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Abstract— En aquest projecte es duu a terme el disseny, 
simulació, i implementació d’un carregador de bateries. A 
grans termes, es treballa amb dos softwares; MATLAB 
Simulink per a dur a terme les simulacions, i 
CodeComposerStudio (CCS) per a fer el control del 
sistema mitjançant una Digital Signal Processor (DSP) de 
Texas Instruments. 
 
El projecte conté una segona utilitat pensada per al seu ús 
docent. Els futurs usuaris seran els alumnes de la EPSEVG 
que posteriorment cursin Sistemes Integrats de Gestió de 
Bateries (SIGB). Els primers passos de qualsevol usuari 
quan s’enfronta a la DSP i a CCS sempre són difícils de 
dur a terme degut a la complexitat del sistema de control i 
la informació tant encriptada que trobem d’aquest entorn. 
En els annexos d’aquest projecte els alumnes trobaran un 
manual d’iniciació per anar des de la instal·lació del 
software fins a dur a terme el control del sistema del 
carregador. 
 
S’ha dut a terme també la construcció d’una maqueta per 
a unificar el sistema, la qual està molt pensada també per a 
l’ús docent i per a que els alumnes puguin experimentar 
amb els diferents elements del circuit, connectant-los i 
desconnectant-los amb facilitat i veient com això afecta a la 
càrrega de la bateria. 

 
Index Terms—Carregador, Bateria, Vehicle Elèctric, Digital 

Signal Processor, Inversor Trifàsic, CodeComposerStudio, 
Matlab Simulink. 
 

I. INTRODUCCIÓ 

L sector de l’automoció és un dels sectors de la nostra 
societat que es troba en una etapa d’evolució més 

prometedora. El vehicle de combustió tradicional es troba en 
el punt de mira com el principal culpable dels problemes 
mediambiental. La seva petjada ecològica n’ha estat la 
principal culpable. L’auge del petroli i l’expansió del sector de 
l’automòbil ha fet que la nostra societat arribi a uns consums 
energètic i a uns nivells d’emissió de gasos d’efecte hivernacle 
preocupants. És així com s’ha trobat en el vehicle elèctric la 
possible solució a totes aquestes problemàtiques.  
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II. VEHICLES ELÈCTRICS 

El món de l’electricitat en els vehicles comença amb la 
implementació dels vehicles híbrids elèctrics. Un dels seus 
punts forts és la càrrega de la bateria mitjançant la frenada 
regenerativa. En aquest tipus de vehicle, però, la combustió 
segueix sent prioritària. En segon lloc, trobem els híbrids 
endollables. El fet de poder carregar la bateria amb un endoll 
ja dóna més importància a la part elèctrica del vehicle. Per 
acabar, trobem el vehicle totalment elèctric. En aquest vehicle, 
la bateria cobra una gran importància ja que sol ser la 
responsable d’entre el 40 i el 50% del cost total del vehicle. 
Això fa que, sovint, la vida útil de la bateria sigui un aspecte 
fonamental en determinar la competitivitat del vehicle en el 
mercat. En el projecte ens centrarem només en aquest tipus de 
vehicle. 

III. BATERIES DE LI-ION 

Sovint no ens imaginem les bateries dels vehicles elèctrics 
tal i com són. A la pràctica, aquestes són un sistema prou 
complex electrònicament parlant però molt senzill d’entendre. 
Els vehicles elèctrics divideixen la seva bateria en mòduls o 
battery packs. Aquests mòduls internament estan també 
dividits per les cel·les en si mateixes. Aquestes cel·les poden 
ser dissenyades pel fabricant o per exemple, com en el cas del 
Tesla Model S, bateries comunament usades com la 18650 de 
ions de liti. Cada cel·la consta d’un petit voltímetre ja que 
l’estat de càrrega de cada bateria ha d’estar controlat pel 
sistema de control. Els battery packs també consten de 
voltímetres per a saber d’on prové l’errada en cas de trobar-
nos-hi.  

Com no podria ser d’una altra manera, el conjunt de battery 
packs que ja consolida la bateria en si mateixa també consta 
d’un voltímetre per a mesurar l’estat de càrrega de la bateria 
del nostre vehicle.Aquestes cel·les es troben en paral·lel dins 
el battery pack per aconseguir una tensió suficient per al cost 
energètic de la conducció. Els battery packs, en canvi, es 
troben en sèrie amb l’objectiu d’aconseguir un 
emmagatzematge d’energia òptim.  

