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Resum 

El present treball es basa en el tractament de dades experimentals i posterior simulació, mitjançant el 

software Matlab®, del mètode de càrrega usat habitualment en bateries de liti, el CC-CV; que injecta 

inicialment l’energia a Corrent Constant i després a Voltatge Constant.  

Posteriorment, es presenta una modificació d’aquesta metodologia mitjançant l’ús del paràmetre 

Beta ideat en aquest projecte; que permet definir, abans d’efectuar la càrrega, en quin punt del SoC 

(State-of-Charge) es durà a terme el canvi de tipus d’injecció energètica (de CC a CV). L’estudi de la 

seva implantació és mitjançant un anàlisi variacional, amb la presentació de diversos escenaris que 

iteren el citat paràmetre Beta i la ràtio d’injecció d’energia en el tram de corrent constant. D’aquesta 

manera s’obté una visió àmplia d’ambdues metodologies, tot analitzant-ne els seus paràmetres 

termodinàmics i permetent l’extracció de les conclusions energetico-econòmiques pertinents.  

Finalment es presenten discussions sobre la càrrega i descàrrega de les bateries de liti mitjançant la 

pràctica V2G (Vehicle-to-Grid), proposant-ne alternatives per a la seva implantació i regulació politico-

econòmica. 
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Resumen 

El presente trabajo se basa en el tratamiento de datos experimentales y posterior simulación, 

mediante el software Matlab®, del método de carga usado habitualmente en baterías de litio, el CC-

CV; que inyecta inicialmente la energía a Corriente Constante y después a Voltaje Constante.  

Posteriormente se presenta una modificación de esta metodología mediante el uso del parámetro 

Beta ideado en este proyecto; que permite definir, antes de efectuar la carga, en qué punto del SoC 

(State-of-Charge) se llevará a cabo el cambio de tipo de inyección energética (de CC a CV).  El estudio 

para su implantación es mediante un análisis variacional, con la presentación de diversos escenarios 

que iteran el ya citado parámetro Beta y el ratio de inyección de energía durante el tramo de 

corriente constante. De esta manera se obtiene una visión amplia de ambas metodologías, 

analizando los parámetros termodinámicos más relevantes y permitiendo la extracción de las 

conclusiones energético-económicas pertinentes. 

Finalmente se presentan discusiones sobre la carga y descarga de las baterías de litio con la práctica 

V2G (Vehicle-to-Grid), proponiendo alternativas para su implantación y regulación político-

económica.  
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Abstract 

This project is based on the treatment of experimental data and subsequent simulation, using 

Matlab® software, of the commonly used method for charging ion lithium batteries, known as CC-CV; 

which initially injects energy at Constant Current and then at Constant Voltage. 

After that, a modification of this methodology is presented by using the Beta parameter devised in 

this project; that allows the user to define, before charging, at which level of SoC (State-of-Charge) is 

the change on the energy injection (from CC to CV) taking place. Variational analysis is used in order 

to study its implementation, recreating several scenarios with the re-adjustment of the 

aforementioned Beta parameter and the energy injection ratio during the constant current stage. A 

broad view of both methodologies is provided, analysing the most relevant thermodynamic 

parameters and establishing energetic and economic conclusions.  

Finally, discussions on the use of lithium batteries at V2G (Vehicle-to-Grid) practice are presented, 

proposing alternatives for its implementation and regulation in both political and economic view.  
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1. Introducció 

Aquest treball neix de la necessitat d’optimitzar el procés de càrrega d’una de les tecnologies 

d’emmagatzematge d’energia amb més ressò de l’actualitat, les bateries de liti. La  massiva 

electrificació, derivada de la transició energètica en què estem endinsats, provoca que 

l’emmagatzematge d’energia sigui indispensable ja a dia d’avui, amb les bateries de liti al capdavant 

del procés.  

Per aquest motiu, el present treball pretén fer un anàlisi complet del mètode de càrrega usat 

habitualment en la càrrega de les bateries de liti, el CC-CV, per tal de trobar-hi possibles millores. A 

continuació, a partir de les mancances trobades en ell,  s’elabora la proposta d’un mètode alternatiu, 

el Beta, que les resolgui. Finalment, es presenten discussions referents a la regulació del vehicle-to-

grid (V2G) i la seva retribució.  1 

 

1.1. Objectius 

El desenvolupament del projecte es cenyeix, de principi a fi, al compliment d’aquests objectius, 

establerts inicialment: 

-Tractar dades experimentals reals per tal d’extreure el circuit equivalent de la bateria de liti i la 

variació amb l’envelliment dels paràmetres que la conformen; per tal de dur a terme la simulació de 

la seva vida útil completa. Facilitades per una col·laboradora que en la seva tesi doctoral (1) estudia 

l’envelliment de les bateries de liti, el present estudi parteix de dades experimentals reals que cal 

tractar i formular de manera apta per la simulació amb Matlab®. 

-Dissenyar el programa de simulació que repliqui el comportament de la bateria durant la càrrega, 

mitjançant el mètode tradicional CC-CV, i la posterior descàrrega.  Partint de les bases teòriques 

                                                           

 

 

1
 Aquest treball de final de grau s'ha realitzat dins del marc del projecte PECT Litoral Besós Territori Sostenible 
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estudiades de la bibliografia, fixar les variables i restriccions que permetin el funcionament adequat 

de la bateria.  

-Plantejar, un cop analitzat el mètode CC-CV, una metodologia alternativa que optimitzi el procés de 

càrrega de les bateries de liti. Adaptar un dels instants clau en la càrrega d’aquestes, el punt de canvi 

de corrent constant a tensió constant; per tal de presentar el mètode alternatiu, batejat en el present 

projecte com a Beta, que en millori les prestacions. 

-Presentar diversos escenaris que s’adaptin a condicions quotidianes i estudiar-ne els resultats, per 

obtenir una visió àmplia del mètodes simulats. 

-Avaluar, acoblant aspectes energètics i econòmics,  ambdues metodologies. 

-Presentar solucions lògiques i viables que millorin les condicions, sobretot econòmiques, dels usuaris 

del V2G. 
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2. Marc Teòric i Estat de l’Art  

En aquesta primera part del projecte es presenten els conceptes bàsics per tal de possibilitar la total 

comprensió de tots els aspectes rellevants del treball. A més, es descriu l’estat actual de l’art, fent 

referència als estudis que han permès la realització d’aquest projecte, així com els que es preveu que 

sorgeixin en un futur. 

Els conceptes descrits a continuació es poden agrupar en dos blocs; el primer, fa referència a 

l’emmagatzematge d’energia en bateries electroquímiques, en especial les d’ió liti. Per altra banda, el 

segon, descriu els fonaments termodinàmics referents, sobretot, a la segona Llei de la 

Termodinàmica i el concepte d’entropia; conceptes de gran interès i més que justificada relació amb 

l’envelliment de les bateries.      

D’aquesta manera, el present treball tracta d’unir aquests dos grups, a priori distanciats, en un únic 

anàlisi de la càrrega de bateries mitjançant un nou mètode, el Beta, que resulti més eficient, en 

termes energètics i econòmics, que el mètode usat normalment, el CC-CV. 

 

2.1. L’emmagatzematge d’energia i la seva necessitat  

L’energia i, més concretament, la seva disponibilitat han resultat factors claus en el desenvolupament 

i proliferació de la vida a la Terra . Les seves formes i diferents aplicacions han estat ben variades, 

però sempre igual de necessàries: des del descobriment del foc i la seva gestió, fins a les múltiples 

aplicacions de l’actualitat, la disponibilitat d’energia ha esdevingut imprescindible per qualsevol 

procés. 

 

El desenvolupament de la societat humana en tots els àmbits ha estat gràcies, en gran part, a 

l’aplicabilitat de l’energia, sent-ne el principal motor de creixement. En l’actualitat, la necessitat 

energètica resulta tan evident per la societat humana avançada que resulta complicat enumerar la 

gran quantitat d’aplicacions que se’n deriven. En els últims temps, la possibilitat de disposar d’una 

forma d’energia altament eficient i fàcil de generar, transportar i consumir, ha derivat en 

l’electrificació de multitud dels aspectes de la vida moderna: des dels processos industrials fins a 

l’aparició dels vehicles elèctrics.   
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Per altra banda, és ben sabut que s’està duent a terme una transició energètica, focalitzada 

principalment en la substitució de fonts d’energia brutes, com els combustibles fòssils, per les 

renovables. Aquestes, tot i ser altament beneficioses en nombrosos aspectes generalment 

reconeguts, presenten inconvenients que en limiten en gran mesura la seva utilització: tot recau, 

molts cops, en la confrontació d’una generació energètica amb elevada aleatorietat (deguda a causes 

incontrolables, com ara fenòmens atmosfèrics) contra un consum exigent a tota hora.  

Així, dos fenòmens actuals com la transició energètica i l’electrificació del transport convergeixen en 

la necessitat d’emmagatzematge energètic capaç d’adaptar-se a les seves exigències. Cal ser 

conscient, doncs, de les nombroses raons per les quals l’emmagatzematge d’energia elèctrica esdevé 

una necessitat en el futur més immediat de la nostra civilització.  

 

L’emmagatzematge d’energia es duu a terme, generalment, per tres motius:  

 1. Per fer portable l’energia obtinguda de fonts no portables. 

 2. Per emmagatzemar-la i consumir-la en un altre moment de necessitat  

 3. Per aportar el plus necessari de potència en processos puntuals, acció que s’anomena, en 

 l’argot, canviar la ràtio power-to-energy. D’aquesta manera, l’addició d’energia extra suposa 

 la reducció de pics de consum, peak-shaving, que evita el sobre-dimensionament 

 d’instal·lacions. 

 

La primera i la segona de les raons acostumen anar de la mà: l’ús de modes d’emmagatzematge com 

les bateries electroquímiques augmenten la portabilitat i autonomia dels nostres aparells. La tercera, 

en canvi, és per usos molt més específics, un pèl més allunyats del nostre dia a dia, i es duen a terme 

amb l’ús de volants d’inèrcia (flywheels) i súper-condensadors (supercapacitors).   

En aquest projecte es tracta, tal i com es pot veure en el títol, d’un tipus concret de les bateries: les 

d’ió liti; atès que avui dia són les que millors prestacions presenten i constitueixen una alternativa 

viable a la solució de les problemàtiques presentades anteriorment, solucionant dos dels tres motius 

pels quals es necessita l’emmagatzematge d’energia.  

  

A continuació, doncs, es fa una breu explicació de les bateries electroquímiques i el seu funcionament 

per tal d’introduir, en els propers subapartats, els termes més rellevants de les bateries de liti.   
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2.2. Bateries electroquímiques 

Les cel·les electroquímiques són elements capaços de convertir energia química en electricitat, 

mitjançant l’emmagatzematge energètic en els materials actius que la conformen. De fet, les cel·les 

electroquímiques estan totes basades en el mateix principi: les reaccions d’oxidació i reducció, 

anomenades redox.  

Són reaccions químiques en què la transferència d’electrons esdevé clau: un dels dos compostos que 

conforma la cel·la n’ha de cedir per tal que l’altre els accepti. El procés de cedir electrons es coneix 

com a oxidació, mentre que el contrari, el de rebre’ls, és la reducció. Així, dels dos compostos 

presents als elèctrodes de la cel·la electroquímica, un cedirà electrons, és a dir, serà oxidat; i l’altre els 

rebrà, sent reduït.  

De manera general la reacció redox es pot formular com es fa a continuació amb les equacions (Eq.  

1), (Eq.  2)  i (Eq.  3), on s’exposen les semi-reaccions que succeeixen en cada elèctrode i la global, 

formada per l’agrupació de les dues anteriors.  

En l’elèctrode reductor un nombre a de molècules del compost A prenen una quantitat n d’electrons, 

procedents de l’elèctrode reduït, per formar c molècules del compost C. 

En l’elèctrode reduït:  

         (Eq.  1) 

En l’elèctrode oxidat:  

         (Eq.  2) 

Resultant: 

            (Eq.  3) 

 

Cal concretar, per altra banda, que el nom de bateria prové de la manera amb què es disposen les 

diferents cel·les electroquímiques que la conformen, sent doncs la bateria una successió d’elles. La 

disposició concreta depèn de les característiques específiques de cada cel·la: es col·locaran en sèrie o 

paral·lel, per tal d’augmentar-ne la tensió o el corrent de sortida, respectivament.  
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De la mateixa manera un conjunt de bateries es pot agrupar entre sí: en sèrie per augmentar-ne el 

voltatge i en paral·lel per fer-ho amb la capacitat. Principalment aquestes agrupacions en sèrie i/o 

paral·lel es duen a terme per tal d’adaptar-se als requeriments específics de l’aplicació on s’usaran les 

bateries; sent de vital importància que tant voltatge com capacitat estiguin correctament 

dimensionats.  

Degut a la seva versatilitat i ús cada cop més estès, comentats anteriorment, resulta imprescindible 

l’estudi i millora de les prestacions; ja sigui mitjançant l’aparició de nous materials i optimització dels 

anteriors, així com les millores de l’electrònica que les gestiona, permetent una baixada de preus 

representativa. No obstant, el seu marge de millora en quant a la optimització dels materials és baix, 

sent el ritme de desenvolupament de les bateries bastant més reduït que l’experimentat, per 

exemple, en el camp d’electrònica. Per tal d’exposar aquesta diferència es mostra el següent gràfic en 

la Figura 1 on la diferència en la comparació amb els avenços electrònics dels últims temps resulta 

significativa.  

 

Figura 1.  Perfil de creixement  de l’evolució de la capacitat de les bateries de liti envers altres elements 

electrònics. [Font: (2)] 

 

 Així, més enllà dels possibles avenços particulars en els materials que la conformen, la total 

comprensió de la bateria i el seus règims de funcionament resulta més que necessària a fi d’esbrinar 

possibles millores del seu rendiment; sent aquesta la principal premissa d’estudis com el present.  

Per tal de comprendre’n plenament la seva estructura i funcionament, a continuació s’exposaran els 

diferents elements en què es basa una cel·la estàndard, sense diferenciar entre diferents tipologies ni 

materials usats. Després, es farà un repàs als termes més representatius a l’hora de descriure i 
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conèixer una bateria i, finalment, se n’enumeraran les diferents tipologies; posant especial atenció a 

les bateries de liti, les quals es veuran en profunditat al següent apartat. 

 

2.2.1. Elements de la cel·la electroquímica 

Les reaccions d’oxidació i reducció ja esmentades s’originen en dos elèctrodes  oposats, separats per 

el líquid que exerceix de conductor iònic, anomenat electròlit. L’ànode i el càtode, els elèctrodes, 

generalment estan aïllats mitjançant un separador semi-permeable que possibilita el pas dels ions 

positius, però n’impedeix el dels electrons, negatius, que causarien curt-circuits (3). 

És necessari comentar que la composició concreta de cadascun d’aquests elements varia segons la 

química emprada. En aquest document es descriuen específicament les corresponents a les bateries 

de liti en l’apartat 2.2.4. 

Una representació aproximada d’una cel·la comuna durant el procés de descàrrega es mostra a 

continuació en la Figura 2; on els ions positius viatgen de l’ànode al càtode a través del separador, 

mentre que els electrons flueixen per l’exterior, donant energia a la càrrega connectada. 

  

 

Figura 2. Representació general d’una cel·la electroquímica. [Font: (4)] 
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De forma general es pot afirmar que el procés de càrrega i descàrrega d’una cel·la es duu a terme 

mitjançant una sola reacció química. Si aquesta no és reversible, és a dir, si avança exclusivament cap 

a un cantó de la igualtat, es tracta d’una cel·la primària la qual no es podrà recarregar després del 

primer ús. Per altra banda, si és reversible, sent possible la reacció tant un sentit com en l’altre, es 

tracta d’una cel·la recarregable que regenera els components químics amb el seu desenvolupament 

normal.  

Les primàries, en general, poden emmagatzemar més energia en relació al seu pes, característica que 

rep el nom de densitat energètica. No obstant, pel fet de ser reutilitzables, les bateries secundàries 

han estat des de la seva aparició en el punt de mira dels investigadors, resultant-ne millors 

característiques generals que les primàries, a més del fet obvi de poder utilitzar-se més enllà del 

primer ús. 

Atès que hi ha conceptes importants que cal aclarir, com el de densitat d’energia comentada al 

paràgraf anterior, en el següent apartat es procedeix a fer una breu descripció d’aquests paràmetres i 

característiques indispensables a l’hora de conèixer les bateries.  

 

2.2.2. Paràmetres i característiques a conèixer de la bateria 

La definició precisa d’una bateria depèn de multitud de paràmetres, generalment referents a termes 

químics i elèctrics. Per una banda, els diferents tipus de bateries, s’organitzen depenent dels 

compostos químics del seu interior; mentre que en cada tipologia de bateria les característiques 

elèctriques en definiran el funcionament i les seves limitacions. Com ja s’ha dit, la descripció dels 

tipus de bateries es veu més endavant, en l’apartat  2.2.3; per la qual cosa en el present es tracten 

més a fons els paràmetres elèctrics rellevants.  

 

Propietats bàsiques de les bateries 

Les principals propietats en termes elèctrics que defineixen concretament la bateria en si mateixa, 

independentment del règim de funcionament i del seu estat, són el i la capacitat nominal.  

En l’interior d’una cel·la electroquímica durant la càrrega, l’electròlit reacciona amb cadascun dels 

elèctrodes fent que un d’ells cedeixi electrons i quedi carregat positivament, mentre que l’altre els 

rebi i quedi amb càrrega negativa; el càtode i l’ànode, respectivament. Aquest procés crea la 

diferència de potencial entre elèctrodes que permetrà la circulació de corrent. 
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El voltatge inicial de la cel·la en circuit obert, OCV de l’anglès Open-Circuit Voltage,  depèn de l’afinitat 

electrònica dels elements químics presents en el seu interior, sent aquesta una propietat que 

quantifica la facilitat d’una substància per captar electrons.  

Amb això, a principis del segle XX, es va esbrinar que com més allunyats estaven els valors de l’afinitat 

dos metalls diferents, més voltatge potencial resultava de la seva combinació; sorgint d’aquesta 

manera el principi pel qual s’escullen les parelles d’elements usats en les cel·les. Per exemple, una 

combinació usual és la de níquel i cadmi, que presenten afinitats electròniques de 111.65 kJ/mol i -

0.7 kJ/mol, respectivament. La diferència dels dos valors anteriors, 112.35kJ/mol, és elevada, fent 

que el voltatge potencial resultant de la bateria també ho sigui.  

L’energia disponible en una cel·la ideal, sense resistència a la sortida, ve determinada pel canvi en 

l’energia lliure de Gibbs, ΔG, formulada a la següent equació (Eq.  4): 

            (Eq.  4) 

On n és el nombre de mols d’electrons en la reacció, F és la constant de Faraday, de valor 96485.33 

Coulombs/mol, i OCV és el voltatge descrit anteriorment. 

Cal diferenciar aquest OCV del voltatge que realment existeix en borns de la cel·la durant el seu 

funcionament habitual, el CCV: Closed-Circuit Voltage. Un cop en ús, existeixen diversos factors 

cinètics que modifiquen el valor teòric inicial del voltatge, com són l’estat de càrrega de la bateria i el 

corrent amb què es carrega i descarrega.  D’aquesta manera, l’energia que realment està disponible 

en una bateria és inferior a la resultant de l’(Eq.4).  

La diferència entre aquests voltatges rep el nom d’over-voltage o over-potential, η, un paràmetre 

important en l’estudi de les irreversibilitats que sorgeixen en el funcionament de la bateria. Aquestes, 

són el conjunt de fenòmens, com ara canvis de la configuració o distribució dels àtoms i molècules, 

que defineixen la pèrdua d’energia en qualsevol procés. En l’apartat 2.3 es presenten els conceptes 

termodinàmics necessaris per comprendre aquests transformacions energètiques.   

La capacitat nominal, per la seva banda, és una mesura de la quantitat de càrrega que pot 

emmagatzemar la bateria. És determinada per la quantitat de material actiu que conté la bateria i per 

la seva disponibilitat (LI, Lithium Inventory); de manera que és reconeguda com una magnitud 

extensiva: el seu valor depèn de la mida del sistema. El voltatge vist anteriorment, per contra, no 

depenia de la mida del sistema, era una magnitud intensiva. Ara bé, la capacitat real de la bateria 

també fluctuarà entre certs valors degut a irreversibilitats, principalment degudes a l’edat, els règims 

de càrrega i descàrrega aplicats i la temperatura, entre altres. A l’igual que el voltatge, doncs, els seus 

valors inicials rarament seran els presents durant el funcionament de la bateria.  
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Generalment la capacitat de la bateria s’expressa en Ah, és a dir, és una mesura de la quantitat 

d’energia que la bateria pot emmagatzemar que fa menció al corrent subministrat. És important 

diferenciar entre la capacitat, descrita en Ah, i la Rated Energy, expressada normalment en Wh; atès 

que aquesta segona quantifica l’energia emmagatzemada en referència a la potència que pot 

subministrar la bateria. D’aquesta manera dues bateries podrien tenir, per exemple, la mateixa Rated 

Energy i diferents capacitats nominals, com les mostrades a continuació a la Taula 1: 

 
 
 
 
 

Taula 1. Comparació de la capacitat en bateries. [Font: (5)] 

Com ja s’ha vist, la potència entregada es pot calcular com el producte de la tensió de sortida pel 

corrent lliurat. Així, en l’exemple de la taula, ambdues bateries tenen la mateixa Rated Energy però 

capacitats nominals força diferents: tot i tenir quantitats d’energia emmagatzemada iguals, la bateria 

A lliurarà a la sortida una tensió més elevada a costa de subministrar un corrent inferior. Per aquest 

motiu, resulta imprescindible conèixer tots tres paràmetres per tal de poder escollir adequadament 

la bateria adient per cada aplicació.  

Seguint amb els termes que descriuen la descàrrega de bateries, és necessari presentar la 

nomenclatura del C-rate. En ella, la capacitat nominal de cada bateria és la que s’adjudica al valor 1C, 

de manera que proporcionarà durant 1 hora el corrent corresponent segons la seva capacitat. Per 

exemple, una bateria d’1Ah carregada completament podrà subministrar 1A de corrent durant 1 

hora. Així, la mateixa bateria en un règim de descàrrega de 0.5C aportarà 500mA durant 2 hores. Per 

tal d’il·lustrar més clarament aquestes relacions, es mostren en la següent Taula 2 els diferents temps 

que resulten al descarregar una bateria de 1Ah: 

 

                                                           

 

 

* En l’exemple anterior cal notar la presència d’un convertidor DC-DC en la bateria A, ja que el seu 

voltatge intern de funcionament de 156 V és elevat fins a 400V a la sortida.  

 Bateria A Bateria B 

Rated Energy 9.8 kWh 9.8 kWh 

Capacitat nominal 63 Ah 189 Ah 

Voltatge intern 156 V 52 V 

Voltatge lliurat a la sortida* 400 V 52 V 
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C-rate Temps 

5C 12min 

2C 30min 

1C 1h 

C/2 o 0.5C 2h 

C/5 0 0.2C 5h 

C/10 o 0.1C 10h 

0.05C o C/20 20h 

 

Taula 2. Temps de càrrega o descàrrega a corrent constant, per a bateries ideals, corresponents a la 

nomenclatura C-rate. [Font: (2)] 

Aquest mètode resulta eficaç a l’hora de visualitzar diferents modes de funcionament de les bateries, 

però cal tenir en compte que les pèrdues i les descàrregues més ràpides en redueixen la capacitat i, 

conseqüentment, el temps de descàrrega.  

 

Paràmetres d’estat de la bateria. 

Existeixen termes que defineixen específicament el funcionament i l’estat concret de la bateria més 

enllà de l’estat inicial, com són l’estat de càrrega, l’estat de salut i l’estat de funció. 

L’estat de càrrega, també conegut com a SoC de l’anglès State-of-Charge, és sovint definit com la 

relació entre la càrrega restant i la capacitat actual de la bateria. Es reconeix com a funció d’estat de 

la bateria i, com és natural, resulta un indicador indispensable per l’ús de bateries, ja que permet 

estimar quant temps de treball proporcionarà la bateria.  

A mode definitori, la normativa IEC 60896-21:2004 (6) estableix que la bateria no es considera 

completament carregada, és a dir, amb un SoC del 100%, fins que el corrent de la bateria és constant 

durant dues hores, sotmesa a tensió i temperatura constant. 

El càlcul del seu valor en un instant precís és de gran importància a l’hora de controlar i protegir la 

bateria de nivells de tensió crítics, com els que s’obtenen en sobrecàrregues o descàrregues massa 

profundes. La correcta estimació és complexa degut a la presència de multitud de factors que 

intervenen en l’estat de la bateria. És per això que s’han realitzat nombrosos estudis, per tal de 

comparar diversos mètodes d’estimació segons el tipus de bateria usat.  

Generalment es poden classificar en mesures experimentals, sistemes adaptatius i una combinació 

dels dos anteriors. Els experimentals es centren en la mesura de magnituds com la tensió, el corrent 

o la impedància; mentre que els adaptatius parteixen de l’anàlisi no invasiu, amb l’ús d’algoritmes 
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que ajusten el SoC a diferents condicions de descàrrega. Per la seva banda, els híbrids es beneficien 

dels avantatges dels altres dues metodologies.  

Els principals mètodes són:  

-Coulomb Counting, recompte d’Ampers-hora. És la proposta més utilitzada, atès que es basa en la 

comparació de les condicions nominals amb les entregades, aquestes últimes calculables a partir de 

la integració del corrent de sortida respecte el temps. La fórmula amb què es basa, doncs, és (Eq.  5):  

   ( )             
∫  ( )

 

 

        

     
(Eq.  5) 

D’aquesta manera, es presenta com un mètode relativament fàcil ja que la mesura del corrent és 

simple, i la seva precisió vindrà determinada per la de l’equipament mesurador. No obstant, algunes 

complicacions en poden sorgir, com l’auto-descàrrega i errors de mesura en intervals llargs d’estudi.  

-Mesura del voltatge en circuit obert, OCV de l’anglès open-circuit voltage. En bateries d’àcid-plom la 

relació entre OCV i SoC és lineal, però en el cas de les bateries de liti, com que l’OCV depèn de la 

concentració química específica de la bateria, la seva relació no ho és; resultant aquesta una 

metodologia inexacte i, en conseqüència, poc útil per les d’ió liti. 

 -A partir de mesures d’impedància, les quals requereixen d’equipament especialitzat que encareix i 

fa inviable el procediment.  

El paràmetre complementari al SoC rep el nom de profunditat de descàrrega DoD, Depth of 

Discharge, que quantifica la capacitat que s’ha descarregat en relació a la màxima capacitat; sent, 

així, útil per identificar ràpidament el tipus de descàrrega que ha sofert la bateria. Quan el seu valor 

arriba al voltant del 80%, es diu que la descàrrega ha estat profunda.  

Cal tenir en compte que les condicions amb què es carrega i descarrega una bateria tenen una 

importància cabdal a l’hora de millorar-ne les prestacions. L’ús continuat de descàrregues profundes, 

per exemple, fa reduir de manera important la vida útil de la bateria, generalment comptabilitzada 

mitjançant el nombre de cicles de càrrega i descàrrega emprats.  

El gràfic de la  

Figura 3 mostra de manera orientativa, ja que depèn de les condicions específiques de cada bateria, 

la relació entre el nombre de cicles i la DoD amb què s’han efectuat.  
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Figura 3. Relació entre la profunditat de descàrrega, DoD, i el nombre de cicles. [Font: (7)]. 

Per altra banda, es coneix a l’estat de salut, SoH de l’anglès State-of-Health, com a l’habilitat de la 

cel·la electroquímica d’oferir una prestació específica en comparació amb una cel·la nova. A l’igual 

que el SoC es representa en tant per cent, sent un SoH de 100% el corresponent a una bateria nova.  

Pel que fa a la metodologia emprada per determinar-ne el seu valor, el més usual és recórrer a 

paràmetres com la capacitat, la resistència interna, la impedància, la ràtio d’auto-descàrrega o la 

densitat de potència. No obstant, no existeix un mètode universal, sent possibles diferents 

procediments; com ara el definit en (8) i representat a l’(Eq.  6), on s’avalua exclusivament la relació 

entre la capacitat en un instant t i la inicial:  

   ( )  
                        ( )

                        (   )
 

(Eq.  6) 

 

Un paràmetre estretament relacionat amb l’estat de salut és l’anomenat EoL, End of Life, que fa 

referència al moment on la bateria ja no treballa correctament i cal substituir-la. De mateixa manera 

que amb el SoH, no hi ha un consens a l’hora de concretar el valor amb què s’estableix l’EoL: de 

vegades s’estableix en relació a la capacitat inicial, mentre que en altres s’usa l’augment de la 

impedància com a factor determinant.  

Sigui quin sigui el camí per calcular-lo, cal remarcar que l’assoliment de l’EoL significa que la bateria 

ha arribat al límit pre-definit de la seva vida útil, sent entès com una mesura d’envelliment més que 

no pas el punt a partir del qual la bateria està ‘morta’.    

D’aquesta manera, tornant al càlcul del SoH, hi ha mètodes que es basen en l’establiment a priori de 

l’EoL. Per exemple, les equacions (Eq.  7) i (Eq.  8) extretes de (9) caracteritzen el SoH del cicle i 
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mitjançant la davallada capacitiva i l’augment de la resistència interna en referència a un EoL fixat en 

el 20% dels valors inicials; un valor força comú en aplicacions com la mobilitat elèctrica.  

    ( )  (  
    ( )

  

 
 

   
)      

(Eq.  7) 

    ( )  (  
 ( )    

  

 
 

   
)      

(Eq.  8) 

Finalment cal presentar l’últim paràmetre que fa referència a l’estat de la bateria, menys usat que els 

dos anteriors. Rep el nom d’estat de funció SoF, State-of-Function, i descriu la capacitat que té la 

bateria de subministrar energia útil a la càrrega connectada. Sovint es referencia a la potència pic que 

és capaç d’entregar la bateria, la qual ve limitada per tres factors evidents: voltatge, corrent i SoC 

màxims. En un instant determinat, doncs, com més elevat sigui el percentatge del SoF, més propera 

es trobarà la potència pic a la màxima possible. 

El SoF màxim del 100% només és assolible en el supòsit que tant SoH com SoC també tinguin un valor 

del 100%, atès que la potència pic màxima és referenciada a aquestes situacions extremadament 

òptimes.  

 

Paràmetres tècnics de la bateria 

Altres magnituds que són d’especial conveniència a l’hora de comparar diverses bateries són la 

densitat energètica i la densitat de potència. La primera informa de la quantitat d’energia que pot ser 

emmagatzemada per unitat de volum, mentre que la segona descriu la potència que es pot entregar. 

Generalment, les unitats usades són, respectivament, 
  

     
 i 

 

     
.. 

Per visualitzar la diferència entre energia i potència, es proposa un exemple que permet prendre 

consciència de la importància del temps en la càrrega i descàrrega de bateries: 

Per dos sistemes d’emmagatzematge energètic amb la mateixa densitat d’energia, és a dir, la mateixa 

quantitat energia emmagatzemada en relació a l’espai ocupat, si es necessita una descàrrega ràpida, 

com ara en aplicacions Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda on es vetlla per la seguretat de 

subministrament energètic, caldrà una densitat de potència elevada; ja que el temps de resposta ha 

de ser petit, de l’ordre de  mil·lisegons. En canvi, en processos on la descàrrega pot ser més lenta, 

com ara un sistema gestionable d’energia o micro-xarxa, el temps de descàrrega pot ser de l’ordre de 

minuts o hores, sent requerida una densitat de potència inferior.  
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És imprescindible conèixer exactament l’aplicació per la qual s’usarà emmagatzematge energètic i els 

seus requeriments, per tal d’escollir el sistema correctament. A continuació, en la Figura 4, es mostra 

una gràfica comparativa dels diferents mètodes d’emmagatzematge energètic en termes de densitat 

energètica i de potència. Com més a la dreta es desplaça una tipologia concreta, més energia pot 

emmagatzemar per unitat de volum; mentre que com més amunt està situada, més ràpida és 

l’entrega d’energia, també per unitat de volum. 

 

Figura 4. Comparació en termes de densitat energètica i de potència de diverses tecnologies 

d’emmagatzematge. [Font: (10)] 

 

Així, les diferents tecnologies de bateries representades disposen de densitats de potència i d’energia 

acceptables, resultant mètodes d’emmagatzematge polivalents. Concretament, les d’ió liti compten 

amb les característiques més favorables d’entre totes bateries electroquímiques: per un mateix 

volum ocupat, poden emmagatzemar més energia i lliurar-la més ràpidament que la resta.  És 

necessari comentar que en nombrosos casos les descripcions, tant de termes energètics com de 

potència, es fan en relació a la massa de la bateria; amb els kg, quilograms, com a unitat usada. En el 

cas concret de les bateries, aquesta distinció es veu representada en la Figura 5, on a mesura que una 

tecnologia es situa més a la dreta, més energia té emmagatzemada en relació al seu pes; i com més 

amunt es trobi, ho fa en relació al volum ocupat.  
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Figura 5. Comparació de densitat en diferents tipus de bateries. [Font: (11)] 

Conèixer aquesta relació permet descobrir quines tecnologies són útils per una aplicació concreta, 

com ara alguna en què es disposi d’espai reduït, com en el cas de les bateries d’aparells portàtils. 

En l’apartat que ve a continuació, s’aprofundeix en la descripció les diverses tipologies de bateries 

electroquímiques, més enllà de les seves densitats de potència i energia. 

