lectura de les quasi 30 entrades 

analògiques pot suposar un temps d’execució bastant elevat  (tal i com s’ha estimat a l’apartat 6.1.3). 

Per tal d’evitar l’efecte que això pot generar sobre la visualització i altres parts del programa, s’ha 

decidit utilitzar les interrupcions per tal de minimitzar l’impacte (apartat  6.1.2). Tal i com es mostra a 

l’annex C, la solució passa per controlar el registre referent al canal seleccionat, augmentant-lo cada 

cicle de interrupció, a més s’usa per determinar quina variable esta sent mesurada per tal de guardar 

el valor segons els tags de SW de cada una d’elles (consultar apartat 6.2). A més s’ha disposat d’un 

arxiu de capçalera on s’assignen aquests tags a cada una de les entrades analògiques per tal de 

mantenir un control de on esta situada cada mesura i poder-les intercanviar de forma senzilla si la 

aplicació ho requereix en futures versions.  
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7.3. Processament de dades 

Aquest apartat recull els procediments emprats per al processament de les dades obtingudes durant 

l’apartat anterior, està composat de tres parts, una per al tractament de alarmes, un altre per a 

l’emmagatzematge i l’ultima per la posterior transmissió d’aquestes. 

D’aquestes funcions, s’han desenvolupat les dues primeres.  En quant a la funció d’emmagatzematge 

aquesta es realitza periòdicament amb un temps marcat per un dels temporitzadors interns del 

microcontrolador, el qual al desbordar-se activa la subrutina encarregada de salvaguardar els valors 

actuals de les variables de temperatura, voltatge i intensitat per a cada una de les cel·les contemplades. 

A continuació es mostra un diagrama per a la gestió de les alarmes. 

Tal i com es pot veure, el desenvolupament del programa segueix les pautes marcades durant tot el 

present document en quant al tractament d’alarmes. El codi que implementa el diagrama mostrat es 

pot consultar a l’apartat corresponent de l’annex de codi. 

Il·lustració 7.2 Diagrama funcional de la gestió d'alarmes 
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7.4. Menú 

Una de les parts bàsiques per a la interacció de l’usuari amb el BMS és la del menú. Aquesta interacció 

s’estableix mitjançant dos perifèrics dels que presenta l’equip: la pantalla LCD i el teclat matricial. 

 
Il·lustració 7.3 Diagrama del funcionament del menú 

Tal i com es pot veure en l’anterior taula, el menú respon al que es coneix com una màquina d’estats, 

on l’estat següent és determinat per les entrades i l’estat actual. En aquest cas concret, això correspon 

a la utilització del teclat per a seleccionar les diferents opcions marcades per l’LCD per tal de navegar 

per les diferents pantalles i realitzar consultes o la configuració del BMS. A l’apartat corresponent al 

menú de l’annex on s’adjunta el codi, es pot trobar com s’ha desenvolupat aquesta maquina d’estats. 
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7.5. Càlcul de paràmetres 

Aquest apartat pretén explicar els diferents algoritmes utilitzats per a la obtenció de les variables de 

cada una de les cel·les, a partir dels valors obtinguts en l’apartat d’adquisició de mesures. Aquest mòdul 

software pretén obtenir els següents paràmetres: 

7.5.1.1. Tensió de cada cel·la 

Aquest càlcul s’obté de forma senzilla: partint de les 5 mesures de tensió (incloent la mesura de tensió 

a la resistència de shunt), el valor de la diferencia de potencial en cada una de les cel·les que formen la 

bateria s’obté avaluant la diferencia de potencial entre les mesures superior e inferior de cada una 

d’elles. 

7.5.1.2. Intensitat de cada cel·la 

Aquesta mesura, serà l’obtinguda directament de la tensió de la resistència shunt que es troba en sèrie 

amb la corresponent columna de cel·les, amb la particularitat que la intensitat resultant de la mesura 

serà comuna per a les quatre cel·les que formen la columna 

7.5.1.3. Temperatura de cada cel·la 

Per al cas de la temperatura, aquesta no necessita de cap tipus de càlcul, sent la variable obtinguda en 

l’apartat 7.2 perfectament valida per a cada una de les cel·les. 

7.5.1.4. Estimació del valor de la capacitat 

Aquesta estimació, com les dels següents no ha estat realitzada per el sistema actual. Malgrat això es 

planteja per a futures etapes de desenvolupament. 
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8. Anàlisis econòmic del projecte 

A continuació es realitza una estimació del cost de la realització del present projecte, s’ha separat 

aquest estudi en dos opcions: la fabricació de una sola unitat o prototip i la producció d’un lot de 1000 

unitats. 

Primerament s’ha realitzat el càlcul del cost de disseny tal i com es recull en la següent taula: 

 

Desenvolupament i disseny Preu/hora Hores Preu 

Disseny software 30,00 € 400 12.000,00 € 

Disseny hardware 30,00 € 450 13.500,00 € 

Elaboració memòria 30,00 € 150 4.500,00 € 
    

 Subtotal disseny 30.000,00 € 

 Subtotal disseny +IVA 36.300,00 € 
Taula 8.1 Cost del disseny del sistema 

La quantitat d’hores s’ha estimat tenint en compte la duració del treball i el temps dedicat cada dia a 

la seva realització. En quant al seu preu, s’ha extret dels valors utilitzats en altres treballs de final de 

grau, disponibles a la web UPCcommons  (19) a falta d’un valor fidedigne.  

La següent taula, agrupa el llistat de components per a la fabricació de l’equip BMS, aquesta llista s’ha 

extret directament de l’esquema generat amb el programa Eagle d’Autodesk (20) , els valors del preu 

han sigut contrastats mitjançant les webs dels distribuïdors Farnell (21) i RS (22) . 

 

Components discrets       

Quantitat Valor Component 
Preu 
unitari Total 

2 - Polsadors 0,20 €  0,40 €  

3 - 74HCT373 0,41 €  1,23 €  

8 - LEDS 0,20 €   1,60 €  

1 1x40 Tira connectors 1,10 €  1,10 €  

2 2x40 Tira connectors 2,50 €  5,00 €  

1 20k Potenciòmetre  0,52 €  0,52 €  

1 0 R-EU_M1206 0,10 €  0,10 €  

36 1.5k R-EU_M1206 0,02 €  0,68 €  

12 1.8k R-EU_M1206 0,02 € 0,23 €  

20 100nF C-EUC1206 0,03 €  0,54 €  

3 10M R-EU_M1206 0,02 €  0,07€  

38 10k R-EU_M1206 0,02 €  0,76€  

3 10uF C-EUC1206 0,51 €  1,54 €  
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Components discrets       

