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Disseny d’ una bateria de 96VDC per una 

motocicleta de competició de propulsió elèctrica del 

campionat MotoStudent. 
 

Coderch Velasco, Pol 

 

 

RESUM 
En aquest projecte es realitzarà el desenvolupament i 

disseny d’ una bateria per un prototip de moto elèctrica 

de competició, concretament per la competició 

universitària MotoStudent. 

Així doncs es realitzarà el càlcul de l’ energia necessària 

i temps de funcionament a partir del càlcul de cinemàtic 

dinàmic i d’energies del circuit de MotorLand, Aragó, on 

te lloc la competició.  

A partir dels resultats s’han obtingut les característiques 

principals de la bateria, així com capacitat tensió i 

energia. Finalment després d’ una comparativa entre 

diferents models i formats de cel·les s’ha trobat el model 

mes convenient per a la nostra aplicació. 

Una vegada amb el model de cel·la triat s’ha fet un estudi 

de les corbes de descarrega a diferents carreges, de 

manera que s’ha pogut trobar la mes convenient en 

funció del nostre temps d’us i corrent mig de descarrega, 

així doncs s’ha dimensionat la configuració sèrie 

paral·lel de la bateria i s’ha fabricat un model com a 

mostra. Finalment amb la configuració de la bateria ja 

definida s’ha buscat la solució adequada per al seu 

sistema de gestió, el qual esta format per tots aquells 

elements i components que intervenen en el 

funcionament i control de la bateria.  

Finalment s’ha realitzat un esquema conceptual amb els 

diferents sistemes de tensió que incorpora la bateria i tots 

els components i elements necessaris per al seu correcte 

funcionament. De manera que pugui servir com a guia 

per a desenvolupar el seu muntatge en cas que es desitgi. 

Cal tenir en compte que tot el desenvolupament i disseny 

s’ha fet seguint el compliment del reglament tècnic de la 

competició MotoStudent, igual que adaptant-se a les 

parts d’us obligatori que proporciona la organització de 

la competició, tals com el motor elèctric i el dispositiu 

d’aïllament electrònic. 

 

1. INTRODUCCIÓ 
En aquest projecte es realitzarà el desenvolupament del 

disseny i fabricació d’una bateria d’alta tensió i alta 

capacitat de descarrega seguint un reglament tècnic. El 

principal objectiu del projecte es desenvolupar una 

bateria d’altes prestacions a un preu accessible, per tal de 

documentar el seu disseny i fabricació. Contribuint així 

amb l’ equip E3 Team de la UPC de Vilanova i la Geltrú, 

EPSEVG, el qual esta desenvolupant un prototip de moto 

elèctrica de competició. 

1.1. ESTUDI DEL REPTE 

La competició MotoStudent es divideix en dos blocs 

principals, la fase MS1 on un jurat qualificat avalua els 

projectes presentats per cada equip, y la fase MS2 que es 

la part de la competició on es posa a prova el prototip i 

les habilitats de coordinació dels equips. En la fase MS2 

te lloc la carrera, la qual te una durada de 21 minuts i una 

distancia de 38 km. 

 

1.2. ESTUDI DE LA COMPETENCIA 

Actualment ha tingut lloc dos edicions del MotoStudent 

amb categoria Electric, pel que ja es pot trobar bastanta 

informació sobre la bateria dels principals prototips de la 

competició. Conèixer el que fa la competència sempre es 

important per saber amb el nivell de prestacions que 

competeixes, a demes serveix com a referencia per si es 

va ben encaminat o no. A continuació, es pot veure el 

valor mig de les característics mes importants de les 

bateries dels competidors analitzats:  

 Química bateria: liti polímer i ions de liti 

 Capacitat bateria = 62,18 Ah 

 Un bateria = 99.66 VDC 

 Energia bateria = 6.17 kWh 

 

1.3. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL  

En quant al seu procés de reciclatge un nou estudi, 

utilitzant mètodes de tecnologia minera de processament 

de minerals, un grup d'enginyers químics de la 

Universitat Tecnològica de Michigan, liderats per Lei Pa, 

han trobat solució a com reciclar de manera econòmica 

les bateries de ions de liti. Amb aquest mètode l'equip va 

aconseguir separar tots els components de la bateria 

preservant la seva integritat funcional. Aquest estudi ha 

estat publicat a “Sustainable Materials and 

Technologies”. Aquesta tecnologia minera es la mes 

barata disponible i existeix infraestructura per 

implementar-la, l que fa que sigui un procés econòmic i 

eficient en energia, que a demes a l'hora de fabricar noves 

bateries amb el material reciclat les prestacions són tan 

bones com amb els materials nous, però més econòmics.  

 

2. DISSENY DE LA BATERIA 
En aquest capítol es detallarà el disseny complert de la 

bateria, per quines solucions s’ha optat i perquè. Com s’ 

ha vist en el capítol 5 de càlculs justificatius, la bateria 

estarà formada per 30 mòduls en sèrie de 25 cel·les en 

paral·lel, per tant la fabricació de la bateria es dividirà en 
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la fabricació de 30 mòduls iguals, els quals estaran 

formats per les 25 cel·les en paral·lel. Posteriorment 

aquest mòduls seran connectats en sèrie entre ells en el 

hipotètic cas que es fabriques la bateria. 

Fabricar la bateria en 30 mòduls iguals te com avantatge 

que es treballa a molt baixa tensió, en aquest cas 3’7 

VDC, el que fa que sigui molt mes segur que treballar a 

mes elevades tensions, ja que cada mòdul de 25 cel·les 

en paral·lel te una capacitat de descarrega de 78 Ah 

nominals. També es detallarà un esquema elèctric de la 

bateria amb cadascun dels components que la formen, el 

qual estarà adjunt com Annex 13. 

 

2.1. MÒDUL 1S25P  

En aquest subapartat s’explicarà la fabricació d’un dels 

30 mòduls iguals que es connectarien en sèrie, el qual 

esta format de 25 cel·les en paral·lel. 