 

2.2.3. Tipus de bateries electroquímiques 

En la Figura 5 es mostraven les diferències energètiques en termes de massa i volum de les principals 

químiques emprades en bateries: les d’àcid-plom, les de níquel-cadmi, les de níquel-metall-hidrur i 

les d’ió liti. En el present apartat es pretén presentar, per ordre d’aparició al mercat, cadascuna 

d’aquestes tipologies, a més de les seves característiques més destacades i una petita comparació 

que ajudi a observar-ne les diferències pràctiques.  

Les primeres cel·les electroquímiques recarregables que es van desenvolupar van ser les d’àcid-plom, 

l’any 1859, de la mà del físic francès Gaston Planté. El primer model consistia en l’enrotllament en 

espiral de làmines de plom pur, separades per teixit de lli i submergides en àcid sulfúric. D’ençà, han 

aparegut nombroses millores en el seu funcionament, fins a assolir la cel·la actual formada per un 

dipòsit d’àcid sulfúric que conté plaques de plom paral·leles entre sí. Generalment les plaques amb 

càrrega positiva, càtodes, estan recobertes amb diòxid de plom (PbO2), mentre que els ànodes estan 

formats per plom esponjós. En la Figura 6 se’n mostra una representació: 
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Figura 6. Estructura habitual d’una bateria d’àcid-plom. [Font: (12)] 

La millora de la cel·la d’àcid-plom ha propiciat que avui en dia encara sigui utilitzada freqüentment en 

diferents aplicacions. De fet, és adaptable a finalitats tan diferents com mòbils, sistemes de 

telecomunicació o sistemes d’alimentació ininterrompuda SAI. No obstant, la principal destinació de 

les bateries d’àcid-plom és la indústria automobilística, on tenen triple funció: aportar l’energia per 

arrencar el motor, per encendre els llums i pel sistema d’ignició; sovint conegudes com a SLI, de 

l’anglès Starting-Lightning-Ignition.  

Presenten un voltatge de cel·la de 2V, que no s’ha d’assolir mai en condicions de treball. En 

particular, el voltatge a partir del qual s’assumeix que la bateria està descarregada i s’ha de 

desconnectar, anomenat cutt-off voltage, és entorn els 2.2V. Si es treballa per sota d’aquest valor hi 

ha risc que l’elèctrode negatiu es sulfuri, mentre que si la tensió a la que es carrega és massa elevada 

es produeix la corrosió del càtode.  

El principal motiu pel qual aquest tipus de bateries són tan usades és el preu que presenten, 

notòriament més baix que la resta. De fet, que sigui una tecnologia tan estesa és degut al seu grau de 

desenvolupament i, conseqüentment, el seu cost estable. A més, tenen la possibilitat de treballar en 

règims elevats de descàrrega. Per contra, les principals desavantatges estan relacionades amb l’ús del 

plom. És un metall pesat que suposa una densitat d’energia i de potència dolenta, impossibilitant així 

que les cel·les siguin usades en dispositius portàtils. A més, és altament contaminant, a l’igual que 

l’electròlit. Finalment cal destacar que la seva vida útil és relativament curta, d’uns 200 o 300 cicles.   

A continuació, les següents cel·les recarregables en desenvolupar-se van ser les de Níquel-Cadmi, 

NiCd, l’any 1899 per l’enginyer suec Waldemar Jungner. Ja en els seus inicis els elèctrodes estaven 

formats, tal i com indica el seu nom, de níquel en l’ànode i cadmi en el càtode, submergits tots dos en 

hidròxid de potassi. El principal problema que presentava era l’augment de pressió interior i 

possibilitat d’explosió a causa de l’alliberació de gasos durant la descàrrega: oxigen en el càtode i 

hidrogen en l’ànode.  A finals de la dècada de 1940 es va solucionar augmentant la mida de 
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l’elèctrode negatiu i permetent, d’aquesta manera, la comercialització de les bateries segellades.  

Una representació de la seva estructura actual es mostra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Estructura interna de la cel·la de Níquel-Cadmi. [Font: (13)] 

Com a principals característiques destaquen el voltatge de cel·la de 1.2V, així com la possibilitat de 

càrrega ràpida i una adaptabilitat sorprenent, atès que està disponible en nombroses mides i té una 

vida útil d’uns 2000 cicles.  És bastant menys pesada que l’anterior, cosa que fa que la seva densitat 

energètica sigui millor, d’entre 40 i 70 Wh/kg.  

Tanmateix, la utilització d’aquest tipus de cel·les va lligada a nombrosos inconvenients que n’han 

limitat una major utilització. Entre ells hi ha la necessitat de descàrrega profunda de tant en tant, per 

tal d’evitar que redueixi la capacitat al llarg del temps, fenomen que rep el nom d’efecte memòria. 

Ara bé, de tots els desavantatges, el més rellevant és el que té a veure amb l’ús del cadmi en el seu 

interior, que implica toxicitat i preu elevat.  

Per tal de sobreposar-se a aquest aspecte es va voler substituir el cadmi per diferents metalls que 

s’adaptessin a les necessitats, mantenint un preu ajustat i una toxicitat controlada. L’any 1967 van 

començar la recerca en què es va descobrir que l’ús d’aliatges amb hidrogen n’era la solució. Fins la 

dècada del 1980, però, no es van descobrir els aliatges amb hidrogen que acabarien formant les 

cel·les níquel-metall-hidrur, Ni-MH, d’avui dia: amb titani, zirconi, vanadi o crom al seu interior. Són 

capaces de subministrar fins a un 40% més d’energia específica que les Ni-Cd, uns 100Wh/kg, amb un 

voltatge de cel·la igual de 1,2V i sense materials tòxics. Per contra, requereixen de més cura a l’hora 

de carregar-se i presenten un nivell d’auto-descàrrega superior.  Anteriorment eren usades en una 

àmplia gamma d’aplicacions, on destacaven els usos d’electrònica quotidiana com ordinadors 

portàtils, càmeres de vídeo o rellotges, que actualment usen bateries de liti.  

Les cel·les presentades fins ara tenien característiques polivalents, amb els seus avantatges i 

inconvenients eren capaces de cobrir les necessitats del moment. No obstant això, ràpidament la 
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velocitat amb què es desenvolupaven nous aparells, sobretot en termes electrònics, va propiciar la 

necessitat d’una bateria amb millor densitat energètica per tal d’adaptar-se a artefactes cada cop 

més petits i mòbils.  

El liti, tercer element de la taula periòdica, es presenta com a bon candidat al ser el més lleuger dels 

metalls. En els inicis del seu desenvolupament, però, va presentar alta inestabilitat i risc d’ignició. No 

va ser fins l’any 1991 que l’empresa Sony va començar a produir i comercialitzar les primeres bateries 

d’ió liti, on la presència del liti en els elèctrodes era en forma d’ió; enlloc d’utilitzar elèctrodes 

completament de liti metàl·lic, es va optar per usar-ne combinacions no-metàl·liques mitjançant els 

seus ions, de manera que la cel·la era molt més estable, tot i requerir igualment d’un circuit de 

seguretat i presentant un empitjorament en termes de densitat energètica.   

Com a conseqüència d’aquesta estructuració sorgida a finals del segle XX, l’elèctrode positiu de les 

cel·les d’ió liti ha estat objecte de canvis: s’ha usat un compost de la forma LiMyO2, on My és un 

metall, generalment constituït per manganès, cobalt i aliatges d’aquests dos metalls, o s’ha combinat 

amb un fosfat 

És necessari especificar que aquest tipus de cel·les seran tractades amb més profunditat en el 

següent apartat, atès que són l’objecte principal d’estudi d’aquest projecte. En aquest espai només 

s’anomenen les principals característiques funcionals per tal d’establir una comparació qualitativa 

amb la resta de cel·les electroquímiques existents al mercat.    

Les cel·les d’ió liti tenen millor densitat específica en termes energètics i de potència que la resta de 

cel·les galvàniques desenvolupades fins al moment. A més, la seva vida útil es troba al voltant dels 

1000 cicles sense requerir de manteniment i amb una baix nivell d’auto-descàrrega.  Com a 

handicaps hi ha la necessitat d’un circuit de protecció que eviti la seva ignició a causa d’un ús 

excessiu, a més de presentar pèrdues significativament majors al treballar en temperatures elevades. 

El major inconvenient, però,  n’és el seu preu: notòriament més elevat que el de les anteriors, a causa 

de la utilització de materials cars i una estructuració interior més complexa pels circuits de seguretat.  

En els últims anys la seva utilització ha augmentat de manera important amb l’ús d’aparells de tots 

tipus, des de mòbils fins a vehicles elèctrics. De fet, avui en dia és la química més emprada. 

A part de les gràfiques mostrades en l’apartat anterior en la Figura 6 i la Figura 7, on s’apreciaven les 

diferències de densitat entre les diverses químiques, a continuació es presenta la Taula 3. 
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Taula 3. Comparació global entre químiques. [Font: (2)] 

Co Mn Fosfat

Usada des de Finals S. XIX 1950 1990 1991 1996 1999

Voltatge de cel·la 

(V)
2V 1.2V 1.2V 3.6V 3.7V 3.2V

Energia Específica 

(Wh/kg)
30-50 45-80 60-120 150-250 100-150 90-120

Resistència 

interna
Molt baixa Molt baixa Baixa Moderada Baixa Molt baixa

Vida útil (cicles, 

80% DoD)
200-300 1000 300-500 500-1000 500-1000 1000-2000

Temps de càrrega 

(h)
8-16h 1-2h 2-4h 2-4h 1-2h 1-2h

Tolerància a la 

sobrecàrrega
Alta Moderada Baixa

Auto-descàrrega 

(al mes)
5% 20% 30%

Cut-off Voltage 

de càrrega

2.40V 

Flotació 

2.25V 

3.60V

Cut-off Voltage 

de descàrrega
1.75V 2.5

Corrent adient 0.2C 1C 0.5C <1C <10C <10C

Corrent de 

sortida màxim 
5C 20C 5C 2C

Temperatura de 

càrrega (ºC)

de -20ºC a 

50ºC

Temperatura de 

descàrrega (ºC)

de -20ºC a 

50ºC

Manteniment

Càrrega 

total cada 3-

6 mesos 

Mesures de 

seguretat

Tèrmicame

nt estable

Toxicitat Molt alta Molt alta Baixa

Cost Baix

Fusibles tot i ser 

tèrmicament estable
Circuit de protecció

Baixa

Moderat Alt

de 0ºC a 45ºC de 0ºC a 45ºC

de -20ºC a 65ºC de -20ºC a 60ºC

Descàrrega total 

cada 90dies
No en cal

<5%

Detectat amb la 

corba de voltatge

1V

4.20V

2.5-3V

>30C

Ni-MHNi-CdÀcid-PlomESPECIFICACIONS
Ió Liti

Baixa
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2.2.4. Bateries de liti 

De totes les cel·les electroquímiques, les de liti presenten les millors prestacions en termes de 

densitat energètica, a més d’una vida útil i rapidesa de càrrega acceptable. Per aquest motiu, no és 

d’estranyar que es presentin com les bateries del futur; sent objecte de multitud d’estudis que, com 

aquest, intenten millorar encara més el seu rendiment i disminuir-ne el cost.   

Tal i com s’ha comentat anteriorment, en l’inici de la seva utilització, el liti en forma metàl·lica en 

l’interior de les cel·les provocava risc elevat d’ignició durant la càrrega, atès que s’arribava al seu punt 

de fusió. Per aquest motiu, des de mitjans de la dècada de 1990, es treballa amb càtodes d’òxids de 

metalls que permeten la disposició del liti en forma iònica en el seu interior. Aquesta configuració 

presenta una densitat energètica inferior però és molt més segura.  

L’ús del liti està justificat: és el metall més lleuger i amb millor potencial electroquímic, cosa que 

permet la creació de bateries lleugeres i amb el voltatge adequat. Per l’altra banda, la utilització de 

carboni en l’ànode i els compostos metàl·lics en el càtode, es deu a la capacitat d’aquests materials 

de permetre la inserció i extracció dels ions de liti al seu interior, així com d’acceptar el pas 

d’electrons.  

Malgrat presentar aquestes característiques tan favorables, la utilització dels materials presents tant 

en un elèctrode com en l’altre és limitada pel seu preu. S’estima que la disponibilitat mundial de liti 

encara per extreure és d’uns 53 milions de tones, distribuïts principalment en les reserves d’Austràlia, 

Xina i països de l’Amèrica del Sud com Bolivia, Xile i Argentina. Pel que fa a l’extracció, el 70% del liti 

s’obté de la salmorra, on s’ha de separar del clorur de sodi, potassi i magnesi mitjançant processos 

lents de concentració, com l’evaporació de l’aigua i posteriors tractaments químics. El 30% restant, 

en canvi, és present en forma de mineral sòlid, el qual també s’ha de separar físicament de les 

impureses, però amb un procés més ràpid i més car, degut a la utilització de maquinària 

especialitzada. D’una manera o altra, l’extracció del liti resulta un procés costós en termes econòmics 

i de temps dedicat.   

La cel·la estàndard d’avui en dia està composta per l’ànode de carboni que permet la disposició 

intercalada dels ions de liti en els processos de càrrega i descàrrega; i el càtode, que també ho 

permet, però mitjançant l’ús de compostos metàl·lics diferents, majoritàriament cobalt, níquel o 

manganès, que són estables en contacte amb l’aire i tenen un voltatge nominal elevat. Els càtodes 

resultants més emprats són el de LiCoO2 (conegut com a LCO), LiNiO2 i LiMn2O4 (LMO); a més 

d’agrupacions més complexes de níquel-cobalt-manganès amb la forma LiNiMnCoO2, (NMC) o la 

utilització de fosfat de ferro com el LiFePO4 (LFP).  
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Com s’ha vist en l’anterior apartat, emprar un material o un altre en el càtode té conseqüències 

notables en el rendiment de la bateria. És per això que a continuació es presenta el funcionament de 

les configuracions més usuals en cel·les d’ió liti, a més d’un repàs a les seves prestacions.  

 

LiCoO2  (LCO) 

El compost d’òxid de cobalt i liti va ser el primer en usar-se en els càtodes de les cel·les d’ió liti, atès 

que és relativament fàcil la seva obtenció, presenta bones característiques elèctriques i no pateix 

canvis d’estructura amb l’envelliment. No obstant, la presència del cobalt fa encarir el cost 

notablement.  

El càtode té una estructura laminada que permet l’adhesió entre capes dels ions de liti, tal i com es 

mostra en la Figura 8. Durant la càrrega aquests ions es desplacen del càtode a l’ànode, mentre que 

en la descàrrega té lloc el procés contrari.  

 

Figura 8. Estructura laminada del càtode d’òxid de cobalt. [Font: (2)] 

Com a la resta de cel·les secundàries, les reaccions que succeeixen al seu interior són reversibles. Per 

aquest motiu, a continuació es mostren tan sols en una direcció, la de la descàrrega, sent iguals però 

invertides al procés de càrrega. 

En l’ànode s’oxida el liti: tant els ions de liti com els electrons es separen de l’estructura de carboni: 

                 (Eq.  9) 

En el càtode, que es redueix, s’absorbeixen els ions de liti i els electrons despresos per l’ànode: 

                          (Eq.  10) 
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I la reacció global és: 

                          (Eq.  11) 

LiNiO2 

La cerca de materials més barats que el cobalt va resultar amb l’aparició del níquel com a metall per 

formar l’òxid present en el càtode les cel·les d’ió liti. Presenta, en general, millor energia específica i 

un nivell d’auto-descàrrega baix, però el seu ús ha quedat quasi obsolet a causa dels problemes de 

seguretat que presenten, derivats d’una reacció altament exotèrmica. A continuació es mostren les 

reaccions presents en la descàrrega, similars a les vistes en el cas del cobalt, on els ions de liti es 

dipositaven entremig de les làmines de l’òxid metàl·lic. 

En l’ànode:  

                 (Eq.  12) 

En el càtode: 

                          (Eq.  13) 

I la reacció global és: 

                          (Eq.  14) 

LiMn2O4 (LMO) 

A finals de la dècada de 1990 van aparèixer els primers models de cel·les de liti que substituïen el 

níquel per manganès, un material més abundant, barat i segur. Aquesta química, generalment, té un 

voltatge nominal superior al de les cel·les que empren cobalt i, sobretot, és usada gràcies al seu cost, 

més baix. No obstant, les LMO no són tan comunes com les LCO perquè presenten una densitat 

energètica inferior.  

L’adhesió dels ions de liti, a diferència dels casos anteriors, no és entre les làmines de l’òxid, sinó que 

el càtode de manganès té una estructura tridimensional anomenada spinel que afavoreix el flux dels 

ions de liti i la seva disposició en els espais mostrats en la Figura 9. 
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Figura 9. Estructura spinel del càtode d’òxid de manganès. [Font: (2)] 

En aquest cas les reaccions que es duen a terme en l’interior de la cel·la durant la descàrrega són les 

següents.  

En l’ànode:  

                 (Eq.  15) 

En el càtode: 

                            (Eq.  16) 

I la reacció global és: 

                           (Eq.  17) 

 

LiNiMnCoO2 (NMC) 

La manera de suplir del tipus anterior les carències en termes de densitat energètica és amb la 

utilització d´una combinació de níquel, manganès i cobalt, amb el nom de NMC. Aquesta tríada 

presenta l’alta densitat d’energia pròpia dels càtodes de cobalt, sense contenir-ne la mateixa 

quantitat, reduint d’aquesta manera el cost i el risc d’ignició. De fet, el càtode està compost per 

quantitats iguals dels metalls, és a dir, una tercera part de cobalt, de níquel i de manganès; tot i que 

també s’estan desenvolupant combinacions amb diferents proporcions.  

La combinació de níquel i manganès reuneix els beneficis de cadascun dels metalls, de manera que la 

cel·la resultant té l’alta energia específica present en les cel·les de níquel amb l’estabilitat que aporta 

l’estructura de manganès. Aquest bon rendiment és el que ha portat a aquesta configuració de 
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càtode, la NMC, a ser de les més prometedores. Per aquest motiu, s’ha escollit en la part 

experimental d’aquest estudi prendre les dades de (1) corresponents a una bateria de liti del tipus 

NMC.  Depenent de la proporció present de cada material en el càtode, la formulació de la reacció 

pren una estequiometria o altra, així que no és possible presentar-ne una reacció unificada i 

universal. La representació de l’estructura cristal·lina del càtode s’assimila a la de la Figura 10:  

 

Figura 10. Estructura cristal·lina d’un tipus de NMC, amb el càtode concret LixNiyCozMn(1−y−z)O2. [Font: (14)] 

LiFePO4 (LFP) 

L’any 1996 es va descobrir, a la universitat de Texas, que certs fosfats poden usar-se en la formació 

de càtodes en cel·les d’ió liti, tot oferint bones característiques de funcionament a més de baixa 

resistència interna.  

Concretament, la configuració més coneguda d’aquest tipus de cel·la és la formada per ànodes de 

carboni i càtodes de fosfat de ferro, de la forma LiFePO4 en contacte amb el liti. La confecció del 

càtode, ajuntant ions fosfat (negatius) i ions de ferro (positius), possibilita l’emplaçament del liti al 

seu interior, de manera que l’oxigen present està ben collat a l’estructura, millorant així l’estabilitat 

química del conjunt.  

La reacció química concreta durant la descàrrega és mostrada a continuació en les (Eq.  18), (Eq.  19) i 

(Eq.  20); en l’ànode s’allibera el liti que residia amb el carboni (s’oxida), sent el càtode qui l’absorbeix 

juntament amb els electrons (es redueix).  

La reacció en l’ànode: 
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               (Eq.  18) 

En el càtode: 

                     (Eq.  19) 

I la reacció global és:  

                      (Eq.  20) 

En comparació amb la resta de químiques destaquen per l’elevada ràtio de corrent de descàrrega, i 

seguretat elevada degut a l’estabilitat tèrmica comentada anteriorment. No obstant, presenten una 

energia específica lleugerament inferior a la resta i una alta ràtio d’auto-descàrrega.  

A mode recopilatori, i per tal d’il·lustrar més clarament les similituds i diferències entre les cel·les d’ió 

liti, es presenta la Taula 4.  

 

ESPECIFICACIONS LCO LMO NMC LFP 

Usada des de 1991 1996 2008 1996 

Vcel·la 3,6 V 3,7 V 3,7 V 3,2 V 

Voperatiu 3 - 4,2 V 3 - 4,2 V 3 - 4,2 V 2,5 - 3,3 V 

Eespecífica 150 - 200 Wh/kg 100 - 150 Wh/kg 150 - 220 Wh/kg 90 - 120 Wh/kg 

C-ratecàrrega 
Habitual: 0,7C - 1C 

Màxim: 1C 
Habitual: 0,7C - 1C 

Màxim: 3C 
Habitual: 0,7C - 1C 

Màxim: 1C 
Habitual: 1C 

C-ratedescàrrega 1C 
Habitual: 1C  
Màxim: 10C 

Habitual: 1C 
Màxim: 2C 

Habitual: 1C                                
Màxim: 25C 

Vida útil (cicles) 500-1000 300 - 700 1000 - 2000 2000 

Tmàxima 150 ºC 250 ºC 210 ºC 270 ºC 

Aplicacions 

Telèfons mòbils Eines elèctriques Bicis elèctriques Sistemes portàtils i 
estacionaris amb 

necessitat de corrents 
elevats 

Tablets Aparells mèdics Aparells mèdics 

Portàtils Propulsors 
elèctrics 

Vehicles elèctrics 

Càmeres Indústria 

Comentaris 

Cara (cobalt) Estabilitat mitja Estabilitat bona Estabilitat molt bona 

Estabilitat baixa Alta Pespecífica Alta Pespecífica Corrents elevats 

Alta Eespecífica Baixa Capacitat Alta Capacitat Baixa Capacitat 

Baixa Pespecífica Potencial de 
creixement limitat 

Molt usada, 
mercat creixent 

Elevada auto-descàrrega 

No gaire utilitzada Aplicacions concretes 

Taula 4. Comparació de les característiques de les bateries de liti. (Font: Battery University (2) ) 
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A més es mostra la Figura 11, on es pretén mostrar gràficament els aspectes més rellevants de 

cadascuna.   

 

Figura 11. Comparació gràfica de les bateries de liti. (Font: Battery University (2) ) 

 

 

2.2.5. Representació de la bateria de liti en un circuit equivalent 

La modelització de qualsevol procés proporciona la capacitat de passar les dades obtingudes en 

experiments al laboratori a equacions que en descriguin el comportament, possibilitant d’aquesta 

manera la posada en escena de casuístiques diferents mitjançant simulació computacional; evitant 

l’ús de recursos i temps que suposen els processos al laboratori.  

Pel que fa a les bateries de liti, és possible ajustar de manera acurada el seu comportament amb l’ús 

de circuits equivalents, que en mostren les seves característiques elèctriques. Concretament, dels 

estudis experimentals al laboratori se n’extreuen els valors equivalents d’impedància de la bateria: 

termes resistius i capacitius. Multitud de mètodes i circuits equivalents, com ara els de (15), (16) o 

(17) han sorgit últimament en l’estudi de bateries de liti, cadascun ajustant-se a les necessitats dels 

científics.  En aquest projecte s’ha escollit emprar com a model de la bateria l’emprat en (18), la 

representació del qual es mostra en la Figura 12:  

Energia
específica

Potència
específica

Seguretat

Rendiment

Vida útil

Preu

Comparació de les bateries de liti 

LCO

LMO

NMC

LFP
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Figura 12. Representació del circuit equivalent d’una bateria de liti. [Font: (18) ] 

D’aquesta manera, els elements que conformen el circuit anterior són: 

-Font de càrrega 

 ·V: Representa la font amb què es carrega la bateria; que, com ja s’ha  comentat, pot 

 ser una font de tensió o de corrent. En la descàrrega,  però, es substitueix per la load 

 (càrrega connectada), amb una  polarització inversa. 

-Bateria 

 ·Vo: S’hi representa la càrrega de la bateria mitjançant la tensió en circuit  obert  explicada 

 anteriorment. 

 ·Impedància de la bateria. Es representa amb una resistència òhmica (R), i  una agrupació en 

 paral·lel de resistència (RCT) i condensador (C). 

La distinció entre el subíndex de les resistències, que representen les pèrdues, és crucial: la primera, 

R, és sovint coneguda com a resistència òhmica (RΩ), quantifica les pèrdues òhmiques per conducció, 

associades als elèctrodes, col·lectors i electròlit.  

Per altra banda, la resistència charge-transfer (RCT) té en compte tots aquells aspectes relacionats 

amb la reacció electroquímica que permet l’emmagatzematge d’energia. Concretament, quantifica la 

velocitat amb què succeeix la reacció química en qüestió, paràmetre que depèn de múltiples factors 

com el potencial, la concentració dels productes i el tipus concret de reacció, a més la temperatura.  

Finalment, l’emmagatzematge d’energia es quantifica en termes capacitius mitjançant el paràmetre 

C. 
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L’elecció d’aquesta representació es deu íntegrament a la correspondència exacta envers les dades 

disponibles en  (1), les quals s’han extret experimentalment amb el mètode EIS (de l’ànglès 

Electrochemical Impedance Spectroscopy). Aquest és un mètode complex per mesurar la impedància 

de bateries, basat en l’aplicació d’un corrent voltatge sinusoïdal de baixa amplitud en una freqüència 

concreta, de manera que se’n pugui llegir la resposta del sistema (bateria) en la mateixa freqüència; i 

repetir aquest procés per un rang prou ampli d’estudi.  

 

2.2.6. Mètode de càrrega de les bateries de liti 

La càrrega de les bateries de liti esdevé, com en la resta de les bateries electroquímiques, el factor 

més rellevant a l’hora de preservar-ne la salut. De manera general, el carregador usat en aquest tipus 

de bateries és un limitador de voltatge, molt semblant al de les d’àcid-plom.  

En aquest cas, el mètode de càrrega tradicional es basa en la injecció d’energia en dos trams 

diferenciats: el primer, a corrent constant (CC) i el segon a voltatge constant (CV); sent batejat com a 

Mètode CC-CV. La separació en dues fases de la càrrega és deguda a que una injecció excessiva 

d’energia a corrent constant provoca sobre-tensions que la malmeten greument. Per aquest motiu, 

s’opta per carregar la bateria a corrent constant (que és la manera més ràpida i eficaç de fer-ho) fins 

que s’assoleix el voltatge de càrrega llindar (Vmàx), a partir del qual s’executa el canvi de tram i es 

passa a injectar un voltatge constant i igual a aquest Vmàx. Cal comentar que en multitud d’ocasions, 

quan s’assoleix el SoC=100%, la bateria es deixa connectada al carregador, de manera que aquest 

subministra la mateixa tensió (aquest cop, coneguda com a tensió de flotació) per tal de mantenir-la 

completament carregada, fet que resulta perjudicial per a la bateria.  A continuació, en la  Figura 13, 

es mostra el perfil de corrent i tensió que resulta d’una càrrega de bateria de liti estàndard:  

 

Figura 13. Exemple del perfil del voltatge i corrent de càrrega en bateries de liti. [Font: (2)] 
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En aquesta representació genèrica es pot veure el que s’ha comentat anteriorment: en la fase inicial 

de corrent constant (CC) s’augmenta de manera considerable el SoC (línia puntejada negra) però 

també ho fa el voltatge; sent necessari el pas al tram CV. En general, la part CV té una despesa 

temporal superior, mentre que en la CC s’injecta més energia en relació al temps emprat. Com és 

d’esperar, doncs, el punt de canvi de tram varia notòriament depenent dels múltiples factors que 

afecten la tensió; sent impossible saber, a priori, en quin moment s’efectuarà.  

Finalment, és necessari esmentar els factors que suposen un risc per la salut de la bateria. A més del 

ja comentat fenomen de sobre-tensió causat per una injecció excessiva de corrent, els paràmetres 

que cal controlar en la bateria són la temperatura i la pressió; per tal d’evitar possibles ignicions. La 

temperatura límit varia depenent del tipus de bateria de liti (composició del càtode), en el rang de 

valors mostrats en la Taula 4. Les proteccions integrades en les bateries de liti, regulades per la IEC 

62133, són: 

-Limitador de corrent del tipus PTC (Positive Thermal Coefficient), per protegir de curt-circuits. 

-Circuit d’interrupció del dispositiu (CID), que actua quan es sobre-passen els 1000kPa (10 

atmosferes, aproximadament). 

-Ventilació de seguretat encarregada d’expulsar els gasos presents en la bateria en cas d’assolir 

pressions de 3000kPa. 

-Separador present entre elèctrodes, encarregat de deixar passar els ions (de càtode a ànode en la 

càrrega, i a l’inrevés en la descàrrega) sempre i quan la temperatura de la bateria es trobi per sota el 

límit establert. En cas de sobrepassar-la, s’impedeix el pas dels ions a causa de la fusió del separador.  

 

En l’apartat experimental d’aquest projecte es simula, en primera instància, la càrrega usant aquest 

mètode i se’n poden veure els resultats i corroborar que el mètode CC-CV permet aquest tipus de 

control de seguretat.  

 

2.3. Fonaments de Termodinàmica i concepte d’entropia. 

La termodinàmica és la branca de la física que contempla la calor, el treball i la temperatura, i la seva 

relació amb l’energia, la radiació i les propietats físiques de la matèria. De fet, va sorgir de la 

necessitat de poder estudiar la interacció entre sistemes, de manera que el seu anàlisi macroscòpic 
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possibilités la comprensió de successos que microscòpicament eren, i segueixen sent, molt difícils de 

definir.  

De forma general es defineix clarament el sistema que es vol analitzar i es fixa la frontera amb 

l’exterior, sent considerat com a exterior tot allò que no forma part del sistema. Cal aclarir que la 

frontera pot ser vista com una superfície que serveix per definir el contacte entre el sistema i 

l’exterior, és a dir, no ocupa cap volum ni pot contenir matèria en si mateixa. Per exemple, en el cas 

que s’estudia en la part experimental d’aquest projecte, el sistema (tancat) en estudi és la bateria, i la 

frontera que el separa de l’exterior (aire) és la seva superfície de contacte.   

L’existència i les condicions d’un sistema concret es poden definir com a estat del sistema mitjançant 

les propietats termodinàmiques. Els sistemes considerats en termodinàmica tenen dos tipus de 

variables que en determinen el seu estat: intensives, que són independents de la mida del sistema, 

com pressió o temperatura; i les extensives, com l’energia total del sistema, que depèn de la seva 

mida. 

A diferència d’altres branques de la física, que primerament són purament teòriques i després se’n 

descobreixen les aplicacions, l’ús dels fonaments pràctics necessaris per poder fer certs treballs 

mitjançant l’intercanvi calorífic va provocar el desenvolupament de la termodinàmica. Concretament, 

el naixement d’aquesta ciència es remunta a mitjans del segle XVIII, de la mà de la creació de la 

màquina de vapor de James Watt. Sadi Carnot, Rudolf Clausius i William Thomson a principis del 

segle XIX van ser els primers estudiosos i referents d’aquesta ciència, sent ells els creadors d’algunes 

definicions que han perdurat fins als nostres dies.  

La comunitat científica del moment va resultar captivada amb aquella nova magnitud, l’energia, que 

es transformava i manifestava de diferents maneres les quals encara no comprenien.  Amb el temps, 

la termodinàmica ha anat evolucionant i assentant-se com una branca de la física que descriu les 

transformacions energètiques de la matèria en general, tot definint-ne la seva natura i qualitat.   

 

2.3.1. Primera Llei de la Termodinàmica i Principi de conservació de l’energia. 

Un dels primers conceptes que va prendre forma va ser el conegut Principi de Conservació de 

l’Energia, derivat de la Primera Llei de la Termodinàmica. I és que aquesta nova quantitat 

indestructible que se’ls presentava, l’energia, sempre romania present d’una forma o altra.  

Com s’ha comentat, l’aplicació pràctica de la calor en enginys com la màquina de vapor va accelerar 

el procés d’aprenentatge i concreció del concepte (19). Des del segle XVII amb els treballs de Joseph 

Black, entre altres, la distinció entre temperatura i calor era clara en la comunitat científica del 
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moment. No obstant, la naturalesa de la calor era desconeguda: científics del S. XVII, com Robert 

Boyle o Isaac Newton, associaven  la calor moviment microscòpic de les partícules; mentre que  a 

França, grans figures del següent segle, com Lavoisier, Fourier, Laplace o Poisson, creien que la calor 

era una substància fluïda indestructible que s’intercanviava entre cossos.  

No va ser fins a 1847 quan James Prescott Joule, qui dona nom a les unitats amb què es mesura 

l’energia, els Joules (J), va precisar finalment la naturalesa de la calor i la seva relació amb el treball 

mecànic. Va desmentir l’antiga concepció de la calor com a substància indestructible que fluïa entre 

cossos, tot afirmant que podia ser transformada en energia mecànica, i viceversa. A més, va establir 

la relació concreta entre la calor i el treball mecànic, la qual afirma que una certa quantitat d’energia 

mecànica sempre produeix la mateixa quantitat de calor,  de manera que 4.184 Joules produeixen 1 

caloria de calor. Aquesta relació, doncs, va servir com a evidència de que tant calor com treball 

mecànic eren diferents manifestacions d’una mateixa magnitud, l’energia.  

La formulació del concepte de la conservació de l’energia va ser gràcies, altra vegada, als treballs de 

James Prescott Joule i d’altres estudiosos de l’època com Julius Robert von Mayer i Hermann von 

Helmhotz. S’afirma que qualsevol transformació d’estat és deguda a tres possibles factors: 

l’intercanvi de calor, l’acció de treball mecànic o un canvi de la composició química; tots tres associats 

a un canvi de l’energia.  