Quantitat Valor Component 
Preu 
unitari Total 

8 120 R-EU_M1206 0,15 €  1,17 €  

12 1M R-EU_M1206 0,02 €  0,23 €  

3 1M5 R-EU_M1206 0,04 €   0,11 €  

12 220k R-EU_M1206  0,02 €  0,23 €  

12 3.3k R-EU_M1206 0,02 €  0,23 €  

3 3M9 R-EU_M1206 0,09 €  0,27 €  

8 4,7k R-EU_M1206 0,02 €  0,18 €  

1 47 R-EU_R1206 0,04 €  0,04 €  

3 6M8 R-EU_M1206 0,01 €  0,03 €  

1 74AC138D 74AC138D 0,52 €  0,52 €  

1 7805TV Regulador 5V 0,18 €  0,18 €  

1 7812TV Regulador 12V 16,00 €  16,00 €  

1 CSM-7X-DU Cristall de quars 0,22 €  0,22 €  

3 OPA191 Amplificador 3,33 €  9,99 €  

12 LM385 Voltatge de ref. 2,5 0,77 €  9,24 €  

1 PIC16F1527 Microcontrolador 2,55 €  2,55 € 

1 LCD Pantalla de cristall líquid 2X16 11,50€  11,50€  

1 Pcb's 2layer 1 Placa (grups de 10) 3,84€  3,84€ 

1 4Fx4C Teclat 7,08€  7,08€  
     

   Subtotal components  77,35 €  

   Iva (21%)   16,24 €  

   Subtotal+IVA          93,59 €  
Taula 8.2 Preu de l'equip 

Com es pot veure a la Taula 8.2, al preu establer per els distribuïdors s’hi ha de afegir la quantitat 

derivada dels impostos de l’estat, en aquest cas el 21% del preu. 

A continuació es mostra el preu de la maqueta de proves, aquesta maqueta es no forma part de l’equip 

complet sinó que es tracta del simulador de la bateria per comprovar el correcte funcionament del 

prototip. 
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Maqueta per a proves 

Quantitat Valor Component Preu unitari Total articles 

15 -- Polsador 0,20 €                     3,00 €  

26   R-EU_M1206 0,15 €                     3,90 €  

12 10000uF CPOL-EU139CLL-3W 0,15 €                     1,80 €  

1 10k R-EU_M1206 0,11 €                     0,11 €  

12 1N4004 Díode 0,15 €                     1,80 €  
     

   Subtotal components                   10,61 €  

   Iva (21%)                     2,23 €  

   Subtotal+IVA  12,84 €  
Taula 8.3 Cost maqueta per a proves 

Un altre dels conceptes que s’han tingut en compte, ja que sumen una part important del preu total 

és la dels costos associats a la distribució, els quals queden recollits en la següent taula: 

Lliuraments 

Quantitat Proveïdor Preu unitari Total articles 

1 Pcb 29,32 €  29,32 €  

1 Texas instruments 3,14 €  3,14 €  

1 Duanes 31,00 €  31,00 €  

2 Farnell 9,00 €  18,00 €  
     

   Subtotal  81,46 €  
Taula 8.4 Preus de entrega de materials 

Finalment, s’han contemplat els costs indirectes de la fabricació i disseny del prototip: aquesta part 

consta bàsicament del programari utilitzat i de les eines que han sigut necessàries per a la fabricació 

de l’equip i el disseny i proves software. 

Cost utensilis i programari Preu 

Eagle Standard 1 any 110,00 € 

Proteus VSM for PIC16 393,00 € 

OrCad Capture and Pspice Student version 0,00 € 

Multímetre digital DVM892 24,90 € 

Pickit 3      44,89 €  

Mplab 0,00 € 

Soldador JBC 14S 230V 15W 51,74 € 

Rotlle estany 4,10 € 

Malla de coure 1.524M, 1.5MM 3,85 € 
  

Subtotal utensilis 632,48 € 
Taula 8.5 Preus de utensilis i programari 

Partint de les taules exposades anteriorment, s’obté el valor del cost total del prototip. A aquesta 

quantitat s’hi afegeix per últim els honoraris, es a dir el guany que es vol obtenir per l’elaboració de 

aquest projecte. El resultat final es mostra a la taula següent: 

Elaboració del prototip 
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Subtotal disseny 36.300,00 € 

Subtotal components 93,59 €  

Subtotal maqueta 12,84 €  

Subtotal lliuraments 81,46 €  

Subtotal utensilis 632,48 €  
   

  Preu de cost Total  37.120,37 €  
  Honoraris (10%)   3.712,04 € 

  Preu comercial  40.832,41 €  
Taula 8.6 Resum preu del prototip 

Per altre banda, considerant la fabricació de 1000 unitats el preu per unitat disminueix dràsticament, 

a la Taula 8.7 es realitza l’estimació d’aquesta quantitat. Per tal de realitzar el càlcul, s’ha considerat 

que el cost del disseny es divideix per a cada un dels equips fabricats de manera equitativa. Per al cas 

de utensilis i lliuraments, s’aplica un percentatge de l’1% ja que es suposa que per a l’elaboració de 

1000 unitats es necessitarà 1 grup d’utensilis i d’entregues per a cada 10 unitats. Aquestes dues 

quantitats no son gaire significatives sobre el total del preu de l’equip tot i que es possible que en el 

cas de realitzar una fabricació en sèrie les quantitats referents a aquests dos conceptes serien inferiors 

al establerts. Això es degut, per exemple a les ofertes que fabricants i distribuïdors realitzen per a grans 

lots de productes. 

 

Elaboració 1000 unitats Preu Percentatge Cost unitari 

Subtotal disseny 36.300,00 € 0,10% 36,30 € 

Subtotal components 93,59 €  100% 93,59 € 

Subtotal lliuraments 81,46 €  1% 0,81 € 

Subtotal utensilis 632,48 €  1% 6,32 € 
     

   Preu de cost  137,03 € 

   Honoraris (10%)   13,70 € 

   Preu comercial       150,73 €  
Taula 8.7 Preu comercial per unitat 

Tot i no realitzar-se un estudi de mercat, es pot veure que  el preu final es bastant inferior als dispositius 

actuals del mercat, comparant-los amb els equips descrits als apartats 5.1 i  5.2, complint així amb un 

dels objectius del projecte: el de optimitzar el preu de l’equip en relació amb altres solucions.
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9. Anàlisi de l’impacte ambiental 

En quant a l’impacte mediambiental de la realització de l’equip, s’ha de tenir en compte que l’equip es 

intrínsecament favorable per el medi ambient, ja que aquest té com a funcionalitat i objectiu 

l’optimització de la vida útil de les bateries i l’energia emmagatzemada en elles. 

Per altre banda, també influeix indirectament en la conservació del medi ambient facilitant l’expansió 

de la mobilitat sostenible, al millorar les prestacions d’autonomia dels vehicles elèctrics fent-los més 

competitius amb els vehicles dièsel o gasolina. 

Apart d’aquest indubtables efectes positius de la seva utilització, s’ha realitzat el disseny i fabricació 

amb cura, garantint la utilització de components amb certificats de qualitat. 

Per tot l’exposat anteriorment, es pot concloure que el disseny i fabricació d’aquest projecte compleix 

els objectius de caràcter ambiental marcats per el dissenyador i que segueix la línia adoptada per la 

Universitat Politècnica de Catalunya en el seu objectiu de formar alumnes i realitzar projectes amb el 

compromís de avançar de manera sostenible en l’àmbit de les tecnologies i disminuir l’impacte 

ambiental del conjunt d’activitats relacionades amb aquest sector. 
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Conclusions 

Per a tot el descrit anteriorment, es conclou que l’equip resultant és un sistema BMS que permet el 

control de les variables pròpies de les cel·les que formen una bateria. S’ha aconseguit un disseny 

modular que permet adaptar-se a la bateria que es vol controlar. El sistema, de mida reduïda, permet 

la seva utilització en la moto elèctrica, un cop ajustat el valor de les resistències dels mòduls 

d’adquisició.  