 

2.1.1. CEL·LES 

Després d’ una exhaustiva comparativa entre cel·les, 

adjunta al Annex 4, finalment la cel·la escollida per 

fabricar el paquet de bateries es de la marca Sony, en 

concret el model US18650VTC6, es una cel·la de format 

cilíndric d’ alta capacitat de descarrega. Els motius pels 

quals s’ha escollit aquesta cel·la es per la seva alta 

densitat energètica, baixa resistència interna, baix pes i 

preu molt ajustat al ser un model molt comú en diferents 

aparells d’ avui en dia, a continuació es pot veure un 

resum de les característiques tècniques de la cel·la 

segons el fabricant:  

 

Marca SONY 

Model  VTC6 

Química Liti-NiMnCo 

Format Cilíndric 18650 

Diàmetre 18,5 mm 

Longitud 65,2 mm 

Tensió màxima  4,2 VDC 

Tensió nominal 3,6 VDC 

Tensió mínima 2,5 VDC 

Capacitat nominal 3,12 Ah 

C-Nominal 1 C 

Descarrega Continua 15 A 

C-Continua 5 C 

Descarrega pic (<40 seg.) 30 A 

C-Pic (<40 seg.) 10 C 

Densitat energètica 631 Wh/l 

Impedància interna 8 < 18 mΩ 

Impedància interna mitjana 13 mΩ 

Pes 46,6 g 

Preu unitat 2’8 € 
Taula 1. Característiques tècniques cel·la, Sony VTC6. 

 

El primer que s’ ha fet es comprovar que totes les cel·les 

estan en bon estat i tenen la tensió que indica el 

proveïdor. A continuació s’han preparat per poder 

treballar millor amb elles i de manera mes segura. 

S’han rascat lleugerament la 

capa superficial dels borns 

positius i negatius per tal que la 

soldadura agafi mes fàcil i 

ràpidament, ja que si s’està molta 

estona soldant les cel·les es 

poden cremar.  

També s’ha afegit un aïllant 

tèrmic de paper als borns positius 

i negatius per tal d’evitar que es 

fongui el plàstic aïllant amb la temperatura, ja que es de 

molt baixa qualitat. Això podria causar molts problemes, 

principalment en el born positiu el qual sense plàstic 

aïllant queda molt a prop de la carcassa i pot 

curtcircuitar-se molt fàcilment amb els mateixos 

contactes o per un excés de soldadura. 

 

2.1.2. EMPAQUETAT DE LES CEL·LES 

El empaquetat entre elles es realitzarà mitjançant holders 

de dos cel·les, dels quals s’ ajuntaran 13, formant dos 

columnes de cel·les, en una columna hi aniran 12 cel·les 

i en l’altre 13, aquest total de 25 cel·les estaran 

connectades en paral·lel. S’ ha escollit aquesta solució 

perquè es la que aporta mes varietat de configuració, 

degut a la gran varietat de models que hi ha al mercat, i 

el seu baix preu. Al conjunt de 13 holders s’hi faran uns 

petits forats per tal de fixar la barra de connexions al 

holder amb brides. 

 

2.1.3. BARRA DE CONNEXIONS 

A continuació per acabar la 

espina central es protegirà amb 

termoretràctil aïllant de 1 kV la 

part treballada, ja que sense 

protecció es la part que pot tenir 

algun hipotètic risc de 

curtcircuit. Com a mesura de 

precaució i seguretat es protegirà 

totes les parts sensibles a un 

curtcircuit o de fàcil accés amb 

aïllant de 1kV. 

S’ ha optat per aquest solució perquè s’ esta dissenyant 

una bateria d’alta capacitat de descarrega, pel que es 

necessari una barra de connexions per la que pugui 

circular corrents de fins a 520 A, tot i que seria en casos 

molt puntuals. 

 

2.1.3.1. BORN NEGATIU   

Les connexions de la 

espina central negativa 

amb el born negatiu de 

cada una de les 25 cel·les 

serà amb aquestes petites 

peces o terminals de 

coure. Aquests terminals 

aniran soldats a la espina 

central i a les cel·les.  

Primer de tot es 

posicionaran els terminals amb termoretràctil a la espina 

central, i posteriorment es comprovarà que tots els 

Figura 3. Tipus de terminal. 

Figura 1. 
Condicionament cel·les 

. 

Figura 2. Model  born. 
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terminals coincideixen amb la seva corresponent cel·la. 

Un cop estan tots els terminals ben centrats es soldaran 

amb la espina central pel petit forat que queda al centre 

del terminal. A continuació, un cop estan tots els 

terminals soldats a la espina central ja es pot fixar la barra 

de connexions amb les brides al holder.  

Per últim es solda les cel·les amb el seu corresponent 

contacte. Durant la soldadura cal tenir en compte de no 

escalfar excessivament la cel·la, ja que es pot cremar, 

igual que amb el protector de plàstic aïllant que es molt 

delicat i es trenca o es fon molt fàcilment. 

Per donar per acabada 

aquesta barra de 

connexions es 

comprovarà que les 

soldadures hagin quedat 

be. Primer, amb un 

tornavís s’exercirà una 

lleugera palanca sobre els 

terminals per veure si 

alguna soldadura ha 

quedat fluixa i salta. A 

continuació, una vegada 

comprovades les 

soldadures, es mesurarà la tensió de les cel·les des de l’ 

extrem de la barra de connexions negativa al born positiu 

de cada una de les cel·les. D’aquesta manera es sabrà si 

alguna cel·la tot i estar ben soldada no fa bon contacte, o 

en el pitjor dels cassos que s’ha fet malbé per un excés 

de temperatura o curtcircuit durant la soldadura.  

 
Figura 5. Busbar born negatiu acabat. 

 

2.1.3.2. BORN POSITIU 

Les connexions dels 

borns positius de les 

cel·les amb la espina de 

central de la barra de 

connexions positiva es 

farà amb fuse-wire, el 

qual actuarà com a fusible 

fonent-se quan per ell hi 

circulin, en aquest cas, 

mes de 32 A. En aquest cas el mòdul serà capaç de 

subministrar pics de corrent de fins a 800 A, tot i que es 

limitarà electrònicament a gairebé 520 A 

S’ha optat per aquesta solució per que a demés de 

complir amb la seva funció com a conductor, igual que 

un terminal, aporta a la bateria un plus de seguretat 

respecte altres sistemes pel fet que s’ esta protegint cada 

una de les cel·les front un excessiu pic de corrent que 

podria arribar a causar un dany en cadena estenent-se en 

tota la bateria. 

Per començar es fixarà la espina central positiva als 

holders amb les brides, i es muntarà amb les cel·les ja 

soldades amb la seva corresponent barra de connexions i 

holder, pel que a falta de soldar el fuse-wire, ja estaria el 

mòdul de 25 cel·les en paral·lel quasi acabat. 

 
Figura 7. Busbar born positiu. 

 

Abans de soldar el fuse-wire es prepararan les cel·les, de 

manera que al moment de soldar sigui mes ràpid i senzill. 