Usant com a base aquest principi, la Primera Llei de la Termodinàmica assegura que quan un sistema 

sofreix un canvi d’estat, la suma dels diferents factors que han provocat aquest canvi és independent 

de la manera com s’ha efectuat aquesta transformació, sent només rellevants els estats inicial i final. 

Així, l’equació que exemplifica aquest raonament és la següent (Eq.  21), on s’analitza l’energia 

interna d’un sistema que retorna a l’estat inicial:  

∮     
(Eq.  21) 

 

Per a la completa comprensió de la Primera Llei de la Termodinàmica resulta necessari precisar-la en 

els dos tipus de sistemes on s’intercanvia energia amb l’exterior: els tancats i els oberts; en els 

primers tan sols s’intercanvia l’energia, mentre que en els segons, els oberts, també ho fa la matèria.  
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Figura 14. Sistemes considerats en termodinàmica. [Font: (20)] 

En sistemes tancats, l’energia intercanviada amb l’exterior pot ser calor, dQ, o energia mecànica, dW. 

Ambdues quantitats, a diferència de l’energia interna dU, són vulnerables a la manera com s’ha dut a 

terme la transformació en qüestió, sense poder saber-ne el seu valor només amb la informació inicial 

i final. Això és degut a que no es pot afirmar que un sistema té una certa quantitat de calor o energia 

mecànica, tal i com es fa amb l’energia interna; ja que aquestes dues magnituds són dependents de 

la interacció amb l’exterior.  L’energia interna total d’un sistema tancat en un temps dt es defineix 

com a: 

         (Eq.  22) 

No obstant pels sistemes oberts, com que existeix un intercanvi de matèria amb l’exterior, el balanç 

d’energia interna del sistema es modifica: 

                   (Eq.  23) 

Aquesta primera llei, doncs, afirma que l’energia present en tots els processos es manté constant tot i 

canviar de formes. No obstant, si pensem  en els processos que succeeixen en el nostre dia a dia, 

veurem que l’energia sofreix transformacions i canvis de forma.  

És ben normal, per exemple, veure com es desfà un glaçó de gel dins un got que està a temperatura 

ambient. No obstant, no és gaire usual presenciar com un got d’aigua a temperatura ambient esdevé 

un glaçó espontàniament. Si en tots dos casos l’energia es conserva, per què n’hi ha un que succeeix i 

un altre que no? 

Dos termes d’importància cabdal en aquesta qüestió són els esmentats en la comparació anterior: 

l’espontaneïtat i la possibilitat de succeir dels processos. Amb la Segona Llei de la Termodinàmica 

s’explica les raons per les quals hi ha esdeveniments que ocorren i d’altres que no; tot ampliant la 

definició dels processos energètics vista en la primera llei.  
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2.3.2. Segona Llei de la Termodinàmica 

La millora de la màquina de vapor duta a terme per James Watt, a més dels estudis de màquines 

tèrmiques de Sadi Carnot a principis del segle XIX, esdevenen part imprescindible en la definició de la 

Segona Llei de la Termodinàmica.  

Els seus artificis es basaven en l’aprofitament tèrmic de dues fonts a temperatures distants per tal de 

produir treball mecànic, fent que l’enteniment dels processos on calor i treball estaven involucrats 

resultés de gran importància. De fet, va ser Sadi Carnot qui va adonar-se de les limitacions d’aquestes 

màquines i va voler definir-ne el que avui dia anomenem rendiments, endinsant-se en el que va 

suposar, a posteriori, una de les bases de la termodinàmica.  (21) 

Més concretament, el que Carnot va concretar en el seu teorema va ser que la quantitat de treball 

obtingut per una màquina tèrmica es trobava dins uns límits els quals no depenien pas de la manera 

amb què s’obtenien els treballs, sinó de la diferència de temperatures que causaven el flux de calor. 

La representació de la màquina tèrmica de Carnot es mostra a continuació, on la calor provinent de la 

font calenta, Q1, s’usa per elaborar un treball mecànic, W, i cedir calor a la font freda, Q2: 

 

 

Figura 15. Màquina tèrmica de Carnot. [Font: (20)] 

A més d’aquest plantejament, va adonar-se que el tipus de processos que generaven el màxim treball 

i que, per tant, tenien màxima eficiència, eren aquells anomenats reversibles; els quals sorgien de la 

possibilitat teòrica de convertir el treball mecànic obtingut del flux tèrmic generat per dues fonts 

tèrmiques, altre cop en l’estat inicial. Carnot era conscient de la impossibilitat d’aquest procés, 

perquè suposaria la creació d’una font de treball infinit.  

Finalment va acabar de completar el seu treball amb màquines tèrmiques proposant el rendiment 

màxim d’aquestes, sorgit, com s’ha comentat anteriorment, dels processos reversibles. Per dues 

fonts a diferents temperatures, T1 i T2, el rendiment màxim que se’n podria obtenir era el mostrat a 

continuació (Eq.  24), posteriorment reconegut com a eficiència o rendiment màxim de Carnot:  
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(Eq.  24) 

A mitjans del segle XIX va ser Rudolf Clausius qui va agafar el relleu de Carnot, sent l’artífex de 

l’enllestiment de la Segona Llei de la Termodinàmica. El seu treball és reconegut gràcies a la 

introducció d’un concepte nou anomenat entropia, el qual era tant universal i fonamental com 

l’energia.  

El seccionament del procés de la màquina de Carnot en intervals infinitesimals va portar a Clausius a 

definir l’entropia com a funció d’estat de la següent manera. En primer lloc, la suma dels 

infinitesimals intercanvis calorífics en un cicle tancat, representant-se aquests matemàticament com 

una integral definida, va originar l’expressió l’(Eq.  25):  

∮
  

 
   

(Eq.  25) 

Cal  puntualitzar aquí el tipus de notació; els fluxos de calor, dQ, absorbits pel sistema serien 

considerats positius, mentre que els lliurats a l’exterior serien negatius.  

La importància d’aquesta equació roman en què la integral de la quantitat dQ/T d’un procés 

reversibles d’un estat A a un B és independent del camí seguit, sent rellevant només els estats inicial i 

final. D’aquesta idea Clausius en va extreure la definició d’una funció d’estat S, l’entropia, que només 

depenia dels estats inicial i final, A i B: 

      ∫
  

 

 

 

 
(Eq.  26) 

Desprenent-se que: 

   
  

 
 

(Eq.  27) 

D’aquesta manera del teorema de Carnot abans enunciat se’n genera una conseqüència rellevant; la 

suma dels canvis d’entropia en un procés reversible és 0: 

  

  

 
  

   

  

   
(Eq.  28) 

No obstant, el treball de Clausius va anar més enllà ja que, tant ell com Carnot, eren conscients de la 

no-existència dels processos reversibles en la natura. Va proposar, doncs, l’estudi d’aquells processos 
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que sí succeïen naturalment: els irreversibles. Partint del que afirmava Carnot, era impossible que 

aquest tipus de processos tinguessin el rendiment màxim associat als reversibles: 

                            (Eq.  29) 

Que implicava que en màquines reals la calor cedida a la font freda, Q2
irr, és major que la presentada 

en un procés reversible, Q2 :  

  

  

 
  

   

  

               
  

  

 
  

   

  

   
(Eq.  30) 

I és en aquest punt on resulta clau tenir en compte el criteri de signes assignat anteriorment. Per 

exemple, el canvi d’entropia experimentat per les fonts de calor és realment: 

(   )

  

 
(   

   )

  

   
(Eq.  31) 

L’entropia, doncs, varia depenent de quin és l’element considerat i de si absorbeix o cedeix energia. 

En el cas del sistema que cedeix calor a l’exterior es té l’(Eq.  32), mentre que des del punt de vista de 

l’exterior es té  

∮
  

 
        (       ) 

(Eq.  32) 

∮
  

 
          (        ) 

(Eq.  33) 

Com s’ha vist anteriorment, en un cicle irreversible es desprèn més calor a l’ambient degut a la 

conversió d’energia mecànica en calor, característica d’aquests processos. L’anàlisi i complet 

enteniment d’aquest despreniment energètic no desitjat és la base sobre la qual se centra aquest 

treball.  

Es pot expressar el canvi d’entropia, dS, com a la suma de dos factors. Primer, deS, quantifica el canvi 

entròpic degut a l’intercanvi d’energia i matèria del sistema; mentre que diS, fa referència a l’entropia 

generada a causa de processos irreversible: 

           (Eq.  34) 

En el supòsit de treballar amb una màquina tèrmica representada com a sistema tancat no ideal, el 

canvi d’entropia del sistema, deS, podrà ser tant positiu com negatiu; però pel que fa diS, l’entropia 

dels processos irreversibles, es té que només podrà ser superior a 0; tal que: 
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       (Eq.  35) 

Fent que en processos reals l’entropia de l’exterior sempre augmenti, una de les afirmacions més 

rellevants de la Segona Llei de la Termodinàmica.  

La inequació inicial de Clausius resulta ser: 

   
  

 
 

(Eq.  36) 

I per tal de transformar-la en una igualtat introdueix l’entropia en l’estat inicial SO i en el final S: 

       ∫
  

 
 

(Eq.  37) 

On N exemplifica la producció d’entropia per processos irreversible, la qual sempre ha de ser positiva: 

       ∫
  

 
   

(Eq.  38) 

D’on se n’extreuen diferents conclusions, com per exemple, que la generació d’entropia sempre és 

present en qualsevol transformació; fet que provoca que en qualsevol procés hi hagi una degradació 

de l’energia usada.   

 

2.3.3. Principi de màxima entropia i Principi de mínima acció.  

Aquesta Segona Llei de la Termodinàmica té una relació estreta amb dos principis físics que relaten el 

comportament natural dels sistemes, sent l’entropia altre cop  protagonista.   

D’una banda, el principi de màxima entropia ajuda a aclarir-ne el significat, molts cops difús o erroni: 

l’entropia és usualment simplificada al concepte de desordre, sent molt més apropiada la definició de 

caire estadístic present en aquest principi. I és que resulta important remarcar que aquest en aquest 

cas no sorgeix de la Segona Llei de la Termodinàmica, sinó de la noció d’entropia que apareix en la 

física estadística.  

Un mateix sistema pot ser descrit com a conjunt global, on es poden controlar les propietats que el 

defineixen, o observant-ne totes les partícules que en formen part, sent d’aquesta manera 

impossible controlar-ne les seves magnituds particulars. En el primer cas el sistema és tractat com a 
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macroestat, mentre que en el segon es parla de microestat i, seguint amb aquestes definicions, cada 

macroestat està format per un nombre diferent de microestats possibles.  

En qualsevol sistema, doncs, l’entropia fa referència a la probabilitat de succeir un macroestat 

concret, sent equiprobables tots els microestats que el conformen. Per tal d’il·lustrar més clarament 

aquesta definició, de vegades confusa, es procedeix a posar un exemple: 

S’escull com a sistema d’estudi un globus ple d’aire que es troba dins una habitació, sent el propi 

sistema el globus i la resta de l’habitació és considerada com a exterior. En aquest supòsit, resulta 

viable poder controlar i prendre nota de les magnituds físiques del globus a nivell de macroestat, com 

són la pressió, el volum o la temperatura a la que es troba. Per a cada tríada d’aquests valors del 

macroestat, existeixen multitud de combinacions de la posició i velocitat de les partícules del seu 

interior, microestats, que les possibiliten. Ara bé, si el globus es desinflés i totes les partícules d’aire 

del seu interior poguessin ocupar tota l’habitació, ens trobaríem en una situació ben diferent: 

l’entropia del sistema hauria augmentat ja que, al disposar de més espai, hi ha moltíssimes més 

configuracions possibles pel que fa a les partícules d’aire concretes. Així el conjunt de disposicions 

particulars, igual de probables entre elles, suposen un augment de l’entropia del sistema. 

Amb la definició d’aquest principi es pot descriure la probabilitat de succeir, l’entropia, de qualsevol 

estat dels sistemes de l’univers; la qual sempre augmentarà. Tornant a l’exemple anterior, un cop 

desinflat el globus, el sistema evolucionarà sempre cap a la situació més probable, no per qüestió 

d’ordre o desordre: simplement pel fet de disposar de més espai, hi ha moltes més possibilitats que 

les partícules es trobin disperses per l’habitació que no pas embotides dins el globus i, per tant, en el 

macroestat que presenti més microestats possibles serà el que succeirà de forma natural, per 

probabilitat: l’estat de màxima entropia.  

 

D’altra banda, el principi de mínima acció és capaç de descriure el procés seguit per qualsevol sistema 

conservatiu mitjançant la definició d’un paràmetre anomenat acció, simbolitzat amb S (22). Aquesta 

es defineix com a l’integral de la diferència entre l’energia cinètica i la potencial implicades en el 

sistema. Per un cas on s’estudia, per exemple, la paràbola descrita en el llançament d’una pilota, 

l’equació és l’(Eq.  39), on m seria la massa de la pilota, x la posició i g l’acceleració per acció de la 

gravetat. 

  ∫ [                    ]   ∫ [
 

 
  (

  

  
)

 

    ]   
  

  

  

  

 
(Eq.  39) 
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A priori, la pilota un cop llançada podria seguir infinites trajectòries, tres de les quals es mostren en la 

Figura 16: 

 

Figura 16. Trajectòries imaginàries del llançament d’una pilota. [Font: (23)] 

Per experiència sabem que, en un sistema ideal, el moviment parabòlic que seguirà serà el que es 

troba més a l’esquerra; però per què? 

El principi de mínima acció anuncia que, en qualsevol procés de la el sistema evolucionarà seguint el 

camí que presenti menor acció:   

     (Eq.  40) 

La comprovació analítica del sistema així ho corrobora: la trajectòria de l’esquerra és la que presenta 

la S mínima d’entre totes les possibles. 

Pel que fa a processos diferents, que també siguin en sistemes conservatius (on totes les forces 

poden obtenir-se d’una funció potencial), com ara els descrits en la física moderna i les 

matemàtiques en camps d’aplicació tan diferents com la termodinàmica, la mecànica de fluids, la 

teoria de la relativitat, la mecànica quàntica o la física de partícules, també és aplicable.  

 

Així, un cop vista l’explicació dels dos principis que ajuden a comprendre el perquè del 

desenvolupament dels processos cap a una direcció concreta, es mostra l’aplicació dels fonaments 

teòrics de termodinàmica al procediment experimental dut a terme en aquest projecte amb bateries 

de liti.  
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2.3.4. Aplicació de la generació entròpica en la càrrega de bateries 

 L’entropia generada per Efecte Joule en la càrrega es calcula a partir de l’energia perduda pel pas de 

corrent en les dues resistències que conformen el circuit equivalent de la bateria. Com s’ha explicat, 

la R1 quantifica les pèrdues òhmiques (Eq.  41), mentre que R2 representa les pèrdues per charge-

transfer (Eq.  42): 

            (Eq.  41) 

            (Eq.  42) 

 Sent Δt l’interval de temps d’estudi.  

Les pèrdues totals d’energia per efecte Joule, doncs, són la suma dels dos conceptes anteriors: 

             (Eq.  43) 

Per altra banda, la valoració l’entropia total generada per Efecte Joule de manera anàloga a l’ (Eq.  

27). Aplicada en el present estudi, en cada instant de la càrrega cal dividir la Qloss entre la temperatura 

del sistema: 

        
     

 
 

(Eq.  44) 

Trobant el valor total durant tota la càrrega amb el sumatori de cada iteració al llarg del temps 

complet de càrrega: 

       ∫        

 

 

   
(Eq.  45) 
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2.4. Economia ecològica 

En el context econòmic actual, on la totalitat dels esforços es centren el maximització de beneficis, 

sorgeix un corrent científic que vetlla per la gestió sostenible de recursos en la societat, anomenat 

economia ecològica (24). Es basa en un conjunt de models de producció que posen el focus d’atenció 

en les variables socials i ambientals; ideats per experts en àmbits diferents, conformant així una 

ciència interdisciplinària i complexa.  

El problema bàsic que estudia és la sostenibilitat en les interaccions entre els subsistemes econòmics 

i el macro sistema natural, les quals s’assimilen a un procés metabòlic. Es diu que la societat humana 

pren materials, energia i informació, fa el procés en qüestió i retorna tan sols residus i energia 

dissipada, augmentant així l’entropia de l’univers. Tals transformacions es mostren en la Figura 17; 

emfatitzant el flux de recursos naturals presents en l’economia, que es centren en la producció de 

béns i serveis, i l’expulsió despreocupada de residus: 

 

Figura 17. Esquema del procés estudiat en economia ecològica. [Font: (25)] 

També conclou que els recursos energètics no poden ser reutilitzats, sinó que s’acaben dissipant i 

transmetent en forma de pèrdues calorífiques.  

Entendre aquest corrent és de remarcable importància pel present estudi, atès que la  valoració 

econòmica del desaprofitament energètic en tot procés és d’interès general per a qualsevol àmbit 

productiu. La concreció quantitativa i qualitativa del balanç de materials i energia en qualsevol procés 
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permetrà prendre consciència sobre l’impacte ambiental en termes de desaprofitament de recursos, 

a més de possibilitar-ne l’optimització i conseqüent augment de beneficis econòmics.  

És  necessari, doncs, l’establiment dels criteris que permetin aquesta quantificació econòmica, tenint 

en compte en tot moment els tres pilars de la teoria: 

-L’energia calorífica despresa envers la injectada i la útil.  

-L’impacte econòmic que suposa 

-Proposar producció alternativa que millori l’eficiència del procés. 

Per aquest motiu, una part important de la simulació d’aquest projecte és l’estudi econòmic del 

processos de càrrega i descàrrega, comptabilitzant la relació entre el benefici obtingut per vendre 

l’energia extreta durant la descàrrega envers el cost que comporta la càrrega. Així, s’extreu la relació 

en termes econòmics entre la càrrega i la descàrrega; permetent la identificació d’ineficiències dels 

processos i del sistema que en regula els preus. 
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3. Procediment pràctic 

Un dels objectius del present treball és la simulació del mètode de càrrega tradicional en bateries de 

liti, el CC-CV; i la proposta i anàlisi d’un mètode alternatiu, el Beta, que resulti més eficient en termes 

energètics i econòmics.  

La seva comparació s’ha efectuat en diferents escenaris per fer més àmplia la visió d’ambdós 

procediments, variant-ne la ràtio d’injecció de corrent en la fase de corrent constant. Així, cadascun 

dels mètodes de càrrega s’ha analitzat per a quatre ràtios diferents (1C, 3C/2, C/2 i C/25).  

 

Per a fer-ho, s’ha desenvolupat un codi de Matlab® basat amb les dades extretes de la Tesi (1), on es 

duu a terme l’estudi experimental de l’envelliment de diverses bateries de liti. En el cas que ens 

ocupa, s’ha escollit centrar la simulació en un sol tipus de bateries, les NMC (níquel-cobalt-

manganès), per reduir un ventall d’escenaris que resultaria massa ampli i acotar així les conclusions 

extretes del projecte. El nom comercial concret de la bateria usada és ICR18650 C2, de la marca LG, i 

ronda els 2.50€ de preu.  

Les característiques concretes de la bateria utilitzada es mostren en la  

Taula 5 mostrada a continuació: 

 

 

 

  

Taula 5. Especificacions tècniques de la bateria NMC simulada. [Font: (1)] 

L’anàlisi de tots dos mètodes suposa simular, segon a segon, l’evolució de la càrrega (i conseqüent 

descàrrega) de la bateria fins que és considerada envellida (SoH=0%). Per aquest motiu, cal tenir ben 

definits tres moments rellevants en la vida útil de la bateria: 

-Inici dels cicles de càrrega. En BoL (Beggining of Lifetime), quan la cel·la és nova, és important saber 

les condicions de la bateria i com tractar-la. S’ha decidit partir de la bateria completament carregada 

Especificacions NMC 

Vnom 3.72 V 

Capacitatnom 2.8 Ah 

Vmax 4.3 V 

Vcut-off 3 V 

Icut-off C/56 
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(SoC=100%) i dur a terme una descàrrega. Un cop feta, es procedeix al seguit de cicles de càrrega i 

descàrrega que permeten veure l’envelliment de la bateria, fins l’assoliment del EoL (End of Lifetime). 

-Final dels cicles de càrrega. L’EoL (End of Lifetime) és, tal i com indica el propi nom, el final final de la 

vida útil de la bateria, quan el SoH (State-of-Health) és del 0%; associat, en aquest estudi, al 80% de la 

capacitat inicial, com s’ha vist en l’(Eq.  7). És complicat establir un únic criteri que determini aquest 

punt, de fet, el més usual és que una bateria pugui seguir funcionant un cop superada la condició de 

EoL. En aquest estudi, per exemple, s’ha definit que el SoH=0% correspon al punt de la vida de la 

bateria on la càrrega emmagatzemada (en Ah), de la cel·la completament carregada (SoC=100%), és 

el 80% de la càrrega en l’inici de la vida útil. Per descomptat que la bateria podria seguir funcionant a 

partir d’aquest punt, en el que s’anomena una segona vida, però la majoria de fabricants estableixen 

aquesta condició a mode conservador, per assegurar el correcte funcionament de la bateria en tot el 

període definit com a útil.  

-Punt de canvi del mode d’injecció, en tots els cicles de càrrega. Tant en el mètode tradicional CC-CV 

com en el Mètode Beta, cadascuna de les càrregues consta de dos trams diferenciats, tal i com s’ha 

explicat en el marc teòric; en la primera s’injecta l’energia a corrent constant (CC) i la segona a 

voltatge constant (CV). El que diferencia ambdues metodologies és la condició que estableix el punt 

de canvi de fase CC a fase CV, que s’explica detalladament a continuació. 

El mètode tradicional CC-CV, el punt de canvi de fase es defineix mitjançant una tensió llindar (Vmàx) 

que, un cop assolida durant la injecció d’energia de la primera fase, es manté com a voltatge fixa en 

la segona fins a la totalitat de la càrrega (SoC=100%). 

El que es proposa en aquest estudi mitjançant el mètode Beta és l’establiment del punt de canvi de 

fase a priori i de manera concreta; designant  amb la beta el punt del SoC on es durà a terme el canvi 

de fase.  Així, amb una beta=10, per exemple, s’injecta el corrent constant que indiqui la ràtio de 

càrrega fins al SoC=10%, on es passa a aplicar tensió constant i igual a la tensió llindar (Vmàx), fins a 

carregar completament la bateria.  

Es pretén que la iteració dels valors de beta mitjançant un anàlisi variacional aporti una visió global de 

la càrrega de les bateries de liti, obtenint-ne una valoració del mètode tradicional i la corroboració de 

l’eficàcia del nou mètode, en termes energètic i econòmics.  

 

L’objectiu d’aquest capítol és descriure el procediment experimental que s’ha dut a terme en la 

simulació d’ambdós mètodes. Primerament, com és lògic, s’exposa el referent al mètode tradicional 

CC-CV i, posteriorment, les variacions implementades per fer efectiu el Mètode Beta. 
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3.1. Definició de l’estat inicial de la bateria (BoL) 

Conèixer l’estat amb què es troba una bateria en un moment determinat no és quelcom trivial. Com 

s’ha explicat en el marc teòric, les condicions d’estat de la bateria (com el SoC o el SoH) depenen de 

múltiples factors. No obstant, amb l’ajut dels experiments duts a terme en (1) és possible calcular 

aquests i més paràmetres coneixent  tres magnituds fàcilment calculables: la temperatura de la cel·la 

(mesurable amb un termistor), el voltatge en borns  conegut com a voltatge en circuit obert Voc 

(fàcilment mesurable amb un voltímetre) i el número de cicles efectuats (que se suposa que l’usuari 

ha de conèixer aproximadament). 

El procés d’estimacions i càlculs seguit per arribar a conèixer les condicions reals de la bateria és: 

 

-Càlcul de la variació de Voc amb la temperatura per tal de trobar la VOC_corregida a 25ºC. En (1) tots els 

experiments es fan a temperatura constant excepte un, mostrat en la Figura 18 el qual no mostra 

diferències significatives amb la variació de temperatura:  

 

Figura 18. Variació experimental del voltatge amb la temperatura. [Font: (1) ] 

En la majoria dels documents revisats per l’elaboració d’aquest treball es posa atenció en la 

dependència amb la temperatura de magnituds com el voltatge. Per aquest motiu, es decideix tractar 

les variacions de temperatura mitjançant la Figura 1.10 de l’apartat teòric de (1), mostrada aquí en la 

Figura 19: 
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Figura 19. Variació experimental del voltatge i la capacitat amb la temperatura. [Font:(1)] 

D’aquesta Figura 19 s’extreu la variació de manera aproximada, atès que no es disposa dels valors 

exactes. S’escull la posició de 300mAh com a valor de referència i es treuen els valors de tensió i 

temperatura de cada corba. A mode de percentatge, s’il·lustra la  diferència del voltatge Voc 

(mesurat amb el voltímetre, a una temperatura T) respecte del valor de tensió estàndard 

(corresponent a 25ªC): 

 

T_inicial OCV 
Dif OCV 
respecte 

25ºC 
% 

-20 3.19 -0.79 -19.84 

-10 3.70 -0.28 -7.035 

0 3.83 -0.15 -3.769 

25 3.98 0.00 0 

45 4.00 0.02 0.502 

 

Taula 6. Càlcul del desviament (en %) del voltatge mesurat respecte el voltatge estàndard a 25ºC. 

[Font: Elaboració pròpia]. 

 

I es grafiquen, en la Figura 20 els valors per veure la tendència de la variació.  
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Figura 20. Variació percentual del voltatge amb la temperatura. [Font: Elaboració pròpia]. 

Es separa la corba anterior en dos trams (el primer per T<0 i el segon referent a T>=0) i  fent una 

regressió polinòmica de grau 2 (mitjançant Matlab®) s’obté la variació percentual pels dos trams; 

resultat que es mostra en les (Eq.  46) i (Eq.  47). 

-Tram 1 (T<0): 

           
     (        )          

                   
      

   
 

(Eq.  46) 

-Tram 2 (T>=0): 

           
     (         )          

                  
      

   
 

(Eq.  47) 

 

D’aquesta manera, amb el l’entrada de de temperatura es calcula la variació de VOC respecte el 

voltatge estàndard a  25ºC, que serà usat a continuació pel càlcul de més paràmetres. 

El següent és el SoC (de l’anglès State-of-Charge), com tal i com s’ha explicat en el marc teòric, 

representa un paràmetre indispensable per la càrrega de bateries.  

-Obtenció del SoC a partir del VOC_corregit. La conversió del voltatge mesurat (VOC) a l’estàndard a 25ºC 

(VOC_corregit) pren sentit en aquest punt, on el càlcul del SoC es pot dur a terme mitjançant el VOC_corregit 

gràcies a les dades experimentals de (1), presentades gràficament en la Figura 21: 
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Figura 21. Evolució del voltatge estandarditzat amb el SoC en BoL (esquerra) i EoL (dreta). [Font: (1)] 

 

S’escull la utilització dels valors en BoL atès que s’adapta més a les necessitats del  nostre programa, 

però en la Figura 22 es demostra que les diferències en comparació a EoL són quasi inexistents, un 

cop superposades una al costat de l’altra.  

 

 

Figura 22. Comparació de l’evolució del voltatge estandarditzat amb el SoC en BoL i EoL.  

[Font: Elaboració pròpia]. 
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Fent una regressió polinòmica de grau 6 de la corba, la necessària per ajustar bé als valors 

experimentals, s’obté l’(Eq.  48) que, donant valors del SoC, determina la  VOC_corregit: 

   (           )       (          )       (          )

      (         )       (          )      

 (      )      (      ) 

(Eq.  48) 

El que es busca en aquesta part, però, és el contrari: calcular el SoCinicial a partir de la VOC. Es prova 

d’invertir els eixos però la regressió polinòmica obtinguda no s’adapta als valors experimentals.  

S’opta per utilitzar un bucle for al Matlab® que, assignant valors de SoC (de 0 a 100, en intervals de 

0.1), trobi el valor d’una tensió VOC_estimat que s’apropi més al VOC_corregit trobat anteriorment. Per 

avaluar quin dels valors n’és el més similar, cal calcular en cada iteració del bucle la diferència (en 

valor absolut) entre aquest VOC_estimat i el VOC_corregit; sent doncs el SoCinicial buscat el que presenti un 

valor més petit d’aquesta diferència.  

 

Un cop trobat el SoCinicial a partir de la tensió presents en borns de la bateria (que, alhora, s’ha 

adaptat en VOC_corregit) cal veure quina quantitat d’energia emmagatzemada suposa.  

-Determinació de la Qinicial emmagatzemada. La quantitat d’energia emmagatzemada (en Ah) en 

l’instant inicial ve donada en la Figura 23; que mostra la disminució de Cemmagatzemada depenent del C-

rate utilitzat en la descàrrega. 

 
 

Figura 23. Pèrdua de capacitat (en Ah) amb el pas dels cicles, per una descàrrega de 3C/2 (esquerra) i de C/2 

(dreta). [Font: (1)] 
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S’ha escollit emprar les dades de l’esquerra ja que el C-rate és agressiu (3C/2) però  més representatiu 

que no pas l’utilitzat a la dreta (C/25, descàrrega molt lenta). Les conseqüències que deriven 

d’aquesta decisió són importants: per una banda totes les descàrregues simulades seran iguals, amb 

una ràtio 3C/2. I, a més, suposarà que la pèrdua de capacitat per envelliment segueixi les corbes 

mostrades anteriorment; sent- ne la ràtio usada en la descàrrega el factor determinant. D’aquesta 

manera, s’empra tan sols el corrent de descàrrega per definir la Capacity Loss; fet que sembla poc 

precís, ja que a la realitat multitud de paràmetres influeixen en l’envelliment. No obstant, és l´única 

magnitud disponible en (1) que es relaciona amb la pèrdua de capacitat. 

Tal i com s’observa en la figura anterior, el pendent de les rectes que determinen la Capacity Loss van 

canviant conforme s’augmenta el número de cicles, amb  l’envelliment. Per aquest motiu, es calcula 

la Cemmagatzemada amb la bateria nova (cicles=0) mitjançant el SoC extret anteriorment i la capacitat 

nominal de la bateria CO=2.8 Ah amb l’(Eq.  49): 

                        (Eq.  49) 

 

I es rectifica aquest valor per trams, gràcies a les equacions extretes de la Figura 23, fent el producte 

dels número de cicles pel pendent que quantifica la pèrdua de capacitat en cada cicle, tal i com es 

mostra en les (Eq.  50), (Eq.  51) i (Eq.  52). 

-Tram 1 (0<cicles<=30) 

                              (         ) (Eq.  50) 

-Tram 2 (30<cicles<=100) 

                              (         ) (Eq.  51) 

-Tram 3 (cicles>100) 

                              (         ) (Eq.  52) 

 

-Determinació de RΩ, RCT i C i posterior correcció deguda a l’envelliment.  

 Per tal de simular correctament la càrrega de la bateria és necessari calcular el valor de 

 la impedància, formada per una part real RΩ + RCT i la imaginària C (capacitiva), tal i com 

 es mostrava en el circuit equivalent de la Figura 12. 
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Cal comentar que en la interfície de Matlab® s’ha tractat els valors resistius com a R1 i R2  per 

simplificació, sent R1= RΩ i R2= RCT.  

En (1) i (26) es presenta a la caracterització de la impedància en bateries mitjançant EIS 

(Electrochemical Impedance Spectroscopy), del que en resulta el diagrama de Nyquist de la Figura 24: 

 

Figura 24. Nyquist representatiu de la impedància interna de la bateria simulada en BoL (esquerra) i EoL (dreta). 

[Font: (1) ] 

Els punts marcats en aquest diagrama quantifiquen la impedància (part real i imaginària) depenent 

del SoC de la bateria i la freqüència amb què es treballa. Cal especificar que s’ha escollit utilitzar els 

valors del gràfic situat a l’esquerra, corresponents al BoL.  Posteriorment, es durà a terme una 

correcció depenent dels cicles passats.  

 

Els valors de R1 i R2 corresponents a cada SoC s’agafen del punt d’intersecció amb l’eix real 

(horitzontal). En (1) es representen els resultats en una gràfica separada que mostra l’evolució de R1 i 

R2 amb el SoC, que es presenta en aquest estudi en la Figura 26. I pel que fa a les equacions 

concretes, extretes de les dades representades en la Figura 26, permeten el càlcul (en ohms) per cada 

instant, es mostren a continuació en les (Eq.  53) i (Eq.  54).  
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Figura 25. Evolució dels valors resistius RΩ i RCT amb el SoC. [Font: (1)] 

 

-Càlcul de RΩ (en ohms) depenent el SoC  

   (            )       
  (          )       

  (           )       
 

 (          )       
  (          )                

(Eq.  53) 

-Càlcul de RCT (en ohms) depenent el SoC 

    (            )       
  (          )       

  (          )       
 

 (          )       
  (          )                

(Eq.  54) 

 

A més, s’ha observat en el Nyquist de la Figura 24 que tenen forta dependència a  l’envelliment, pel 

que cal aplicar una correcció, amb l’ajuda de la Figura 26. S’ha considerat que tant R1 (gràfic de 

l’esquerra) com R2 (de la dreta) varien linealment  amb l’augment de cicles. Així doncs, s’ha fet una 

regressió polinòmica de grau 1 (recta)  pels dos casos d’on s’han obtingut les (Eq.  55) i (Eq.  56); 

amb les dades de la bateria LGC2075, que és l’emprada en tot l’estudi. 
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Figura 26. Variació de RΩ (esquerra) i RCT (dreta) amb l’envelliment. [Font: (1) ] 

                                  (Eq.  55) 

                                  (Eq.  56) 

Per altra banda, pel que fa a C, s’escull del Nyquist anterior (Figura 24) el punt on la impedància 

imaginària és més elevada (freqüència de 5.624Hz) i es fan els càlculs de les (Eq.  57) i (Eq.  58); per 

omplir la  

Taula 7 amb els valors de C en cada corba (corresponent a un SoC diferent) a partir del Zim 

experimental. 