Es considera que la realització del projecte ha estat satisfactòria ja que s’ha establert un mètode per el 

disseny i implementació del sistema, basat en diferents etapes amb objectius per a cada una d’elles els 

quals han estat assolits. Es va iniciar el projecte amb les etapes de recerca d’informació relacionada i 

l’establiment de requisits, seguidament es van avaluar les diferents opcions o solucions possibles i es 

van analitzar les seves avantatges i inconvenients de cada una d’aquestes solucions, un cop 

seleccionada, es va desenvolupar el disseny tant hardware com software de la solució adoptada, 

posteriorment es van realitzar les proves i simulacions per tal de validar el disseny i finalment es va fer 

un estudi econòmic de la totalitat del projecte.  

Al llarg del present document s’han mostrat les evidencies de les afirmacions descrites en l’apartat 

anterior i aquestes han estat correctes i suficients (càlculs teòrics dels diferents components i variables, 

simulacions elèctriques dels mòduls d’adquisició de dades i simulacions del software mitjançant 

Proteus) per tant, es pot considerar que l’equip satisfà la funcionalitat requerida.  

Com  a futures  millores de l’equip es proposen, tal i com s’ha explicat al llarg del projecte, una sèrie de 

ampliacions. Aquestes millores es centren en incloure noves ampliacions funcionals així com en acabar 

de desenvolupar les que s’han realitzat parcialment. 

Degut a problemes sorgits durant la programació del prototip, no s’ha aconseguit implementar la 

funcionalitat de compensació de cel·les. Aquesta funcionalitat es desenvoluparà a posteriori, 

mitjançant els pins ara establerts per als díodes LED o bé un altre latch ja que el multiplexor en permet 

un més.   

Una altre ampliació és la de permetre la configuració dels paràmetres mitjançant la carrega d’un arxiu 

o les mateixes comunicacions. 

Malgrat això el sistema, al estar preparat per admetre comunicacions, és útil per a realitzar extracció 

de dades i comunicar-se amb altres equips.   
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Annex A: Simulacions 

 Aquest annex conté les diferents simulacions realitzades durant el procés de disseny, amb una 

explicació breu de cada una d’elles. Aquestes proves han estat cabdals per a assegurar el correcte 

funcionament del sistema i són evidencia de que els mòduls simulats responen al que s’ha establert 

durant la memòria.  

Com es veurà, s’adjunten dos tipus de simulacions diferents: 

• Simulacions elèctriques: Utilitzant l’eina de simulació Pspice(23), s’han generat una sèrie de 

proves per als diferents mòduls electrònics descrits al llarg de la memòria. Comprovant així la 

seva resposta a diferents rangs de les variables físiques que gestionen. 

• Simulacions de software: Utilitzant l’eina de simulació Proteus(24), s’ha realitzat la simulació 

del programa funcional programat. Comprovant així que el codi desenvolupat és correcte i 

realitza les accions definides al llarg de la memòria. 

La combinació d’aquests dos tipus de simulacions, i els seus resultats correctes permeten assegurar 

que el disseny tant hardware com software ha estat adient i respon al comportament descrit a la 

memòria. 
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A1. Bateria 

Per tal d’assegurar que el prototip adquireix les mesures idònies s’ha simulat la bateria, és a dir el 

simulador creat per a generar les variables per al prototip. L’esquema és el següent: 

 
Esquema 1: Bateria de condensadors 
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Gràfica 1: Voltatge(vermell) i Intensitat (verd) del conjunt1 

A la imatge anterior s’aprecia la representació gràfica de les funcions de la tensió i la intensitat (aquesta 

última augmentada un factor x10^5) tal i com es pot veure la intensitat és inversa a la tensió, tenint el 

seu punt més alt al moment de la connexió del carregador. En canvi la tensió s’estabilitza als 48V al cap 

de aproximadament 300s. 

Tal i com podem veure a la senyal en vermell, la tensió respon a la funció demostrada al capítol 6.2 

                                                           

1 A la intensitat se li ha aplicat un factor d’augment per tal que sigui visible a la gràfica. 
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Gràfica 2: Tensió entre potes dels condensadors 

En la imatge anterior es pot veure que la tensió diferencial de la branca evoluciona igual per a totes les 

cel·les. Aquest fet és ideal i en la realitat les toleràncies farien variar aquesta gràfica. 

 
Gràfica 3: Intensitat global (verd) i intensitat en una branca(violeta) 
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Com es pot veure, la intensitat es reparteix de forma idèntica. 

 

A2. Mesures de tensió 

 
Esquema 2:Mòdul de tensió per a la mesura de 48V 

 
Gràfica 4: Valor a l'entrada del pic per a la mesura de 48V 

Com es pot veure, l’ajust de les resistències, descrit a l’apartat 6.4 és correcte i la simulació correspon 

al resultat esperat. 
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Esquema 3: Mòdul de tensió per a la mesura de 36V 

 
Gràfica 5:Valor a l'entrada del pic per a la mesura de 36V 

Com es pot veure, l’ajust de les resistències, descrit a l’apartat 6.4 és correcte i la simulació correspon 

al resultat esperat. 
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Esquema 4: Mòdul de tensió per a la mesura de 24V 

 
Gràfica 6: Valor a l'entrada del pic per a la mesura de 24V 

Com es pot veure, l’ajust de les resistències, descrit a l’apartat 6.4 és correcte i la simulació correspon 

al resultat esperat. 
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Esquema 5Mòdul de tensió per a la mesura de 12V 

 
Gràfica 7: Valor a l'entrada del pic per a la mesura de 12V 

Com es pot veure, l’ajust de les resistències, descrit a l’apartat 6.4 és correcte i la simulació correspon 

al resultat esperat. 
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A3. Mesura de intensitat 

 
Esquema 6: Mòdul per a la mesura de intensitat 

 
Gràfica 8: Valor a l'entrada del pic per a la mesura de intensitat 

Analitzant la Gràfica 8, es pot comprovar que el resultat no és l’esperat. Es veu fàcilment ja que el valor 

quan la intensitat es pràcticament nul·la, esta molt lluny del cero. 

D’aquest anàlisis es treu la conclusió descrita en l’apartat 6.6 de que el resultat és degut a l’efecte de 

la tensió de offset. 

 
 
 
 
  



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA 

 

80   

Annex B: Plànols i esquemes 

A continuació s’adjunten els esquemes, així com el layout de la placa resultant amb el que s’ha creat el 

prototip per a simular l’equipament. 

Com es pot veure s’han implementat els mòduls descrits en la memòria tècnica. 
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Annex C: Codi 

En aquest annex es presenta el codi emprat durant les simulacions. Per al seu ús al prototip, s’haurà d’ajustar el 

valor dels pins segons l’esquema mostrat a l’annex anterior. 