D’aquesta manera s’evita fondre el plàstic aïllant per un 

excés de temperatura o debilitar el fuse-wire que es de 

coure estanyat. 

Primer de tot es farà un punt de soldadura a cada una de 

les cel·les i posteriorment se li afegirà un mica de grassa 

antioxidant perquè al soldar el fuse-wire la soldadura 

sigui mes neta i rapida.  

Al soldar els borns 

positius cal tenir mes 

precaució, ja que el pol 

positiu i la carcassa, que a 

la vegada es el born 

negatius estan 

relativament a prop i si es 

fon el plàstic aïllant o hi 

ha un excés d’estany en la 

soldadura pot provocar un curtcircuit. 

Finalment, es solda el fuse-wire de la espina central a 

cada una de les cel·les. Per assegurar el bon contacte del 

fuse-wire amb la espina central, s’ ha llaçat sobre la 

espina central i s’ha marcat un punt de soldadura que 

uneix la volta del llaç. 

 

2.1.4. MODUL 1s25p 

Ara ja esta el mòdul de 25 cel·les en paral·lel muntat i 

per acabar se’l hi posarà una tapa de plàstic en els bornes 

del mòdul per evitar-hi l’accés de qualsevol element 

indegut, també es protegirà amb un termoretràctil de 

protecció aïllant de 1kV. D’aquesta manera el mòdul 

estarà completament aïllat i protegit per la seva 

manipulació i muntatge amb altres mòduls en sèrie, ja 

que nomes es podrà accedir als borns del mòdul amb 

cargols de mètric 10. A demes no condicionarà el 

material amb el que es fabriqui el acumulador de la 

bateria ja que no podrà haver ningun contacte involuntari 

entre parts metàl·liques dels mòduls i el acumulador. 

 
Figura 9. Mòdul de 1s25p acabat, sense aïllant. 

 

Figura 4. Resultat busbar. 

Figura 6. Fuse-wire de 32A. 

Figura 8. Resultat busbar 
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2.1.4.1. BARRA CONNEXIONS  MODULS 

Per connectar els mòduls 

en sèrie, es faran servir 

ponts de coure rígids o 

flexibles, la elecció serà 

en funció de la distribució 

final dels mòduls dintre 

del acumulador i de les necessitats del moment. 

 

2.2. SISTEMA GESTIÓ BATERIA 

El sistema de gestió d la bateria (BMS)  escollit per la 

bateria es de la marca Ewert Energy Systems, en concret 

el model Orion BMS 2 de 36 cel·les. S’ ha escollit aquest 

model perquè es molt compacte i fàcil de configurar, ja 

que al ser un BMS centralitzat incorpora un software per 

configurar-lo i no requereix de programació. A demés es 

un model molt utilitzat a nivell professional en 

automoció el que assegura que te un recorregut en el 

mercat i complirà amb les expectatives per les altes 

exigències del sector. 

La unitat de control principal del BMS s’encarregarà de 

fer les següents funcions: 

 Balanceig passiu de les cel·les, amb una resolució en 

la mesura de 0’1 mV i un error del 0’25%. 

 Monitoritzar i limitar la tensió màxima per cada 

cel·la connectada en sèrie, en aquest cas cada mòdul 

connectat en sèrie es limitarà una tensió màxima de 

3.9999 VDC, tal com queda justificat al capítol de 

càlculs justificatius subapartat 5.2.2. 

 Monitoritzar i limitar la tensió mínima per cada 

cel·la connectada en sèrie, en aquest cas cada mòdul 

connectat en sèrie es limitarà a una tensió mínima de 

3’2 VDC, tal com queda justificat al capítol 5 càlculs 

justificatius subapartat 5.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Monitoritzar i limitar el corrent màxim de 

descarrega de la bateria, en aquest cas es limitarà a 

515 A, ja que el màxim que pot suportar el 

controlador es de 517’11 A, tal com queda justificat 

en el capítol 6 plec de condicions al subapartat 6.2.2. 

 Monitoritzar i limitar el corrent màxim de carrega de 

la bateria, en aquest cas com els mòduls estan 

formats per 25 cel·les en paral·lel serà de 125 A, tot 

i que ens quedarem amb 120 A deixant així un marge 

de 5 A. Que com es pot veure al full de 

característiques de les cel·les adjunt com Annex 5, 

el corrent màxim de carrega continua que pot 

suportar la cel·la es de 5 A. 

 Limitar la temperatura màxima de funcionament, 

que com es pot veure al full de característiques de 

les cel·les adjunt com Annex 5 la màxima serà de 

80ºC i la mínima de -20ºC.  

 Monitorització del SOC, State Of Charge, concepte 

que ha sigut explicat al capítol 3 estat del art apartat 

3.1. 

 Monitorització del SOD, State Of Discharge, 

concepte que també ha sigut explicat al capítol 3 

estat del art apartat 3.1. 

 Càlcul del SOH, State Of Health, concepte que 

també ha sigut explicat al capítol 3 estat del art 

apartat 3.1. 

 Monitorització del OCV, Open Circuit Voltage, 

concepte que també ha sigut explicat al capítol 3 

estat del art apartat 3.1. 

 Càlcul de la resistència interna de la bateria i de cada 

cel·la connectada en sèrie, en aquest cas cada mòdul 

connectat en sèrie. 

 Compatible amb múltiples aplicacions de diagnosis 

i adquisició de dades com Torque o EngineLink 

Com es pot veure es un BMS molt polivalent, el qual 

allargarà la vida útil de la bateria, ajudant a preveure 

possibles falles i fent la bateria molt mes segura. A 

continuació es detallarà els connectors i parts principals 

del BMS, els quals es poden veure a la imatge següent: 

 
Figura 11. Exemple connexions Orion BMS 2. 

 

2.2.1. CONNECTOR MAIN I/O  

Aquest es el connector principal on es troben els pins 

d’alimentació del BMS, entrades i sortides, a continuació 

es pot veure una taula on es detalla els pins que es faran 

servir i quina serà la seva funció, tot i que al esquema 

conceptual adjunt com annex 13 queda mes detallat: 

Pin Descripció 

1 
Alimentació del BMS mode basic, 

s’alimenta a traves del sistema LV. 

2 

Alimentació del BMS mode descarrega. 

En aquest cas el BMS s’alimenta a traves 

del sistema GLVS, el qual s’explica al 

esquema conceptual. 

3 

Alimentació del BMS mode carga. En 

aquest cas el BMS s’alimenta a traves del 

sistema GLVS, el qual s’explica al 

esquema conceptual. 