    
  

   
                     

(Eq.  57) 

   
  

     

 
  

        

 
(Eq.  58) 

 

SoC Zim [mΩ] C [Farads] 

100% -0.01108 0.002554 

77% -0.00825 0.00343 

51.80% -0.00775 0.003651 

26% -0.00912 0.003103 

7.25% -0.01251 0.002262 

0.65% -0.01559 0.001815 

0% -0.01629 0.001737 
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Taula 7. Resultats de C depenent del SoC i la Zim extrets del Nyquist. [Font: Elaboració pròpia]. 

 

Resultant-ne l’evolució mostrada en la Figura 27, de la que s’extreu el polinomi de l’(Eq.  59).  

 

Figura 27. Variació de la C equivalent (en Farads) amb el SoC. [Font: Elaboració pròpia]. 

  (           )            
  (            )            

   

(          )            
  (          )            

   

(          )                       

(Eq.  59) 

 

Finalment, per la correcció amb els cicles de C, s’interpola linealment el valor capacitiu trobat en BoL i 

en EoL. S’ha dut a terme aquesta aproximació atès que (1) no presenta cap valoració de la variació de 

C amb l’envelliment. La recta resultant és la mostrada a continuació en l’(Eq.  60). 

                              (Eq.  60) 

Cal destacar el fet que el valor capacitiu disminueix amb el pas del cicle, a diferència del valor resistiu. 

És comprensible perquè l’efecte de l’envelliment fa empitjorar les prestacions de la bateria: 

n’augmenta les pèrdues per dissipació (augmentant els valors  òhmics de RΩ i RCT) i disminueix la 

capacitat (C). 
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Un cop coneguts els valors d’impedància corregits que conformen el circuit equivalent de les bateries 

de liti (RΩ, RCT i C), a més de variables d’estat com el SoC i el SoH, i la càrrega emmagatzemada, és 

possible iniciar la simulació dels procés consecutius de càrrega i descàrrega. 

Els càlculs vistos fins ara permeten la obtenció dels paràmetres citats en el paràgraf anterior per a 

qualsevol estat de càrrega amb què es trobi la bateria (tant si està plenament carregada, 

descarregada o a mitges). No obstant això, en l’elaboració del fitxer de Matlab® s’escull partir d’una 

bateria nova completament carregada, amb les conseqüències que això comporta: cicles=0, 

SoC=100%, SoH=100% i Qemmagatzemada=2.8Ah, a una temperatura de 25ºC; per tal que tots els 

escenaris iniciïn la simulació en les mateixes condicions. Així, en el programa dissenyat primer cal dur 

a terme una descàrrega inicial (partint de SoC=100% i acabant a SoC=0%) i posteriorment entrar als 

cicles consecutius de càrrega i descàrrega, mitjançant bucles.  

En la redacció d’aquest informe s’ha decidit dedicar l’explicació als cicles de càrrega i posterior 

descàrrega, obviant doncs la descàrrega inicial; atès que té les mateixes característiques que la resta 

de descàrregues i, per fer més entenedor el text, és preferible explicar en primera instància la 

càrrega.  

 

3.2. Cicles consecutius de càrrega i descàrrega 

La simulació comença amb una descàrrega completa que, com totes les que es duen a terme, és amb 

una ràtio constant de descàrrega de 3C/2, és a dir, un corrent de 4.2 A. A continuació, la càrrega 

completa s’inicia el segon cicle simulat, sent així com es duen a terme els cicles consecutius de 

càrrega i posterior descàrrega fins assolir les condicions fixades per l’EoL (End of Lifetime). Tal i com 

s’ha explicat quan es comentava la Figura 23, la pèrdua de capacitat (o Capacity Loss) que defineix el 

final de la vida útil es basa en la ràtio de descàrrega de 3C/2 emprada en aquesta simulació; 

disminuint en cada cicle la capacitat d’emmagatzematge a raó del que indica el pendent de la citada 

Figura 23. Fent la regressió polinòmica de la corba, és té que la capacitat màxima d’emmagatzematge 

varia en funció del cicle on ens trobem, en la mesura que marca l’(Eq.  61) . 

            
 (            )          (            )         

 (           )          (           )         

 (          )          (           )            

(Eq.  61) 
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Sent les condicions d’EoL quan aquesta Cemm_max s’iguala al 80% de la capacitat inicial Qo, tal i com 

s’expressa en l’(Eq.  62). 

                
                            (Eq.  62) 

En el present apartat s’aprofundirà en el procediment de càlcul dut a terme en la simulació dels cicles 

de càrrega-descàrrega, començant per la càrrega. 

Com s’ha comentat, tant la càrrega com la descàrrega simulades durant tota la vida útil de la bateria 

són completes, pel que el que es descriu a continuació són els processos d’injecció d’energia 

(càrregues) que porten la bateria d’un estat descarregat (SoC=0%) a un de completament carregat 

(SoC=100%); i, posteriorment, els processos d’extracció d’energia de la bateria (descàrregues) que 

fan el contrari (de SoC=100% a SoC=0%). 

En el present estudi s’ha optat per simular el mètode de càrrega tradicionalment usat en bateries de 

liti, el CC-CV, a més de proposar-ne un d’alternatiu, que s’ha nombrat mètode Beta, que permeti 

valorar i comparar l’eficàcia d’ambdós. Com és lògic, es comença explicant el mètode CC-CV i 

posteriorment es descriuen les variacions introduïdes en el Beta. 

 

3.2.1. Procediment pel mètode CC-CV 

En primer lloc es defineix el seguit de càlculs que permeten la correcta simulació del mètode de 

càrrega CC-CV. 

-Càrrega de la bateria 

En l’estudi comparatiu, s’han emprat quatre ràtios diferents de càrrega (1C, 3C/2, C/2 i C/25) en la 

primera de les fases (CC) per tal d’analitzar quatre escenaris distints. No obstant, pel que fa a la 

descripció del procediment que ens ocupa en aquest apartat, no hi ha diferències entre escenaris. 

Mitjançant l’ús bucles i comptadors, en el programa de Matlab® es duu a terme la simulació de la 

descàrrega; calculant, per cada segon, l’evolució dels paràmetres més rellevants. En la descripció del 

procediment s’usa el subíndex it per identificar les magnituds que prenen valors diferents en cada 

iteració.  

Primerament, cal tenir en compte que l’energia usada per carregar la bateria procedeix d’una font que ha de ser 

capaç d’injectar corrent o tensió constant segons convingui. Per aquest motiu, amb un estudi previ s’ha 

dissenyat un possible carregador que permeti aquesta dualitat, mostrat en la Figura 28: 
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Figura 28. Circuit equivalent a la càrrega de bateria de liti  amb el mètode CC-CV.  

[Font: Elaboració pròpia]. 

TRAM CC 

El procés de càrrega s’inicia, com s’ha comentat, amb la injecció de corrent constant (CC, de l’anglès 

Constant Current); en la figura anterior, l’interruptor es posiciona al node que indica el CC.  

Per la correcta simulació de l’escenari desitjat, en la interfície de Matlab® cal definir manualment la 

ràtio de càrrega a usar, amb el paràmetre rate, de manera que el corrent resultant és el de l’(Eq.  63). 

          (Eq.  63) 

Sent Qo la capacitat de la bateria, en aquest cas de 2.8Ah. Així, depenent de la ràtio desitjada, es 

tenen corrents diferents: 

Per 1C (rate=1):                 

Per 3C/2 (rate=1.5):                  

Per C/2 (rate=0.5):                   

Per C/25 (rate=0.04):                       

 

Tenint en compte que l’interval temporal simulat en cada iteració és d’un segon (subíndex it), la 

càrrega emmagatzemada idealment en cada segon, en Ah, associada a la injecció de corrent 

explicada anteriorment és la mostrada en l’(Eq.  64). 
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(Eq.  64) 

 

Variació de la tensió aplicada 

La introducció d’energia es defineix amb el producte del corrent i la tensió injectats pel temps que 

dura el procés, així que és certament important conèixer la tensió injectada. Aquesta, quan el corrent 

és constant, varia en cada segon depenent dels valors que preguin els paràmetres que formen part 

del circuit equivalent de la bateria.  

En l’estudi dut a terme en (18) es presenta un circuit equivalent (amb el quan s’ha basat part del 

present estudi), mostrat en la Figura 29, juntament amb l’equació diferencial que en descriu el seu 

comportament 

 

 

Figura 29. Circuit equivalent de la bateria de liti i equació que el descriu. [Font: (18)] 

Resulta imprescindible resoldre l’equació diferencial ja citada, i adaptar-la segons es simuli una càrrega a 

corrent o a tensió constant. Com s’ha vist en la Figura 28 anterior, la font usada per carregar la bateria 

dissenyada en aquest estudi conté les Rth. Després d’un anàlisi minuciós d’iteració, s’ha comprovat que els 

valors d’aquestes Rth no afecten al funcionament de la bateria, sent només presents per apaivagar possibles 

sobre-tensions o pics de corrent no desitjats. D’aquesta manera, es decideix prendre l’equació diferencial 

presentada en la Figura 29 i resoldre-la. 

A continuació es mostra el procés de càlcul, mitjançant l’ús de transformades de  Laplace, que ha 

permès la obtenció de l’equació que regeix el circuit quan la tensió injectada, V, és constant. Pel cas 

de corrent I constant, el procés és anàleg i se’n  presenta la resolució al final d’aquest apartat.  

Prenent l’equació de la Figura 28, primer s’anul·la el terme dV/dt perquè V no varia amb el temps; de manera 

que en resulta l’(Eq.  65). 
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(Eq.  65) 

Llavors, l’equació queda com una equació diferencial de primer ordre, amb el terme independent 

sent la part que conté V i Vo. Dividint a arreu per R tenim la equació diferencial de primer grau amb 

què es treballarà (Eq.  66). 

  

  
 

 

   
 (  

 

   

)    
    

       
 

(Eq.  66) 

Després de fer la transformada de Laplace, operació  i posterior anti-transformada, l’(Eq.  67) defineix els valors 

del corrent quan la tensió és constant.  

 ( )  
    

     
 [   
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)  
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(Eq.  67) 

I pel que fa al tram de corrent constant, la tensió pren els valors sorgits de l’(Eq.  68). 

 ( )     
  

 
  

 
 

                (   
 

 
     ) 

(Eq.  68) 

 

Generació de calor i balanç tèrmic 

La producció de calor per Efecte Joule derivat d’aquesta introducció de corrent pren gran importància 

en el present treball. Primerament, se’n quantifica el seu valor calorífic i, després, s’estudia les seves 

implicacions mitjançant el balanç tèrmic de la bateria i l’intercanvi amb l’exterior.  

La potència calorífica despresa per efecte Joule en la introducció de corrent en un element resistiu és, 

en Watts, la de l’(Eq.  69). 

       (Eq.  69) 

En la bateria tractada en aquest projecte, tal i com s’ha explicat en el marc teòric, hi ha dos elements 

òhmics: RΩ i RCT (tractats com a R1 i R2 per facilitar-ne la distinció). El càlcul de l’energia perduda per la 

dissipació de calor, en Ah, es calcula en cada segon com l’(Eq.  70). 
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  (    
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(Eq.  70) 

Així, l’emmagatzematge net d’energia, Ct, en cada iteració en Ah és el de l’(Eq.  71).  

    
       

            
 (Eq.  71) 

 

Per a l’anàlisi termodinàmic, a més de l’Efecte Joule, es té en compte l’intercanvi d’energia amb 

l’exterior mitjançant convecció, associat al gradient de temperatura existent entre la bateria i 

l’exterior. La potència dissipada es mostra en l’(Eq.  73); mentre que els càlculs en cada iteració es 

duen a terme en termes energètics (Wh), de manera que la calor generada per efecte Joule en cada 

segon passa a anomenar-se Qgen: 

        
  (    

     
) (Eq.  72) 

      
         

  

     
    

  (    
     

)     
  

     
 (Eq.  73) 

Tant la bateria com el medi exterior inicien la simulació a una temperatura estàndard de 25ºC, però, 

a mesura que es carrega la bateria, aquesta s’escalfa, augmentant de temperatura. Pel que fa a 

l’exterior, es considera que és una font de calor isotèrmica, és a dir, que el despreniment de calor 

causat per la bateria no és suficient per fer variar la temperatura exterior, que es manté constant a 

25ºC. Així, la diferència de temperatures existent un cop s’inicia la càrrega provoca l’intercanvi 

calorífic per convecció, definit en  termes de potència (W) i d’energia (Wh) en les (Eq.  76) i (Eq.  77). 

             (        
         

) (Eq.  74) 

               
  

     
 (Eq.  75) 

El primer dels paràmetres, h, és el coeficient de convecció associat al medi exterior: l’aire. Les seves 

unitats són W/(K·m2) i el seu valor varia depenent de la dinàmica entre els dos sistemes que 

intercanvien energia: raonablement, uns 5 W/(K·m2) quan el sistema és estàtic, fins a 25 W/(K·m2) 

quan l’aire es mou a velocitat elevada. En aquest cas, al considerar que no hi ha moviment de l’aire, 

s’escull fixar-lo en 5 W/(K·m2). 
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El segon, l’Àrea, considera la superfície de contacte entre sistemes, és a dir, la superfície de la bateria. 

El model concret usat és el Cylindrical 18650, cilíndric de diàmetre 18.4mm i altura 65.2mm. Així, la 

superfície de la bateria, tinguda en compte als càlculs és el de l’(Eq.  76). 

                                   (Eq.  76) 

 

La temperatura ambient, per la seva banda, és constant i igual a 25ºC, mentre que la de la bateria 

augmenta a mesura que s’injecta corrent. El càlcul que en defineix el seu valor en cada iteració és 

descrit dos paràgrafs més endavant.  

 

El balanç calorífic es completa amb la definició de Qacum, aquella quantitat de calor que fa augmentar 

realment la temperatura de la bateria. En altres paraules, Qacum és la diferència entre Qgen i Qconv; de 

manera que una part de la calor generada per efecte Joule (Qgen) acaba escalfant la bateria (Qacum) i 

l’altra s’allibera a l’exterior (Qconv).  La seva representació en termes energètics es fa mitjançant les 

(Eq.  77) i (Eq.  78), i la Figura 30. 

      
        

        
 (Eq.  77) 

       
       

        
 (Eq.  78) 

 

Figura 30. Balanç calorífic entre la bateria i l’exterior. [Font: Elaboració pròpia] 
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La generació de calor està directament relacionada amb l’augment de temperatura de la bateria. En 

aquest estudi, concretament, es considera que la calor que roman a la bateria (Qacum) en fa 

augmentar la temperatura seguint relació de l’(Eq.  79).  

      
         

 
         

    
 (Eq.  79) 

Sent m la massa de la bateria, de 0.0455kg segons el fabricant; i Cp el calor específic associat a la 

bateria, seguint el comportament observat en l’estudi [4], on s’adjudica un valor de 1150J/(kg·K) a 

una bateria de liti molt similar a la d’aquest estudi.  

 

Així, quan el despreniment d’energia per Efecte Joule sigui superior al fenomen de convecció, hi 

haurà una part de calor (Qacum positiva) que augmentarà la temperatura de la bateria; mentre que si 

la convecció és superior a l’efecte Joule, la bateria es refredarà (Qacum negativa).  

Generació d’entropia per Efecte Joule 

En el present estudi s’ha considerat l’anàlisi de l’entropia generada per Efecte Joule que  serveix 

per augmentar la temperatura de la bateria, és a dir, Qacum. El càlcul de l’entropia d’un procés es pot 

definir, tal i com s’ha vist al marc teòric en l’(Eq.  26), mitjançant un estat inicial So i la suma del 

quocient entre la calor despresa i la temperatura en cadascun dels instants que conformen el procés 

en qüestió. Aplicat en el present estudi, el càlcul d’entropia en J/K en una de les iteracions segueix 

l’(Eq.  80).  

    
      

     
 

(Eq.  80) 

Sent necessari, tal i com es veu en les (Eq.  81) i (Eq.  82), el canvi d’unitats de Qacum (de  Wh a J) i 

de la temperatura de la bateria (de ºC a K): 

             
  

     
 

(Eq.  81) 

               (Eq.  82) 

Fins ara, la temperatura havia estat tractada sempre en forma de diferència en els càlculs 

(comparant-ne l’augment o disminució entre dos temps), pel que eren irrellevant les unitats. En 

aquest cas, però, cal que siguin en les unitats del SI (Sistema Internacional) per tal la relació sigui 

correcta. 
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Així, tornant al càlcul entròpic, el procés de determinació de l’entropia es duu a terme en  cada 

iteració seguint l’(Eq.  83), calculant-ne Sit i afegint-la a l’acumulat; obtenint així, el descrit 

teòricament en l’(Eq.  45). 

        
           

     (Eq.  83) 

Càlcul del SoC: 

El següent dels passos duts a terme en la simulació de la càrrega és l’augment del SoC a  causa de 

la injecció d’energia. Dels mètodes explicats en el marc teòric,  s’empra el Couloumb Counting, basat 

en la integració del corrent d’entrada respecte el  temps, mitjançant la fórmula teòrica de l’(Eq.  5). 

Tenint en compte que es simula segon a segon, és possible calcular la variació del SoC en  cada 

iteració seguint l’(Eq.  84). 

                 
       

    

     
(Eq.  84) 

De la qual s’ha d’haver definit prèviament el SoCinicial (igual al 0%, condicions d’inici de càrrega), la 

quantitat de càrrega extreta (acumulada) i la Cmàx, que fa referència a la quantitat de càrrega màxima 

que es pot extreure en un cicle concret (depèn de l’envelliment, tal i com es veu més endavant). 

Així, en cada segon de la càrrega es re-calcula el valor del SoC, en referència a  l’energia que s’ha 

carregat entre la màxima energia a extreure; per tal que el SoC  variï sempre de 0% a 100%, 

independentment del cicle.   

Termes energètics i econòmics 

L’anàlisi energètic d’aquest estudi es centra en quantificar l’energia consumida destinada a carregar 

la bateria i, posteriorment, l’energia extreta de la mateixa durant la descàrrega. La variació de tots els 

paràmetres implicats en el processos de càrrega i descàrrega en permet tal valoració, a més de 

l’anàlisi de la pèrdua de capacitat (Capacity Loss) al llarg dels cicles.  

En tots dos trams de la càrrega (CC i CV) el consum d’energia destinat a carregar la bateria  es calcula 

de la mateixa manera: amb el producte de tensió per intensitat (d’on resulta la potència consumida, 

en W) pel període de temps on s’ha consumit aquesta energia (en Wh). En aquest estudi l’interval 

temporal de cada iteració és d’un segon, pel que el càlcul de potència i energia consumida es defineix 

com en les (Eq.  85) i (Eq.  86). 

            
         (Eq.  85) 
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(Eq.  86) 

En el  proper subapartat, dedicat a la descàrrega, s’explica com es quantifica l’energia extreta de la 

bateria; possibilitant així el càlcul del rendiment energètic.  

 

A més del balanç energètic, en aquest projecte pren molta importància el balanç econòmic, que 

valora els beneficis per la venta d’energia en la descàrrega envers el cost  que ha costat carregar-la.  

Assimilant l’estudi el màxim possible a la realitat actual, s’ha escollit un procés versemblant de 

càrrega i descàrrega. L’usuari/a carregarà la bateria en el període súper-vall (nit) d’una tarifa amb 

discriminació horària de tres períodes, i la descarregarà obtenint-ne els beneficis per la venta 

d’energia  associats al comportament vehicle-to-grid; un mode cada cop més popular d’obtenir 

beneficis, per part d’usuaris/es de cotxe elèctric, a l’hora de descarregar energia de la bateria cap a la 

xarxa en moments de necessitat.   

S’escull simular el procés amb els preus de la comercialitzadora Som Energia, econòmics i 

transparents; concretament, la tarifa  2.0 DHS Som Energia per la compra i la retribució fixada per la 

comercialitzadora per bonificar la venda a xarxa. Els preus concrets són els mostrats en la següent 

Taula 8: 

 

PREUS 

COMPRA VENDA 

Terme Energia [€/kWh] Terme Potència [€/kW dia] Terme Energia [€/kWh] 

0.07818987 0.13220231 0.06359318 

Taula 8. Preus de compra i venda d’energia. (Font: Tarifes d’electricitat SomEnergia (27) ) 

En el procés de càrrega, doncs, cal comptabilitzar el cost del consum d’energia necessari per carregar 

completament la bateria. En la compra d’energia, els usuaris han de bonificar a les comercialitzadores 

un cost relacionat amb el total d’energia consumida (terme d’energia), i un altre dedicat al pic de 

potència amb què s’ha consumit aquesta energia  (terme de potència).  

L’energia consumida en cada instant s’identifica amb Econsumida_it tal i com s’ha explicat anteriorment, 

mentre que el càlcul del valor acumulat durant tota la càrrega (el que es  necessita per conèixer el 

cost associat al terme d’energia) és calculat amb l’(Eq.  87). 
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 (Eq.  87) 

Que s’avalua en l’última iteració de la càrrega i es guarda seguint l’(Eq.  88). 

                             
                 

  
 (Eq.  88) 

 

Per altra banda, és necessari enregistrar la potència consumida, mitjançant Pconsumida_it, en  cada 

iteració per tal d’identificar-ne el valor més elevat, que és el que es comptabilitza a  la factura. 

Les equacions que defineixen el cost de càrrega, presos en l’enèsima iteració de càrrega, són 

representades en les (Eq.  89) i (Eq.  90), mentre que el cost total acumulat és el de l’(Eq.  91).  

 

                                     
                    (Eq.  89) 

                       (            
)                      (Eq.  90) 

                                               (Eq.  91) 

 

Variació dels paràmetres – Efecte de l’envelliment 

La variació dels paràmetres del circuit equivalent com RΩ, RCT i C, a més de Vo, és  indispensable pel 

correcte funcionament de la simulació. Com s’ha comentat, en el cas dels dos primers, RΩ i RCT, que 

conformen la impedància real equivalent de la bateria, es calculen a partir del SoC existent en cada 

moment, i se’n corregeix el valor segons la temperatura i els cicles simulats. Pel que fa a C, part 

imaginària de la impedància equivalent, no es disposa de l’evolució amb l’envelliment, pel que el seu 

valor es re-calcula a partir del SoC i es corregeix segons la temperatura. Finalment, la tensió en borns 

de la tensió en circuit obert, Vo,  també es re-calcula a partir del SoC en cada instant i, posteriorment, 

se’n corregeix el valor depenent de la temperatura. Les equacions que defineixen totes les evolucions 

esmentades en el paràgraf anterior es basen en dades extretes de (1). En la Definició de l’estat inicial 

de la bateria, vist anteriorment, s’especifiquen les variacions de tots aquests paràmetres en relació al 

SoC i l’envelliment, extretes de les dades mostrades en les Figures 25, 26 i 27 mitjançant regressions 

polinòmiques. Així, els últims compassos de cada iteració (it) es dediquen a calcular el valor que 
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prenen els paràmetres R1, R2, C i VO  en la següent iteració (it+1) tal i com es mostra en les següents 

equacions [de la (Eq.  92) a l’(Eq.  97)]. 

 -R1, R2 i C 
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  (           )
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(Eq.  92) 
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(Eq.  94) 

               
       

                    (Eq.  95) 
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(Eq.  96) 

             
                         (Eq.  97) 

 

No obstant, en la definició de l’estat inicial de la bateria no es fa menció a l’efecte de la variació de la 

temperatura atès que inicialment la temperatura és fixada en 25ºC. La variació dels elements 

resistius amb la temperatura s’ha definit mitjançant l’equació mostrada a continuació en l’(Eq.  98). 

 

          (Eq.  98) 
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On al valor òhmic inicial RO se li suma el producte de la variació de temperatura pel  coeficient tèrmic 

per la variació òhmica α. El valor d’alfa s’ha extret de l’estudi previ ja esmentat, on es simulava el 

despreniment de calor en elements resistius (purament  òhmics) amb la injecció de corrent o tensió 

constant. El valor finalment escollit és de 30 ppm/K (0.00003 K-1).  

L’anterior equació (Eq.  98) aplicada al present estudi resulta en R1 i R2, les (Eq.  99) i (Eq.  100), 

respectivament.  

            
    

                
   (         ) (Eq.  99) 

            
    

                
   (         ) (Eq.  100) 

 

Pel que fa a la tensió en borns de la bateria en circuit obert, la seva variació entre  iteracions depèn 

del SoC, de l’(Eq.  101); i la variació de temperatura; que es divideix en dos trams mostrats en les (Eq.  

102) i (Eq.  103). 

-VO: 

       
 (           )       

  (          )       
  (          )       

 

 (         )       
  (          )       

  (      )       

 (      ) 

(Eq.  101) 

·Variació amb la temperatura pel tram 1 (T<0): 

               
        

 (        )            
                    

 
      

   
 

(Eq.  102) 

 

· Variació amb la temperatura pel tram 2 (T>=0): 

               
        

 (         )            
                   

 
      

   
 

(Eq.  103) 

 

Així, aquests valors amb el subíndex it+1 són els usats pels càlculs associats a la posterior  iteració. 
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CANVI DE TRAM 

Les equacions mostrades fins ara constitueixen el càlcul de tots els paràmetres per les iteracions del 

primer tram (CC). Aquest, s’itera fins assolir les condicions de canvi de fase, moment a partir del qual 

passa a consumir energia a tensió constant (CV). 

La diferència entre el mètode usat tradicionalment CC-CV i el dissenyat en aquest estudi, el Beta, és 

precisament la condició del canvi de fase presentada en aquest subapartat: el mètode CC-CV 

l’efectua quan s’assoleix la tensió injectada llindar, en aquest cas de 4.3V; mentre que el mètode Beta 

empra el valor del SoC per establir-lo.  

Per aquest motiu, les iteracions usant CC del mètode CC-CV descrit fins ara passaran al tram CV, 

independentment del SoC en què es trobi, quan s’assoleixi la condició de l’(Eq.  104). 

         (Eq.  104) 

 

TRAM CV 

Un cop assolida la tensió llindar Vit=4.3V, aquesta es manté constant fins l’assoliment de la càrrega 

completa de la bateria (SoC=100%). La totalitat dels càlculs descrits pel tram CC es mantenen igual 

per aquest segon, amb l’única excepció del tipus d’injecció.  

 

Variació del corrent aplicat 

Anteriorment el corrent injectat era constant i igual al valor que corresponia a la ràtio de càrrega 

escollida. En aquest cas, però, la intensitat varia en relació al voltatge aplicat i els valors dels 

paràmetres del circuit equivalent, tal que:  

    
        

    
     

 (   
  
   

 (
 

    
 

 
    

)  
 (Eq.  105) 

 

FINAL DE CÀRREGA 

La càrrega de la bateria es dona per finalitzada un cop s’assoleixen les condicions de SoC=100%.  
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En aquest punt, abans d’iniciar la simulació de la descàrrega, es quantifica l’estat de salut, SoH, en 

tant per cent seguint l’equació (Eq.  106). 

         (  
               

  
 

 

   
)      

(Eq.  106) 

De manera que el SoH serà del 100% en l’inici de la vida útil (BoL), i anirà disminuint amb el pas dels 

cicles fins que s’assoleixi la condició d’EoL; moment on el SoH és del 0%.   

 

-Descàrrega de la bateria 

Es caracteritza per usar una ràtio constant de descàrrega 3C/2 (equivalent, en aquest estudi, a 4.2A) 

de manera que s’extreu tota l’energia disponible en l’interior de la bateria fins que s’arriba a les 

condicions de cut-off, definides pel fabricant amb el voltatge Vcut-off=3V.  

Mitjançant l’ús bucles i comptadors, en el programa de Matlab® es duu a terme la simulació de la 

descàrrega a l’igual que la càrrega; calculant, per cada segon, l’evolució dels paràmetres més 

rellevants.  

El primer d’ells és la disminució de càrrega emmagatzemada a la bateria, en Ah. Tenint en compte 

que l’interval temporal simulat en cada iteració és d’un segon (subíndex it), la càrrega perduda en 

cada segon, en Ah, es calcula de la mateixa manera que en la injecció d’energia de la càrrega, però 

amb signe contrari com indica l’(Eq.  107).  

       
  

     
 (Eq.  107) 

I la càrrega que realment conté acumulada (subíndex acum) la bateria és: 

       
          

     (Eq.  108) 

Càlcul de tensió V i corrent I: 

En la descàrrega tenim un corrent constant de sortida (de valor 4.2A, equivalent a la ràtio 3C/2) i una 

tensió fruit d’aquest tal que: 

                  (Eq.  109) 
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L’evolució del voltatge de càrrega V, que depèn dels paràmetres del circuit equivalent i el corrent 

injectat, varia de la mateixa manera que s’ha explicat en el tram CC de la càrrega, aquest cop restant 

el terme on hi apareix el corrent (atès que és de sortida, no d’entrada) com s’explicita en l’(Eq.  110).   

        
 

  

   

  
  

             (    
     

)  (   
  

        ) (Eq.  110) 

 

 

 

Generació de calor i balanç tèrmic. Generació d’entropia per Efecte Joule 

En la descàrrega s’ha decidit que no s’analitza la generació de calor, ni d’entropia ni l’augment de 

temperatura, per tal d’alleugerir el temps de simulació i centrar tots els  càlculs en la part rellevant 

d’aquest estudi, la càrrega.  

    

Càlcul del SoC: 

El mètode emprat en la càrrega en l’(Eq.  84), el Couloumb Counting, s’utilitza de la mateixa manera, 

restant aquest cop el terme del corrent.  Així, l’(Eq.  111) representa la disminució del SoC en la 

descàrrega de forma teòrica, i l’(Eq.  112) n’és l’adaptació al programa de Matlab®.  

   ( )             
∫  ( )

 

 

        

     
(Eq.  111) 

                 
       

        

     
(Eq.  112) 

Com és d’esperar, cal haver definit prèviament el SoCinicial (igual al 100%, condicions d’inici de 

descàrrega), la quantitat de càrrega extreta (acumulada) i la Cemm_màx.   

Així, en cada segon de la descàrrega es re-calcula el valor del SoC en referència a  l’energia que s’ha 

descarregat entre la màxima energia a extreure; per tal que el SoC variï sempre de 100% a 0%, 

independentment del cicle.   
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Variacions dels paràmetres presents en el circuit equivalent RΩ, RCT, C i Vo 

Els paràmetres del circuit equivalent varien de la mateixa manera que en la càrrega, en funció del SoC 

i dels cicles; aquest cop, però, sense afegir però la correcció per temperatura, atès que la 

temperatura de la bateria en la descàrrega es manté a 25ºC. 

Les equacions usades són les comentades anteriorment, de la (Eq.  92) a la (Eq.  97) pels elements de 

la impedància; i la (Eq.  101) pel cas de Vo. 

 

Termes energètics i econòmics  

L’anàlisi energètic durant la descàrrega es centra en quantificar l’energia extreta, per així comparar-la 

amb la consumida durant la càrrega .  

Tal i com s’ha explicat, l’extracció energètica d’aquest estudi és a corrent constant,  delimitada per la 

ràtio 3C/2 escollida, emmagatzemant-ne en cada segon la quantitat corresponent. En termes de 

càrrega [Ah], l’energia extreta en cada iteració s’identifica amb el Cit vist anteriorment, mentre que el 

total acumulat durant la descàrrega, amb el paràmetre Cacum_it. No obstant, per saber què impliquen 

exactament aquestes quantitats en termes energètics, en cada iteració cal calcular el producte del 

corrent  extret per la tensió amb què s’està duent a terme la descàrrega, de manera que s’obtingui la 

potència de descàrrega. Aquesta potència (en W) cal multiplicar-la per l’interval de temps d’estudi 

(en aquest cas, 1segon), per conèixer l’energia entregada en Wh.  

Els càlculs concrets, doncs, són: 

            
                        (Eq.  113) 

            
             

    
     

      
              

(Eq.  114) 

Del que se n’extreu, fent l’acumulat de cada segon que compon la descàrrega, l’energia  total 

descarregada de l’(Eq.  115); que en l’última iteració correspon a la quantitat total d’energia extreta 

tal i com indica l’(Eq.  116). 

                 
                    

             
 (Eq.  115) 

                            
                  

 (Eq.  116) 
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Tal i com s’ha explicat en el balanç econòmic de la càrrega, en la descàrrega es quantifiquen els 

beneficis derivats de la venda de l’energia extreta de la bateria. Aquests  guanys venen definits pel 

preu mostrat en la  Taula 8, de 0.06359318€/kWh, que correspon a la retribució que Som Energia 

ofereix als auto-consumidors que venen  excedents a la xarxa; un preu força inferior al de compra 

d’energia. 

Així, en cada descàrrega, suposant que és possible vendre la totalitat de l’energia extreta, el benefici 

obtingut de la venta d’aquesta es calcula amb el producte del total d’energia extreta (calculada en 

l’última iteració) pel preu citat, tal i com es mostra en l’(Eq.  117). 

                                  
                   (Eq.  117) 

 

FINAL DEL CICLE - Rendiments 

Un cop s’acaba el cicle de càrrega i posterior descàrrega, és a dir, s’injecta energia fins assolir el 

SoC=100% i, posteriorment, es descàrrega fins al SoC=0%; es procedeix a fer les ràtios del rendiment 

energètic i econòmic que serveixen per valorar l’eficiència del procés. 