 
Esquema 7: Esquema utilitzat al programa Proteus  

Amb aquest annex es pretén donar una noció sobre com ha estat plantejada la solució software.  
Al CD entregat amb la memòria, si inclou els arxius referenciats en aquest annex.  
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C1. Mòdul de l’ADC i interrupcions 

2 #include "isr.h" 

3 #include "system.h" 

4 // Comment a function and leverage automatic documentation with slash 

star star 

5 void Init_isr(){ 

6     

7     GIE=1; 

8     INTE=1; 

9     ADIE=1; 

10     PEIE=1; 
11     INTEDG=0; 
12     ADIF=1; 
13 } 
14 void Init_ADC(){ 
15   //Cel·la 1 
16   TRISA=0b00101111; 
17   ANSELA=0b00101111; 
18   LATA=0x00; 
19   //Cel·la 2 
20   TRISC=0b01111100; 
21   ANSELC=0b01111100; 
22   LATC=0x00; 
23   ADON=1; 
24   ADCON1bits.ADCS = 0b010; 
25   ADCON1bits.ADPREF = 0b00; 
26   ADCON0bits.GO_nDONE = 0; 
27   ADCON0bits.CHS = 0; 
28   __delay_ms(2); 
29   ADCON0bits.GO_nDONE = 1; 
30   ADIF=0; 
31 } 
32 void Init_timer(){ 
33     TMR0CS=0; 
34     OPTION_REGbits.PS=0b00; //por determinar// 
35     TMR0IF=0; 
36     counter=0; 
37     TMR0=0x00;        
38 } 
39 void interrupt isr(){ 
40  
41     if(TMR0IF == 1){ 
42         
43         TMR0IF = 0; 
44         counter=counter+1; 
45         TMR0=0x00; 
46         if (counter ==100){ 
47              timer=!timer; 
48              counter=0; 
49         } 
50     } 
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51     if (ADIF == 1){ 
52         ADCtemp[select] = read_ADC(); 
53         ADCvalues[select] = value_ADC(); 
54          if (select<30) 
55         { 
56           select++; 
57           GetValues(ActualMatrix); 
58         } 
59         if (select==30) 
60         { 
61          select=0;    
62         } 
63         ADCON0bits.GO_nDONE = 0; 
64         ADCON0bits.CHS = select;        
65         __delay_ms(2); 
66         ADCON0bits.GO_nDONE = 1; 
67         ADIF=0; 
68     } 
69     if (INTF == 1) 
70     { 
71         __delay_ms(2); 
72         intro=!intro; 
73         INTF = 0; 
74                
75     } 
76   
77 }    
78   
79 unsigned int read_ADC(){ 
80     unsigned int value; 
81     value=ADC9_8 ; 
82     value=value<<8; 
83     value=value|ADC7_0; 
84     return(value); 
85 } 
86 void setCompParam(void){  
87     unsigned char u; 
88     for(u=0;u<30;u++){ 
89         {  
90             if(/*(u==V04_C) |*/ (u==V14_C) | (u==V24_C)) 
91             { 
92                 Acorrect[u]=48.0/(highvalues[u]-lowvalues[u]); 
93             } 
94             else if(/*(u==V03_C) | */ (u==V13_C) | (u==V23_C)) 
95             { 
96                 Acorrect[u]=36.0/(highvalues[u]-lowvalues[u]); 
97             } 
98             else if(/*(u==V02_C) |*/ (u==V12_C) | (u==V22_C)) 
99             { 
100                 Acorrect[u]=24.0/(highvalues[u]-lowvalues[u]); 
101             } 
102             else if(/*(u==V01_C) |*/ (u==V11_C) | (u==V21_C)) 
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103             { 
104                 Acorrect[u]=12.0/(highvalues[u]-lowvalues[u]); 
105             } 
106             else if(/*(u==V00_C) |*/ (u==V10_C) | (u==V20_C)) 
107             { 
108                 Acorrect[u]=5.0/(highvalues[u]-lowvalues[u]); 
109             } 
110             else        //MEDIDAS DE TEMP. 
111             { 
112             Acorrect[u]=(70.0 /(float)(highvalues[u]-lowvalues[u]));

    //CALCULO PENDIENTE COMPENSADORA 

113             } 
114         } 
115     } 
116 } 
117  float value_ADC(){ 
118      unsigned int value; 
119      float valor; 
120      value=read_ADC(); 
121      valor= Acorrect[select]*(value-lowvalues[select]); 
122      return(valor); 
123  }       
124  
125  
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C2. Mòdul per a l’ús dels perifèrics 

126 /********************************************************************
************/ 

127 /*Fichero  -portIO.c        

      */ 

128 /*Descripción -Modulo de acceso a perifericos en el kit BMS           
  */ 

129 /*Autor   -Daniel Garriga Torra      

     */ 

130 /*Fecha   -28/91/2017        

      */ 

131 /********************************************************************
************/ 

132  
133 /*This subset of modules are created to interact within the diferent 

peripherics from the BMS*/ 

134 //#include "configuracion_pins.h" 
135 #include "system.h" 
136 #include "portIO.h" 
137 #if defined(__XC) 
138     #include <xc.h>         /* XC8 General Include File */ 
139 #elif defined(HI_TECH_C) 
140     #include <htc.h>        /* HiTech General Include File */ 
141 #endif 
142  
143 /********************************************************************

************/ 

144 /*Nombre: seleccion_dispositivo       

     */ 

145 /*Descripción: Rutina para la selecion de los perifericos  

    */ 

146 /*Parametros:           

      */ 

147 /*  Dispositivo:  -Selecciona el dispositivo a leer 

    */ 

148 /*    0:   -Diodos LED     

      */ 

149 /*    1:   -Filas teclado                      

    */ 

150 /*    2:   -Matriz transistores    

      */ 

151 /*    3:   -Columnas teclado      

     */    

152 /*Resultado:           

      */ 

153 /*  Valor lleido del puerto       

      */ 

154 /********************************************************************
************/ 

155  
156 void sel_dispositivo (unsigned char dispositivo) 
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157 { 
158  switch (dispositivo) //Seleccion dispositivo segun la descripcion 

de la cabecera 

159  { 

160  
161   case 0: 

162    ADRESS0=0; 

163             ADRESS1=0;            //seleciona LED  

164             setDataWrite(); 
165    break; 

166   case 2: 

167 //          ADRESS0=0; 
168 //          ADRESS1=1;            //seleciona TRANSISTOR1  

169    break; 

170   case 1:                  //seleciona filas  

171    ADRESS0=0; 

172             ADRESS1=1;             
173             setDataRead(); 
174             DATA7=0; 
175             //DATA6_W=0; 
176             DATA5=0; 
177             DATA4=0; 
178             DATA3=0; 
179             DATA2=0; 
180             DATA1=0; 
181             DATA0=0; 
182    break; 

183   case 3:                     //seleciona Columnes 

184    ADRESS0=1; 

185             ADRESS1=0;   
186             setDataRead(); 
187             DATA7=0; 
188             //DATA6_W=0; 
189             DATA5=0; 
190             DATA4=0; 
191             DATA3=0; 
192             DATA2=0; 
193             DATA1=0; 
194             DATA0=0; 
195         
196    break; 

197  } 

198 } 
199  
200 /********************************************************************

************/ 

201 /*Nombre: WriteConvert               

     */ 

202 /*Descripción: mueve el valor de data en los pins para escribir 

   */ 

203 /*Parametros:           

      */ 
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204 /*  data:  -Valor a escribir en los LEDS (binario)   

   */    

205 /*Resultado:           

      */ 

206 /*  -----------------------       

      */ 

207 /********************************************************************
************/ 