Tota aquesta informació la gestiona el EMS (Energy 
Management System). Aquest és un sistema de control que 
interpreta les entrades de l’entorn (estat de càrrega de la 
bateria, gestió de la bateria, selecció del mode de conducció) i 
duu a terme les accions necessàries. 
Per altra banda, aquestes bateries han de tenir una càrrega molt 
curosa per intentar maximitzar la seva vida útil. A mesura que 
li anem proporcionant cicles de càrrega i descàrrega, aquesta 
anirà reduint la seva capacitat màxima. Un exemple de 
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degradació és el que veiem en la Figura 1
la 18650 mencionada anteriorment.  
 

Figura 1: Degradació de la capacitat de la Panasonic 18650

 Per a minimitzar aquesta degradació, la càrrega de la 
ha de tenir un perfil de corrent semblant al que veiem en la
Figura 2. Com podem comprovar, el corrent es manté elevat i 
constant fins aproximadament al 50% de l’estat de càrrega 
(State of Charge, SOC). Quan hi arriba, comença a baixar 
exponencialment fins que la càrrega es completa. 
 

Figura 2: Comportament de càrrega d’una bateria estàndard

Per acabar, l’últim paràmetre que haurem de tenir en 
compte és la C de càrrega i descàrrega. Aquesta informació 
correspon a la velocitat de càrrega òptima de la bateria. El 
fabricant ens proporciona aquest paràmetre de la bateria; 
carregar-la amb el corrent màxim adequat vol dir carregar
1C. Carregar-la a una velocitat inferior també és positiu per a 
la bateria, tot i sacrificar un temps més elevat per a la càrrega 
complerta. Aquesta càrrega, però, es podrà fer més ràpida si 
incrementem la C, però exposem la bateria a un augment de la 
temperatura. La bateria és molt delicada per a rebre 
temperatures elevades tant fred com calor i una càrrega massa 
ràpida durant els seus cicles en reduirà la seva capacitat 
màxima en poc temps.   

La càrrega de la bateria es pot fer a diferents velocitats que 
s’anomenen nivells. La càrrega domèstica és la que anomenem 
de nivell 1, és la més lenta però la que treballa a una C més 
petita. El nivell 2 es duu a terme a carregadors públics, 
electrolineres o en domicilis rarament, ja que requereix d’una 
estructura trifàsica. El nivell 3 només el trobarem en 
carregadors públics o electrolineres ja que 
potència de 50kW. 
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Per acabar, l’últim paràmetre que haurem de tenir en 
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la bateria, tot i sacrificar un temps més elevat per a la càrrega 
complerta. Aquesta càrrega, però, es podrà fer més ràpida si 

sem la bateria a un augment de la 
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temperatures elevades tant fred com calor i una càrrega massa 
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es pot fer a diferents velocitats que 
s’anomenen nivells. La càrrega domèstica és la que anomenem 
de nivell 1, és la més lenta però la que treballa a una C més 
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IV. CARREGADORS DE 

Un carregador de bateries per cotxe elèctric té una topologia 
típica com la que veiem en la
blocs que són dos convertidors;
tensió [2]. Ambdós es troben controlats per un 
microprocessador. Nosaltres en aquest apartat del projecte 
simularem tot el circuit del carregador. 

A l’hora d’implementar-lo, però, ens centrarem en dissenyar 
i construir la part del Buck. Volem que els alumnes de SIGB, 
com el nom de l’assignatura indica, treballin amb les bateries. 
Mentre que la part del Boost la poden dur a terme molts tipus 
de circuit, la part del Buck és la que caracteritza realment la 
càrrega de la bateria. 
 

Figura 3: Diagrama del carregador dels FEV

La primera part del circuit és la xarxa, ja que és 
l’encarregada de subministrar el corrent al circuit. En tensió 
Europea, tenim 220V AC a una freqüència de 50Hz. La 
bateria, però, és una càrrega que s’alimenta en DC. És per això 
que el primer pas és convertir aquesta AC en AC rectificada 
mitjançant un pont rectificador de díodes, o pont de Graetz. 