4 

Mesurament del SOC i SOD, es un 

sortida analògica de 0 a 5 V que 

representa el nivell carga com a 

percentatge del total establert  

5 
Representa el corrent durant el procés de 

carga, es un sortida analògica de 0 a 5 V 

Figura 10. Exemple pont coure. 
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que representa aquest corrent com a 

percentatge del valor màxim establert.  

6 

Es una sortida on/off per excitar la 

bobina d’un contactor. En aquest cas 

després d’un test intern, si el BMS esta 

en condicions de carga tancarà el 

contactor de línia que donarà pas al 

procés de carga. 

7 

Es una sortida on/off per excitar la 

bobina d’un contactor. En aquest cas 

després d’un test intern, si el BMS esta 

en condicions de descarrega tancarà el 

contactor de línia que donarà pas al 

procés de descarrega. 

10 

Es una sortida on/off que excitarà la 

bobina d’un relé, tancant el circuit 

d’alimentació al sistema de refrigeració 

quan la bateria superi el valor de 

temperatura establert. 

12 Massa  

16 

Representa el corrent durant el procés de 

descarrega, es un sortida analògica de 0 a 

5 V que representa aquest corrent com a 

percentatge del valor màxim establert.  

17-18-19 
CAN 1 Shield-High-Low. CAN per a la 

configuració del software. 

20-21-22 

CAN 2 Low-High-Shield. CAN per la 

transferència de dades entre el BMS i el 

controlador del motor. 
Taula 2. Pinout utilitzat del connector principal, Main I/O. 

 

2.2.2. CONNECTOR CELL TAP 

En aquest connector s’ agruparà totes les sortides 

procedents del control i balanceig passiu de les cel·les. 

Aquest BMS internament es divideix en tres blocs per tal 

de treballar a mes baixa tensió durant el procés de 

balanceig perquè sigui mes eficient i amb menys pèrdues, 

cada bloc pot encarregar-se del balanceig i control de 12 

cel·les en sèrie, es diferencien pel color del seu cablejat i 

tenen entre ells un aïllament de 2’5 kV. Com la 

configuració de la bateria es de 30 mòduls en sèrie, cada 

bloc del BMS treballarà amb 10 mòduls en sèrie perquè 

tots tres blocs treballin de forma equilibrada. A 

continuació es pot veure una representació del connector 

a traves del qual es realitzarà el balanceig. 

En el bloc taronja es connectaran els mòduls del 1 al 10, 

en el vermell els mòduls del 11 al 20 i en el groc del 21 

al 30. Els mòduls s’ hauran de connectar en sèrie seguint 

el mateix ordre que s’ha seguit per connectar amb el 

cablejat, si no fos així el BMS pot quedar inoperatiu com 

a sistema de autoprotecció. El procediment per connectar 

cada grup de 10 mòduls serà el mateix però amb el seu 

corresponent color de cablejat 

Al primer mòdul del grup de 10 mòduls, li arribarà al seu 

born negatiu el cable procedent del pin numerat amb 

signe negatiu, i al seu born positiu el cable procedent del 

pin amb la mateixa numeració però sense el signe 

negatiu. Com es pot veure a la imatge següent per cada 

bloc de balanceig del BMS, diferenciats per colors del 

cablejat, hi ha un numero que es repeteix i un d’ells te el 

signe negatiu a continuació del numero.  

 
Figura 12. Pinout connector cell tap amb grups de balanceig. 

 

A continuació, seguint l’ordre en que els mòduls son 

connectats en sèrie i l’ordre de pinejat del connector, es 

connectarà a el cable del pin amb el corresponent born 

positiu, es a dir, el pin numero 2 al born positiu del segon 

mòdul en sèrie del grup de 10, el pin numero 3 al born 

positiu del tercer mòdul, i així fins arribar al últim mòdul. 

Com s’ ha dit, per cada bloc de balanceig i control de 

cel·les del BMS, nomes es faran servir 10 dels 12 canals 

disponibles, per tant en aquest cas els cables procedents 

dels pins 11 i 12 també aniran connectats al born positiu 

del desè mòdul del grup de 10. Al esquema conceptual 

adjunt com annex 13 es pot veure amb mes detall totes 

les connexions. 

Una vegada estiguin connectats tots el cables de 

balanceig i control del grup de 10 mòduls, per evitar que 

el BMS es des programi, es molt important comprovar 

que s’ ha realitzat les connexions correctament. Per 

verificar que s’ha connectat correctament es mesurarà la 

tensió entre el pin numerat amb signe negatiu i cascun 

dels altres del grup en ordre ascendent a la seva 

numeració, i s’ha d’observar que al augmentar la 

numeració del pinejat sempre augmenta la tensió 

proporcionalment a la tensió d’un mòdul. 

 

2.2.3. CONNECTOR SENSOR 

CORRENT, TERMISTORS 

El connector del sensor de corrent, mesura de tensió de 

la bateria i dels termistors ja ve cablejat pel que no caldrà 

fer cap tipus de connexió, tot i que al esquema conceptual 

adjunt com annex 13 queda mes detallat. El sensor de 

corrent es d’efecte hall i pot mesurar una intensitat de 

corrent de 800 A.  Pel que fa als termistors, el BMS 

inclou 8 termistors, tot i que se li pot afegir un mòdul 

d’expansió capaç de ampliar fins a 800 termistors. 

 

2.2.4. CONTACTOR LÍNIA I FUSIBLE 

El reglament de la competició MotoStudent al article D, 

també especifica l’ús obligatori d’un fusible i un 

contactor de línia en la sortida de la bateria. El fusible es 

col·locarà a la sortida del born negatiu, i serà de la marca 

SIBA de 500 A, es pot veure el full de característiques 

adjunt com annex 9. Respecte al contactor, la bateria 

disposarà de dos contactors de línia muntats en paral·lel, 

un per la línia de carga i un altre per la línia de 

descarrega, això serà nomes en el seu tram final, de 

manera que les línies estaran aïllades l’una de l’altre. Els 

contactors de línia seran de la marca Albright model 

SU280B, al annex 8 adjunt es pot veure el seu full de 

característiques. 

 

2.2.5. DISPOSITIU D’AÏLLAMENT 

L'objectiu principal del sistema d'aïllament elèctric és la 

desconnexió total del sistema HV tal com s'indica a 



Página 6 de 10 

l'article 6 de la secció D del reglament de la competició 

de MotoStudent. El ISOMETER IR155-3203 vigila 

l'aïllament entre el conductor d'alta tensió (HV) del 

sistema elèctric de tracció (Un = 0-1000 VDC) i la terra 

de mesura (massa).  