208  
209 void WriteConvert(unsigned int data){ 
210     unsigned int var; 
211     var=data; 
212     DATA7= var/0x80; 
213     var= var%0x80; 
214     DATA6= var/0x40; 
215     var= var%0x40; 
216     DATA5= var/0x20; 
217     var= var%0x20; 
218     DATA4= var/0x10; 
219     var=var%0x10; 
220     DATA3=var/0x08; 
221     var=var%0x08; 
222     DATA2=var/0x04; 
223     var= var%0x04; 
224     DATA1=var/0x02; 
225     var=var%0x02; 
226     DATA0=var; 
227 } 
228  
229 /********************************************************************

************/ 

230 /*Nombre: WriteLed                                                            

*/ 

231 /*Descripción: Rutina para escribir en los LEDS de la placa                    

*/ 

232 /*Parametros:           

      */ 

233 /*  data:  -Valor a escribir en los LEDS (binario)   

   */  

234 /*Resultado:           

      */ 

235 /*  --------------------        

     */ 

236 /********************************************************************
************/ 

237  
238 void WriteLed(unsigned int data) 
239 { 
240     DATA7=0; 
241     //DATA6_W=0; 
242     DATA5=0; 
243     DATA4=0; 
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244     DATA3=0; 
245     DATA2=0; 
246     DATA1=0; 
247     DATA0=0; 
248     sel_dispositivo(0);  
249     setDataWrite(); 
250     WriteConvert(data); 
251      
252 } 
253  
254 /********************************************************************

************/ 

255 /*Nombre: ReadKeypad                                                          

*/ 

256 /*Descripción: Rutina para leer el valor del teclado                           

*/ 

257 /*Parametros:           

      */ 

258 /*  ----------------------------------------------------   

   */  

259 /*Resultado:           

      */ 

260 /*  valor en binario leido en el KeyPad     

     */ 

261 /********************************************************************
************/ 

262  
263 char  ReadKeyboard() 
264 { 
265     unsigned char dat=0; 
266     char key; 
267     setDataRead(); 
268     sel_dispositivo(1);                  //seleciona filas 
269     __delay_us(1); 
270     dat=dat|DATA7; 
271     dat=dat<<1; 
272     dat=dat|DATA6; 
273     dat=dat<<1; 
274     dat=dat|DATA5; 
275     dat=dat<<1; 
276     dat=dat|DATA4; 
277     dat=dat<<1; 
278     setDataRead(); 
279     sel_dispositivo(3);                  //seleciona Columnes 
280     __delay_us(1); 
281     dat=dat|DATA3; 
282     dat=dat<<1; 
283     dat=dat|DATA2; 
284     dat=dat<<1; 
285     dat=dat|DATA1; 
286     dat=dat<<1; 
287     dat=dat|DATA0; 



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA   

 

  95 

288     //dat=[DATA7, DATA6, DATA5, DATA4, DATA3, DATA2, DATA1, DATA0]; 
289     //     F4      F3    F2     F1     C4     C3     C2     C1 
290     switch(dat) 
291     { 
292         case 0b10001000: 
293             key= '1'; 
294         break; 
295         case 0b10000100: 
296         { 
297             key= '2'; 
298         }; 
299         break; 
300         case 0b10000010: 
301         { 
302             key= '3'; 
303         }; 
304         break; 
305         case 0b10000001: 
306         { 
307             key= 'A'; 
308         }; 
309         break; 
310         case 0b01001000: 
311         { 
312             key= '4'; 
313         }; 
314         break; 
315         case 0b01000100: 
316         { 
317             key= '5'; 
318         }; 
319         break; 
320         case 0b01000010: 
321         { 
322             key= '6'; 
323         }; 
324         break; 
325         case 0b01000001: 
326         { 
327             key= 'B'; 
328         }; 
329         break; 
330         case 0b00101000: 
331         { 
332             key= '7'; 
333         }; 
334         break; 
335         case 0b00100100: 
336         { 
337             key= '8'; 
338         }; 
339         break; 
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340         case 0b00100010: 
341         { 
342             key=  '9'; 
343         }; 
344         break; 
345         case 0b00100001: 
346         { 
347             key=  'C'; 
348         }; 
349         break; 
350         case 0b00011000: 
351         { 
352             key=  '*'; 
353         }; 
354         break; 
355         case 0b00010100: 
356         { 
357             key=  '0'; 
358         }; 
359         break; 
360         case 0b00010010: 
361         { 
362             key=  '#'; 
363         }; 
364         break; 
365         case 0b00010001: 
366         { 
367             key=  'D'; 
368         }; 
369         break; 
370         default: 
371         { 
372             key=  0; 
373         }; 
374     }; 
375     WriteLed(dat); 
376     return key; 
377 } 
378  
379 /********************************************************************

************/ 

380 /*Nombre: setDataWrite               

     */ 

381 /*Descripción: Rutina para modo escritura de los Pins DATA:                    

*/ 

382  /*                                                            
   */ 

383 /*  Situa los registros TRIS de los Pines de DATA en modo output

    */ 

384 /*                                                                              
*/ 
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385 /********************************************************************
************/ 

386  
387 void setDataWrite() 
388 { 
389             DATA7_W=0; 
390             //DATA6_W=1; 
391             DATA5_W=0; 
392             DATA4_W=0; 
393             DATA3_W=0; 
394             DATA2_W=0; 
395             DATA1_W=0; 
396             DATA0_W=0; 
397 } 
398  
399 /********************************************************************

************/ 

400 /*Nombre: setDataRead                

     */ 

401 /*Descripción: Rutina para modo escritura de los Pins DATA:                    

*/ 

402  /*                                                            
   */ 

403 /*  Situa los registros TRIS de los Pines de DATA en modo input 

    */ 

404 /*                                                                              
*/ 

405 /********************************************************************
************/ 

406  
407 void setDataRead() 
408 { 
409             DATA7_W=1; 
410             //DATA6_W=0; 
411             DATA5_W=1; 
412             DATA4_W=1; 
413             DATA3_W=1; 
414             DATA2_W=1; 
415             DATA1_W=1; 
416             DATA0_W=1; 
417 } 

 

C3. Configuració de pins i variables globals 

418 /*  
419  * File:    
420  * Author:  
421  * Comments: 
422  * Revision history:  
423  */ 
424  
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425 // This is a guard condition so that contents of this file are not 
included 

426 // more than once.   
427 #ifndef system_H 
428 #define system_H 
429  
430 #include <xc.h> // include processor files - each processor file is 

guarded.   