La segona part del circuit que haurem de simular és el 
convertidor elevador. L’objectiu principal d’aquest boost és 
obtenir la tensió de la xarxa de 220V, i ele
la sortida. En aquesta sortida ens hi trobem un condensador 
anomenat DCLink, aquest element és el que ha de tenir 
aquesta caiguda de tensió en bornes de 400V DC. Per 
aconseguir-ho, el circuit boost té un control PI en un 
microcontrolador, que en el nostre cas serà una DSP. 
Mitjançant un interruptor IGBT, aquest control regularà 
l’interruptor com convingui per tal d’obtenir 400V a la sortida.

La última part del circuit és un altre convertidor, però 
aquesta vegada reductor. Aquest buck co
aquests 400V DC a l’entrada per tal de reduir
sortida. Com podem veure, aquest circuit també es troba 
regulat mitjançant un control PI provinent de la mateixa DSP 
que regula el cicle d’obertura i tancament d’un altre IGB
part interessant d’aquest circuit és que dins la DSP podrem 
indicar quin és el perfil de la corba de càrrega que volem per a 
la nostra bateria, proporcionant
intel·ligent. Aquest és un factor clau per a la vida útil de la 
bateria. 
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La primera part del circuit és la xarxa, ja que és 
l’encarregada de subministrar el corrent al circuit. En tensió 
Europea, tenim 220V AC a una freqüència de 50Hz. La 
bateria, però, és una càrrega que s’alimenta en DC. És per això 

rtir aquesta AC en AC rectificada 
mitjançant un pont rectificador de díodes, o pont de Graetz.  

La segona part del circuit que haurem de simular és el 
convertidor elevador. L’objectiu principal d’aquest boost és 
obtenir la tensió de la xarxa de 220V, i elevar-la fins a 400V a 
la sortida. En aquesta sortida ens hi trobem un condensador 
anomenat DCLink, aquest element és el que ha de tenir 
aquesta caiguda de tensió en bornes de 400V DC. Per 

ho, el circuit boost té un control PI en un 
or, que en el nostre cas serà una DSP. 

Mitjançant un interruptor IGBT, aquest control regularà 
l’interruptor com convingui per tal d’obtenir 400V a la sortida. 

La última part del circuit és un altre convertidor, però 
aquesta vegada reductor. Aquest buck converter busca obtenir 
aquests 400V DC a l’entrada per tal de reduir-los a la seva 
sortida. Com podem veure, aquest circuit també es troba 
regulat mitjançant un control PI provinent de la mateixa DSP 
que regula el cicle d’obertura i tancament d’un altre IGBT. La 
part interessant d’aquest circuit és que dins la DSP podrem 
indicar quin és el perfil de la corba de càrrega que volem per a 
la nostra bateria, proporcionant-li així una càrrega més 
intel·ligent. Aquest és un factor clau per a la vida útil de la 
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V. SIMULACIÓ D’UN CARREGADOR DE 

Com veiem en el següent esquema, només hem incorporat 
els dispositius elementals sense elements
(voltímetres ni amperímetres) per a visualitzar millor les tres 
parts del circuit; el pont rectificador, el boost converter amb el 
Power Factor Corrector, i el buck converter.

Els objectiu del circuit seran: obtenir un corrent (IAC) en 
fase amb la tensió (VAC) per obtenir un factor de potència 
minimitzat., aconseguir una forma sinusoïdal en el mateix 
corrent d’entrada (IAC) respectant així la normativa dels 
harmònics que enviem a la xarxa, obtenir una tensió a la 
sortida del boost converter (VDCLink) de 400V DC, i per 
últim, ajustar els controls per a aconseguir un rissat en les 
sortides que compleixi les normatives[3].  

 

Figura 4: Topologia d’un carregador de bateries

VI. SIMULACIÓ D’UN BUCK CONVERTER

A la pràctica, com ja hem dit, el circuit que dissenyarem i 
construirem és només la part del buck. Aquest circuit se situa 
a la sortida del boost, on teníem 400V DC. És per aquest 
motiu que s’ha substituït tot el circuit anterior per una font DC 
de 400V per a facilitar la simulació. Cal recalcar que el motiu 
d’aquesta decisió és degut a que la part del carregador del 
buck és la que realment dóna els paràmetres al carregador i a 
la corba de càrrega. Ens centrarem ara en simular només el 
nostre circuit. [4] 