 
Figura 13. Dispositiu d’aïllament electrònic IMD. 

 

 

2.3. ESQUEMA CONCEPTUAL 

Després de veure tots els components i dispositius que 

instal·larà la bateria, s’ ha elaborat un esquema 

conceptual on figuren tots i cadascun dels components 

esmentats anteriorment. També hi figuren relés, fusibles, 

díodes, una resistència i un polsador tipus seta que 

formaran part d’un circuit imprès o PCB en el seu 

defecte, aquest últims components son de caire habitual 

pel que no se li ha donat la importància com per detallar-

los, tot i que figuren al esquema conceptual i al 

pressupost. A la següent figura es pot veure el detall del 

esquema conceptual, tot i que queda adjunt com annex 

13 per la seva millor visualització. La instal·lació 

elèctrica del prototip esta formada per tres sistemes: 

 Low Voltatge, LV: serà la part de la instal·lació de 

menys de 40 VDC, i en l’esquema conceptual es 

representa en color vermell el positiu i negre el 

negatiu. D’aquest sistema en formaran els 

components que siguin necessaris tenir en 

funcionament sense tenir el sistema HV activat, com 

per exemple elements de control com un voltímetre 

per saber la tensió de la bateria, tal i com demana el 

reglament de la competició MotoStudent en la 

secció D.  

 Ground Low Voltage System, GLVS: serà la part del 

sistema de baixa tensió, LV controlada pel sistema 

d’aïllament IMD de manera que si el IMD detecta 

una falla deixarà inoperatiu el sistema GLVS. A 

conseqüència d’això els sistema HV també quedarà 

aïllat del exterior de la bateria, ja que el sistema HV 

depèn del sistema GLVS. El cablejat d’aquest 

sistema es representa en color lila el senyal positiu i 

en color marro el negatiu, GND en aquest cas. 

També s’ha diferenciat la part de senyal en verd i 

CAN en blau. 

 High Voltatge, HV: serà la part de la instal·lació de 

mes de 40VDC, i en l’esquema conceptual es 

representa en color taronja, en secció gruixuda els 

cables de potencia i en secció mes prima els de 

senyal. 

 
Figura 14. Detall del esquema conceptual de la bateria. 

 

3. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
3.1. CÀLCUL AUTONOMIA 

A continuació es plantegen els fonaments teòrics sobre 

els quals s’ha realitzat el càlcul de l’ autonomia i 

capacitat de la bateria. Els càlculs queden desenvolupats 

a l’ Annex 3, l’ Annex 3 es un full de càlcul on es 

desenvolupa el càlcul cinemàtic, dinàmic i d’ energia del 

circuit de MotorLand (Aragó) tram a tram tal com s’ ha 

definit al capítol 2 apartat 1. Amb aquest full de càlcul s’ 

obté l’ autonomia total de la bateria i capacitat. 

 

3.1.1. ESTUDI CINEMÀTIC CIRCUIT 

 Acceleració  

𝑎 =
𝑣𝑓 − 𝑣𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖

= 𝑚/𝑠2 

 Equació velocitat 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 + 𝑎 · (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) = 𝑚/𝑠 

 Equació del moviment 

𝑥𝑓 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖 · (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) +
𝑎 · (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)

2

2
= 𝑚 

 

3.1.2. ESTUDI DINAMIC DEL CIRCUIT 

 Resistència rodadora. 

𝑅𝑅 = 𝜇𝑟 · 𝑚 · 𝑔 · cos(tan−1(%)) = 𝑁 
o Coeficient resistència rodadora, adimensional. 

𝜇𝑟 = 𝜇𝑟0 + 𝑣𝑓 · 𝜇𝑟𝑣
𝑛 

 Resistència gravitatòria. 

𝑅𝐺 = 𝑚 · 𝑔 · sen(tan−1(%)) = 𝑁 

 Resistència aerodinàmica. 

𝑅𝐴 =
1

2
· 𝜌 · 𝐶𝑥 · 𝑆 · 𝑓 · (𝑣𝑓 − 𝑣0)2 = 𝑁 

 Resistència total. 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑅 + 𝑅𝐺 + 𝑅𝐴 = 𝑁 

 

3.1.3. ESTUDI ENERGETIC CIRCUIT. 

 Treball  

𝑊 = 𝑊𝑓𝑜𝑟ç𝑎 − 𝑊𝑝𝑒𝑠 − 𝑊𝑓𝑟𝑒𝑔 = 𝐽 

o Treball força 

𝑊 = 𝑅𝑇 · (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 𝐽 

o Treball pes 

𝑊 = 𝑚 · 𝑔 · (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) · cos(tan−1(%)) = 𝐽 
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o Treball  fregament. 

𝑊𝑓𝑟𝑒𝑔 = 𝜇𝑓 · 𝑚 · 𝑔 · (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) · cos(tan−1(%)) = 𝐽 

- Coeficient resistència rodadora, 

adimensional. 

𝜇𝑟 = 𝜇𝑟0 + 𝑣𝑓 · 𝜇𝑟𝑣
𝑛 

 Energia potencial. 

𝐸𝑃 = 𝑚 · 𝑔 · (ℎ𝑓 − ℎ𝑖) = 𝐽 

 Energia cinètica. 

𝐸𝐶 = 𝐸𝐶𝑅 + 𝐸𝐶𝑇 = 𝐽 
o Energia cinètica de rotació.  

𝐸𝐶𝑅 =
1

4
· 𝑚 · 𝑔 · (

∅

2
)

2

· ((
𝑣𝑓

∅
2

)

2

− (
𝑣𝑖

∅
2

)

2

) = 𝐽 

o Energia cinètica de translació. 

𝐸𝐶𝑇 =
1

2
· 𝑚 · (𝑣𝑓

2 − 𝑣0
2) = 𝐽 

 Balanç energies. 

𝐸 = (𝑊 + 𝐸𝑃 + 𝐸𝐶) ·
1 ℎ

3600 𝑠
= 𝑘𝑊ℎ 

 

3.1.4. CONCLUSIONS 

A continuació es pot veure un gràfic amb el resultat final 

del càlcul de energia del circuit de MotorLand Aragó. En 

el gràfic estan representats tots els trams del circuit, de 

manera que es pot saber els trams que requeriran un 

major consum de energia. Per veure amb mes detall 

consultar l’annex 3 càlcul autonomia.  