431  
432  
433 #define _XTAL_FREQ 20000000 
434  
435 typedef  struct  { 
436     float Voltage; 
437     float Current; 
438     float Temperature; 
439     float Resistance; 
440 }tCell; 
441 #define F 4     // numero de filas 
442 #define C 2     // numero de columnas 
443 char c=2; 
444 char f=4; 
445 /* TODO Application specific user parameters used in user.c may go 

here */ 

446 tCell ActualMatrix[2][4]; 
447 tCell Past1Matrix[2][4]; 
448 tCell Past2Matrix[2][4]; 
449  
450 // BEGIN CONFIG 
451  
452 // CONFIG1 
453 #pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection (HS 

Oscillator, High-speed crystal/resonator connected between OSC1 and 

OSC2 pins) 

454 #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT 
disabled) 

455 #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable (PWRT 
disabled) 

456 #pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP 
pin function is digital input) 

457 #pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code 
Protection (Program memory code protection is disabled) 

458 #pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable (Brown-out 
Reset enabled) 

459 #pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function 
is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin) 

460 #pragma config IESO = OFF       // Internal/External Switchover 
(Internal/External Switchover mode is disabled) 

461 #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable 
(Fail-Safe Clock Monitor is disabled) 

462  
463 // CONFIG2 
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464 #pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection 
(Write protection off) 

465 #pragma config STVREN = OFF     // Stack Overflow/Underflow Reset 
Enable (Stack Overflow or Underflow will not cause a Reset) 

466 #pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection 
(Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.) 

467 #pragma config LPBOR = OFF      // Low-Power Brown Out Reset (Low-
Power BOR is disabled) 

468 #pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage Programming Enable 
(High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming) 

469 //END CONFIG 
470  
471 //KEYPAD 
472 //#define F4 RB7 
473 //#define F3 RB6 
474 //#define F2 RB5 
475 //#define F1 RB4 
476 //#define C3 RB3 
477 //#define C2 RB2 
478 //#define C1 RB1 
479  
480 ////LCD PROTEUS 
481 #define RS RD2 
482 #define EN RD3 
483 #define D4 RD4 
484 #define D5 RD5 
485 #define D6 RD6 
486 #define D7 RD7 
487  
488  
489 ////LCD PCB 
490 //#define RS RC5 
491 //#define EN RC4 
492 //#define D4 RC2 
493 //#define D5 RC0 
494 //#define D6 RC1 
495 //#define D7 RA4 
496  
497 /*Comunication PINS*/ 
498 #define RX_int              PIR1bits.RC1IF 
499 #define TX_int              PIR1bits.TX1IF 
500 #define I2c_int             PIR4bits.SSP2IF 
501 #define ENTER_int           INTF 
502  
503  #define select ADCON0bits.CHS 
504 //#define ADCrunning ADCON0bits.GO_nDONE        //Para ADC MODO 

POLLING 

505 #define ADC9_8 ADRESHbits.ADRESH 
506 #define ADC7_0 ADRESLbits.ADRESL 
507 #define ADC_int PIR1bits.ADIF                    
508 unsigned int lowvalues[30]; 
509 unsigned int highvalues[30]; 
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510 float Acorrect[30]; 
511 float ADCvalues[30];     //Matriz para valores ADC ya arregladas 

(corresponde a medida real del pin) 

512 unsigned int ADCtemp[30]; 
513 ///*BUS I2C Master*/ 
514 //#define SCL PORTDbits.RD6             // variable que marca el 

reloj del I2C 

515 //#define SDAOUT PORTDbits.RC4          // Pin datos salida I2C 
516 //#define SDAIN RC4                     // Pin datos entrada I2C 
517  
518 //Timer para el guardado de datos 
519 #define T4_int PIR3bits.TMR4IF  //Flag del timer 
520 //#define T1_int PIR1bits.TMR1IF 
521  
522 unsigned int seccounter = 574; //veces que tiene que desbordar el 

contador en la escala mas lenta (1/64) y (1/16) para 30s no esta 

ajustado 

523 // 
524  
525 ////VOLTAGE PROTEUS// 
526  
527 /*Rama1*/ 
528 unsigned char V14_C = 4; //ADCvalues[27]; 
529 unsigned char V13_C = 3; //ADCvalues[15]; 
530 unsigned char V12_C = 2; //ADCvalues[13]; 
531 unsigned char V11_C = 1; //ADCvalues[14]; 
532 unsigned char V10_C = 0; //ADCvalues[26]; //PIN53 
533  
534 /*Rama2*/ 
535 unsigned char V24_C = 18; //ADCvalues[12]; //PIN13 
536 unsigned char V23_C = 17; //ADCvalues[10];  //pin12 
537 unsigned char V22_C = 16; //ADCvalues[11];  //pin8 
538 unsigned char V21_C = 15; //ADCvalues[5];    //pin11 
539 unsigned char V20_C = 14; //ADCvalues[24];  //PiN55 
540  
541 //TEMPERATURA 
542 unsigned char T00_C = 0b10100; //ADCvalues[0]; 
543  
544 //////VOLTAGE// 
545 // 
546 ///*Rama0*/ 
547 //unsigned char V04_C = 23; //ADCvalues[23]; 
548 //unsigned char V03_C = 28; //ADCvalues[28]; 
549 //unsigned char V02_C = 29; //ADCvalues[29]; 
550 //unsigned char V01_C = 17; //ADCvalues[17]; 
551 //unsigned char V00_C = 25; // ADCvalues[25]; 
552 // 
553 ///*Rama1*/ 
554 //unsigned char V14_C = 27; //ADCvalues[27]; 
555 //unsigned char V13_C = 15; //ADCvalues[15]; 
556 //unsigned char V12_C = 13; //ADCvalues[13]; 
557 //unsigned char V11_C = 14; //ADCvalues[14]; 
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558 //unsigned char V10_C = 26; //ADCvalues[26]; 
559 // 
560 ///*Rama2*/ 
561 //unsigned char V24_C = 12; //ADCvalues[12];  
562 //unsigned char V23_C = 10; //ADCvalues[10]; 
563 //unsigned char V22_C = 11; //ADCvalues[11]; 
564 //unsigned char V21_C = 5; //ADCvalues[5]; 
565 //unsigned char V20_C = 24; //ADCvalues[24]; 
566 // 
567 ////TEMPERATURA 
568 //unsigned char T00_C = 0; //ADCvalues[0]; 
569 //unsigned char T13_C = 1; //ADCvalues[1]; 
570 //unsigned char T10_C = 2; //ADCvalues[2]; 
571 //unsigned char T11_C = 3; //ADCvalues[3]; 
572 //unsigned char T03_C = 4; //ADCvalues[4]; 
573 //unsigned char T21_C = 6; //ADCvalues[6]; 
574 //unsigned char T22_C = 7; //ADCvalues[7]; 
575 //unsigned char T23_C = 8; //ADCvalues[8]; 
576 //unsigned char T20_C = 9; //ADCvalues[9]; 
577 //unsigned char T12_C = 16; //ADCvalues[16]; 
578 //unsigned char T01_C = 21; //ADCvalues[21]; 
579 //unsigned char T02_C = 22; //ADCvalues[22]; 
580  
581  
582 ///*Input output PINS PCB*/ 
583 //#define DATA7 PORTGbits.RG0 
584 //#define DATA7_W TRISGbits.TRISG0 
585 //#define DATA6 PORTDbits.RD7 
586 //#define DATA6_W TRISDbits.TRISD7 
587 //#define DATA5 PORTEbits.RE7 
588 //#define DATA5_W TRISEbits.TRISE7 
589 //#define DATA4 PORTEbits.RE6 
590 //#define DATA4_W TRISEbits.TRISE6 
591 //#define DATA3 PORTEbits.RE5 
592 //#define DATA3_W TRISEbits.TRISE5 
593 //#define DATA2 PORTEbits.RE4 
594 //#define DATA2_W TRISEbits.TRISE4 
595 //#define DATA1 PORTEbits.RE3 
596 //#define DATA1_W TRISEbits.TRISE3 
597 //#define DATA0 PORTCbits.RC3 
598 //#define DATA0_W TRISCbits.TRISC3 
599 // 
600 //#define ADRESS0 PORTBbits.RB2 
601 // 
602 //#define ADRESS1 PORTBbits.RB1 
603  
604 /*Input output PINS PROTEUS*/ 
605 #define DATA7 PORTBbits.RB7 
606 #define DATA7_W TRISBbits.TRISB7 
607 #define DATA6 PORTBbits.RB6 
608 #define DATA6_W //TRIBbits.TRISB6 
609 #define DATA5 PORTBbits.RB5 
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610 #define DATA5_W TRISBbits.TRISB5 
611 #define DATA4 PORTBbits.RB4 
612 #define DATA4_W TRISBbits.TRISB4 
613 #define DATA3 PORTBbits.RB3 
614 #define DATA3_W TRISBbits.TRISB3 
615 #define DATA2 PORTBbits.RB2 
616 #define DATA2_W TRISBbits.TRISB2 
617 #define DATA1 PORTBbits.RB1 
618 #define DATA1_W TRISBbits.TRISB1 
619 #define DATA0 PORTEbits.RE2 
620 #define DATA0_W TRISEbits.TRISE2 
621  
622 #define ADRESS0 PORTEbits.RE0 
623  
624 #define ADRESS1 PORTEbits.RE1 
625 bit timer=0; 
626 char measure,measure1; 
627 char valor; 
628 int counter; 
629 bit intro=0; 
630 void InitVar(tCell Matrix_to_Init[C][F]); 
631 void MoveMatrix(tCell Matrix_to_Write[C][F], tCell 