L’objectiu d’aquest buck és reduir la tensió d’entrada de 
400V DC a una sortida de 110V DC, que és el voltatge 
nominal de la nostra suposada bateria. A continuació s’ha 
dissenyat la topologia bàsica d’un sistema buck converter. A 
la practica però, extrapolarem aquests valors a una tensió 
d’entrada de 100V per a una sortida de 12V en la bateria per a 
no treballar amb tensions perilloses de cara als alumnes.
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ONVERTER 

A la pràctica, com ja hem dit, el circuit que dissenyarem i 
construirem és només la part del buck. Aquest circuit se situa 

del boost, on teníem 400V DC. És per aquest 
motiu que s’ha substituït tot el circuit anterior per una font DC 
de 400V per a facilitar la simulació. Cal recalcar que el motiu 
d’aquesta decisió és degut a que la part del carregador del 

t dóna els paràmetres al carregador i a 
la corba de càrrega. Ens centrarem ara en simular només el 

L’objectiu d’aquest buck és reduir la tensió d’entrada de 
400V DC a una sortida de 110V DC, que és el voltatge 

suposada bateria. A continuació s’ha 
dissenyat la topologia bàsica d’un sistema buck converter. A 
la practica però, extrapolarem aquests valors a una tensió 
d’entrada de 100V per a una sortida de 12V en la bateria per a 

de cara als alumnes. 

El control implementat és el mateix que hem vist en 
l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
La referència segueix sent una constant de 10A però tenim 
present que a la realitat serà una corba de càrrega que 
modelarem segons la bateria ho demani.

Com podem veure, el corrent s’estabilitza a 0.2 segons en 
10A amb un rissat de 0.2A de pic. La bateria es carrega 
progressivament i en els 2 segons de simulació s’ha carregat 
un 0.0075%.  

 

Figura 6: Corrent de la bateria

 

Figura 7: Tensió de la bateria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Topologia d’un buck converter 
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El control implementat és el mateix que hem vist en 
ncuentra el origen de la referencia.. 

La referència segueix sent una constant de 10A però tenim 
present que a la realitat serà una corba de càrrega que 

rem segons la bateria ho demani. 
Com podem veure, el corrent s’estabilitza a 0.2 segons en 

10A amb un rissat de 0.2A de pic. La bateria es carrega 
progressivament i en els 2 segons de simulació s’ha carregat 
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VII. HARDWARE 

Un cop hem dissenyat el circuit del nostre carregador de 
bateries, ja podem començar a treballar amb el hardware. Com 
ja hem dit, el que implementarem és el buck converter de 
sortida a baixa tensió. És a dir, el que durem a terme és un 
circuit alimentat amb una font DC en comptes de treballar 
directament amb la xarxa. Aquesta font DC proporcionarà una 
tensió d’entrada que un IGBT controlarà amb l’ajuda d’un 
microprocessador, amb la finalitat d’obtenir una tensió de 
sortida controlada i per tant, un perfil de corrent desitjat.
 

La font regulable DC serà l’entrada de corrent al nostre 
circuit a la nostra càrrega. No treballarem amb els 400V de la 
simulació per seguretat. Els reduirem a 50V, i escollirem una 
bateria de 12V de tensió nominal. En el laboratori es treballa 
amb un hardware dissenyat específicament per als projectes 
que es duen a terme. És per això que per al nostre carregador 
de bateries s’ha intentat treballar amb el mateix
tal de simplificar aquesta part del treball. Treballarem amb 
dues plaques que s’adhereixen sobre la DSP. Una placa envia 
la informació del PWM cap a un inversor trifàsic mitjançant 
fibra òptica. L’altra placa, la de sensat, serà la que utilit
per mesurar els valors de tensió i llegir
corrents, en canvi, els mesurarem amb un sensor extern. 
Utilitzarem un inversor trifàsic per a no canviar el hardware 
del laboratori, per molt que l’estiguem subutilitzant en molts 
aspectes. 

Figura 8: Esquema de Hardware del sistema

VIII. SOFTWARE 

El programa que hem desenvolupat per aquest projecte conté 
un main en el qual es configuren l’ADC, el PWM i els GPIOs. 
En un loop forever sense utilitat, s’entra a una rutina 
d’interrupció mitjançant un timer a 300µS. 