El rendiment energètic es calcula amb el quocient de l’energia extreta durant la descàrrega entre la 

que s’ha consumit anteriorment per carregar la bateria, seguint l’(Eq.  118):    

                        
                

                  
    

 
                    

                   

     
(Eq.  118) 

Per la seva banda, el rendiment energètic mostra la relació entre el benefici obtingut per vendre 

l’energia extreta en la descàrrega, entre el cost que havia costat carregar-la. Cal recordar que en la 

venda es comptabilitza l’energia extreta (terme d’energia) mentre que en la compra també es 

requereix del pagament per potència consumida (formant el cost total el terme de potència i el 

d’energia). Per aquest motiu, és possible que el rendiment percentual obtingut sigui notòriament 

inferior a l’energètic.   

L’expressió del rendiment econòmic és, doncs, la mostrada en l’(Eq.  119). 
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(Eq.  119) 

 

 

3.2.2. Procediment pel mètode Beta 

El mètode Beta presentat en aquest estudi es basa en la distinció de dos trams de diferent tipus 

d’injecció d’energia: el primer a corrent constant (CC) i el segon a tensió constant (CV); pel que el 

procediment de càlcul considerat és el mateix que en el mètode tradicional CC-CV, sent la condició 

del canvi de fase (de CC a CV) el factor distintiu entre els dos mètodes. 

En l’anterior Figura 28 es mostrava el circuit equivalent del carregador i bateria pel mètode tradicional CC-CV, 

on les fletxes verdes indicaven la posició de l’interruptor segons si s’havia d’aplicar corrent o tensió constant; 

condició que venia definida per l’assoliment de la tensió llindar, tal i com s’ha explicat.  

 

En el cas del Mètode Beta, però, la condició de canvi de fase (del tram CC al tram CV) és definida a 

priori; escollint, mitjançant el paràmetre Beta, el SoC concret que ha de tenir la bateria per executar-

lo. D’aquesta manera, duent a terme un anàlisi variacional del paràmetre Beta, és a dir, simulant la 

càrrega per diferents punts de canvi de fase, és possible analitzar el comportament de la bateria i 

obtenir-ne una visió completa per tot el rang de SoCs.  

 

S’escull estudiar-ne els resultats per 9 punts, en intervals de 10 en 10, que són els de SoC: 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% i 90%; fent que la posició de l’interruptor es defineixi a priori en 

cadascun d’ells:  
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Figura 31. Circuit equivalent a la càrrega de bateria de liti amb el mètode Beta. (Font: Elaboració pròpia). 

 

3.3. Definició del final de la vida útil (EoL) 

En el cicle que la quantitat d’energia emmagatzemada assoleix les condicions, anteriorment 

explicades, del 80% de la Capacitat Inicial (Qo) i mostrades aquí en l’(Eq.  120).  

                
                            (Eq.  120) 

 

3.4. Definició dels escenaris estudiats 

S’ha decidit simular, mitjançant Matlab® i les especificacions explicades en aquest capítol, la totalitat 

de la vida útil de la bateria (cicles complets de càrrega i descàrrega) pel mètode tradicional CC-CV i el 

Mètode Beta en quatre escenaris cadascun; analitzant d’aquesta manera fins a quatre ràtios 

d’injecció d’energia en el tram inicial CC. 

Les ràtios escollides comporten un corrent d’injecció en la fase CC directament proporcional a la 

capacitat inicial de la bateria, seguint el criteri C-rate explicat en el marc teòric.  

Cal tenir en compte que el mètode Beta comporta, en si, l’anàlisi de 9 punts de canvi de fase 

diferents; pel que es pot considerar que s’estudia el comportament de fins a 36 escenaris distints pel 

mètode Beta, a més del 4 del mètode CC-CV.  
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4. Resultats   

Els resultats obtinguts de les simulacions mitjançant Matlab®, descrites en l’anterior capítol, es 

presenten a continuació. 

En primer lloc, es mostra la simulació de la bateria de liti usant el mètode de càrrega més usual en 

aquesta química, el CC-CV. Un cop vist el seu comportament, es presenten els resultats obtinguts de 

la metodologia proposada en aquest projecte i degudament detallada en el capítol 3 de procediment. 

Finalment, es comparen ambdós mètodes i se n’extreuen les conclusions pertinents.  

4.1. Mètode CC-CV 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, el mètode de càrrega CC-CV usual, de l’anglès Constant Current - 

Constant Voltage, es basa en la injecció d’energia de la font exterior cap a la bateria mitjançant dues 

fases diferenciades: la primera, aportant corrent constant fins a assolir el voltatge màxim, el qual és 

aplicat de manera constant en la segona fase.  

En el present apartat s’han estudiat les variacions del comportament de la bateria a l’injectar 

diferents intensitats en la fase de corrent constant.  D’aquesta manera, la finalitat és discernir sobre 

els efectes que produeix l’aplicació de càrregues més o menys agressives. 

S’ha vist en el marc teòric que la definició del corrent usat en la càrrega i descàrrega de bateries es 

duu a terme amb la classificació C-rate. Per a les simulacions d’aquest projecte s’han respectat les 

recomanacions del fabricant de la bateria estudiada,  el qual especifica que el rang òptim de C-rates a 

treballar és de C/2 fins 3C/2. Així, els resultats de les simulacions que es presenten a continuació són 

per les ràtios 1C, C/2 i 3C/2; a més del C/25, que en la bibliografia s’empra sovint com a representant 

de la càrrega més suau.  

El primer dels C-rates utilitzats en la fase CC és l’1C, corresponent a una intensitat de 2.8A atès que la 

capacitat nominal de la bateria en estudi és 2.8Ah.  Cal recordar, també, que la tensió màxima Vmàx a 

la que pot estar la cel·la en circuit obert és de 4.3V.  

4.1.1. Resultats pel C-rate = 1C. Càrrega i descàrrega. 

Per tal d’il·lustrar el comportament de la bateria, en termes de tensió i corrent, durant la càrrega amb 

un C-rate de 1C es presenta el gràfic de la Figura 32. En ell s’hi representa, en funció del SoC, el 

corrent (I) en l’eix d’ordenades primari, a més de la tensió en circuit obert de la cel·la (Voc) i la tensió 
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aplicada per la font (V), ambdues referenciades a l’eix d’ordenades secundari. En aquest primer cas 

els valors fan referència a la primera càrrega, el cicle 1. 

 
 

Figura 32. Perfil de I, V i Vo en funció del SoC, amb un rati de 1C pel mètode CC-CV. Cicle 1.  

(Font: Elaboració pròpia) 

Com es pot observar, la corba de corrent segueix el traçat desitjat: és constant fins que la tensió 

injectada per la font externa arriba al seu valor màxim, el qual manté fins a assolir el 100% de SoC. És 

destacable, també, que la davallada de corrent succeeix tan bon punt comença la fase CV, amb un 

SoC proper al 83%. Així, en l’últim tram de càrrega, el corrent d’entrada és molt inferior a l’inicial, 

augmentant poc a poc la càrrega emmagatzemada fins l’assoliment del 100% de SoC. 

 

És rellevant, per altra banda, veure aquestes mateixes magnituds en funció del temps, ja que la ràtio 

de càrrega emprada influencia notòriament en els seus perfils i, conseqüentment, en el temps final 

de càrrega de la bateria. En la Figura 33 es mostren els perfils de tensió i corrent en funció del temps 

en el cicle 1 (equivalents als vistos en funció del SoC en la Figura 32).  
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Figura 33. Perfil de I, V i Vo en funció del temps, amb una ràtio de 1C pel mètode CC-CV. Cicle 1. 

(Font: Elaboració pròpia) 

En aquesta primera simulació s’observa una curvatura del corrent més allargada en el temps en el 

tram CV, deguda a la baixa intensitat injectada en aquesta fase i conseqüent augment lent del SoC. 

Concretament, la primera fase (CC) té una durada de 3115 segons, mentre que la segona (CV) de 

2516s, resultant un temps total de càrrega de 5631s.  

D’aquesta manera, la càrrega completa de la bateria comporta una despesa de temps important en 

els estadis finals del SoC. Si s’observa el punt de canvi de fase es pot comprovar com han passat 

3115s dels 5631s totals; és a dir, amb el transcurs del 55,3% del temps total de càrrega s’ha assolit un 

83% del SoC (fase CC), mentre que per acabar d’omplir el 17% restant es necessita un 44,7% del 

temps total (fase CV). 

Aquest fet remarca la importància del temps en la càrrega. Sovint, per a carregar dispositius mòbils 

com smartphones o EVs, és poc útil assolir la càrrega completa de la bateria: arribar al SoC=100% pot 

no ser prioritari per l’usuari en multitud d’ocasions, fent que l’estat final de càrrega escollit sigui el 

que permeti l’autonomia justa del dispositiu.  
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-Entropia generada per Efecte Joule i evolució de la temperatura durant la càrrega 

L’entropia generada en la càrrega és referenciada a Qabs, aquella calor que serveix per fer augmentar 

la temperatura de la bateria. Tal i com s’ha explicat anteriorment, és diferent de la Qgen o la Qconv, 

dedicades a la calor total generada per Efecte Joule i la calor que es desprèn mitjançant convecció, 

respectivament. Totes tres estan relacionades en el balanç tèrmic de l’(Eq.  77). 

La representació d’aquestres tres magnituds es mostra en la Figura 34, també en funció del SoC i en 

funció del temps: 

 

Figura 34. Representació del balanç tèrmic en la càrrega. CC-CV i ràtio 1C.  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Tal i com s’observa, la generació de calor per Efecte Joule (Qgen) és superior en l’inici de la càrrega, 

mantenint-se quasi constant en tot el primer tram de càrrega, atès que depèn del corrent i les 

resistències equivalents (el corrent roman constant en tot el primer tram i les resistències 

disminueixen lleugerament en el primer tram). Un cop en el tram CV, però, la generació de calor cau 

de la mateixa manera que ho fa la intensitat de càrrega, fins a un punt on és quasi inexistent. Per 

altra banda, la calor despresa per convecció augmenta en valor absolut durant el CC (és negativa 

perquè surt del sistema). Cal recordar que la convecció es comptabilitza mitjançant la diferència de 

temperatura entre la bateria i l’exterior (fixada com a font tèrmica a 25ºC); així que, a mesura que es 

va generant calor Qgen, la temperatura de la bateria augmenta, fent que l’energia despresa a l’exterior 

Qconv també sigui major. Finalment, l’energia que roman i escalfa la bateria és la diferència de les dues 

anteriors: Qacum.  

 

Durant la primera fase de la càrrega (CC) la calor generada és superior a la despresa per convecció, 

resultant així una calor acumulada positiva (augment de la temperatura de la bateria), com es mostra 

en l’(Eq.  121). 

|    |  |     |                                               (Eq.  121) 

Un cop s’assoleix el canvi de fase (CV), però, la calor generada cau notòriament de manera que arriba 

un punt on la convecció provoca que es desprengui més calor que no pas la que es genera, fent que 

la temperatura de la bateria disminueixi; seguint l’expressió de l’(Eq.  122). 

|    |  |     |                                                  (Eq.  122) 

Aquest punt on comença a refredar-se la bateria correspon, en la Figura 34 anterior, a la intersecció 

de Qacum amb l’eix horitzontal (Q=0), un cop transcorreguts 3200s i amb un SoC del 85%.   

 

Pel que fa a l’evolució de la temperatura de la cel·la durant el primer cicle, relacionada amb el balanç 

tèrmic mostrat anteriorment, es presenta en la Figura 35. En ella s’observa clarament el comentat 

anteriorment: la temperatura de la bateria augmenta durant la fase CC i comença a disminuir un cop 

entrats en CV, quan |Qconv| és superior a |Qgen|. 
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Figura 35. Evolució de la temperatura de la bateria durant la càrrega. CC-CV i ràtio 1C. 

(Font: Elaboració pròpia) 

Es pot veure com la bateria inicia la càrrega a 25ºC i comença a escalfar-se fins arribar als 42.2 ºC 

quan el SoC és del 85%. A partir d’aquest punt es refreda, acabant la càrrega (SoC=100%) amb 32.2 

ºC.  

 

L’entropia S experimentada per la bateria durant la càrrega, doncs, és la relació entre la Qabs  i la 

temperatura de la bateria en cada instant de temps (Tbat).  A continuació, en la Figura 36, se’n mostra 

el perfil durant el primer cicle de càrrega:  
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Figura 36. Perfil de S en funció del SoC i el temps, amb una ràtio de 1C pel mètode CC-CV. Cicle 1. 

(Font: Elaboració pròpia) 

 

Tal i com era d’esperar, l’entropia és positiva en el CC i en l’inici del CV, fins que la generació d’energia 

es redueix el suficient per ser inferior a la calor despresa a l’exterior, a causa de la disminució del 

corrent de càrrega.  
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-Descàrrega 

Com s’ha explicat en el procediment, en cadascun dels cicles es practica la mateixa descàrrega a 

corrent constant, concretament amb una ràtio força exigent (3C/2 equivalent a 4.2A). A continuació 

es mostra, en la Figura 37, el comportament de V, Vo i I en funció del SoC i del temps durant la 

descàrrega. 

 

 

Figura 37. Perfil de I, V i Vo en funció del SoC i el temps, en la descàrrega. Cicle 1 CC-CV. 

(Font: Elaboració pròpia) 

Efectivament, el SoC de la bateria disminueix del 100% a 0% amb una corba de tensió similar a la de 

càrrega, però en sentit contrari: a mesura que la bateria es descarrega a corrent constant, la seva 

tensió i la tensió entregada a la sortida van disminuint. Les condicions de cutt-off voltage, valor mínim 

de tensió que pot tenir la bateria en circuit obert (en la bateria emprada, fixada a 3V), no s’assoleixen 

en cap cas. Cal recordar que el procediment de descàrrega, a l’igual que el de càrrega,  va guiat pel 
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mètode Coulomb Counting, explicat en el procediment. Així doncs els resultats de la simulació 

mostren com, efectivament, durant la descàrrega va disminuint el SoC fins assolir el 0% sense que VOC 

estigui per sota dels 3V límit en cap moment. 

Pel que fa a la representació temporal, es pot afirmar que en aquest cas tampoc es mostren 

diferències significatives amb la representació de l’estat de càrrega.  És important notar que el temps 

total de descàrrega completa es troba entorn els 2400 segons. 

Atès que la ràtio de descàrrega al llarg de l’estudi és sempre de 3C/2, les corbes de tensió i corrent 

tindran el mateix perfil, independentment de la ràtio usada durant la càrrega; per aquest motiu, no 

es mostraran si no és que presenten algun fet rellevant. 

 

-Variació amb l’envelliment 

Dins de la mateixa ràtio, es pot afirmar que els perfils de tensió i corrent no varien significativament 

en relació amb el cicle en què es mesuren. En la Figura 38 es mostren (esquerra) els mateixos 

paràmetres que en la Figura 32, aquest cop acompanyats (dreta) dels presos en l’últim cicle de la vida 

útil, el cicle 345.  

 

Figura 38. Perfil de I, V i Vo en funció del SoC, amb una ràtio de 1C pel mètode CC-CV.  

Cicle 1 (esquerra) Cicle 345 (dreta). (Font: Elaboració pròpia) 

D’aquesta manera, s’ha demostrat que la corba no sofreix canvis significatius si s’extreu del principi o 

del final de la vida útil de la bateria: es pot afirmar que el perfil de corrent en el mètode CC-CV 

tradicional és quasi idèntic tant en l’inici com al final de la vida útil de la bateria. No obstant això, és 
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important remarcar que el punt de canvi de fase (de CC a CV) s’ha traslladat cap a l’esquerra: en 

l’últim cicle, s’arriba al llindar dels 4.3V després de carregar la bateria durant 2349s, instant on el SoC 

és de 77.4% (en el primer cicle aquest punt era). Així, la càrrega completa en l’últim cicle dura menys 

(5182s enfront els 5631s inicials) ja que la càrrega a emmagatzemar és inferior, hi ha pèrdua de 

capacitat.  

L’avançament del punt de canvi de fase és degut sobretot a la variació de RΩ, RCT i C, paràmetres que 

conformen les equacions de tensió i intensitat. La majoria de paràmetres varien a mesura que 

s’utilitza la bateria, perquè les condicions de treball canvien amb l’envelliment. A continuació es 

pretén mostrar i justificar aquestes variacions per tal de comprendre a fons el funcionament de la 

bateria.  

Per una banda, és important demostrar la pèrdua de capacitat (Capacity Loss) que sofreix la bateria al 

llarg de la seva vida útil. A continuació, en la Figura 39, es mostra els valors de la càrrega 

emmagatzemada (Ah) en cada cicle de la vida útil; a més de la disminució del temps de càrrega 

associada a aquesta pèrdua, un dels aspectes clau en la optimització de la càrrega de bateries 

 

Figura 39. Pèrdua de capacitat i temps de càrrega amb una ràtio de 1C pel mètode CC-CV.  

(Font: Elaboració pròpia) 

En l’inici, anomenat BoL (Beginning of Lifetime), la bateria és capaç d’emmagatzemar 2.8Ah; capacitat 

que va minvant fins a assolir el criteri de EoL (End of Lifetime) establert: es considera que la bateria ha 

arribat al final de la seva vida útil quan la capacitat emmagatzemada en una càrrega completa és el 

80% de la capacitat inicial (en aquest cas, doncs, 2.24Ah). En el gràfic anterior són fàcilment 
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identificables aquests dos punts: en l’inici s’hi emmagatzemen 2.8Ah i, al cap de 345 cicles, 2.24Ah. El 

perfil seguit per aquesta pèrdua de capacitat és quasi lineal atès que estava definida com una 

regressió lineal en les dades extretes dels experiments fets a (1). 

Pel que fa al temps de càrrega,  es pot apreciar la dependència amb la pèrdua de capacitat: segueix 

un perfil molt similar, amb una petita variació entre els 50 i 150 cicles; on la corba té un pendent 

inferior que demostra un empitjorament del temps de càrrega. Cal tenir en compte que l’energia a 

emmagatzemar es redueix quasi linealment de manera que si el temps de càrrega en aquest tram 

(50-150 cicles) s’estabilitza, vol dir que triga un temps similar a injectar cada cop menys energia. En 

els cicles posteriors fins al final de càrrega el pendent torna a ser similar al de l’energia 

emmagatzemada. Un altre dels aspectes clau a comparar és el balanç tèrmic. En la Figura 40 es 

mostren les Qgen, Qconv i Qacum graficades anteriorment en la Figura 34, en el primer i últim cicle (BoL i 

EoL, respectivament).  

 

Figura 40. Representació del balanç tèrmic en la càrrega. BoL vs EoL. CC-CV i ràtio 1C.  

(Font: Elaboració pròpia) 
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En destaquen dos aspectes: en primer lloc, l’avançament del canvi de fase. En les corbes de EoL, 

representades per cercles, el canvi de fase (CC-CV) és abans que en les corbes de BoL, tal i com 

s’havia interpretat en la Figura 38. Per altra banda, és important notar que, de manera general, les 

corbes de EoL es troben per sobre de les BoL; atès que l’envelliment de les resistències (augmentant 

el seu valor òhmic, tal i com s’ha comentat en el procediment) provoca un despreniment de calor per 

Efecte Joule superior.  

Aquest despreniment de calor superior provoca una augment de temperatura també major. En la 

Figura 41 es demostra, tot comparant la corba de temperatura inicial amb la de EoL.  

 

Figura 41. Perfil de T durant la càrrega. BoL vs EoL. CC-CV i ràtio 1C. (Font: Elaboració pròpia). 

Efectivament, el pic de temperatura de EoL també es troba desplaçat a l’esquerra i amb un valor 

superior al de BoL: en la primera càrrega la màxima temperatura assolida era de 42.2ºC, mentre que 
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en l’última es troba fregant els 45ºC. Pel que fa a la temperatura al final de càrrega, però, la 

diferència és molt més petita, un valor tèrmic de 32.2ºC en BoL i de 32.6ºC en EoL.  

És comprensible si s’observa la Figura 40, on es veu que la Qacum al final de la càrrega en BoL i EoL és 

molt similar. En els últims compassos de la càrrega l’energia generada en tots dos casos és molt 

petita a causa dels baixos corrents injectats, provocant un despreniment calorífic similar.  

 

Veient els perfils de temperatura i calor generada, el comportament de l’entropia per efecte Joule 

durant la càrrega concorda amb el dela Figura 42, on l’entropia generada per la càrrega en EoL és 

superior a la de BoL i el pas a valors negatius (quan es refreda la bateria) és abans: 

 

Figura 42. Perfil de T durant la càrrega. BoL vs EoL. CC-CV i ràtio 1C. (Font: Elaboració pròpia) 

Pel que fa a la descàrrega s’ha de tenir en compte que es duu a terme a corrent constant al llarg de 

tota la vida útil de la bateria, fent que el perfil de tensió i intensitat sigui sempre el mateix. L’únic 
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aspecte que varia és l’energia a descarregar: com que, a mesura que avancen els cicles, cada cop se 

n’emmagatzema menys (Capacity Loss), també se’n pot lliurar menys; fent que el temps de 

descàrrega també vagi disminuint.  

 

-Rendiment energètic 

Una relació a la que cal posar atenció és la que quantifica el rendiment de la bateria, fent balanç 

entre l’energia que entra a la bateria en la càrrega (Energia injectada) i la que en surt en la descàrrega 

(Energia extreta); com s’expressa en l’(Eq.  118). 

El resultat obtingut en aquest quocient ajuda a comprendre la pèrdua d’energia en els dos processos: 

primer en la injecció d’energia de la càrrega i, posteriorment, en l’extracció de la descàrrega.  

El gràfic que mostra l’evolució del rendiment energètic amb els cicles es mostra a la Figura 43. 

 

Figura 43. Evolució amb els cicles del rendiment energètic. CC-CV i ràtio 1C.  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Aquest gràfic, de la Figura 43, és el que més ajuda a entendre l’efecte de l’envelliment: la caiguda de 

l’eficiència de la cel·la al llarg dels cicles és a causa de les irreversibilitats generades al llarg dels cicles. 

Cal notar però que la caiguda de rendiment és minsa, tot just d’un 2% (del 91.51% en l’inici fins al 

89.55% final). Fent-ne una regressió lineal, de fet, s’extreu que la disminució de l’eficiència és d’un -

0.0057%/cicle. 

 

-Balanç econòmic 

En el balanç econòmic cal tenir en compte la compra i venda d’energia a la xarxa. Tal i com s’ha 

explicat anteriorment, s’han pres les condicions reals de contractació elèctrica per part de Som 

Energia. S’ha estimat que la compra es duu a terme amb un contracte amb discriminació horària, en 

el període súper-vall (més barat), i s’obtenen les retribucions fixades per l’empresa en la venda. Cal 

tenir en compte, a més, els costos associats a la potència contractada, que serà en relació al pic de 

potència emprat en cada càrrega. En la Taula 8 se’n mostraven els preus concrets. 

 

En la Figura 44 es mostren conjuntament els costos totals per la càrrega, desglossats en energia i 

potència, i els beneficis per la venda d’energia en la descàrrega. El terme de potència resulta constant 

en tota la vida útil de la bateria atès que la potència pic de cada cicle resulta sempre la mateixa 

(12.04W). El terme d’energia, en canvi, va disminuint a causa de la Capacity Loss: cada cop es pot 

injectar menys energia, pel que el cost de la seva compra és menor.  

És interessant, a més,  veure que l’envelliment provoca un sobre-cost que no s’aprecia gaire 

clarament en la Figura 44; fet que requereix de la representació d’un nou paràmetre: el rendiment 

econòmic. Aquest és el que s’ha extret de (28) i s’ha explicat degudament en el procediment anterior. 

L’equació que en determina el seu valor, per la seva part, s’ha expressat en l’(Eq.  119). 
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Figura 44. Costos de càrrega i beneficis per descàrrega. CC-CV i ràtio 1C.  

[Font: Elaboració pròpia] 

A més, l’evolució al llarg dels cicles d’aquest paràmetre es representa en la Figura 45. 

És destacable veure’n, a més del perfil quasi lineal que segueix, els valors amb què es mou al llarg de 

tota la vida útil de la bateria. En comparació amb el rendiment energètic mostrat en la Figura 43, on 

es quantificava la relació entre la injecció i extracció d’energia, obtenint així una valors entorn al 90%; 

en el cas del rendiment econòmic es treballa entorn el 23-27%, molt més baix.  

El factor que provoca aquesta diferència és el preu de l’energia i la seva aplicació a l’usuari 

consumidor-productor. El preu de compra del terme energètic (0.07818987 €/kWh) és superior al de 

venda (0.06359318 €/kWh) i, a més, a la compra s’hi ha d’afegir el terme de potència (0.13220231 

€/kW per dia). En aquest sentit, sembla que la legislació actual no facilita gaire la producció per 

autoconsum i la venda d’excedents d’energia. El preu de venda podria ser més ajustat al de compra, 

a més de tenir en compte també el terme de potència amb que s’injecta energia a la xarxa, per tal 

d’incentivar a l’auto-producció d’energia.  
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Figura 45. Evolució amb els cicles del rendiment econòmic. CC-CV i ràtio 1C.  

[Font: Elaboració pròpia] 

Cal comentar que la disminució del percentatge d’eficiència en termes econòmics al llarg dels cicles 

és superior als merament energètics. En aquest cas, el pendent de la Figura 45 mostra una davallada 

del -0.011%/cicle. 

Finalment, és necessari tenir en compte el preu de la bateria concreta que s’usa en l’estudi, de 2.5€, 

per acabar de ser conscients realment de les magnituds econòmiques amb les que es treballen. Com 

es veu en la Figura 44, el cost de carregar la bateria ronda, al llarg de la vida útil, els 0.0025€, mentre 

que el benefici obtingut per la venda és, en el millor dels casos, de 0.00068€. Partint de la posició que 

el cost de compra d’energia per la càrrega de la bateria és superior al retribuït durant la venda, ja es 

suposava que aquest no seria un negoci viable; en tant que sempre és més car carregar la bateria que 

no pas el guany obtingut per vendre l’energia de la descàrrega. El que cal observar aquí, a més, és 

que el cost de la bateria és molt superior al benefici obtingut per la venda, impossibilitant així cap 

mena d’amortització.  

Cal recordar que els preus usats per a la venda d’energia són els que SomEnergia retribueix per a la 

venda d’excedents a xarxa. Com la resta de comercialitzadores, aquest benefici està enfocat a 

l’autoconsum fotovoltaic. És necessari, doncs, la creació d’una retribució específica per la venda 
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d’energia provinent de la pràctica vehicle-to-grid; segurament a un preu més elevat que el de 

l’autoconsum fotovoltaic, atès que per a carregar la bateria s’ha hagut de comprar energia de la xarxa 

(i per a la producció fotovoltaica,  no). 

 

4.1.2. Variació del C-rate 

Fins ara, els resultats obtinguts corresponien a una entrada de corrent en la fase CC de 2.8A, 

l’equivalent a usar la ràtio 1C. A continuació, es mostrarà el comportament de la bateria durant la 

seva vida útil usant diferents ràtios de càrrega en la primera fase, de manera que es podrà valorar 

l’efecte d’aplicar ràtios més o menys agressives de càrrega. 

Primerament s’assaja una ràtio més exigent, la 3C/2, corresponent a un corrent de 4.2A a la fase CC. 

Després, una de més suau, la C/2, de 1.4A i, finalment, se n’estudia una d’extra-suau, la C/25, que 

equival a un corrent de 0.112A. En tots els casos es mostraran els perfils de tensió i corrent 

particulars, a més del balanç de les Q. No obstant, la resta de paràmetres (com l’evolució de la 

temperatura i l’entropia durant la càrrega, el rendiment energètic o econòmic) es grafiquen 

conjuntament, per tal de fer-ne més fàcil la comparació. 

 

-Ràtio 3C/2  

El primer dels gràfics mostrats fa referència a l’evolució de corrent, voltatge de la bateria i voltatge 

injectat. En la Figura 46, doncs, es mostra l’equivalent a la Figura 32 i Figura 33: la representació 

d’aquestes tres magnituds depenent del temps i del SoC, en el primer cicle de càrrega. D’aquesta 

manera es pot comprovar com la càrrega és més agressiva que no pas l’anterior; es manté el corrent 

4.2A durant la primera fase i, en un SoC de76.83% (al cap de transcórrer 1974s), es passa a la fase CV, 

on la intensitat va minvant fins assolir valors propers al 0. Així, es pot comprovar en la primera gràfica 

que els últims estadis de càrrega (SoC elevat) comporten una despesa de temps superior a la de 

l’inici. També és rellevant veure que el temps total de la càrrega, 4511s, disminueix respecte la ràtio 

1C, que era de 5631s. Caldrà veure si aquesta reducció del temps de càrrega, provocada per una 

injecció superior de corrent, comporta majors pèrdues.  
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Figura 46. Perfil de I, V i Vo en funció del temps i SoC, amb una ràtio de 3C/2 pel mètode CC-CV. Cicle 1. [Font: 

Elaboració pròpia] 

Pel que fa al balanç tèrmic, el comportament és similar a la ràtio 1C: la bateria s’escalfa ràpidament 

en l’inici de la càrrega, ja que és quan hi ha un corrent elevat i poca convecció, fins assolir la 

temperatura màxima, punt a partir del qual comença a refredar-se.  

Tal i com era d’esperar, el despreniment de calor per efecte Joule i l’augment de temperatura és 

superior com més elevada és la ràtio. En aquest cas, la temperatura pic assolida en el primer cicle 

(BoL) és de 55.5ºC (Figura  47, línia contínua), contra els 42.2ºC de la ràtio 1C (Figura 41). En el final 

de la vida útil (EoL) les diferències entre les ràtios es mantenen: 44.9ºC per 1C i 58.2ºC per 3C/2. 
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Figura 47. Perfil de la temperatura pel mètode CC-CV. BoL i Ràtio=3C/2.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

A continuació en la Figura 48 es mostren les gràfiques del balanç de calor per il·lustrar més clarament 

aquest fet; sent les gràfiques anàlogues a les representades en la Figura 34. 

S’hi aprecia un augment de la calor generada (i conseqüentment de la temperatura, tal i com es 

mostrarà més endavant) ve donat per la utilització d’un corrent més elevat que provoca un efecte 

Joule més pronunciat. Per altra banda, a més, cal esmentar que no es distingeixen diferències 

significatives entre la primera (BoL) i última (EoL) càrrega de la vida útil de la bateria; més enllà d’un 

desplaçament cap amunt (pèrdues majors) i a l’esquerra (càrrega més curta) de les corbes.  
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Figura 48. Representació del balanç tèrmic en la càrrega. BoL vs EoL. CC-CV i ràtio 3C/2.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

 

-Ràtio C/2  

Pel que fa a la ràtio C/2, es mostra també la corba de V, Vo i I al llarg del temps i el SoC, pel primer 

cicle de càrrega, en la Figura 49. El corrent usat en la primera fase (1.4A) és clarament inferior al de 

les altres dues ràtios, fent que la corba d’intensitat resulti molt més suau. Pel que fa al temps de 

càrrega, cal especificar que la primera fase dura 6638s, equivalent a un SoC del 90.42%, mentre que 

la càrrega completa (SoC=100%) s’assoleix al cap de 8190s; sent una càrrega visiblement més lenta 

que les anteriors.  
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Figura 49. Perfil de I, V i Vo en funció del temps i SoC, amb una ràtio de C/2 pel mètode CC-CV. Cicle 1.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

Pel que fa al balanç tèrmic, referent a la calor generada, la transmesa per convecció a l’aire i la calor 

absorbida per la bateria (culpable de l’augment de T de la bateria), es mostra en la Figura 50. De la 

mateixa manera que en els dos casos anteriors, les corbes positives (calor generada i calor 

acumulada) comencen en el seu punt més àlgid atès que la convecció encara no té protagonisme (no 

hi ha diferència de temperatura entre interior i exterior de la bateria). Cal tenir en compte, però, que 

els valors assolits són més petits que en els casos anteriors: l’eix vertical té es veu reduït un ordre 10 

respecte la ràtio 3C/2.  
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Ara bé, a mesura que transcorre la càrrega, el gradient de temperatura augmenta, fent que la 

convecció prengui més protagonisme; fins al punt on la seva contribució és superior a la calor 

generada, provocant que la bateria es refredi. L’efecte de l’envelliment és equivalent, també, a la 

resta de casos: l’últim cicle de la càrrega és més curt i es desprèn més energia que en el primer.  

 

 

Figura 50. Representació del balanç tèrmic en la càrrega. BoL vs EoL. CC-CV i ràtio C/2.  

[Font: Elaboració pròpia] 

A continuació, per agilitzar la comparació i anàlisi de les ràtios de càrrega, s’opta per agrupar les 

corbes de temperatura, entropia, rendiment energètic i econòmic de 1C, 3C/2 i C/2 (de color vermell, 

magenta i blau, respectivament). 

 

 

-Evolució de la temperatura de la bateria (Tbat) 

Com era d’esperar, a priori i després de veure el balanç calorífic, la temperatura de la bateria creix de 

la mà de l’augment de la ràtio usada, sent també més alta en EoL que en BoL, tal i com mostra la 

Taula 9:  
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Taula 9. Punt de la temperatura màxima assolida durant la càrrega, segons la ràtio, en BoL i EoL.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

La utilització de corrents més elevats genera una dissipació per Efecte Joule superior, fent que la 

temperatura creixi. Per ampliar la informació vista en la  

Taula 9, en les  Figura 51 i Figura 52 es poden els perfils concrets seguits per les 3 ràtios, i  comprovar 

altra vegada l’estreta relació entre l’augment de corrent i la disminució dels temps de càrrega: en la 

segona gràfica, amb el temps en l’eix horitzontal, s’observa com a l’augmentar la ràtio de càrrega 

s’obté un pic més elevat i més d’hora; mentre que amb ràtios inferiors la corba és molt més plana i 

allargada en el temps. En tots els casos el pic de corrent es troba al final de la fase CC, a partir de la 

qual comença a disminuir, al igual que el corrent, en la fase CV. 