Matrix_to_Read[C][F]) ; 

632 void GetResistance (tCell Matrix_to_Get[C][F]); 
633 void GetValues(tCell Matrix_to_Get[C][F]); 
634 //float GetVoltage (unsigned char c, unsigned char f); 
635 //float GetTemp (unsigned char c, unsigned char f); 
636 #endif /* XC_HEADER_TEMPLATE_H */ 

637  
638  

C4. Mòdul de Funcions per a la gestió de dades 

# #include "system.h" 
void InitVar(tCell Matrix_to_Init[C][F])   

{ 

   unsigned char i,j; 

    for (i=0;i<C;i++)  

    { 

        for (j=0;j<F;j++) 

        { 

            Matrix_to_Init[i][j].Voltage= 0;  

            Matrix_to_Init[i][j].Current= 0; 

            Matrix_to_Init[i][j].Resistance=0; 

            Matrix_to_Init[i][j].Temperature=0; 

        } 

    } 

}; 

/*works good*/ 

void MoveMatrix(tCell Matrix_to_Write[C][F], tCell Matrix_to_Read[C][F])  

{ 

   unsigned char i,j; 
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    for (i=0;i<C;i++) 

    { 

        for (j=0;j<F;j++) 

        { 

            Matrix_to_Write[i][j]= Matrix_to_Read[i][j]; 

        } 

    }   

} 

/*works good*/ 

void GetResistance (tCell Matrix_to_Get[C][F]) 

{ 

    unsigned char i,j; 

    for (i=0;i<C;i++) 

    { 

        for (j=0;j<F;j++) 

        { 

            Matrix_to_Get[i][j].Resistance= ((Matrix_to_Get[i][j].Voltage 

-Past1Matrix[i][j].Voltage) / (Matrix_to_Get[i][j].Current - 

Past1Matrix[i][j].Current)); 

        } 

    }   

} 

 

void GetValues(tCell Matrix_to_Get[C][F] ){ 

     

     unsigned char i=C,j=F; 

     for (i=0;i<C;i++) 

    { 

        for (j=0;j<F;j++) 

        { 

    switch (i) { 

//        case 0 : 

//        { 

//          //PRIMERA RAMA DE LA BATERIA 

//            switch (j) { 

//                   Matrix_to_Get[i][j].Current= ADCvalues[V00_C]; 

////                case 0 : 

////                    { 

////                   //PRIMERA RAMA, CELDA 12V 

////                    Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V01_C]-

ADCvalues[V00_C]; 

////                    } 

////                    break; 

////                case 1: 

////                    { 

////                    //PRIMERA RAMA, CELDA 24V 

////                    Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V02_C]-

ADCvalues[V01_C]; 

////                    } 

////                    break; 

////                case 2: 

////                    { 



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA 

 

104   

////                    //PRIMERA RAMA, CELDA 36V 

////                    Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V03_C]-

ADCvalues[V02_C]; 

////                    } 

////                    break; 

////                case 3: 

////                    { 

////                    //PRIMERA RAMA, CELDA 48V 

////                    Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V04_C]-

ADCvalues[V03_C]; 

////                    } 

////                    break; 

////            } 

//        } 

//            break; 

        case 1 : 

        { 

          // SEGUNDA RAMA DE LA BATERIA 

            Matrix_to_Get[i][j].Current= ADCvalues[V10_C]; 

            switch (j) { 

                case 0 : 

                    { 

                   //SEGUNDA RAMA, CELDA 12V 

                    Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V11_C]-

ADCvalues[V10_C]; 

                    Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C]; 

                    } 

                    break; 

                case 1: 

                    { 

                    //SEGUNDA RAMA, CELDA 24V 

                     Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V12_C]-

ADCvalues[V11_C]; 

                     //                    

Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C] 

 

                    } 

                    break; 

                case 2: 

                    { 

                    //SEGUNDA RAMA, CELDA 36V 

                     Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V13_C]-

ADCvalues[V12_C]; 

                     //                    

Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C] 

 

                    } 

                    break; 

                case 3: 

                    { 

                    //SEGUNDA RAMA, CELDA 48V 
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                     Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V14_C]-

ADCvalues[V13_C]; 

                     //                    

Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C] 

 

                    } 

                    break; 

            } 

        } 

            break; 

        case 2: 

        { 

          // TERCERA RAMA DE LA BATERIA 

             Matrix_to_Get[i][j].Current= ADCvalues[V20_C]; 

            switch (j) { 

                 

                case 0 : 

                    { 

                   //TERCERA RAMA, CELDA 12V 

                     Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V21_C]-

ADCvalues[V20_C]; 

                     //                    

Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C] 

 

                    } 

                    break; 

                case 1: 

                    { 

                    //TERCERA RAMA, CELDA 24V 

                     Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V22_C]-

ADCvalues[V21_C]; 

                     //                    

Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C] 

 

                    } 

                    break; 

                case 2: 

                    { 

                    //TERCERA RAMA, CELDA 36V 

                     Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V23_C]-

ADCvalues[V22_C]; 

                     //                    

Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C] 

 

                    } 

                    break; 

                case 3: 

                    { 

                    //TERCERA RAMA, CELDA 48V 

                     Matrix_to_Get[i][j].Voltage= ADCvalues[V24_C]-

ADCvalues[V23_C]; 
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                     //                    

Matrix_to_Get[i][j].Temperature=ADCvalues[T00_C] 

 

                    } 

                    break; 

            } 

        } 

            break; 

    } 

        } 

     } 

     

} 
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C5. Mòdul per al control del LCD 

639 #include "lcd.h" 
640 #include <xc.h> 
641 #include "system.h" 
642 #include <stdio.h> 
643 void Lcd_Port(char a) 
644 { 
645  if(a & 1) 