 

Figura 9: Diagrama de flux del software
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Un cop hem dissenyat el circuit del nostre carregador de 
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El programa que hem desenvolupat per aquest projecte conté 
un main en el qual es configuren l’ADC, el PWM i els GPIOs. 
En un loop forever sense utilitat, s’entra a una rutina 
d’interrupció mitjançant un timer a 300µS.  

 
Diagrama de flux del software 

IX. RESULTATS 

Hem connectat un oscil·loscopi en el pin AT de la placa 
DFO respecte del GND d’aquesta placa, el qual es troba amb 
un pin just al costat de l’alimentació de la placa,  podrem 
veure la freqüència de commutat de 10kHz com veiem en la
Figura 10. Commutem a 10kHz ja que aquesta freqüència ens 
provoca un rissat inferior. 

 

Figura 10: Freqüència

Amb l’oscil·loscopi també podrem veure en el pin 130 de la 
DSP la freqüència de 300µS a la qual entrem a la interrupció, 
es a dir, estem treballant a una freqüència de sensat de 3kHz. 
Comprovem-ho en la Figura 
sensem a 3kHz, diem que estem treballant en Under sampling.
 

Figura 11: Freqüència

Un cop hem dut a terme
freqüències, podem passar al sensat de les variables. 
Configurarem la font DC a 50V. Hem establert una IL_REF 
de 6A. Un cop superada la primera etapa de calibratge, ja 
podrem veure com el corrent IL comença a augmentar fins 
arribar a la IL_REF. Un cop arribat, veurem com el duty cicle 
s’ha estabilitzat en un cert punt, 12.341 en aquest cas. 
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ESULTATS EXPERIMENTALS 

Hem connectat un oscil·loscopi en el pin AT de la placa 
DFO respecte del GND d’aquesta placa, el qual es troba amb 
un pin just al costat de l’alimentació de la placa,  podrem 

mutat de 10kHz com veiem en la 
. Commutem a 10kHz ja que aquesta freqüència ens 

 
Freqüència de conmutació 

Amb l’oscil·loscopi també podrem veure en el pin 130 de la 
DSP la freqüència de 300µS a la qual entrem a la interrupció, 

estem treballant a una freqüència de sensat de 3kHz. 
Figura 11. Si commutem a 10kHz però 

sensem a 3kHz, diem que estem treballant en Under sampling. 

 
Freqüència de sensat 

Un cop hem dut a terme aquestes comprovacions de 
freqüències, podem passar al sensat de les variables. 
Configurarem la font DC a 50V. Hem establert una IL_REF 
de 6A. Un cop superada la primera etapa de calibratge, ja 
podrem veure com el corrent IL comença a augmentar fins 

ar a la IL_REF. Un cop arribat, veurem com el duty cicle 
s’ha estabilitzat en un cert punt, 12.341 en aquest cas.  



IEEE Transactions on Power Electronics, VOL 1, NO.1, JAN
 

De moment seguim deixant de banda la bateria i treballem 
amb la resistència. Com que el seu valor és d’1
que en aquest cas és la tensió de la resistència és 6V. 

 

Figura 12: Resultats: 6A – CH1 (2V/div) ; CH2 (1A/div)

Veiem que si variem la IL_REF per exemple a 10A i 
tornem a compilar i carregar el programa, el sistema segueix 
aconseguint que IL s’estabilitzi en IL_REF, en aquest cas amb 
un duty cicle de 10.913 i la mateixa tensió d’entrada.

 

Figura 13: Resultats: 10A – CH1 (2V/div) ; CH2 (

Hem fet una mesura AC del corrent, així el que fem és 
eliminar-ne la part DC i veure només el rissat. 
que el rissat és de 900mA, respecte dels 600mV de rissat 
teòric que ens proporcionava la simulació si la dúiem a terme 
amb valors reals del RLC. 

 
En aquest moment ja hem aconseguit establir una IL_REF i 

que el nostre control reguli el duty cicle per tal de que IL arribi 
a la referència. Ara ja podem connectar-
d’injectar-li un corrent i veure com aquesta reacciona. 
Desconnectarem la resistència i hi connectarem en el seu lloc 
la bateria per a estudiar el seu comportament. 
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De moment seguim deixant de banda la bateria i treballem 
Com que el seu valor és d’1Ω, la VBAT 

que en aquest cas és la tensió de la resistència és 6V.  