 

 

Figura 51. Evolució de la temperatura de la bateria amb el SoC durant la càrrega. CC-CV i ràtios 1C, 3C/2 i C/2. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 
Temperatura màxima de la bateria durant la càrrega 

 
BoL EoL 

 
C/2 1C 3C/2 C/2 1C 3C/2 

SoC 91.02% 85.14% 83.14% 88.92% 83.37% 80.73% 

t 6733s 3218s 2144s 5281s 2512s 1741s 

Tpic 30.51 ºC 42.2 ºC 55.55 ºC 31.78ºC 44.6 ºC 58.2 ºC 
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Figura 52. Evolució de la temperatura de la bateria amb el temps durant la càrrega. CC-CV i ràtios 1C, 3C/2 i C/2. 

[Font: Elaboració pròpia 

 

-Evolució de l’entropia per Efecte Joule generada en la càrrega 

Amb els gràfics vistos anteriorment podem afirmar una de les hipòtesis inicials: com més elevat és la 

ràtio de càrrega, menys es triga a carregar la bateria però majors són les pèrdues. L’entropia 

generada, en les Figura 53 i Figura 54, ens ajudarà a corroborar-ho: com més elevada és la ràtio, més 

elevada n’és l’entropia generada, seguint en tots tres casos un perfil similar. 

 

Figura 53. Evolució de l’entropia amb el SoC durant la càrrega. CC-CV i ràtios 1C, 3C/2 i C/2.  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 54. Evolució de l’entropia amb el temps durant la càrrega. CC-CV i ràtios 1C, 3C/2 i C/2.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

A continuació es mostraran, també amb totes tres ràtios agrupats, els rendiments energètics i 

econòmics en la càrrega de la bateria al llarg de la seva vida útil.  

 

-Rendiment energètic 

La Figura 55 mostra el que esperàvem respecte el rendiment energètic depenent de les ràtios de 

càrrega en la fase CC: com més elevat és el corrent injectat, menys eficient resulta la càrrega 

(reducció del quocient entre l’energia extreta de la bateria i la consumida per carregar-la).  

És interessant, també, comentar que el pendent amb què disminueix l’eficiència al llarg dels cicles és 

molt similar per totes tres ràtios, sense que hi hagi una caiguda del rendiment més pronunciada amb 

la introducció de corrents superiors. 

 

Tal i com s’ha comentat en nombroses ocasions, però, el handicap d’usar ràtios menys agressives 

(corrents inferiors) és l’allargament del temps de càrrega. Per ser conscients del que comporta, es 

mostra en la Taula 10 el recull de temps de càrrega (desglossats per fases i el total) per les tres ràtios. 
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Figura 55. Evolució amb els cicles del rendiment energètic. CC-CV i ràtios 1C, 3C/2 i C/2.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 
Temps de càrrega 

 
C/2 1C 3C/2 

Fase CC 6629 3115 1975 

SoC associat 90.53% 82.65% 76.83% 

Fase CV 1561 2516 2536 

SoC associat 9.47% 17.35% 23.17% 

Total 8190 5631 4511 

SoC associat 100% 100% 100% 

Taula 10. Recull dels temps de càrrega en BoL. [Font: Elaboració pròpia] 

Cal tenir en compte que, en el mètode tradicional CC-CV, la condició pel canvi de tram és la tensió 

amb què es carrega la bateria. Un cop assolida la Vmàx (en aquest cas, 4.3V) l’aplicació de la tensió de 

flotació en la fase CV serveix per acabar d’omplir la capacitat total de la bateria.  És interessant, 
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doncs, veure com un corrent elevat provoca que la tensió llindar s’assoleixi més ràpidament, sense 

que s’hagi carregat tant la bateria.  

Per exemple amb la ràtio 3C/2 (corrent de 4.2A) s’entra en fase CV quan el SoC és del 76.83%, mentre 

que en el cas del C/2 (corrent de 1.4A) s’arriba als 90.53%. Així, els últims compassos de les càrregues 

(fase CV) són els que més temps necessiten en relació; atès que, al fixar la tensió, el corrent injectat 

va disminuint notòriament.  

Resulta indispensable, a l’hora de càrrega la bateria amb una ràtio determinada, conèixer la relació 

del temps de càrrega amb el rendiment: és cert que una ràtio més suau com la C/2 és més eficient (el 

voltant d’un 4% si es compara amb 1C), però acaba necessitant fins a 2559s més per a la càrrega 

completa (entorn del 45% més).  

Per acabar de veure bé aquesta relació i la importància del temps que es necessita per a carregar les 

bateries de liti segons la ràtio, s’elabora el següent gràfic en la Figura 56, on hi ha representats 

mitjançant boles els valors en l’inici de la vida útil (BoL) i amb rombes el final (EoL).  

Tant per BoL com per EoL, els tres punts representen les ràtios analitzats en aquest estudi, amb el 

color que s’ha emprat en altres gràfiques. És visible, a primer cop d’ull, com els temps de càrrega en 

EoL són més curts que en BoL, atès que hi ha pèrdua de capacitat: al final de la vida útil la càrrega és 

més curta perquè es pot emmagatzemar menys energia: 

 

 

Figura 56. Relació entre el corrent i el temps de càrrega. BoL i EoL. Blau=C/2, Vermell=1C i Rosa=3C/2. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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La regressió, calculada per Excel, mostra que en  ambdós moments de la vida útil (BoL i EoL) la relació 

entre el temps de càrrega i el corrent emprat és descrita per les equacions (Eq.  123) i (Eq.  124): 

 

                                    (Eq.  123) 

                                   (Eq.  124) 

 

Així, amb aquestes equació es podria estimar el temps de càrrega de la bateria, tenint en compte si 

es troba a l’inici o al final de la seva vida útil. 

L’ús de corrents diferents té conseqüències en el rendiment, el temps i, presumiblement, en 

l’envelliment de la bateria. En aquest estudi concret l’envelliment s’ha fixat, en tant que els cicles 

simulats són sempre els mateixos per totes les ràtios (la pèrdua de capacitat de la bateria està fixada 

per les dades (1), i és igual en tots els escenaris). No obstant es creu que l’ús de corrents elevats 

redueix la vida útil de la bateria, fet que seria interessant d’analitzar en estudis futurs. 

 

 

-Rendiment econòmic 

De la mateixa manera que l’energètic, el rendiment econòmic es veu clarament condicionat pel 

corrent injectat en la càrrega, sent més favorable la càrrega amb corrents suaus.  

En aquest cas la diferència entre ràtios és major, sent la C/2 una mitjana de 15% i 20% més econòmic 

que les 1C i 3C/2, respectivament. Aquest fet és degut a que el pic de potència augmenta de forma 

no-lineal amb el corrent: l’augment de la intensitat injectada provoca un augment encara major de la 

potència; que fa encarir el cost de la càrrega, amb el terme de potència.  

Anteriorment s’ha comentat que bons indicadors per l’elecció del tipus de càrrega a emprar són el 

temps i l’eficiència energètica associada a ella. Un cop vist el rendiment econòmic de les ràtios 

estudiades es pot concloure que aquest és també un factor determinant a l’hora d’escollir la càrrega.  

Una ràtio agressiva redueix el temps de càrrega però n’augmenta el cost, mentre que una de suau tot 

el contrari: n’augmenta el temps però resulta més eficient i, conseqüentment, més barat.  
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Figura 57. Evolució del rendiment energètic segons la ràtio de càrrega. 

(Font: Elaboració pròpia) 

·Ràtio C/25 

S’ha decidit mostrar els resultats de la ràtio C/25 completament a part dels altres tres (1C, C/2 i 3C/2) 

ja que és una ràtio que no és viable d’usar en la realitat (tan sols s’empra en estudis al laboratori). Les 

corbes obtingudes són molt més allargades i extremades (càrrega molt lenta) en comparació amb les 

altres ràtios, impossibilitant l’agrupació de la C/25 amb les demés. Primerament es mostra el perfil 

que segueixen I, V i VOC, en relació al temps i el SoC en la Figura 58:  
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Figura 58. Perfil de I, V i Vo en funció del SoC, amb una ràtio de C/25 pel mètode CC-CV. Cicle 1.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

En aquest cas el perfil de corrent és constant ja que no es passa de fase: la intensitat és tan baixa que 

el voltatge augmenta lentament i no hi ha canvi de fase, la càrrega completa es fa en CC. Cal 

puntualitzar que la ràtio C/25 s’associa a un corrent de 0.04 A. Per altra banda, és remarcable 

comentar que amb l’ús d’intensitats de càrrega tan baixes no és rellevant la representació del SoC i 

del temps per separat: només hi ha una fase (CC), constant en tota la càrrega, que fa que les 

representacions temporals i en funció del SoC quedin igual. Per aquest motiu, s’ha optat en aquest 

apartat per només mostrar-ne la dependència amb el SoC. 
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És important esmentar que en tota la vida útil la descàrrega s’ha seguit fent com en les ràtios vistes 

anteriorment: a corrent constant i igual a 4.2A. La seva representació s’omet atès que és igual que en 

les demés ràtios.  

 

-Entropia generada per Efecte Joule i evolució de la temperatura durant la càrrega 

Com es mostra en la Figura 59, el perfil de l’entropia generada per efecte Joule és ben diferent a les 

ràtios usuals de càrrega.  

 

 

Figura 59. Perfil de S en funció del SoC i el temps, amb una ràtio de C/25 pel mètode CC-CV. Cicle 1.   

[Font: Elaboració pròpia] 

 

El baix valor de la intensitat injectada genera molt poc efecte Joule, fent que ni l’entropia ni 

l’augment temperatura generades siguin rellevants. 

De fet a continuació s’ensenya, en la Figura 60, el balanç de les Q rellevants per la càrrega (Qgen, Qconv i 

Qacum) totes tres amb perfils més suaus, amb valors meridianament més baixos (de potència 10-7, 

quan amb les altres ràtios teníem tres ordres de magnitud més, al voltant del 10-4).  
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Figura 60. Evolució de l’entropia i la temperatura durant la càrrega. CC-CV. C/25. 

[Font: Elaboració pròpia] 

El més remarcable d’aquest assaig és, segurament, que el comportament tèrmic de la bateria és igual 

que amb les altres ràtios, assolint un pic de temperatura i després refredant-se, de manera molt 

lleugera. La variació de temperatura soferta per la bateria és molt petita, tan sols de 0.04ºC 

aproximadament, tal i com es podrà veure en la següent Figura 61. 

 

-Variació amb l’envelliment 

Pel que fa al comportament de la bateria amb l’envelliment, es pot afirmar que els perfils seguits per 

la majoria de paràmetres són idèntics en la primera i última càrrega; tan sols desplaçats 

lleugerament. En la Figura 61 es mostra, per exemple, com és el perfil de la Tbat en el primer i últim 

cicle de càrrega. La variació dels paràmetres interns de la bateria (R1, R2 i C) amb l’envelliment fa que 

l’efecte Joule generat sigui lleugerament superior, amb un augment major de la temperatura. No 

obstant, les variacions segueixen sent poc rellevants.  
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Figura 61. Perfil de la temperatura durant la càrrega, en BoL i EoL. CC-CV. C/25 

[Font: Elaboració pròpia] 

 

A continuació, en la Figura 62, es mostra l’evolució de l’energia que és capaç d’emmagatzemar la  

bateria Eemm i el temps de càrrega associat a ella, a mesura que avancen els cicles de la seva vida útil.  

 

Resulta curiós el fet que, quan la bateria va envellint, les dues corbes prenen camins separats, fent 

que la relació entre Eemm i el temps no sigui lineal al llarg de la vida útil de la bateria. Apropant-se al 

EoL, la bateria sembla que triga menys temps a emmagatzemar una unitat d’energia, fet que és 

sorprenent. Per la ràtio 1C, per exemple, la Figura 39 mostrava el comportament contrari.   



Simulació energetico-econòmica de la càrrega de bateries de liti per a V2G   

  117 

 

Figura 62. Pèrdua de capacitat i temps de càrrega amb una ràtio de C/25 pel mètode CC-CV.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

-Rendiment energètic 

El rendiment energètic associat a la càrrega és, tal i com es mostra en la Figura 63, lleugerament més 

elevat que en la resta de casos, tal com era d’esperar. Podem afirmar que la introducció de corrents 

menors, mitjançant una ràtio extra-suau com la C/25, millora les prestacions de la bateria en tant que 

l’energia injectada per carregar-la s’emmagatzema una mitjana del 99.6% durant tota la seva vida 

útil. En els altres casos, amb càrregues més usuals, cal recordar que el rendiment energètic era al 

voltant de del 95%, 91% i 87% (per les ràtios C/2, 1C i 3C/2, respectivament).  
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Figura 63. Evolució amb els cicles del rendiment energètic. CC-CV i ràtio C/25.  

[Font: Elaboració pròpia] 

-Temps de càrrega: 

Ben mirat, la millora d’eficiència que comportaria una càrrega C/25 és poc significativa, si es té en 

compte que el temps de càrrega és tan superior a la resta. Concretament, el temps complet de 

càrrega és de 89905s en BoL; quan en 1C els temps total era de 5631s. 

En aquest cas, com ja s’ha comentat, la totalitat de la càrrega succeeix en una sola fase (CC). 

 

-Rendiment econòmic 

Finalment, en l’aspecte econòmic sí que es veu una millora substancial de rendiment respecte a les 

ràtios habituals. Amb la càrrega súper-lenta el rendiment econòmic es troba al voltant del 75% al llarg 

de tota la vida de la bateria (és a dir, el benefici econòmic obtingut per l’energia extreta de la bateria 

és el 75% del cost que ha costat carregar-la). Cal tenir en compte que anteriorment els resultats 

obtinguts rondaven el 40%, 25% i 20% (C/2, 1C i 3C/2, respectivament).  
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Figura 64. Evolució amb els cicles del rendiment econòmic. CC-CV i ràtio C/25.  

(Font: Elaboració pròpia) 

S’associa aquesta millora econòmica al terme de potència, el qual és força inferior a causa d’una 

injecció d’energia molt més tranquil·la: la potència necessària per carregar la bateria amb una ràtio 

tan baixa (intensitat de 0.04A) resulta molt petita, abaratint així el cost econòmic per terme de 

potència.  

El terme d’energia, en canvi, és similar al dels altres casos, atès que comptabilitza l’energia injectada, 

la qual ha de ser la mateixa en tots els casos per poder carregar completament la bateria. D’aquesta 

manera, el terme d’energia pren més pes en relació en el còmput de cost total, tal i com es pot veure 

en la  Figura 65.  
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Figura 65. Costos de càrrega i beneficis per descàrrega. CC-CV i ràtio C/25.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

Un cop analitzat el comportament de la càrrega de bateries de liti mitjançant el mètode tradicional, el 

CC-CV, es procedeix a simular el mètode Beta.  
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4.2. Mètode Beta 

El mètode Beta presentat en aquest projecte possibilita la comparació del comportament de la 

bateria ajustant a priori el punt on es passa del tram d’injecció a corrent constant (CC) al de tensió 

constant (CV). D’aquesta manera, es pretén aportar, amb l’establiment dels diferents escenaris, un 

rang complet d’estudi que ofereixi conclusions vàlides i útils per contribuir en la recerca d’aquest 

camp.     

 

Cal recordar que en el mètode tradicional la condició de canvi de fase és fixada mitjançant una tensió 

llindar. En aquest estudi, en canvi, s’estableix el punt del SoC concret on es canvia de fase mitjançant 

el paràmetre Beta; el qual, com és d’esperar, només pot prendre valors dins el rang del SoC (de 0 fins 

a 100). Així, duent a terme un anàlisi variacional iterant el valor de beta (de 0 a 100, en intervals de 10 

en 10), és possible veure el comportament de la bateria de liti durant la càrrega canviant el punt de 

canvi de fase.  

D’igual manera que amb el mètode tradicional, el programa dissenyat amb Matlab® permet 

l’execució de la vida completa de la bateria mitjançant cicles de càrrega i descàrrega, fins l’assoliment 

de les condicions de cut-off (quan la capacitat de la bateria carregada completament sigui el 80% de 

la capacitat inicial). La simulació dels assajos també s’ha dut a terme per les diferents ràtios de 

càrrega (corrent injectat en la fase CC), analitzant-ne els resultats de manera conjunta, per tal 

d’extreure’n una valoració clara.  

Així, a continuació es mostren els resultats obtinguts pel mètode Beta mitjançant la ràtio 1C, seguida 

de les 3C/2, C/2 i C/25.  

 

4.2.1. Resultats pel C-rate = 1C. Càrrega i descàrrega. 

 

Primerament és important mostrar com canvia el perfil de corrent i tensions (V i VOC) al llarg de la 

càrrega, tal i com s’ha fet pel mètode tradicional CC-CV.  A continuació, en la Figura 66, es mostren 

aquests perfils respecte el temps de càrrega i el SoC per una beta=50 (esquerra), tot comparant-los 

amb els del mètode CC-CV (dreta).  
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Figura 66. Perfil de I, V i Vo en funció del temps i SoC , amb una ràtio de 1C per beta=50 i CC-CV. 

(Font: Elaboració pròpia) 

S’ha escollit la representació de la beta=50 atès que, per aquesta ràtio, és la més eficient 

energèticament, tal i com es demostra més endavant.  

A primer cop d’ull, les corbes són molt semblants entre el mètode Beta i CC-CV. No obstant, si es 

posa especial atenció al perfil de corrent (blau), es nota com el mètode Beta s’alleugera la corba en el 

punt de canvi de tipus d’injecció, mentre que el CC-CV disminueix la intensitat injectada més 

bruscament. Aquest aplanament de la corba es tradueix en una millora en termes energètics en tant 

que la potència amb què es carrega la bateria és menor, injectant l’energia de manera més suau i 

controlada. Una manera de comprovar que és més eficient energèticament és observant l’àrea sota 

la corba blava, més petita en el cas del mètode beta per la desaparició d’aquest canvi brusc de fase 

vist en el CC-CV.  Per la resta de betes, però, imposant la condició de canvi de fase en un punt del SoC 
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concret, varia el perfil de corrent durant la càrrega.  A continuació, en la Figura 67, es poden veure 

tots els perfils de corrent (respecte el temps de càrrega i el SoC) per les nou betes simulades: 

 

Figura 67. Perfil de I en funció del temps i SoC, amb una ràtio de 1C per totes les betes.  

(Font: Elaboració pròpia) 
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També és destacable el fet que la càrrega completa es troba, en tots els escenaris, al voltant dels 

5700s, sense diferències apreciables entre betes. Cal recordar que aquest comportament és únic per 

la ràtio 1C (equivalent, en aquest estudi, a 2.8A), podent ser diferent a ràtios més o menys agressives, 

com es veurà més endavant amb els 3C/2, C/2 i C/25.  

 

-Rendiment energètic 

En l’anterior gràfica es veia clarament com el desplaçament del punt de canvi de fase afecta 

notablement en el perfil del corrent injectat. En cas de voler carregar la bateria amb un tram més curt 

de corrent constant, com es veu en les corbes verdes (beta=10, beta=20 i beta=30), genera una 

oscil·lació del sistema de manera que es crea un sobre-corrent molt poc recomanable per la salut de 

la bateria. Per altra banda, esperar a canviar de fase en un punt avançat de la càrrega, com amb les 

beta=80 i beta=90, provoca que l’àrea sota el perfil de corrent també sigui major.  

 

Tant en un cas com en l’altra un augment de l’àrea delimitada per la corba de corrent significa que es 

necessita injectar més càrrega (Ah) per assolir la càrrega completa de la bateria, confirmant així una 

eficiència menor (cal més energia per arribar al mateix punt, la bateria completament carregada). 

Així, per aquesta ràtio 1C, Les betes 40, 50 i 60 són les que aporten un millor rendiment energètic, tal 

i com es mostra en la Figura 68, on es gràfica la davallada de rendiment energètic amb el pas dels 

cicles, per a totes les betes i CC-CV.  

Les betes més extremes (beta=10, beta=20 i beta=90) són les que presenten pitjor rendiment, sent 

curiós el fet que la beta=20 es trobi per sota la beta=10; seria raonable pensar que com més extrem 

és el punt de canvi de fase pitjor és el rendiment, però tal i com s’observa en els perfils de corrent de 

la Figura 67, es genera una oscil·lació major quan es passa a la fase CV en el SoC=20% (beta=20, 

cercles de color verd) que en el SoC=10% (beta=10, discontínua de color verd). 

És important notar, a més, que algunes de les corbes es creuen al llarg dels cicles, de manera que 

resulten més o menys eficients depenent del punt de la vida útil on es trobin. Per exemple, la 

beta=40 és més eficient que la beta=50 a partir del cicle 166. Els paràmetres interns de la bateria (RΩ, 

Rct i C) evolucionen de manera diferent en cadascun dels casos, fent que la corba de corrent injectat 

variï en tots ells de manera diferent al llarg de la vida de la bateria; amb el que s’explica el cas de 

beta=90, on l’eficiència cau notablement amb l’envelliment de la bateria. A més, sembla que el 

pendent de les betes més petites (beta=10, 20 i 30) sigui menor, el que voldria dir que la seva caiguda 

d’eficiència no és tan acusada.  
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Figura 68. Evolució del rendiment energètic per les diferents betes i el CC-CV. 1C 

(Font: Elaboració pròpia) 

A continuació, en la Figura 69, es mostra un gràfic de barres que mostra de manera més clara els 

rendiments de tots els casos en els punts BoL i EoL: 

 

Figura 69. Representació dels rendiments energètics de totes les betes i CC-CV.  

Ràtio=1C en BoL i EoL. (Font: Elaboració pròpia) 
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-Rendiment econòmic: 

En l’aspecte econòmic, com es pot veure en la Figura 70, el comportament és diferent: 

 

Figura 70. Evolució del rendiment econòmic per les diferents betes i el CC-CV. 1C 

(Font: Elaboració pròpia) 

Cal recordar que el rendiment econòmic calculat en aquest treball és una relació que informa sobre 

el cost de carregar la bateria i el benefici obtingut per vendre l’energia emmagatzemada, amb els 

preus actuals de mercat. En cap dels casos hi ha creuament de les corbes que marquen el rendiment 

econòmic, sent això degut a l’efecte estabilitzador del preu constant. Seria interessant realitzar un 

estudi similar al present on s’inclogués una variació econòmica acord amb l’actualitat, de manera que 

es pogués quantificar la diferència. En el present estudi, al respectar-se la posició de cadascun dels 

escenaris al llarg dels cicles, és possible afirmar que el cas més eficient, econòmicament parlant, és el 

de beta=40, seguit de beta=50 i beta=70.  

Tal i com s’ha fet en el rendiment energètic, en la Figura 71 es mostra la representació de tots i 

cadascun dels valors que el rendiment econòmic per tots els escenaris estudiats; en els punts de BoL i 
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EoL. D’aquesta manera és més fàcil el reconeixement de cada cas, fent possible l’anàlisi segons 

l’escenari i segons la salut de la bateria (BoL i EoL).   

 

 

 

Figura 71. Representació dels rendiments energètics de totes les betes i CC-CV.  

Ràtio=1C en BoL i EoL. (Font: Elaboració pròpia) 

Tant en l’anàlisi energètic com econòmic d’aquesat ràtio (1C), els resultats del mètode tradicional CC-

CV es situen molt propers als obtinguts pel cas beta=80; fet que és comprensible si es recorda el perfil 

de corrent del mètode tradicional mostrat en la Figura 32, on el canvi de fase es situava prop del 

SoC=83%. 

 

-Entropia generada per Efecte Joule i evolució de la temperatura durant la càrrega 

 Per tal de comprendre completament el balanç tèrmic que es duu a terme en la bateria durant la 

seva càrrega es presenten les corbes de les Qgen, Qconv i Qacum, a més de la Tbat, pel cas més i menys 

eficients (beta=50 i beta=20, respectivament).  

Com bé es pot veure en les  següent Figura 72 i Figura 73, el punt de canvi de fase té gran 

importància a l’hora de definir la corba de corrent injectat a la bateria, que condiciona clarament la 

performance de la bateria.   
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Figura 72. Representació del balanç calorífic (esquerra) i temperatura (dreta) en relació al SoC.  Ràtio=1C i 

beta=20. (Font: Elaboració pròpia) 

 

Figura 73. Representació del balanç calorífic (esquerra) i temperatura (dreta) en relació al temps de càrrega i el 

SoC. Ràtio=1C i beta=50. (Font: Elaboració pròpia). 

Encara que la generació calorífica i, sobretot, el perfil de temperatura siguin molt similars en tots els 

escenaris (augment sostingut de la Tbat i, un cop assolida el màxim, refredament), cal destacar les 

diferències que provoquen les diferents dissimilituds. En el cas de la Figura 72, on es mostra el cas 

menys eficient (beta=20) per la ràtio 1C, s’observa com coincideix el pic de corrent (vist en la Figura 

67) amb una Qgen molt elevada; que provoca un augment de temperatura també important (amb pic 
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als 47.6ºC). Per altra banda, per una beta=50, el comportament és molt més planer, com el seu perfil 

de corrent, assolint una temperatura màxima de 41.2ºC.   

Pel que fa el perfil de l’entropia per Efecte Joule generada en el procés de càrrega, se n’extreuen 

conclusions similars: el punt de canvi de fase condiciona en gran part la introducció d’oscil·lacions o 

l’aplanament de la corba que la representa. En la Figura 74 es mostren tots els perfils unificats, de 

manera que la correlació amb la Figura 67 és evident, l’Efecte Joule va de la mà del corrent: com més 

elevat és la intensitat injectada a la bateria, més calor se’n desprèn (més entropia es genera). Així, els 

casos més eficients són els que presenten perfils més suaus, com les corbes negres i vermelles 

(beta=40,50 i 60). La corba del mètode CC-CV és quasi idèntica a la de la beta=80, com s’ha comentat 

anteriorment.  

 

 

 

Figura 74. Perfil de S en funció del SoC, amb una ràtio de 1C per totes les betes i CC-CV. BoL 

(Font: Elaboració pròpia) 
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-Variació amb l’envelliment 

L’efecte de l’envelliment, a l’igual que s’ha vist amb el mètode CC-CV, no infligeix gaires canvis en el 

comportament de la bateria. Per demostrar-ho, a continuació es mostren un seguit de gràfiques 

revisant els paràmetres tèrmics més rellevants vistos fins ara i la seva evolució amb el pas dels cicles. 

La primera d’analitzar, en la Figura 75, és la complementària a l’anterior, és a dir, es mostra el perfil 

de l’entropia per Efecte Joule (en funció del SoC) al final de la vida útil de la bateria (EoL); mentre que 

en la Figura 74 la representació era de l’inici (BoL). 

Ràpidament s’aprecia que no hi ha diferències rellevants entre una i altra gràfica, sent quasi bé igual 

el comportament en tots els escenaris, amb un lleugera producció més elevada en EoL, com era 

previsible, a causa de l’envelliment de la bateria i la generació superior d’irreversibilitats. 

 

 

Figura 75. Perfil de S en funció del SoC, amb una ràtio de 1C per totes les betes i CC-CV. EoL. 

(Font: Elaboració pròpia) 
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Pel que fa a l’evolució de la temperatura final assolida per la bateria el resultat és sorprenent: 

 

Figura 76. Evolució amb els cicles de la Temperatura final de la bateria. Totes les betes i CC-CV. Ràtio=1C. [Font: 

Elaboració pròpia] 

 

De les corbes que es creuen, l’important és destacar que algunes d’elles tenen pendent positiu, és a 

dir, augmenten la temperatura final a mesura que avancen els cicles, i d’altres en què disminueix. 

Concretament, és en les betes baixes (beta=10, 20 i 30) on sembla que l’Efecte Joule és més 

considerat en l’inici que al final de la vida útil de la bateria, fet que explica el vist en la Figura 68: el 

rendiment energètic d’aquests tres casos queia amb el pas dels cicles a un ritme més suau que la 

resta d’escenaris.  

 

Per facilitar-ne la comprensió, s’agrupen els valors de la temperatura final de càrrega en BoL i EoL de 

tots els casos amb ràtio=1C i es representen en la Figura 77. 
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Figura 77. Representació de la temperatura final de la bateria en la càrrega per a tots els casos.  

Ràtio=1C en BoL i EoL. [Font: Elaboració pròpia] 

 

4.2.2. Variació del C-rate 

En aquest apartat es mostren les diferències sorgides de variar la ràtio amb què s’injecta energia a la 

fase de corrent constant (CC).  

Es decideix analitzar una ràtio més agressiva que el 1C, el 3C/2, juntament amb una de més suau, la 

C/2, per tal de poder establir comparacions de manera més amena. Finalment es fa un cop d’ull, tal i 

com s’ha fet pel mètode CC-CV, a la ràtio extra-suau C/25, usada tan sols en tests de laboratori.  

·Ràtio 3C/2 i C/2 

El primer dels gràfics a comentar és el referent al perfil de corrent injectat en la càrrega, segurament 

el paràmetre més rellevant en la performance de la bateria.  

Per la ràtio 1C s’ha vist que l’àrea delimitada per sota la corba d’intensitat marcava com era el 

rendiment de la bateria: una àrea més grossa suposava una major injecció d’energia per arribar a 

carregar-la, és a dir, un rendiment menor. En les betes més baixes (beta=10 i beta=20) es generava 

un sobre-pic no desitjat, mentre que les betes més elevades (beta=80 i beta=90).  
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Per altra banda, cal recordar que el mètode CC-CV s’assimilava molt a la beta=80, atès que el canvi de 

fase mitjançant la condició de la tensió llindar del mètode tradicional provocava el pas a la fase CV 

prop del 83% de SoC. En les Figura 78 i Figura 79, doncs, es mostren els corrents per les ràtios 3C/2 i C/2:  

 

Figura 78. Perfil de I en funció del temps, amb una ràtio de 3C/2 per totes les betes. [Font: Elaboració pròpia] 

El primer que cal comentar és el canvi de comportament del corrent pels escenaris amb la ràtio, un 

aspecte molt rellevant. En el cas de la 3C/2 es pot veure, efectivament, com tots els escenaris 

comencen amb una intensitat de 4.2A (equivalent al 3C/2). Amb la variació de beta, succeeix  el 

mateix comportament que el vist en la ràtio 1C: per beta=10, 20 i 30 es genera un sobre-pic de 

corrent  (fins als 5.3A per la beta=20) que sobre-passa la zona permesa de funcionament, fent que 

aquests casos no fossin aplicables en la vida real usant aquesta ràtio. Per altra banda, amb beta=80 i, 

sobretot beta=90, resulten menys eficients per una injecció excessiva de corrent (generant una àrea 

grossa). Així, les betes que a priori són més eficients són les mitjanes (de beta=30 a beta=70), que són 

les de menor àrea.  

Cal recordar que el comportament del mètode CC-CV per una ràtio 3C/2 és similar a les beta=70 i 80, 

atès que el canvi de fase s’executava al punt 76% del SoC.  
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Figura 79. Perfil de I en funció del temps, amb una ràtio de C/2 per totes les betes. [Font: Elaboració pròpia] 

 

Pel que fa a la ràtio C/2, en canvi, s’observa com quasi bé tots els casos generen un sobre-pic de 

corrent injectat, arribant fins als 3.4A amb la beta=10 (tots parteixen de 1.4A, intensitat equivalent als 

3C/2). Tan sols els escenaris beta=80 i beta=90 tenen un comportament menys abrupte.  

D’aquesta manera, tot sembla indicar que en el cas d’una ràtio més suau com la C/2 el desplaçament 

del canvi de fase cap a SoCs elevats resulta més eficient. Té sentit que si la injecció de corrent és 

menys agressiva en la fase CC (com en el cas del C/2), aquesta es pugui allargar durant més temps; 

mentre que la injecció de intensitats elevades (com 3C/2) suposa haver de canviar a la fase CV abans.  

Per altra banda, s’ha d’observar els temps de càrrega: de la mateixa manera que amb el CC-CV, la 

ràtio d’injecció d’intensitat determina la velocitat i l’eficiència de càrrega. En la primera de les ràtios 

estudiades per la nova metodologia de betes, 1C, s’ha comentat que totes les betes assajades 

rondaven els 5700s. En el cas de la 3C/2 i la C/2, però, els temps de càrrega varien força en funció de 

la beta assajada: per la 3C/2 es pot comprovar com els temps van de 3700s per les betes més baixes 

(beta=10) als 4600s per les elevades (beta=90); mentre que per la C/2 les betes baixes ronden els 

6400s, i les altes els 8000s. S’ha d’aclarir que en el cas C/2 els diferents perfils es veuen més separats 
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entre si en la gràfica perquè l’interval temporal examinat és més ampli (l’eix de les abscisses arriba als 

9000s; mentre que per la 3C/2 està limitat en 5000s). 