646   D4 = 1; 

647  else 

648   D4 = 0; 

649  
650  if(a & 2) 

651   D5 = 1; 

652  else 

653   D5 = 0; 

654  
655  if(a & 4) 

656   D6 = 1; 

657  else 

658   D6 = 0; 

659  
660  if(a & 8) 

661   D7 = 1; 

662  else 

663   D7 = 0; 

664 } 
665 void Lcd_Cmd(char a) 
666 { 
667  RS = 0;             // => RS = 0 

668  Lcd_Port(a); 

669  EN  = 1;             // => E = 1 

670         __delay_ms(4); 
671         EN  = 0;             // => E = 0 
672 } 
673  
674 void Lcd_Clear() 
675 { 
676  Lcd_Cmd(0); 

677  Lcd_Cmd(1); 

678 } 
679  
680 void Lcd_Set_Cursor(char a, char b) 
681 { 
682  char temp,z,y; 

683  if(a == 1) 

684  { 

685    temp = 0x80 + b - 1; 

686   z = temp>>4; 

687   y = temp & 0x0F; 

688   Lcd_Cmd(z); 
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689   Lcd_Cmd(y); 

690  } 

691  else if(a == 2) 

692  { 

693   temp = 0xC0 + b - 1; 

694   z = temp>>4; 

695   y = temp & 0x0F; 

696   Lcd_Cmd(z); 

697   Lcd_Cmd(y); 

698  } 

699 } 
700  
701 void Lcd_Init() 
702 { 
703   Lcd_Port(0x00); 
704    __delay_ms(20); 
705   Lcd_Cmd(0x03); 
706  __delay_ms(5); 

707   Lcd_Cmd(0x03); 
708  __delay_ms(11); 

709   Lcd_Cmd(0x03); 
710   ///////////////////////////////////////////////////// 
711   Lcd_Cmd(0x02); 
712   Lcd_Cmd(0x02); 
713   Lcd_Cmd(0x08); 
714   Lcd_Cmd(0x00); 
715   Lcd_Cmd(0x0C); 
716   Lcd_Cmd(0x00); 
717   Lcd_Cmd(0x06); 
718 } 
719  
720 void Lcd_Write_Char(char a) 
721 { 
722    char temp,y; 
723    temp = a&0x0F; 
724    y = a&0xF0; 
725    RS = 1;             // => RS = 1 
726    Lcd_Port(y>>4);             //Data transfer 
727    EN = 1; 
728    __delay_us(40); 
729    EN = 0; 
730    Lcd_Port(temp); 
731    EN = 1; 
732    __delay_us(40); 
733    EN = 0; 
734 } 
735  
736 void Lcd_Write_String(char *a) 
737 { 
738  int i; 

739  for(i=0;a[i]!='\0';i++) 

740     Lcd_Write_Char(a[i]); 
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741 } 
742  
743 void Lcd_Shift_Right() 
744 { 
745  Lcd_Cmd(0x01); 

746  Lcd_Cmd(0x0C); 

747 } 
748  
749 void Lcd_Shift_Left() 
750 { 
751  Lcd_Cmd(0x01); 

752  Lcd_Cmd(0x08); 

753 } 
754 void LCD_escribir_decimales(float fvariable) 
755  { 
756     char s[16]; 
757     sprintf(s,"Float =%f",fvariable); 
758     Lcd_Write_String(s); 
759  } 
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C6. Programa principal 

539 #include <xc.h> 
540 #include "lcd.h" 
541 //#include "Keyboard.h" 
542 #include "isr.h" 
543 #include "system.h" 
544 #include <stdio.h> 
545 #include <stdlib.h> 
546 //#include <pic16lf1519.h> 
547 #include "menu.h" 
548 #include "portIO.h" 
549 unsigned char s=0; 
550 //float AverageVoltage; 
551 //float AverageCurrent; 
552 //float AverageResistence; 
553 //float AverageTemperature; 
554 unsigned char config_menu; 
555 char valor1=0; 
556  
557 int main() 
558 { 
559 //  //LCD_PORT PROTEUS 
560   TRISD = 0b00000001; 
561   LATD=0x00; 
562   ANSELD= 0b00000001; 
563   ANSELB=0x00; 
564   //Cel·la 1 
565   TRISA=0b00101111; 
566   ANSELA=0b00101111; 
567   LATA=0x00; 
568    //Cel·la 2 
569   TRISC=0b01111100; 
570   ANSELC=0b01111100; 
571   LATC=0x00; 
572    
573   //LCD PORT PCB 
574 //  TRISCbits.TRISC0 =0;  //D5 
575 //  TRISCbits.TRISC1 =0;  //D6     
576 //  TRISCbits.TRISC2 =0;  //D4 
577 //  TRISCbits.TRISC4 =0;  //EN 
578 //  TRISCbits.TRISC5 =0;  //RS 
579 //  TRISAbits.TRISA4 =0;  //D7   
580 //   
581 //  LATCbits.LATC0 =0;  //D5 
582 //  LATCbits.LATC1 =0;  //D6     
583 //  LATCbits.LATC2 =0;  //D4 
584 //  LATCbits.LATC4 =0;  //EN 
585 //  LATCbits.LATC5 =0;  //RS 
586 //  LATAbits.LATA4 =0;  //D7  
587 //  
588 //  ANSELCbits. 
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589 //  ANSELCbits.ANSC0=0; 
590 //  ANSELCbits.ANSC1=0; 
591 //  ANSELCbits.ANSC2=0; 
592 //  ANSELCbits.ANSC4=0; 
593 //  ANSELCbits.ANSC5=0; 
594  
595  //KEYBOARD_PORT 
596 ////  TRISB = 0b11110001; 
597 //  LATB=0x00; 
598 //  ANSELB=0x00; 
599   
600   Lcd_Init(); 
601   Init_ADC(); 
602   Init_isr(); 
603   Init_timer(); 
604   TRISEbits.TRISE0=0; 
605   TRISEbits.TRISE1=0; 
606   LATE=0x00; 
607   ANSELE=0x00; 
608   LATB=0x00; 
609   while (1){ 
610       valor1=0; 
611      //WriteLed(valor); 
612      __delay_us(500); 
613     if (intro ==1){ 
614       TMR0IE=0; 
615       ADIE=0; 
616       valor1=0; 
617       valor1=ReadKeyboard(); 
618     } 
619     if (valor1>0) 
620     { 
621         intro=0; 
622          TMR0IE=1; 
623          ADIE=1; 
624     } 
625     if(intro==0) 
626     { 
627         config_menu=StartMenu(config_menu,valor1);    //Menu de 

configuración 

628     } 
629      WriteLed(valor1); 
630      RD1= intro; 
631      if(config_menu==99){ 
632          InitVar(ActualMatrix); 
633          TMR0IE=1; 
634      } 
635      if (timer==1){ 
636          MoveMatrix( Past2Matrix, Past1Matrix); 
637          MoveMatrix( Past1Matrix, ActualMatrix);  
638          GetResistance(ActualMatrix); 
639      } 



SISTEMA DE GESTIÓ DE BATERIES PER A MOTO ELÈCTRICA 

 

112   

640   } 
641   } 
642  
643  

 

 