 
CH1 (2V/div) ; CH2 (1A/div) 

Veiem que si variem la IL_REF per exemple a 10A i 
r el programa, el sistema segueix 

aconseguint que IL s’estabilitzi en IL_REF, en aquest cas amb 
un duty cicle de 10.913 i la mateixa tensió d’entrada. 

 
CH1 (2V/div) ; CH2 (2A/div) 

Hem fet una mesura AC del corrent, així el que fem és 
ne la part DC i veure només el rissat. Hem comprovat 

, respecte dels 600mV de rissat 
teòric que ens proporcionava la simulació si la dúiem a terme 

En aquest moment ja hem aconseguit establir una IL_REF i 
que el nostre control reguli el duty cicle per tal de que IL arribi 

-hi la bateria per tal 
li un corrent i veure com aquesta reacciona. 

ectarem la resistència i hi connectarem en el seu lloc 
la bateria per a estudiar el seu comportament.  

Veiem què ha passat en el sistema. Un cop superat el 
període de calibratge, el corrent IL s’estabilitza en la IL_REF 
10A en menys de 2s.  

 

Figura 14: Estabilització de IL en IL_REF=10A

La tendència del SOC és alcista, com podem comprovar, ja 
que la seva VBAT en t=0 és de 12V i aquesta augmenta a 
mesura que li anem injectant corrent. Com hem dit 
anteriorment, el sensat de tensió 
sensors LV25P integrats en la placa de mesures. A l’estar 
preparats per a fer mesures de 400V, una mesura de 12
que el resultat que ens proporcionen no siguin gaire precisos, 
així que els veurem amb més detall més endavant.

 

Figura 15: Tensió alcista de la bateria

Passant a l’oscil·loscopi, es curiós veure com es comporta 
el rissat quan no hi tenim el condensador, veiem
Figura 16. 
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Veiem què ha passat en el sistema. Un cop superat el 
període de calibratge, el corrent IL s’estabilitza en la IL_REF 

 
: Estabilització de IL en IL_REF=10A 

La tendència del SOC és alcista, com podem comprovar, ja 
que la seva VBAT en t=0 és de 12V i aquesta augmenta a 
mesura que li anem injectant corrent. Com hem dit 
anteriorment, el sensat de tensió es duu a terme amb els 
sensors LV25P integrats en la placa de mesures. A l’estar 
preparats per a fer mesures de 400V, una mesura de 12-14V fa 
que el resultat que ens proporcionen no siguin gaire precisos, 
així que els veurem amb més detall més endavant. 

 
: Tensió alcista de la bateria 

Passant a l’oscil·loscopi, es curiós veure com es comporta 
el rissat quan no hi tenim el condensador, veiem-ho en la 



IEEE Transactions on Power Electronics, VOL 1, NO.1, JAN
 

Figura 16: Resultats: 10A C OFF – CH1 (500mV/div) ; CH2 (2A/div)

Si el connectem mitjançant l’interruptor de la maqueta, 
veurem com el rissat disminueix significat
Figura 17.  

 

Figura 17: Resultats: 10A C ON – CH1 (500mV/div) ; CH2 (2A/div)

X. CICLE DE CÀRREGA-DESCÀRREGA DE LA 

Per finalitzar la part dels resultats del projecte, hem 
terme un cicle de càrrega i descàrrega de la bateria. Ho 
visualitzarem en un multimetre per així veure la tensió VBAT 
amb una precisió més alta. Veiem que la tensió nominal de la 
bateria és de 12V. 

 

Figura 18: Tensió nominal de la bateria
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CH1 (500mV/div) ; CH2 (2A/div) 

Si el connectem mitjançant l’interruptor de la maqueta, 
veurem com el rissat disminueix significativament en la 

 
CH1 (500mV/div) ; CH2 (2A/div) 

ESCÀRREGA DE LA BATERIA 

Per finalitzar la part dels resultats del projecte, hem dut a 
terme un cicle de càrrega i descàrrega de la bateria. Ho 
visualitzarem en un multimetre per així veure la tensió VBAT 
amb una precisió més alta. Veiem que la tensió nominal de la 

 
l de la bateria 

Com abans hem mostrat, si carreguem la bateria durant un 
període de temps, el seu SOC augmenta i podem veure una 
VBAT superior a VNOM. Aquesta augmenta ràpidament en 
els instants inicials de la càrrega i manté una pujada constant i 
suau durant la resta de la càrrega.