-Rendiment energètic 

En qualsevol cas, hi ha una estreta relació entre eficiència i temps de càrrega, que cal tenir en 

compte. En les següents gràfiques, Figura 80 i Figura 81, es mostra l’evolució del rendiment energètic 

al llarg dels cicles per les ràtios 3C/2 i C/2; de manera que és possible corroborar les hipòtesis 

anteriors: 

 

 

 

Figura 80. Rendiment energètic al llarg dels cicles, amb una ràtio de 3C/2 per totes les betes i CC-CV.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

Efectivament, el que es veu a primer cop d’ull és que el punt òptim (més eficient energèticament) per 

dur a terme el canvi de fase varia amb la ràtio de càrrega: 

Per la ràtio 1C les betes amb millor rendiment energètic eren inicialment beta=50 i beta=40; mentre 

que per la 3C/2 (més agressiva) és recomanable canviar a la fase tensió constant abans,  prop del SoC 
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30-40% (beta=30 i beta=40). Finalment, la ràtio de càrrega suau C/2 mostra que la injecció més 

tranquil·la d’intensitat permet assolir SoCs més elevats sense canviar de fase (beta=90), això si, amb 

una despesa de temps superior.  

 

 

 

Figura 81. Rendiment energètic al llarg dels cicles, amb una ràtio de C/2 per totes les betes i CC-

CV.[Font: Elaboració pròpia] 

Pel que fa a la comparació amb el mètode tradicional, en els dos primers casos assajats (1C i 3C/2) es 

comprova que resulta notablement menys eficient que el mètode proposat en aquest estudi. Per la 

ràtio C/2, en canvi, el mètode tradicional té un rendiment similar al millor dels escenaris del nou 

mètode (beta=90).  Així, es pot concloure que en termes d’eficiència energètica seria recomanable 

ajustar el punt de canvi de fase depenent de la ràtio usada en el primer tram.    
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-Rendiment econòmic 

El rendiment econòmic del mètode beta per les ràtios 3C/2 i C/2 es mostra a continuació en les 

Figura 82 i Figura 83, en comparació sempre al mètode tradicional CC-CV: 

 

 

Figura 82. Rendiment econòmic al llarg dels cicles, amb una ràtio de 3C/2 per totes les betes i CC-CV.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

Comparant amb els rendiments energètics de les Figura 80 i Figura 81, s’aprecia com algunes ràtios 

presenten un millor rendiment econòmic que no pas energètic, i a l’inrevés; sense que l’ordre amb 

què es situen en un gràfic es mantingui en l’altre.  
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Figura 83. Rendiment econòmic al llarg dels cicles, amb una ràtio de C/2 per totes les betes i CC-CV.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

En el cas de la ràtio 3C/2, per exemple, la beta=10 és de les que té millor rendiment energètic, però 

és la segona pitjor en termes econòmics (veure Figura 80 i Figura 82). S’atribueix aquest fet al 

fenomen del terme de potència ja comentat: la 3C/2 és una ràtio exigent que, per betes baixes, 

genera algun sobre-pic. En el cas concret de beta=10 s’observa com l’oscil·lació no és la més marcada 

i, a més, és la que canvia abans de fase, pel que gaudeix d’una disminució de corrent allargada en el 

temps; d’aquesta manera, la superfície sota la corba és reduïda, resultant-ne una bona eficiència 

energètica. En termes econòmics, però, la introducció del sobre-pic inicial provoca que el terme de 

potència (inclòs en el còmput del cost de càrrega juntament amb el terme d’energia) sigui dels més 

elevats. Cal recordar que el terme d’energia és força similar en tots els casos (l’energia injectada és 

quasi idèntica), pel que el factor diferenciador en l’establiment del rendiment energètic és el terme 

de potència.  

En canvi, per una ràtio menys exigent com la C/2, es pot observar en les Figures 1.43 i 1.45 com es 

mantenen les posicions  per l’eficiència energètica i l’econòmica entre els diferents escenaris; amb 

l’única excepció del mètode tradicional CC-CV, el qual resulta el segon millor (per darrere de la 

beta=80) energèticament, però cau a la quarta posició amb el rendiment econòmic. S’associa aquest 
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fet altre cop a l’efecte ocasionat pel terme de potència en el rendiment econòmic; més important pel 

mètode tradicional que no pas per les betes=70 i 90.  

 

 

A mode de resum, i per deixar degudament classificats els resultats de tots els mètodes, és mostra 

una taula comparativa dels rendiments energètic i econòmic per ràtios. Cal especificar que els valors 

presents en les següents Taula 11 i Taula 12 són les mitjanes dels rendiments de cada cicle de 

càrrega; així, es presenta un sol valor per escenari. S’ha decidit aquesta representació per tal de 

donar importància a un dels fenòmens comentats en anterioritat: l’evolució de l’eficiència amb el pas 

dels cicles és diferent depenent del cas estudiat, pel que basar-se en la mitjana dóna una visió més 

general de l’escenari, millor que no pas fixar-se tan sols en el rendiment al principi (BoL) o al final 

(EoL) de la vida útil de la bateria.  

 

 

 
Rendiment mitjà [%] 

 
 C/2 1C 3C/2 

Escenari Energètic Econòmic Energètic Econòmic Energètic Econòmic 

beta=10 91.873 23.432 90.017 21.370 87.317 18.125 

beta=20 92.105 24.427 89.427 20.569 86.185 16.652 

beta=30 93.263 28.154 90.392 23.785 87.137 18.674 

beta=40 93.940 29.906 90.806 26.185 87.452 19.723 

beta=50 94.275 31.212 90.786 26.471 87.276 19.538 

beta=60 94.520 32.979 90.697 26.185 87.088 19.325 

beta=70 94.720 35.807 90.624 25.901 86.996 19.120 

beta=80 94.795 38.608 90.533 25.537 86.869 18.848 

beta=90 94.780 38.696 90.285 25.041 86.345 18.455 

CC-CV 94.700 33.853 90.531 25.415 86.981 18.949 

 

Taula 11. Mitjana dels rendiments energètic i econòmic de tots els escenaris.  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Classificació en ordre descendent dels rendiments 

 C/2 1C 3C/2 

Energètic Econòmic Energètic Econòmic Energètic Econòmic 

b=80 b=90 b=40 b=50 b=40 b=40 

b=90 b=80 b=50 b=40 b=10 b=50 

b=70 b=70 b=60 b=60 b=50 b=60 

CC-CV CC-CV b=70 b=70 b=30 b=70 

b=60 b=60 b=80 b=80 b=60 CC-CV 

b=50 b=50 CC-CV CC-CV b=70 b=80 

b=40 b=40 b=30 b=90 CC-CV b=30 

b=30 b=30 b=90 b=30 b=80 b=90 

b=20 b=20 b=10 b=10 b=90 b=10 

b=10 b=10 b=20 b=20 b=20 b=20 

 

Taula 12. Classificació dels rendiments energètic i econòmic en ordre descendent (de més a menys 

eficient) de tots els escenaris. (Font: Elaboració pròpia) 

Amb l’ajut de la Taula 12, on s’ordenen els valors de la Taula 11 en ordre descendent (de millor a 

pitjor rendiment), és fàcil notar les variacions comentades anteriorment. Tot sembla indicar que l’ús 

d’una ràtio exigent (com la 3C/2) crea més diferències en el comportament de la bateria en relació al 

rendiment energètic i econòmic que no pas ràtios més suaus (com l’1C o la C/2). Així, la injecció de 

corrents més elevades agreuja les conseqüències de l’efecte del terme de potència, resultant-ne un 

sobre-cost econòmic.  

Per intensitats suaus, en canvi, sembla que tant rendiment energètic com econòmic tenen un punt 

òptim de canvi de fase i, a mesura que allunyem el canvi de fase d’aquest punt òptim, els rendiments 

disminueixen en consonància, amb un comportament més lineal i comprensible.  

 

-Entropia generada per Efecte Joule i evolució de la temperatura durant la càrrega: 

L’entropia generada per Efecte Joule mostra el mateix comportament, a grans trets, per la ràtio 1C 

que per les 3C/2 i C/2, en tant que depèn únicament del perfil de corrent injectat. A continuació es 

mostren, al BoL, els perfils de l’entropia generada per Efecte Joule (depenent del SoC) per tots els 

escenaris estudiats amb la ràtio 3C/2 (Figura 84) i C/2 (Figura 85). 
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Figura 84. Perfil de S en funció del SoC, amb una ràtio de 3C/2 per totes les betes i CC-CV. BoL. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 

 

Figura 85. Perfil de S en funció del SoC, amb una ràtio de C/2 per totes les betes i CC-CV. BoL. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Primer de tot cal notar que els eixos d’ambdues gràfiques es troben són de diferents dimensions: la 

primera, corresponent a la ràtio 3C/2, arriba fins als 6mJ/K; mentre que la segona (C/2) als 2mJ/K. 

Com era d’esperar, la ràtio més agressiva té una producció entròpica superior a la d’una ràtio més 

suau. No obstant, resulta sorprenent el traçat dels perfils en ambdós casos: en la ràtio 3C/2, tots els 

escenaris generen el pic d’entropia en l’inici de la càrrega (al voltant dels 5mJ/K), i després decauen 

seguint un perfil similar entre tots ells. Per la ràtio C/2, en canvi, es comença la càrrega produint un 

valor més baix d’entropia 5mJ/K) i, posteriorment, es generen els pics de dissipació d’energia, en 

punts diferents de SoC per a cada escenari.  

Es considera que aquest fet es pot relacionar amb els perfils de corrent de 3C/2 i C/2, mostrats en les 

Figures 78 i 79, respectivament. En la segona, els sobre-pics generats en el canvi de fase són més 

exagerats (en proporció, quasi tripliquen el seu valor inicial), que no pas els d’una ràtio més agressiva 

com la 3C/2; la qual comença injectant una intensitat alta però la oscil·lació generada en el canvi de 

fase no és tan important en relació.  

-Variació amb l’envelliment 

En el cas vist en primera instància, l’1C, s’ha vist com el pas dels cicles no efectava de manera 

rellevant la performance de la bateria. En els casos 3C/2 i C/2, tal i com es pot observar en les Figura 

86 i Figura 88, succeeix el mateix.  

 

 

Figura 86. Perfil de S en funció del SoC, amb una ràtio de 3C/2 per totes les betes i CC-CV. EoL. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Ambdós casos, a l’EoL, són quasi idèntics als vistos en les Figura 84 i Figura 85 anteriors, 

respectivament, que es trobaven al BoL. El perfil de les corbes és molt similar atès que el 

comportament és el mateix, el que canvia (lleugerament) són els valors d’aquestes corbes, superiors 

en EoL que en BoL, per culpa de l’envelliment de la bateria.  

Per altra banda, l’evolució de la temperatura final de càrrega al llarg dels cicles de la vida útil de la 

bateria es mostra en la Figura 88 (per la ràtio 3C/2) i en la Figura 89 (per la ràtio C/2).  

 

 

Figura 87. Perfil de S en funció del SoC, amb una ràtio de C/2 per totes les betes i CC-CV. EoL. 

[Font: Elaboració pròpia] 



  Memòria 

144   

 

Figura 88. Evolució amb els cicles de la Temperatura final de la bateria. Totes les betes i CC-CV. Ràtio=3C/2. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 

 

Figura 89. Evolució amb els cicles de la Temperatura final de la bateria. Totes les betes i CC-CV. Ràtio=C/2. (Font: 

Elaboració pròpia) 
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És sorprenent veure com la temperatura final de la bateria varia amb els cicles de diferent manera 

depenent de la ràtio i del cas en qüestió. Per la ràtio 3C/2, per exemple, les betes baixes (beta=10, 20 

i 30) presenten una variació no-lineal amb els cicles; mentre que en la resta de casos augmenta la 

temperatura a mesura que es cicla la bateria.  

Per la ràtio C/2 es té un comportament diferent: les betes altes i el CC-CV augmenten, mentre que la 

resta de casos tenen una temperatura final de la bateria més petita a mesura que envelleix la bateria.   

·Ràtio C/25 

De la mateixa manera que amb el mètode tradicional, l’últim apartat està dedicat a la ràtio C/25, usat 

en laboratori però inviable en la càrrega habitual de bateries. El principal objectiu d’aquest punt és 

poder valorar el comportament d’aquesta ràtio suau i especial, que és completament diferent als 

anteriors. 

En primera instància es mostra el rendiment energètic de tots els escenaris (CC-CV i betes) en la 

Figura 90: 

 

 

Figura 90. Rendiment energètic al llarg dels cicles, amb una ràtio de C/25 per totes les betes i CC-CV. (Font: 

Elaboració pròpia) 
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Sorprenentment, el mètode més eficient resulta ser el CC-CV; i, a continuació, apareixen els casos del 

mètode beta esglaonats de forma ordenada, de més a menys valor de beta. Un aspecte important 

relacionat amb aquest comportament ja s’havia comentat anteriorment, i és que amb ràtios suaus la 

bateria es comporta de manera molt més lineal i previsible que no pas amb intensitats elevades. En 

aquest cas, el més adient és allargar el màxim possible el punt de canvi de fase perquè, al treballar 

amb corrents tan petits, és impossible crear pics de tensió (recordem que, en ràtios habituals, el canvi 

de fase es fa perquè la fase CC acaba provocant sobretensions).  

De fet, per analitzar perquè és més eficient el CC-CV tradicional, se n’ha graficat el perfil de corrent 

d’aquest mètode i d’una beta bastant eficient (beta=90). Els gràfics, de la Figura 91, mostren com el 

mètode beta=80 presenta un sobre-pic de corrent al punt de canvi de fase (SoC=80%), mentre que 

pel mètode tradicional el corrent és constant.  

 

 

Figura 91. Perfils de V i I (depenent del temps i SoC) per una ràtio C/25 en els casos CC-CV i beta=80.  

(Font: Elaboració pròpia) 

El que realment succeeix és que en el cas del mètode tradicional no s’entra mai en la segona fase de 

càrrega (CV) perquè no s’assoleix la condició pel canvi de fase; la tensió es troba sempre per sota 
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4.3V (tensió llindar), perquè el corrent injectat és molt suau. Així, el corrent durant tota la càrrega és 

l’equivalent a la ràtio C/25 de la primera fase (CC), en aquest estudi 0.04A.  

En canvi, el mètode beta fixa que, siguin quines siguin les condicions de la bateria, es canviï de fase en 

un punt determinat (en el cas de la gràfica anterior, al SoC=80%). D’aquesta manera, amb 

l’establiment de beta, es provoca un sobre-pic de corrent un cop es canvia de fase (en la segona fase 

és la tensió qui està fixada, sent variable la intensitat).   

Això provoca que el millor rendiment energètic sigui, com és comprensible, el del CC-CV, que no 

pateix cap sobre-tensió ni pic de corrent.  

En termes econòmics el resultat és encara més notori, tal i com es pot comprovar en la Figura 92: 

 

 

Figura 92. Rendiment econòmic al llarg dels cicles, amb una ràtio de C/25 per totes les betes i CC-

CV.(Font: Elaboració pròpia) 

L’efecte que s’ha batejat en aquest projecte com efecte del terme de potència pren encara més 

importància en aquest cas: els pics de corrent generats al mètode beta comporten un sobre-cost, en 

termes de potència,  que en el mètode tradicional CC-CV no es contemplen. Per aquest motiu, el 

mètode tradicional és molt més favorable econòmicament que la resta d’escenaris.  
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Tant pel cas del rendiment energètic com l’econòmic, tots els valors es troben notòriament per sobre 

dels vistos en les ràtios anteriors, com era d’esperar. No obstant, es considera que la millora de 

l’eficiència no compensa de cap manera la diferència que existeix en el temps de càrrega, els quals 

són molt superiors.  

Els temps de càrrega totals, pel primer i últim cicle de càrrega (BoL i EoL), es mostren en la següent 

Taula 13:  

 

Temps de càrrega. Ràtio=C/25 

Escenari BoL EoL 

beta=10 15.022s 13.214s 

beta=20 23.275s 19.696 

beta=30 32.058s 26.719s 

beta=40 40.746s 33.649s 

beta=50 49.254s 40.399s 

beta=60 57.695s 47.083s 

beta=70 66.117s 53.746s 

beta=80 74.421s 60.290s 

beta=90 82.470s 66.570s 

CC-CV 89.905s 72.216s 

 

Taula 13. Temps de càrrega dels escenaris per la ràtio C/25, en BoL i EoL.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

Com es pot observar, els temps es troben lluny dels temps viables per a càrregues del dia a dia: amb 

una beta=10 (que s’ha vist que és la menys eficient) la càrrega és la més ràpida i ronda les tres hores i 

mitja; i en els pitjors casos (com el mètode CC-CV, el més eficient) s’enfila fins a les 25h.  

D’altra banda, cal comentar altre cop que els temps vistos en l’anterior taula en EoL són més curts 

que en BoL atès que la Capacity Fade derivada de l’envelliment de la bateria provoca que l’energia 

injectada cada cop sigui menor i, per conseqüent, es trigui menys en carregar.  

No obstant, en cap moment de la vida útil resulta viable carregar la bateria amb ràtios tan suaus com 

la C/25.  
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5. Discussions generals 

5.1. Proposta del marc economico-polític necessari per a la viabilitat 

del V2G 

Arran dels resultats observats en l’anterior capítol 4, on es comenta que la pràctica vehicle-to-grid 

(V2G) no és viable econòmicament perquè encara no hi ha cap estructura econòmica a nivell mundial 

que la contempli, es decideix presentar en el present apartat la proposta de les condicions 

econòmiques i polítiques que permetin la viabilitat i conseqüent proliferació del vehicle-to-grid (V2G).  

 

L’escenari simulat en aquest estudi contempla la retribució que s’estableix actualment a Espanya per 

a la venda d’excedents a la xarxa, fixada pel Reial Decret 244/2019 (29). Aquest, està enfocat a la 

definició de les condicions d’intercanvi energètic entre productor i xarxa, i el balanç econòmic que el 

suporta; per tal d’afavorir l’autoconsum elèctric renovable (que és, a la pràctica, fotovoltaic).  

En el Reial Decret no es fixen límits per a la injecció d’energia a la xarxa en termes energètics, en tant 

que és possible cedir a la xarxa el 100% de l’energia produïda. No obstant, la retribució rebuda està 

limitada: per una banda, el preu per kWh injectat el fixa la comercialitzadora contractada. Per l’altra, 

el benefici derivat de la venda d’aquesta energia no pot superar el cost de compra del 

subministrament en el mateix període. Així, a la pràctica, el més usual és que els auto-productors 

instal·lin una potència raonable en les seves instal·lacions, de manera que la generació renovable 

cobreixi la demanda tant com sigui possible, sense sobrepassar-la en excés (s’eviten els 

sobredimensionaments, que suposen encarir encara més una inversió inicial elevada).. 

Cal tenir en compte que aquesta producció és variable i no controlable, generalment causa de les 

condicions meteorològiques. La lògica seguida en aquest tipus d’instal·lacions, doncs, resulta simple: 

el consum del subministrament es satisfà amb la generació renovable sempre que sigui possible. En 

cas que el consum superi la generació (en períodes nocturns quan la instal·lació és fotovoltaica, per 

exemple) cal comprar energia de la xarxa per satisfer la demanda. En cas contrari, si la generació 

supera el consum  (en una fotovoltaica, al migdia quan les condicions són òptimes), l’energia sobrant 

s’injecta a xarxa.  

El càlcul econòmic es resumeix dins la mateixa factura, on es contemplen, en primer lloc, els costos 

associats a la compra d’energia i, posteriorment, els beneficis obtinguts de la venda; de manera que 
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aquests segons no superin mai als primers; és a dir, no és possible obtenir benefici net amb 

l’autoconsum.  

És una metodologia lògica des del punt de vista de l’Estat: s’incentiva l’autoproducció sense permetre 

la possible l’especulació. Per la banda dels productors, també és una pràctica favorable en la majoria 

de casos, atès que poden desconnectar-se, en part, del mercat i dependre de les seves instal·lacions; 

obtenint un benefici econòmic si les condicions són òptimes. Per tot això, la definició del Reial Decret 

244/2019 em sembla encertada i necessària. 

 

No obstant, amb el V2G la premissa és diferent: la injecció d’energia procedent de la bateria del 

vehicle elèctric no és equiparable a la d’excedents d’una instal·lació renovable. En el cas de 

l’autoproducció, la  generació no comporta cap cost associat, més enllà de la inversió inicial i el 

manteniment; mentre que per injectar energia de la bateria, aquesta s’ha hagut de carregar 

prèviament amb energia de la xarxa o d’energies renovables com la fotovoltaica, les quals també 

comporten costos d’inversió.  

En l’àmbit dels vehicles elèctrics, el tipus de càrrega i el seu emplaçament  són sovint els aspectes que 

més preocupen als usuaris, i estan relacionats entre ells (30) (31). De tipus de càrrega n’hi ha 4: 

-Càrrega lenta: És la més habitual per la seva senzillesa,  ja que es pot realitzar des del domicili. Pot 

ser que sigui des de qualsevol presa de corrent monofàsica (mode de càrrega tipus 2), pel que caldria 

utilitzar un adaptador tipus schuko; o des d’un punt destinat exclusivament a la càrrega de vehicles 

elèctrics (mode de càrrega tipus 3), que permet corrents monofàsiques i trifàsiques. En el primer cas 

la potència màxima és de 3,7 kW (16 A) mentre que en el segon s’augmenta fins als 7,4 kW (32 A). 

-Càrrega semi-ràpida: Generalment en espais públics, com aparcaments o empreses. La instal·lació 

segueix sent del tipus 3 però la potència es pot enfilar fins als 22 kW.  

-Càrrega ràpida: Pensada per espais públics en punts estratègics que connectin llargues distàncies, a 

mode d’electrolinera. En general, la totalitat de la càrrega de la bateria es pot dur a terme en una 

hora, ja que la potència del punt és d’entre 43 kW i 50 kW. A partir dels 44kW es considera punt de 

càrrega de tipus 4, el més elevat. 

-Càrrega ultra-ràpida: Exclusivament per electrolineres de carretera que actuen a corrent continu, 

amb potències que van des dels 80kW als 150 kW.  

Tan sols amb la càrrega lenta, doncs, és possible carregar des d’una presa de corrent habitual; que és 

la casuística contemplada en aquest treball  per la disponibilitat de preus. Per a la resta de tipologies, 
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el preu per la venda d’energia és diferent depenent del propietari punt de recàrrega: públic o de 

l’empresa automobilística (32) (33).  

Així, obviant els impostos i altres conceptes que apareixen en les factures elèctriques, el cost de 

compra d’energia a xarxa (tant el necessari per satisfer la demanda d’una instal·lació renovable com 

l’associat a la càrrega de la bateria del VE al domicili) comprèn terme de potència i terme d’energia. 

Aquí, a més, cal recordar que els preus oferts per les comercialitzadores en el cas de les instal·lacions 

d’autoconsum renovable són més baixos que els de compra, com s’ha vist en la Taula 8.  

Per aquest motiu és necessari definir de manera clara i justa els termes econòmics que incentivin la 

pràctica del V2G.  Per una banda, hi ha la opció d’oferir uns preus més generosos per a la venda 

d’energia, fet que és  raonable sempre i quan se n’impossibiliti l’especulació. Així, el preu ofert hauria 

de tenir en compte el cost associat en la càrrega de la bateria en tant que no sigui possible obtenir 

benefici de la pràctica V2G, d’una manera anàloga a la que es limita l’autoconsum renovable amb el 

RD 244/2019 per a.  

Per l’altra, una opció que cal contemplar és la possibilitat de retribuir a l’usuari/a del vehicle també 

per potència injectada. De fet, l’agressivitat amb què es descarrega la bateria és un factor a tenir en 

compte en el seu envelliment, tal i com es comenta en (1). 

Ambdues opcions són viables tecnològicament, així que cal analitzar-les a la pràctica per veure quina 

de les dues resulta més adequada.  

Proposta de retribució en relació a l’energia injectada.  

El preu a oferir pel terme d’energia en la venda hauria de ser el mateix que de càrrega. Sense la 

retribució del terme de potència és impossible que s’obtingui benefici de la pràctica V2G. 

Es simula, per una ràtio 1C, el mètode CC-CV i el mètode Beta (amb la Beta=40, la més eficient) per 

tal de veure com millora el rendiment econòmic respecte el vist en les Figura 44 i Figura 45.  

El desglossament de costos es mostra en la Figura 93, on es veu que el terme de potència segueix 

afectant de manera radical en el preu. El terme d’energia per la venda es troba en tots els cicles per 

sota al de compra, tot i tenir el mateix preu, per les pèrdues: no tota l’energia que s’empra per 

carregar la bateria es pot emmagatzemar, ni tota l’emmagatzemada es pot descarregar després.  

Per altra banda, el rendiment econòmic mostrat en la Figura 94 és superior, en una mitjana del 6%, al 

simulat anteriorment (cal recordar que en la Figura 45 es trobaven entre el 27% i el 23%).  
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Figura 93. Desglossament dels costos i beneficis associats a practicar V2G amb el mateix terme d’energia per 

venda i compra. [Font: Elaboració pròpia] 

 

Figura 94. Rendiment econòmic associats a practicar V2G amb el mateix terme d’energia per venda i compra. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Així, aquesta proposa milloraria la situació actual, però de manera minsa; pel que s’opta per a 

presentar una alternativa més atractiva.  

 

-Proposta de retribució en relació a l’energia i la potència injectada.  

S’inclou un concepte més, el terme de potència en la venda. D’aquesta manera s’evita l’especulació i 

es valora la potència amb què es descarrega la bateria, fent que el retorn econòmic sigui superior.  

Durant la càrrega, el terme de potència es calcula amb el producte de la màxima potència consumida 

pel seu preu, per tal de penalitzar-ne possibles pics. En el cas de la venda, però, no té sentit bonificar 

en relació al màxim de potència: podria ser un factor d’especulació si s’injectessin en petits intervals 

de temps potències elevades, reduint-la en la resta de la descàrrega.  

Així, es considera que el terme de potència a contemplar en la venda és la potència mitjana de 

descàrrega; retribuint el mateix preu que per la compra, aquest cop a mode de peatge per a potència 

mitjana descarregada.  

El benefici obtingut per la venda, a diferència del presentat en l’(Eq.  117), quedaria:   

                                        

                
             

     
                           

(Eq.  125) 

Les següents gràfiques de les Figura 95 i Figura 96 mostren els resultats obtinguts a l’aplicar l’anterior 

càlcul.  

 

Tal i com és observable, amb la introducció del terme de potència s’obtenen uns beneficis molt més 

rellevants. Aquest fet és degut a que la retribució associada a la potència de descàrrega, és superior a 

la injectada (com es pot observar en la Figura 95); tot i ser calculada amb la mitjana de la potència de 

descàrrega. Com a retruc s’observa que el rendiment econòmic resultant és superior al 100%; és a 

dir, l’usuari que practiqués el V2G en trauria profit de la pràctica.  

 



  Memòria 

154   

 

Figura 95. Desglossament dels costos i beneficis associats a practicar V2G amb terme i de potència.  

[Font: Elaboració pròpia] 

 

 

Figura 96. Rendiment econòmic associats a practicar V2G amb terme i de potència.  

[Font: Elaboració pròpia] 
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Per una banda, veient aquests resultats, cal valorar el risc d’especulació comentat anteriorment. La 

legislació que reguli la pràctica V2G cal que tingui en compte possibles males praxis dels usuaris, com 

la càrrega lenta de xarxa cap a bateria i la posterior descàrrega ràpida (que seria perjudicial per la 

bateria però obtindria major benefici econòmic); o la injecció d’energia a xarxa usant altres 

tecnologies com generadors dièsel, rebent energia per a fer-ho. 

Per l’altra, però, és cert que l’usuari posa la seva bateria en disposició del sistema, fet pel qual és 

comprensible que en vegi retorn econòmic: les bateries són la part dels vehicles elèctrics que 

suposen un cost més elevat i la pràctica del V2G contribueix en el seu envelliment.  

 

Per això, el plantejament presentat en aquestes discussions sembla adequat: el sistema elèctric 

gaudeix d’emmagatzematge d’energia extra, millorant la flexibilitat i el control de l’equilibri entre 

producció i demanda; mentre que l’usuari guanyaria diners fent-ho.  

Així, els organismes d’arreu del món que s’encarreguin del desenvolupament legislatiu del V2G 

hauran de tenir en compte multitud aspectes, alguns presentats en aquestes discussions, per tal 

d’establir una normativa justa i útil per ambdues parts. 
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental  

En l’actualitat, la utilització de diferents metodologies per l’emmagatzematge d’energia és una  

tendència a l’alça, tal i com s’ha comentat en el capítol 2.1. Concretament, l’any 2019 les bateries de 

liti en van ser, segons l’Agència Internacional de l’Energia (34),  la tecnologia més manufacturada de 

totes les d’emmagatzematge, com a conseqüència de l’spillover (excedent) derivat de la producció de 

vehicles elèctrics.  

Així, la substitució del mètode habitual de càrrega d’aquest tipus de bateries per un altre 

lleugerament més eficient (entorn del 0.3%, per la ràtio 1C, com s’ha vist en el capítol 4) comportaria 

un estalvi anual global enorme.  

 

Det fet, segons (35), la venda global de bateries de liti el 2017 va ser rècord: 150GWh de capacitat 

comprada. La contínua electrificació derivada de la transició energètica provoca que els escenaris 

més realistes calculin que, pel 2040, la demanda anual de capacitat d’emmagatzematge serà d’uns 

1900GWh.  

Si l’ús de mètodes de càrrega alternatius com el Beta proposat en aquest estudi, redueixen en un 

0.3%  (Taula 11) l’energia necessària per a carregar tal volum de bateries, la reducció de consum 

global seria de fins a 2.7GWh. Cal tenir en compte que aquesta enorme quantitat d’energia només és 

respecte la capacitat de nova creació; per la qual cosa l’estalvi seria molt superior si es valorés 

l’energia emmagatzemada total, de la que no es disposen estimacions fiables. 

Per aquest motiu, és realment important seguir treballant en projectes que estudiïn la optimització 

dels processos de càrrega i descàrrega de les bateries de liti. Amb una demanda cada cop més 

elevada, petites millores en el rendiment, com el presentat en aquest treball, provoquen gran estalvis 

d’energia.  
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Conclusions 

Un recull de les conclusions extretes del present estudi es mostren en aquest apartat; estructurat en 

diferents punts que descriuen, de forma clara i concisa, els resultats més rellevants dels assajos.    

En primera instància es comenta tot el referent al mètode tradicional de càrrega CC-CV i, a 

continuació, al mètode Beta presentat en aquest projecte. En tots dos casos se n’enumeren les 

particularitats més importants i se’n descriu la variació que tenen davant certs paràmetres; com 

l’envelliment o la variació de la ràtio de càrrega. Pel segon mètode, a més, també es veu les 

conseqüències que implica la variació del punt de canvi de fase mitjançant Beta. Finalment s’estableix 

la comparació definitiva entre tots dos procediments de càrrega.  

 

Mètode CC-CV 

-El seu funcionament és correcte. Corrent i tensió s’adapten als requeriments de seguretat: no es 

generen sobre-pics en caps dels dos perfils. 

-En les ràtios  comunes  (C/2, 1C i 3C/2) la majoria de la càrrega s’injecta en la fase CC. La fase CV, en 

canvi, té una despesa de temps associada molt superior en relació a l’energia emmagatzemada. 

-L’anàlisi termodinàmic mostra que el paràmetre més rellevant que afecta al comportament de la 

bateria és el perfil de corrent. 

-La pèrdua de capacitat amb el pas dels cicles provoca que el temps de càrrega disminueixi amb 

l’envelliment. La bateria perd capacitat d’emmagatzemar energia, per la qual cosa triga menys temps 

a carregar-se.  

-La relació entre ràtio de càrrega emprat i eficiència, tant energètica com econòmica, és inversament 

proporcional: les ràtios agressives en disminueixen el rendiment, i les suaus l’augmenten.  

-El temps total de càrrega també és inversament proporcional a la ràtio usada: a mesura que 

augmenta el corrent injectat, disminueix el temps  de càrrega. 

-La relació esmentada en els dos punts anteriors no és lineal. L’ús de ràtios exigents com la 3C/2 és 

recomanable, en termes energètics, perquè la disminució del temps de càrrega (prop del 20%) 

comporta tan sols una reducció del 3% d’eficiència energètica.  
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-En termes econòmics, però, es comprova que l’ús de corrent agressiu (3C/2) resulta el doble de car -

que els suaus (C/2).  

-Es comprova que l’ús de la ràtio C/25 no  és viable en situacions quotidianes fora del laboratori, atès 

que el temps de càrrega escala fins a  un dia complet. 

-El rendiment econòmic és molt baix en comparació a l’energètic per l’efecte dels preus. L’actual 

legislació incita a l’autoconsum d’energia impossibilitant que se’n faci un negoci, com el vehicle-to-

grid simulat.   

Mètode Beta 

-Els perfils de tensió i corrent resulten molt similars als del mètode CC-CV. Tan sols es generen sobre-

pics en casos molt específics, que cal evitar.  

-Del punt anterior se’n deriva que el comportament termodinàmic també és molt semblant al CC-CV i 

altament depenent del corrent injectat. 

-Les diferents Betes simulades amb la ràtio agressiva 3C/2 tenen un comportament més similar entre 

elles que quan s’usen corrents suaus com el C/2. 

-Per a totes les ràtios emprades hi ha almenys una Beta amb rendiment energètic i econòmic més 

elevat que el mètode CC-CV.  

-L’elecció de la Beta més eficient depèn de la ràtio usada. Per la ràtio moderada 1C, les betes 

mitjanes (40, 50 i 60) són les més eficients. Rebaixant el corrent injectat, amb la C/2, es té que les 

Betes més recomanades són les altes, com la 80 o 90. I per la 3C/2 les més eficients són les Betes 40, 

10 i 50.  

-Del punt anterior s’extreu que la Beta amb millor rendiment és alta quan el corrent injectat és suau, 

és mitjana quan el corrent és moderat i baixa quan és agressiu.  