 
Figura 15. Gràfic energia tram a tram del circuit MotorLand. 

La energia total necessària per realitzar el circuit de 

MotorLand Aragó es de 5270’6 Wh. Per tant, tenint en 

compte el rendiment de cada equip, es pot saber la 

energia que haurà de ser capaç de emmagatzemar la 

bateria. 

𝐸𝐵𝑎𝑡 = 𝐸𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡 · 𝜂𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝜂𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 · 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠𝑐𝑑𝑡

· 𝜂𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó = 𝑊ℎ 

 

3.2. CONFIGURACIÓ BATERIA 

Tot i disposar de les característiques tècniques del 

fabricant, hi ha molta informació que nomes es pot saber 

a partir d’ assajos, es per això que s’ha buscat assajos 

practicats sobre el model de cel·la escollit.  

En el seguent web es poden trobar assajos practicats 

sobre pràcticament tots els models de cel·les 

cilíndriques, https://lygte-info.dk/, la qual ha sigut una 

font de consulta molt important. 

3.2.1. TEST TEMPS DE DESCARREGA 

A continuació es pot veure un assaig practicat sobre el 

model de cel·la escollit, on es veu el temps que tarda en 

descarregar-se en funció de la carrega. 

 
Figura 16. Gràfic detall test temps descarrega. 

 

A partir d’ aquest assaig es pot veure que el consum de 

corrent mitja per cel·la hauria de ser com a màxim de 7 

A, ja que amb aquest consum de corrent la cel·la es 

descarregarà en uns 25 minuts i com s’ ha vist 

anteriorment al capítol 2 apartat 1 la durada de la carrera 

es de 21 minuts. 

 

3.2.2. TEST DE CAPACITAT DE 

DESCARREGA A 7 AMPERS 

En el test de temps de descarrega s’ ha vist que es 

interesant que les cel·les treballin a una mitja de 7A per 

tal que la seva carrega duri 25 minuts, per tant es 

considera la corba de capacitat de descarrega de 7A per 

saber els valors màxims i mínims per cel·la de tensió i 

capacitat. 

 
Figura 17. Corba capacitat de descarrega a 7A. 

 

A la figura anterior de la corba de descarrega de 7A, es 

pot veure que la corba te tres trams diferenciats i que 

cadascun dels trams descarrega una part de la energia. 

 Un primer tram on la cel·la es descarrega molt 

ràpidament i passa de 4’2 VDC a quasi 3’9 VDC. 

Aquest es un tram delicat ja que proporciona molt 

poca capacitat i la cel·la es descarrega 0’3 VDC en 

molt poc temps. 

 Un segon tram que es pot considerar pràcticament 

lineal que representa gairebé tota la corba de 

descarrega que va des de 3’9 VDC a 3’3 VDC. 

Aquest es el tram mes important ja que es quan 

proporciona la major quantitat de capacitat, per tant 

s’ intentarà aprofitar al 100%. 

 Un tercer tram que igual que el primer es descarrega 

molt ràpidament i va de 3’3 VDC a 2’8 VDC. A 

En
e

rg
ia

 (
W

h
)

Distancia (m)

https://lygte-info.dk/
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diferencia del primer tram, aquest proporciona mes 

capacitat. 

Es molt interesant que la cel·la treballi sobre la part lineal 

de la corba de descarrega, es a dir sobre el tram 2, evitant 

així els trams de la corba on la cel·la es descarrega mes 

ràpidament i on no s’ aprofita de la mateixa manera l’ 

energia que proporciona la cel·la. 

 

3.2.2.1. CONFIGURACIÓ EN SÈRIE 

3.2.2.1.1. TENSIÓ MÀXIMA 

Es pot veure que la corba te un pic dels 4,2 VDC als 3.9 

VDC aproximadament, i a partir d’aquest pic la corba 

s’estabilitza i comença a ser aproximadament lineal. Per 

tant es  considerarà els 3.9 VDC com a valor màxim de 

tensió  per cel·la.  

Al capítol 6 apartat 2 de condicions tècniques de la 

memòria s’ ha definit la tensió màxima segons diferents 

requisits, en base això, com a tensió màxima es tindrà en 

compte la del controlador, 120 VDC. El controlador es el 

component d’ enllaç entre la bateria i el motor i no es vol 

que treballi a mes tensió de la que pot suportar. 

𝑠 =
𝑈𝐵𝑎𝑡

𝑈𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎

=
120

3′9
= 30.8 𝑐𝑒𝑙 · 𝑙𝑒𝑠 → {

𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐴: 30𝑠
𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐵: 31𝑠

 

 

 Opció A de 31 cel·les en sèrie: 

𝑈𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 =
𝑈𝐵𝑎𝑡

𝑠
=

120

31
= 3′8710 𝑉𝐷𝐶 

𝑈𝐵𝑎𝑡 = 𝑈𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 · s = 3′8709 · 31 = 119′998 𝑉𝐷𝐶 

 

 Opció B de 30 cel·les en sèrie: 

𝑈𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 =
𝑈𝐵𝑎𝑡

𝑠
=

120

30
= 4 𝑉𝐷𝐶 → 3′999 𝑉𝐷𝐶 

𝑈𝐵𝑎𝑡 = 𝑈𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 · s = 3′9999 · 30 = 119′997 𝑉𝐷𝐶 

 
*Ambdues opcions s’ arrodoneix a la dècima part de mili volt 

inferior la tensió de la cel·la per que es la resolució de mesura 

i balanceig que te el BMS, i així s’evitarà sobrepassar els 120 

VDC màxims del controlador. 

 

3.2.2.1.2. TENSIÓ MÍNIMA 

Al capítol 6 apartat 2 de condicions tècniques de la 

memòria s’ ha definit la tensió mínima segons diferents 

requisits. En base això, com a tensió mínima es tindrà en 

compte la tensió mínima del motor, 96 VDC, per evitar 

que el controlador consumeixi menys tensió de la que 

necessita el motor, evitant així que el controlador hagi de 

consumir mes corrent per entregar la potencia requerida 

pel motor. 

 Opció A de 31 cel·les en sèrie: 

𝑈𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 =
𝑈𝐵𝑎𝑡

𝑠
=

96

31
= 3′0968 𝑉𝐷𝐶 

 Opció B de 30 cel·les en sèrie: 

𝑈𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 =
𝑈𝐵𝑎𝑡

𝑠
=

96

30
= 3′2000 𝑉𝐷𝐶 

 

3.2.2.2. CONFIGURACIÓ PARAL·LEL 

Ara que s’ ha definit la tensió mínima i màxima, es 

mirarà la capacitat que proporciona cada cel·la amb 

aquests intervals de tensió.  