 

Figura 19: Cicle de càrrega

Si el que volem és descarregar
d’injectar-li corrent. Quan ho haguem fet, haurem de deixar la 
bateria connectada i connectar
BAT=ON. D’aquesta manera, obliguem a la bateria a fer fluir 
un corrent a R i així fer baixar el seu SOC. 

 

Figura 20: Cicle de descàrrega

S’ha d’anar amb compte amb la descàrrega de la bateria, ja 
que fer disminuir la VBAT molt per sota de VNOM podrà ser 
perillós per a la seva vida útil (State of Health). A
bateria en concret de plom-
compte, però en cas d’arribar a treballar amb una de LI
fer-li una descàrrega massa brusca afectarà molt negativament 
a la seva SOH.  

XI. CONCLUSIONS

Aquest projecte ha finalitzat amb l
aconseguit; dissenyar un carregador de bateries i el que és més 
important, aconseguir carregar i descarregar una bateria. Hem 
simulat el carregador sencer per a després centrar
tipus buck. Posteriorment hem pogut implementar e
simulat a la realitat en la nostra maqueta. Hem aconseguit 
implementar un control PI a la DSP per tal de controlar la 
corba de càrrega de la bateria, tal i com ens havíem proposat al 
principi del projecte.  
  
El projecte està molt pensat per a du
dels futurs alumnes de SIGB. Els servirà per a tenir un 
projecte tangible sobre el qual aplicar el que han après a les 
simulacions de manera teòrica. La seva corba d’aprenentatge 
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Com abans hem mostrat, si carreguem la bateria durant un 
període de temps, el seu SOC augmenta i podem veure una 
VBAT superior a VNOM. Aquesta augmenta ràpidament en 
els instants inicials de la càrrega i manté una pujada constant i 

ant la resta de la càrrega. 

 
: Cicle de càrrega 

Si el que volem és descarregar-la, haurem de parar 
li corrent. Quan ho haguem fet, haurem de deixar la 

bateria connectada i connectar-hi també la resistència. R=ON ; 
BAT=ON. D’aquesta manera, obliguem a la bateria a fer fluir 

xí fer baixar el seu SOC.  

 
: Cicle de descàrrega 

S’ha d’anar amb compte amb la descàrrega de la bateria, ja 
que fer disminuir la VBAT molt per sota de VNOM podrà ser 
perillós per a la seva vida útil (State of Health). Amb aquesta 

-àcid cal simplement tenir-ho en 
compte, però en cas d’arribar a treballar amb una de LI-ION, 

li una descàrrega massa brusca afectarà molt negativament 

ONCLUSIONS 

Aquest projecte ha finalitzat amb l’objectiu principal 
aconseguit; dissenyar un carregador de bateries i el que és més 
important, aconseguir carregar i descarregar una bateria. Hem 
simulat el carregador sencer per a després centrar-nos en el 
tipus buck. Posteriorment hem pogut implementar el que hem 
simulat a la realitat en la nostra maqueta. Hem aconseguit 
implementar un control PI a la DSP per tal de controlar la 
corba de càrrega de la bateria, tal i com ens havíem proposat al 

El projecte està molt pensat per a dur a terme les pràctiques 
dels futurs alumnes de SIGB. Els servirà per a tenir un 
projecte tangible sobre el qual aplicar el que han après a les 
simulacions de manera teòrica. La seva corba d’aprenentatge 
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ha quedat molt ben definida gràcies als annexos d’aquest 
projecte. Podran dur a terme les simulacions del carregador 
complert pas per pas fins arribar a la topologia final. Els codis 
de simulació es troben també als annexos. Un cop hagin 
simulat el sistema, podran implementar-lo en la maqueta. La 
pròpia maqueta també s’ha dissenyat pensant en les futures 
pràctiques, facilitant-los la connexió i desconnexió dels 
elements per a poder provar diferents combinacions del 
sistema, i veure com això afecta als resultats. Quan els 
alumnes vulguin implementar el sistema, tenen la part del 
control de la DSP preparada per a treballar. Però, el manual 
d’iniciació a CCS dels annexos els ajudarà a dur a terme 
l’aprenentatge necessari des d’un punt tant bàsic com el de la 
instal·lació del programa, fins a aprendre a controlar tot el 
sistema sencer i la càrrega de la bateria. 
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