 
Figura 18. Corba capacitat de descarrega a 7A amb límits. 

 

 Capacitat per cel·la segons la opció A: 

Per trobar la cota “y” del punt màxim de la opció A, es te 

com a referencia els 4 VDC, que correspon a una cota 

y=6’7 mm. 

𝑦𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
𝑈𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐴

− 2′8

𝑈𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐵
− 2′8

· 𝑦𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵 

𝑦𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
3′870 − 2′8

4 − 2′8
· 6′7 = 5′97𝑚𝑚 

Per trobar la cota “y” del punt mínim de la opció A, es te 

coma a referencia els 3’2 VDC, que correspon a una cota 

y=2’22 mm. 

𝑦𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
𝑈𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐴

− 2′8

𝑈𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐵
− 2′8

· 𝑦𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵 

𝑦𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
3′097 − 2′8

3′2 − 2′8
· 2′22 = 1′65𝑚𝑚 

Per trobar la capacitat del punt màxim i mínim de la 

opció A, es te coma a referencia els 2’5 Ah, que 

correspon a una cota x=10’7 mm. 

𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴

𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵
· 𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵 

𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
1′27

10′7
· 2′5 = 0′297 𝐴ℎ 

𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴

𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵
· 𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵 

𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 =
11′24

10′7
· 2′5 = 2′626 𝐴ℎ 

𝐶𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 = 2′626 − 0′297 = 2′329 𝐴ℎ 

 Capacitat per cel·la segons la opció B: 

Per trobar la capacitat del punt màxim de la opció B, es 

te coma a referencia els 2’5 Ah, que correspon a una cota 

x=10’7 mm. 

𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó B =
𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó B

𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵
· 𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 min 𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵 

𝐶𝑃𝑢𝑛𝑡 max 𝑜𝑝𝑐𝑖ó B =
0′05

10′7
· 2′5 = 0′012 𝐴ℎ 

𝐶𝑜𝑝𝑐𝑖ó 𝐵 = 2′5 − 0′012 = 2′488 𝐴ℎ 

3.2.2.2.1. CRITERI DE CORRENT MIG 

Al capítol 6 apartat 2 de la memòria s’ ha vist que la 

bateria ha de ser capaç de proporcionar una intensitat de 

corrent de forma constant de 139 A, i com no es vol que 

les cel·les treballin a mes de 7A de mitja de intensitat de 

corrent constant: 

𝑝 =
𝐼𝐵𝑎𝑡

𝐼𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎

=
139

7
= 19′8 𝑐𝑒𝑙 · 𝑙𝑒𝑠 →  20 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 
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3.2.2.2.2. CRITERI CORRENT DE PIC 

Al capítol 6 apartat 2 de la memòria s’ ha vist que la 

bateria ha de ser capaç de proporcionar una intensitat de 

corrent de pic de 690 A, i de la mateixa manera com no 

es vol que les cel·les treballin a mes de 30A de intensitat 

de corrent de pic: 

𝑝 =
𝐼𝐵𝑎𝑡

𝐼𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎

=
690

30
=  23 𝑐𝑒𝑙 · 𝑙𝑒𝑠 en paral · lel 

 

3.2.2.2.3. CRITERI CAPACITAT 

Al capítol 5 apartat 1 de la memòria s’ ha vist que la 

bateria ha de ser capaç d’emmagatzemar una energia de 

7209'9 Wh, de la mateixa manera al capítol 5 apartat 2 de 

la memoria s’ ha vist que la tensió màxima de la bateria 

estarà pocs mili volts per  sota dels 120 VDC.  Es molt 

important que la bateria complexi amb el requisit de 

capacitat, perquè es el paràmetre que assegura que la 

bateria pot emmagatzemar la quantitat de energia 

suficient per la tensió de treball. 

𝐶𝐵𝑎𝑡 =
𝐸𝐵𝑎𝑡

𝑈𝐵𝑎𝑡

·
7209′9

120
= 60′083 𝐴ℎ 

 Opció A de 31 cel·les en sèrie: 

 𝑝 =
𝐶𝐵𝑎𝑡

𝐶𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎

=
60′083

2′329
= 26 𝑐𝑒𝑙 · 𝑙𝑒𝑠 en paral · lel 

 Opció B de 30 cel·les en sèrie: 

𝑝 =
𝐶𝐵𝑎𝑡

𝐶𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎

=
60′083

2′488
= 25 𝑐𝑒𝑙 · 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 

 

3.2.2.2.4. CRITERI RESISTÈNCIA 

INTERNA DE LA BATERIA 

La resistència interna de la bateria es una característica 

molt important, per diferents motius. El primer es perquè 

afecta directament a la caiguda de tensió i a les pèrdues 

per efecte joule de la bateria, si la resistència es alta es 

descarregarà mes ràpid i es calentara mes. El segon motiu 

es que es interesant que la resistència interna de la bateria 

es trobi dintre dels valors màxim i mínim de resistència 

interna de la cel·la que proporciona el fabricant, 

d’aquesta manera la bateria tindrà un comportament molt 

igual al de la cel·la en quant a descarrega i capacitat.  

 Opció A de 31 cel·les en sèrie i 26 en paral·lel: 

𝑟𝐵𝑎𝑡 = 𝑟𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 ·
𝑠

𝑝
= 0′013 ·

31

26
= 0′0155 Ω = 15′5 𝑚Ω 

 Opció B de 30 cel·les en sèrie i 25 en paral·lel: 

𝑟𝐵𝑎𝑡 = 𝑟𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 ·
𝑠

𝑝
= 0′013 ·

30

25
= 0′0156 Ω = 15′6 𝑚Ω 

En totes dues opcions la resistència interna de la bateria 

es troba entre els valors mínim i màxim de la cel·la. 

𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐴 →  8 𝑚Ω < 15′5 𝑚Ω < 18 𝑚Ω 

𝑂𝑝𝑐𝑖ó 𝐵 →  8 𝑚Ω < 15′6 𝑚Ω < 18 𝑚Ω 

 

3.2.3. CONCLUSIONS 

A continuació es compara les dos configuracions de 

bateria, on es pot veure que la opció B presenta unes 

millors prestacions.  

CARACTERÍSTIQUES 

TÈCNIQUES 

OPCIÓ 

A 

OPCIÓ 

B 
UNITATS 

Cel·les en sèrie  31 30 Sèrie 

Tensió màxima cel·la 3’8709 3’9999 VDC 

Tensió mínima cel·la 3'0968 3’2001 VDC 

Cel·les en paral·lel  26 25 Paral·lel 

Capacitat real cel·la 2’329 2’488 Ah 

Tensió màxima bat. 119’998 119’997 VDC 

Tensió mínima bat. 96’0008 96’003 VDC 

Capacitat real bat. 60’55 62’2 Ah 

Energia màxima bat. 7’26 7’46 kWh 

Resistència interna bat. 15’5 15’6 mΩ 

Pes cel·les bateria 37’56 34’95 kg 
Taula 3. Comparativa opcions de configuració de la bateria. 

 

L ‘únic factor desfavorable per la opció B es la 

resistència interna de la bateria, que tot i ser un paràmetre 

molt important perquè afecta directament a la caiguda de 

tensió i a les pèrdues per efecte joule de la bateria, es 

pràcticament inapreciable per la poca diferencia que hi 

ha entre les dos opcions, que es de 0’1 mΩ. El que 

equival a una diferencia de 52 mv per pic. 

Finalment amb la opció escollida, opció B, queda una 

bateria amb les següents característiques a plena carga: 

Química Liti-NiMnCo 

Format Cilíndric 18650 

Configuració 30s25p 

Tensió 119’997 VDC 

Capacitat 62’2 Ah 

Energia  7’46 kWh 

Autonomia  25 minuts 

Resistència interna 15’6 mΩ 

Pes en cel·les  34’95 kg 
Taula 4. Característiques reals de la bateria. 

 

I amb els següents valors nominals: 

Tensió nominal 108 VDC 

Capacitat nominal 78 Ah 

Energia nominal 8’42 kWh 

Autonomia  25 minuts 

Resistència interna 15’6 mΩ 

Pes en cel·les 34’95 kg 
Taula 5. Característiques nominals de la bateria. 

 

4. PRESSUPOSTOS  
El pressupost de material es dividirà en dos blocs, un 

primer pressupost de la bateria, i un segon de tots els 

components que formen part del sistema de gestió de la 

bateria. Com la bateria esta formada per 30 mòduls en 

sèrie, amb el pressupostant d’un d’ ells ja es pot fer el 

càlcul del cost total dels  30 mòduls, o el que es el mateix 

de la bateria completa. 

Part Model Preu 

Mòdul 1s25p 

Sony / Murata 

US18650VTC6 3Ah - 30A 

(25 unt) 

97,11 € 

Mòdul 1s25p 
Aïllant tèrmic vermell (30 

unt) 
2,20 € 

Mòdul 1s25p Aïllant tèrmic verd (30 unt) 2,20 € 

Mòdul 1s25p 
Termoretràctil transparent 

1kV x 1 metre  
2,50 € 

Mòdul 1s25p Holders 2p (30 unt) 11,59 € 
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Mòdul 1s25p 
Barra coure 6mm diàmetre 

x 1metre 
11,50 € 

Mòdul 1s25p 
Terminals anella 150 A (2 

unt) 
1,86 € 

Mòdul 1s25p 
Reductor rosca amb rosca 

femella (2 unt) 
2,56 € 

Mòdul 1s25p Fuse-wire 32 A (50gr) 9,14 € 

Mòdul 1s25p Terminals coure (14 unt) 9,45 € 

Mòdul 1s25p Consumibles variats 10,00 € 

Total mòdul : 160,11 € 
Taula 6. Resum pressupost mòdul sèrie fabricat. 

Com l’equip E3 Team, ja disposa del material 

corresponent a les cel·les, el import corresponent serà 

deduït d’ aquest pressupost en el resum de pressupostos. 

Per altre banda tot el que forma part del sistema de gestió 

de la bateria, BMS, es comú i no depèn del numero de 

mòduls en sèrie. 

Part Model  Preu 

BMS 
Orion 2 Battery Management 

System- Standard 36  
890,00 € 

BMS 
Cell Tap Wiring Harness, 36 

cell, 6ft wire, Gold Plated  
37,75 € 

BMS 

Main Connector Wiring Harness 

6 ft (CAN1 wires - 12ft, CAN2 

wires - 4ft.) 

24,50 € 

BMS 
Current Sensor Harness for 

Orion 2  
37,50 € 

BMS 
800A Dual Range Current 

Sensor - DHAB S-155  
45,00 € 

BMS 
CANdapter CAN to USB 

converter  
55,00 € 

BMS 

Orion BMS basic analog display 

Module [includes 6ft pre-wired 

harness] 

75,00 € 

BMS 
ALBRIGHT SU280B Line 

Contactor (2 unt)   
198,80 € 

BMS 
Fusible HV SIBA 90-058-05 

500A (3 unt) 
4,50 € 

BMS IMD Bender IR155-3203 420,00 € 

BMS 
Circuit imprès IMD i 

components 
70,00 € 

BMS 
Ampseal 23 pin set panel – TE 

Connectivity 
25,65 € 

BMS 
Ventiladors tipus CPU 100*100 

2.000rpm (6 unt) 
13,35 € 

Total :   1.897,05 € 
Taula 7. Resum pressupost BMS. 

Com l’equip E3 Team, ja disposa del material 

corresponent al BMS, aquest pressupost no es tindrà en 

compte en el resum de pressupostos. 

 

4.1. RESUM DE PRESSUPOSTOS 

Finalment es pot veure el resum de pressupostos amb els 

preus final reduïts gracies a les compensacions 

comentades en cada pressupost. 

Pressupost  Preu Preu compensat 

BMS 1.897,05 € 0 € 

Mòduls de 1s25p  4803,30 € 1.890,00 € 

Total :  6.700,35 € 1.890,00 € 
Taula 8. Resum de pressupostos amb compensació final. 

5. CONCLUSIONS 

A continuació es compararà les característiques bàsiques 

principals de la bateria desenvolupada per al equip E3 

Team i la dels seus competidors principals. 

 Competència E3 Team 

Química bateria Liti Liti-NiMnCo 

Capacitat bateria 62’18 Ah 62’2 Ah 

Un bateria 99’66 VDC 119’997 

Energia bateria 6’17 kWh 7’46 kWh 
Taula 9. Taula de conclusions. 

Com es pot veure s’ha desenvolupat una bateria d’alta 

tensió i capacitat de descarrega amb prestacions 

superiors a la mitja dels nostres competidors, amb un 

preu de 6.700,00 euros. Pel que es pot concloure que 

s’han complert els objectius proposats en el projecte. 
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