-En la majoria dels casos simulats el rendiment econòmic és proporcional a l’energètic, mantenint 

l’ordre amb què es posicionen les Betes en la classificació d’eficiència tots dos.  

-La ràtio C/25 és l’únic cas on el mètode CC-CV resulta més eficient que el Beta. No és rellevant 

perquè la injecció de corrents tan baixos no és viable quotidianament.  

-El mètode Beta és preferible envers el CC-CV, sempre i quan s’esculli la Beta adient en relació a la 

ràtio emprada. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

Aquest capítol va dedicat a fer un repàs dels recursos i temps emprats durant el desenvolupament 

del present treball, per tal de fer una aproximació dels costos derivats de la seva.  

Al tractar-se d’un projecte de recerca basat en la simulació, els recursos materials són escassos; pel 

que en aquest apartat tan sols es té en compte l’ordinador personal emprat, l’ús de programari i les 

hores dedicades. A continuació, en la Taula 14 es desglossen els conceptes d’aquests tres blocs i es 

calculen els costos totals, tots sense IVA; el qual s’afegeix en última instància i amb un valor del 21%.  

 

Concepte Especificacions Unitats 
Cost unitari 
[€/unitat] 

Cost total 
[€] 

Ordinador portàtil  Asus Vivobook  1 650 650 

Paquet Microsoft 
Office® 

Llicència individual 
anual  

1 69 69 

Matlab® 
Llicència individual 

anual  
1 800 800 

Còmput d’hores Enginyer Júnior 700 15 10.500 

Cost Total sense IVA  12.019 € 

%IVA 21% 

Cost Total amb IVA 14.542,99€ 

 

Taula 14. Costos associats a la realització del treball. (Font: Elaboració pròpia) 

 

No obstant, de la Taula 14 anterior cal matisar que la llicència de Matlab® ve subvencionada per 

l’Escola, la qual ofereix a tots els seus alumnes matriculats la oportunitat d’emprar-lo a cost zero. A 

més, pel que fa a les hores d’enginyer, s’han ponderat de manera estimada i, com és obvi, no s’han 

retribuït.  
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Annex A: Algorismes desenvolupats 

A1. Algorisme Mètode 1: CC-CV 

El següent algorisme, desenvolupat en Matlab®, permet la simulació del mètode tradicional de 

càrrega de bateries de liti, el CC-CV. 

 

%ALGORISME PER A LA SIMULACIÓ DEL MÈTODE CC-CV AL LLARG DE LA VIDA ÚTIL 
%D'UNA BATERIA DE LITI NMC.  

%AUTOR: Martí Garcia Corominas 

%------------------------------------------------------------------------ 

  
%Les dades inicials són:  
OCV_inicial=4.3; 
Vo(1)=OCV_inicial; %Voltatge depenent del SoC. El Voltatge nominal cel·la  
                    %és 3.72 [V].   
T_inicial=25; 
cicles=0; %Estat BoL 
Qo=2.8; %capacitat nominal de la cel·la[Ah] Pàg 56 Tesi 
Sup=0.0043; %[m^2] Superfície d'una bateria cilíndrica tipus 18650  

  

  
%Les condicions inicials de la bateria són: 
OCV_corregit=4.3; 
SoC_inicial(1)=100; 
R1_corregit(1)=0.042923174101153; %Rs [ohms] 
R1_corregit(2)=0.042923174101153;  
R2_corregit(1)=0.025279576237279; %Rct [ohms]  
R2_corregit(2)=0.025279576237279;   
C_corregit(1)=0.004958586208895; %Capacitància [Farads]  
C_corregit(2)=0.004958586208895; 
Q_inicial=2.8; %[Ah] 
T_bat(1)=T_inicial; 
T_amb(1)=T_inicial; 

  
%Definicions prèvies necessàries (comptadors) 
f=0; %Identificador del C-rate 
c=1; %Per poder expressar el C-rate 
ch=0; %Nombre de càrregues simulades 

         
alfa=0.00003; %[1/K]Coeficient per la variació de temperatura de la 

resistència: 30ppm/K.  (Ferro=0.005671, Coure=0.004041) 
m=0.0455; %Massa de la bateria [kg]. Taula 5.3 Tesi Victòria Júlia 
Cp=1150; %[J/kg*K]Calor específic de la resistència.  
h=5; %[W/(K*m^2)]Factor de convecció. Pot anar de 5 a 25 

  
%Preus Compra i Venda Energia primer semestre 2020. Tarifa Generation kWh 

2.0 DHS Som Energia (Discriminació Horària. Compra:SUPERVALL) 
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Preu_Potencia_Compra_1=0.00013220231; %[€/W] Tarifa Generation kWh 2.0 

Som Energia (0.13220231 €/kW per dia)  
Preu_Energia_Compra_1=0.00008197325; %[€/Wh] Tarifa Generation kWh 2.0 

DHS Som Energia SUPERVALL (0.08197325 €/kWh) 
Preu_Energia_Venda_1=0.000056; %[€/Wh] Retribució Som Energia (0.056 

€/kWh) 
%Preus Compra i Venda Energia segon semestre 2020. Tarifa Tarifa 2.0 DHS 

Som Energia (Discriminació Horària. Compra:SUPER VALL) 
Preu_Potencia_Compra_2=0.00013220231; %[€/W] Tarifa Generation kWh 2.0 

Som Energia (0.13220231 €/kW per dia)  
Preu_Energia_Compra_2=0.00007818987; %[€/Wh] Tarifa Generation kWh 2.0 

Som Energia VALL (0.07818987 €/kWh) 
Preu_Energia_Venda_2=0.00006359318; %[€/Wh] Retribució Som Energia 

(0.06359318 €/kWh) 

  
fact=1; %C-rate de la fase CC. Iterar-ne el valor per veure diferents 

escenaris 

     
    it=1; %En it=1 el temps és 0. Es comença a simular (t=1) quan it=2 
    t=0; 
    cicles=1; 

  
    Qoff=Qo*0.8; 
    Qcond(1)=Qo; 
    Qtmax_extr(1)=Q_inicial; 

     
    SoC_car(1)=SoC_inicial(1); 

     

  
    while Qcond(cicles)>Qoff %Condició de final de simulació 

     
        cicles=cicles+1; 
        ch=ch+1; 

         
        t_car=0; 
        t_des=0; 

         
        I(1)=0; 
        V(1)=Vo(1); 
        Q(1)=0; 
        Qt(1)=Q_inicial; 
        Q_ini(1)=Q_inicial; 
        Q_loss(1)=0; 
        Q_gen(1)=0; 

         
        if cicles<173 %En cas que es vulgui simular una variació de preus 
            Preu_Potencia_Compra=Preu_Potencia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Compra=Preu_Energia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Venda=Preu_Energia_Venda_2; 
        else 
            Preu_Potencia_Compra=Preu_Potencia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Compra=Preu_Energia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Venda=Preu_Energia_Venda_2; 
        end  
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        %DESCÀRREGA 
        while SoC_car(it)>0 && Vo(it)>3 
            t=t+1; %Temps de càrrega en CC. Interval temporal d'estudi 1s 
            it=it+1;  
            ait=it-1; %Temps anterior 
            pit=it+1; %Temps posterior 

             
            t_des=t_des+1; 

             
            fact_des=3/2; %C-rate de descàrrega. S'escull 3C/2. Hi ha la 

  possibilitat de C/25. (Dades Figura 2.4 Tesi Victòria Júlia)  
            Crate_des=c*fact_des;  
            I(it)=-Qo*Crate_des; %fase I=Constant [A] 

         
            %Disminució de càrrega 
            if ch>1 
                Qtmax_extr(ch)=Qtmax_extr(ch-1); 
            end 

             
            Q(it)=I(it)*t_des/(t_des*3600); %Càrrega [Ah] descarregada 
            if t_des==1  %Acumulat de Q_descarregada 
                Q_ini(ch)=Qt(ait); 
                Qd_ac(t_des)=Q(it); 
                Vo(it)=V(ait); 
            else 
                Qd_ac(t_des)=Qd_ac(t_des-1)+Q(it);  
            end 

             
            if Qd_ac(t_des)<-Qtmax_extr(ch) 
                Qd_ac(t_des)=-Qtmax_extr(ch); 
            end 

             
            Q_loss(it)=0; %indica l'energia perduda a l'injectar corrent 

  a la bateria. En descàrrega val 0 
            Q_gen(1)=0;  
            Qt(it)=Qt(ait)+Q(it); %Qbateria 
            Q_ohm(it)=0; %[Wh] 
            Q_chtr(it)=0; %[Wh] 
            Q_gen(it)=0; %[Wh] 
            Q_conv(it)=0; %[Wh] 
            Q_acum(it)=0; %[Wh] 

             
            if Qt(it)<0 
                Qt(it)=0; 
            end 

  
            %Variació de V. Final descàrrega quan V<=3V (cut-off voltage) 
            V(it)=Vo(it)+(Qo./C_corregit(it)).*exp((-    

  t./(R2_corregit(it).*C_corregit(it))))     

  +I(it).*R1_corregit(it)+I(it) .*R2_corregit(it).* (1-exp((- 

  t./(R2_corregit(it).*C_corregit(it))))); 

             
            %Disminució del SoC (Coulomb Counting) 
            if t_des==1 
                SoC_inicial(ch)=SoC_car(ait); 
                Q_ini(ch)=Qt(ait); 
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            end 
                      

    SoC_car(it)=SoC_inicial(ch) +      

  ((Qd_ac(t_des))/Qtmax_extr(ch))*100; 

             
            if SoC_car(it)<0 
                SoC_car(it)=0; 
                Qt(it)=0; 
                Qd_ac(t_des)=-Qtmax_extr(ch); 
            end 

                         
            %Variació de la T 
            if ch==1 
                T_bat(it)=T_inicial; 
            else 
                T_bat(it)=T_bat(ait); 
            end 
            T_amb(it)=T_amb(1); 

             
            %Entropia 
            S(it)=0; %En la descàrrega no hi ha generació d'entropia 
            Stotal(it)=0; 

             
            %VARIACIONS DE R1, R2 i C 
            %Variació de R1 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R1_var(pit)=((-6.29219348514614e-     

  12)*SoC_car(it)^5+(1.46939415828508e-09)*SoC_car(it)^4 +(- 

  1.23223593960771e-07)*SoC_car(it)^3+(4.96419767296660e- 

  06)*SoC_car(it)^2+(-       

  0.000129084481906647)*SoC_car(it)+(0.0453957585458763))  

  +2.797550829246789e-05*ch; 
            R1_corregit(pit)=R1_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait));  

  
            %Variació de R2 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura [

  ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi Victòria Júlia 
            R2_var(pit)=((-2.80901959217739e-     

  11)*SoC_car(it)^5+(9.77357202393383e-09)*SoC_car(it)^4+(- 

  1.22013675695003e-06)*SoC_car(it)^3+(6.83277989107182e- 

  05)*SoC_car(it)^2+(-       

  0.00170098774661636)*SoC_car(it)+0.0357818755661182)   

  +ch*2.850322331808914e-05;         
            R2_corregit(pit)=R2_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait)); 

  
            %Variació de C amb l'augment de SoC [Farads]. 
            %Amb les dades de la Fig 3.8 a f=5.62Hz 
            C_var(pit)=(3.37666794207012e-12)*SoC_car(it)^5+(-  

  1.44756665710567e-09)*SoC_car(it)^4 +(1.99989218316361e- 

  07)*SoC_car(it)^3+(-1.27946576400892e-    

  05)*SoC_car(it)^2+(0.000411926458209406)*SoC_car(it)   

  +(0.00271328476235119); 
            if SoC_car(it)>80 %Tram 1 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-8.07562422360249e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<80 && SoC_car(it)>0.1 %Tram 2 
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                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-1.49788322981366e-05)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<0.1 %Tram 3 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-2.96688819875776e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 

             
            if C_corregit(pit)<0                     

  C_corregit(pit)=0.0000001; 
            end 

             
            %VARIACIÓ OCV. Figura 4.4 Tesi Victòria Júlia, equació a BoL 

  (no hi ha diferències significatives respecte EoL) 
            OCV_pre(it)=(-5.837510329441173e-     

  11)*SoC_car(it)^6+(1.995692861219002e-08)*SoC_car(it)^5+(- 

  2.697364784202348e-06)*SoC_car(it)^4+(1.824656835623958e- 

  04)*SoC_car(it)^3+(-0.006344272264192)*SoC_car(it)^2   

  +(0.107055174735683)*SoC_car(it)+(3.075060179648500); 
            %Efecte de la T sobre OCV 
            if T_inicial<0 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

   0.047738693300000)*T_inicial^2 +(-    

   0.150753767000000)*T_inicial+(-    

   3.768844220000000))/100); 
            else 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.002791736462222)*T_inicial^2      

  +(0.220547180355556)*T_inicial+(-3.768844220000001))/100); 
            end 
            Vo(pit)=OCV_it(it); 

             
            %VENDA D'ENERGIA 
            P_entregada(it)=Vo(it)*I(it); %Comptem que la potència  

  entregada és negativa  
            %Terme Energia 
            E_entregada(it)=P_entregada(it)*1*(1/3600); %[Wh] Energia  

  entregada en el període it (Justificació  càlcul: temps de  

  iteració=1s, 3600s=1h) 
            Venda_TE_it(it)=abs(E_entregada(it)*Preu_Energia_Venda); 
            if t_des==1 
                Venda_TE_ac(it)=Venda_TE_it(it); 
                E_entregada_ac(it)=E_entregada(it); 
            else 
                Venda_TE_ac(it)=Venda_TE_ac(ait)+Venda_TE_it(it);  

  %Benefici total associat al terme de potència [€] 
                E_entregada_ac(it)=E_entregada_ac(ait)+E_entregada(it); 
            end 

             
            if Vo(pit)<3 
                break 
            end 

             
            if cicles==2  
                if t_des==1  
                    it_inf_des=it; 
                end 
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            end 

             
        end %END while SoC_car(it)>0 && Vo(it)>3 DESCÀRREGA 

  
        Qdes_ch(ch)=Qt(it); %Recopilació de Qt a final de cada descàrrega 
        SoC_car(it)=SoC_inicial(ch)+((Qd_ac(t_des))/Qtmax_extr(ch))*100; 

         
        Benefici_TE(ch)=Venda_TE_ac(it); 

         
        E_entregada_des(ch)=-E_entregada_ac(it); 

         
        t_desc(ch)=t_des; 

         
        Qt_extr_des(ch)=Qtmax_extr(ch); %Càrrega extreta de la bateria en 

  la descàrrega 

         
        Qtmax_extr(ch)=(-1.534203888472771e-16)*ch^6+(-   

 3.852088101791493e-13)*ch^5+(4.901542268226706e-10)*ch^4+(-

 1.933746075263957e-07)*ch^3+(3.166312952041473e-05)*ch^2+(-

 0.003438912622521)*ch+(2.795098498468723); 

         
        %CÀRREGA 
        SoC_inicial(ch)=SoC_car(it); 

         
        %Fase CC 
        while V(it)<4.3 && SoC_car(it)<100 

             
            it=it+1; 
            ait=it-1; 
            pit=it+1; 

             
            t=t+1; 
            t_car=t_car+1; 

         
            Crate=c*fact; %C-rate usat en la iteració  
            I(it)=Qo*Crate; %fase I=Constant [A] 

             
            V(it)=Vo(it)+(Qo./C_corregit(it)).*exp((-    

  t./(R2_corregit(it).*C_corregit(it))))     

  +I(it).*R1_corregit(it)+I(it).*R2_corregit(it).*(1-exp((- 

  t./(R2_corregit(it).*C_corregit(it)))));     

             
            Q(it)=I(it)*t_car/(t_car*3600); %Capacitat emmagatzemada en 

  l'instant it[Ah] 
                      

  Q_loss(it)=(I(it)^2*(R1_corregit(it)      

  +R2_corregit(it))*t_car/(t_car*3600))/V(it); %Pèrdua de  

  capacitat (Efecte Joule)             
            Qt(it)=Qt(ait)+Q(it)-Q_loss(it); 
            Q_ohm(it)=(I(it))^2*R1_corregit(it)*t_car/(t_car*3600); %[Wh] 
            Q_chtr(it)=(I(it))^2*R2_corregit(it)*t_car/(t_car*3600);%[Wh] 
            Q_gen(it)=Q_ohm(it)+Q_chtr(it); %[Wh] 
            if t_car>1 
                Q_conv(it)=h*Sup*(T_amb(ait)-     

  T_bat(ait))*t_car/(t_car*3600); %[Wh] 
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                Q_acum(it)=Q_gen(it)+Q_conv(it); %[Wh] 
            else 
                Q_conv(it)=0; 
                Q_acum(it)=Q_gen(it); 
                T_amb(it)=T_inicial; 
                T_bat(it)=T_inicial; 
            end 

             
            if Qt(it)>Qtmax_extr(ch) 
                Qt(it)=Qtmax_extr(ch); 
            end 

                        
            %AUGMENT de SoC (Coulomb Counting) 
            if t_car==1 
                Q_ini(ch)=Qt(ait); 
                SoC_inicial(ch)=SoC_car(ait); 
            end 
            SoC_car(it)=SoC_inicial(ch)+((Qt(it)-    

  Q_ini(ch))/Qtmax_extr(ch))*100; %Coulomb Counting 

             

             
            %AUGMENT DE T 
            if t_car>1 
                T_bat(it)=T_bat(ait)+(Q_acum(it)*3600)/(m*Cp); 
            end 
            T_amb(it)=T_amb(1); 

             
            %GENERACIÓ D'ENTROPIA 
            S(it)=(Q_acum(it)*3600)/(T_bat(it)+273); %[J/K] Entropia  

  associada a la pèrdua de capacitat per efecte Joule 
            if t_car>1     
                Stotal(it)=Stotal(ait)+S(it); %Entropia total de la  

  càrrega 
            else 
                Stotal(it)=S(it); 
            end 

             
            %COSTOS 
            %Terme Potència 
            P_inj(it)=V(it)*I(it); %Potència injectada en cada interval 

  [W] 

             
            %Cost Terme Energia 
            E_inj_it(it)=P_inj(it)*1*(1/3600); %[Wh] Energia injectada en 

  el període it (Justificació  càlcul: temps de iteració=1s,  

  3600s=1h) 
            CE_it(it)=E_inj_it(it)*Preu_Energia_Compra; %Cost associat al 

  terme d'energia en cada iteració [€] 
            if t_car==1 
                E_inj_total(it)=E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen(it); 
                Q_acum_ac(it)=Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv(it); 
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                CE_total(it)=CE_it(it); 
            else 
                E_inj_total(it)=E_inj_total(ait)+E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss_ac(ait)+Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm_ac(ait)+Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr_ac(ait)+Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen_ac(ait)+Q_gen(it); 
                Q_acum_ac(it)=Q_acum_ac(ait)+Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv_ac(ait)+Q_conv(it); 
                CE_total(it)=CE_total(ait)+CE_it(it); %Cost total  

   associat al terme d'energia [€] 
            end 

             
            %VARIACIONS DE R1, R2 i C 
            %Variació de R1 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R1_var(pit)=((-6.29219348514614e-     

  12)*SoC_car(it)^5+(1.46939415828508e-09)*SoC_car(it)^4+(- 

  1.23223593960771e-07)*SoC_car(it)^3+(4.96419767296660e- 

  06)*SoC_car(it)^2+(-0.000129084481906647)*SoC_car(it)  

  +(0.0453957585458763))+2.797550829246789e-05*ch; 
            R1_corregit(pit)=R1_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait));  

  
            %Variació de R2 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R2_var(pit)=((-2.80901959217739e-11)*SoC_car(it)^5   

  +(9.77357202393383e-09)*SoC_car(it)^4 +(-1.22013675695003e- 

  06)*SoC_car(it)^3+(6.83277989107182e-05)*SoC_car(it)^2+(- 

  0.00170098774661636)*SoC_car(it)+0.0357818755661182)   

  +ch*2.850322331808914e-05;         
            R2_corregit(pit)=R2_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait)); 

  
            %Variació de C amb l'augment de SoC [Farads]. 
            %Amb les dades de la Fig 3.8 a f=5.62Hz 
            C_var(pit)=(3.37666794207012e-12)*SoC_car(it)^5+(-  

  1.44756665710567e-09)*SoC_car(it)^4+(1.99989218316361e- 

  07)*SoC_car(it)^3+(-1.27946576400892e-    

  05)*SoC_car(it)^2+(0.000411926458209406)*SoC_car(it)   

  +(0.00271328476235119); 
            if SoC_car(it)>80 %Tram 1 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-8.07562422360249e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<80 && SoC_car(it)>0.1 %Tram 2 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-1.49788322981366e-05)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<0.1 %Tram 3 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-2.96688819875776e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 

             
            if C_corregit(pit)<0 %Per assegurar que cap valor surt  

  negatiu 
                C_corregit(pit)=0.0000001; 
            end 

             



Simulació energetico-econòmica de la càrrega de bateries de liti per a V2G   

  173 

            %VARIACIÓ OCV. Figura 4.4 Tesi, equació de càrrega a BoL (no 

  hi ha diferències significatives respecte EoL) 
            OCV_pre(it)=(-5.837510329441173e-     

  11)*SoC_car(it)^6+(1.995692861219002e-08)*SoC_car(it)^5 +(- 

  2.697364784202348e-06)*SoC_car(it)^4+(1.824656835623958e- 

  04)*SoC_car(it)^3+(-0.006344272264192)*SoC_car(it)^2+  

  (0.107055174735683)*SoC_car(it)+(3.075060179648500); 
            %Efecte de la T sobre OCV 
            if T_bat(it)<0 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.047738693300000)*T_bat(it)^2+(-     

  0.150753767000000)*T_bat(it)+(-3.768844220000000))/100); 
            else 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.002791736462222)*T_bat(it)^2 +(0.220547180355556)*T_bat(it) 

  +(-3.768844220000001))/100); 

            end 
            Vo(pit)=OCV_it(it); 

             
            if cicles==2  
                if t_car==1  
                    it_inf=it; 
                end 
            end 

             
            if cicles==346 
                if t_car==1  
                    it_inf_ch=it; 
                end 
            end 

             
            if t_car==1  
                  it_infe(ch)=it; 
            end 

             
            if Vo(it)>4.3 
                break 
            end 
        end %END while SoC_car<=beta. Fase CC 

     
        %Fase CV 
        while SoC_car(it)<100 

             
            it=it+1; 
            ait=it-1; 
            pit=it+1; 

             
            t_car=t_car+1; 
            t=t+1; 

             
            if V(ait)<4.3 
                V(it)=V(ait)+0.0001666666666666666666666; 
                if V(it)>4.3 
                    V(it)=4.3; 
                end 
            else 
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                V(it)=4.3; 
            end 

             
            I(it)=(V(it)-Vo(it))/(R1_corregit(it)+R2_corregit(it))*(1- 

  exp(-1/C_corregit(it)*(1/R1_corregit(it)     

  +1/R2_corregit(it))*t));  
            if I(it)>I(ait) 
                I(it)=I(ait); 
            end 

             
            Q(it)=I(it)*t_car/(t_car*3600); %Capacitat emmagatzemada en 

  l'instant it[Ah] 
            Q_loss(it)=(I(it)^2*(R1_corregit(it)+     

  R2_corregit(it))*t_car/(t_car*3600))/V(it); %Pèrdua de  

  capacitat (Efecte Joule) 
            Qt(it)=Qt(ait)+Q(it)-Q_loss(it); %Capacitat emmagatzemada  

  total [Ah]    
            Q_ohm(it)=(I(it))^2*R1_corregit(it)*t_car/(t_car*3600); %[Wh] 
            Q_chtr(it)=(I(it))^2*R2_corregit(it)*t_car/(t_car*3600);  

  %[Wh] 
            Q_gen(it)=Q_ohm(it)+Q_chtr(it); %[Wh] 
            if t_car>1 
                Q_conv(it)=h*Sup*(T_amb(ait)-     

  T_bat(ait))*t_car/(t_car*3600); %[Wh] 
                Q_acum(it)=Q_gen(it)+Q_conv(it); %[Wh] 
            else 
                Q_conv(it)=0; 
                Q_acum(it)=Q_gen(it); 
                T_amb(it)=T_inicial; 
                T_bat(it)=T_inicial; 
            end 

              
            if Qt(it)>Qtmax_extr(ch) 
                Qt(it)=Qtmax_extr(ch); 
            end 

             
            %AUGMENT de SoC (Coulomb Counting) 
            SoC_car(it)=SoC_inicial(ch)+((Qt(it)-    

  Q_ini(ch))/Qtmax_extr(ch))*100; %Coulomb Counting 

             

             
            %AUGMENT DE T 
            if t_car>1 
                T_bat(it)=T_bat(ait)+(Q_acum(it)*3600)/(m*Cp); 
            end 
            T_amb(it)=T_amb(1); 

             
            %GENERACIÓ D'ENTROPIA 
            S(it)=(Q_acum(it)*3600)/(T_bat(it)+273); %[J/K] Entropia  

  associada a la pèrdua de capacitat per efecte Joule 
            Stotal(it)=Stotal(ait)+S(it);  

             
            %COSTOS 
            %Cost Terme Potència 
            P_inj(it)=V(it)*I(it); %Potència injectada en cada interval 

[W] 
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            %Cost Terme Energia 
            E_inj_it(it)=P_inj(it)*1*(1/3600); %[Wh] Energia injectada en 

  el període it (Justificació  càlcul: temps de iteració=1s,  

  3600s=1h) 
            CE_it(it)=E_inj_it(it)*Preu_Energia_Compra; %Cost associat al 

  terme d'energia en cada iteració [€] 

             
            if t_car==1 
                E_inj_total(it)=E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen(it); 
                Q_acum_ac(it)=Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv(it); 
                CE_total(it)=CE_it(it); 
            else 
                E_inj_total(it)=E_inj_total(ait)+E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss_ac(ait)+Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm_ac(ait)+Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr_ac(ait)+Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen_ac(ait)+Q_gen(it); 
                Q_acum_ac(it)=Q_acum_ac(ait)+Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv_ac(ait)+Q_conv(it); 
                CE_total(it)=CE_total(ait)+CE_it(it); %Cost total  

  associat al terme d'energia [€] 
            end 

             
            %VARIACIONS DE R1, R2 i C 
            %Variació de R1 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R1_var(pit)=((-6.29219348514614e-     

  12)*SoC_car(it)^5+(1.46939415828508e-09)*SoC_car(it)^4 +(- 

  1.23223593960771e-07)*SoC_car(it)^3+(4.96419767296660e- 

  06)*SoC_car(it)^2+(-0.000129084481906647)*SoC_car(it)  

  +(0.0453957585458763))+2.797550829246789e-05*ch; 
            R1_corregit(pit)=R1_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait));  

  
            %Variació de R2 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R2_var(pit)=((-2.80901959217739e-11)*SoC_car(it)^5   

  +(9.77357202393383e-09)*SoC_car(it)^4 +(-1.22013675695003e- 

  06)*SoC_car(it)^3+(6.83277989107182e-05)*SoC_car(it)^2+(- 

  0.00170098774661636)*SoC_car(it)+0.0357818755661182)   

  +ch*2.850322331808914e-05;         
            R2_corregit(pit)=R2_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait)); 

  
            %Variació de C amb l'augment de SoC [Farads]. 
            %Amb les dades de la Fig 3.8 a f=5.62Hz 
            C_var(pit)=(3.37666794207012e-12)*SoC_car(it)^5+(-  

  1.44756665710567e-09)*SoC_car(it)^4+(1.99989218316361e- 

  07)*SoC_car(it)^3+(-1.27946576400892e-    

  05)*SoC_car(it)^2+(0.000411926458209406)*SoC_car(it)   

  +(0.00271328476235119); 
            if SoC_car(it)>80 %Tram 1 
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                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-8.07562422360249e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<80 && SoC_car(it)>0.1 %Tram 2 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-1.49788322981366e-05)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<0.1 %Tram 3 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-2.96688819875776e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 

             
            if C_corregit(pit)<0 %Per assegurar que cap valor surt  

  negatiu 
                C_corregit(pit)=0.0000001; 
            end 

             
            %VARIACIÓ OCV. Figura 4.4 Tesi Victòria Júlia, equació de  

  càrrega a BoL (no hi ha diferències significatives respecte 

  EoL) 
            OCV_pre(it)=(-5.837510329441173e-     

  11)*SoC_car(it)^6+(1.995692861219002e-08)*SoC_car(it)^5+(- 

  2.697364784202348e-06)*SoC_car(it)^4+(1.824656835623958e- 

  04)*SoC_car(it)^3+(-0.006344272264192)*SoC_car(it)^2   

  +(0.107055174735683)*SoC_car(it)+(3.075060179648500); 
            %Efecte de la T sobre OCV 
            if T_bat(it)<0 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.047738693300000)*T_bat(it)^2+(-     

  0.150753767000000)*T_bat(it)+(-3.768844220000000))/100); 
            else 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.002791736462222)*T_bat(it)^2+(0.220547180355556)*T_bat(it) 

  +(-3.768844220000001))/100); 
            end 
            Vo(pit)=OCV_it(it); 

             
        end %END while SoC_car(it)<=100 

         
   end %END while Qc(ch)>Qoff %FINAL DE SIMULACIÓ 
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A2. Algorisme Mètode 2: Beta 

 

El següent algorisme, desenvolupat en Matlab®, permet simulació del mètode de càrrega de bateries 

de liti proposat en aquest treball, anomenat Beta.  

 

%ALGORISME PER A LA SIMULACIÓ DEL MÈTODE BETA AL LLARG DE LA VIDA ÚTIL 
%D'UNA BATERIA DE LITI NMC.  
%AUTOR: Martí Garcia Corominas 
%------------------------------------------------------------------------ 

  
%Les dades inicials són:  
OCV_inicial=4.3; 
Vo(1)=OCV_inicial; %Voltatge depenent del SoC. El Voltatge nominal cel·la  
                    %és 3.72 [V].   
T_inicial=25; 
cicles=0; %Estat BoL 
Qo=2.8; %capacitat nominal de la cel·la[Ah] Pàg 56 Tesi Victòria Júlia 
Sup=0.0043; %[m^2] Superfície d'una bateria cilíndrica tipus 18650  

  
%Les dades inicials són  
OCV_corregit=4.3; 
SoC_ini=100; 
R1_corregit(1)=0.042923174101153; %Rs [ohms] 
R1_corregit(2)=0.042923174101153;  
R2_corregit(1)=0.025279576237279; %Rct [ohms]  
R2_corregit(2)=0.025279576237279;   
C_corregit(1)=0.004958586208895; %Capacitància [Farads] 
C_corregit(2)=0.004958586208895;  
Q_inicial=2.8; %[Ah] 
T_bat(1)=T_inicial; 
T_amb(1)=T_inicial; 

  
%Definicions prèvies necessàries (comptadors) 
f=0; %Identificador del C-rate 
c=1; %Per poder expressar el C-rate 

  

         
alfa=0.00003; %[1/K]Coeficient per la variació de temperatura de la 

resistència: 30ppm/K.  (Ferro=0.005671, Coure=0.004041) 
m=0.0455; %Massa de la bateria [kg]. Taula 5.3 Tesi Victòria Júlia 
Cp=1150; %[J/kg*K]Calor específic de la resistència 

h=5; %[W/(K*m^2)]Factor de convecció. Pot anar de 5 a 25 

  
%Preus Compra i Venda Energia primer semestre 2020. Tarifa Generation kWh 

2.0 DHS Som Energia (Discriminació Horària. Compra: SUPER VALL) 
Preu_Potencia_Compra_1=0.00013220231; %[€/W] Tarifa Generation kWh 2.0 

Som Energia (0.13220231 €/kW per dia)  
Preu_Energia_Compra_1=0.00008197325; %[€/Wh] Tarifa Generation kWh 2.0 

DHS Som Energia SUPERVALL (0.08197325 €/kWh) 
Preu_Energia_Venda_1=0.000056; %[€/Wh] Retribució Som Energia (0.056 

€/kWh) 
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%Preus Compra i Venda Energia segon semestre 2020. Tarifa Tarifa 2.0 DHS 

Som Energia (Discriminació Horària. Compra: SUPERVALL) 
Preu_Potencia_Compra_2=0.00013220231; %[€/W] Tarifa Generation kWh 2.0 

Som Energia (0.13220231 €/kW per dia)  
Preu_Energia_Compra_2=0.00007818987; %[€/Wh] Tarifa Generation kWh 2.0 

Som Energia SUPER VALL (0.07818987 €/kWh) 
Preu_Energia_Venda_2=0.00006359318; %[€/Wh] Retribució Som Energia 

(0.06359318 €/kWh) 

  
fact=1.5; %C-rate de la fase CC. Iterar-ne el valor per veure més 

escenaris 

graf=0; 

  
b=0; 

  
for beta=(10:10:90) 
    b=b+1; %Comptador de betes simulades 
    ch=0; %Nombre de càrregues simulades 

     
    it=1; %En it=1 el temps és 0. Es comença a simular (t=1) quan it=2 
    t=0; 
    cicles=1; 

  
    Qoff=Qo*0.8; 
    Qcond(it)=Qo; 
    Qtmax_extr(it)=Q_inicial; 

     
    SoC_inicial(it)=SoC_ini; 
    SoC_car(it)=SoC_inicial(1); 
    Vo(it)=OCV_inicial; 

  
    while Qcond(cicles)>Qoff %Condició de final de simulació 

     
        cicles=cicles+1; 
        ch=ch+1; 

         
        t_car=0; 
        t_des=0; 

         
        I(1)=0; 
        V(1)=Vo(1); 
        Q(1)=0; 
        Qt(1)=Q_inicial; 
        Q_ini(1)=Q_inicial; 
        Q_loss(1)=0; 

         
        if cicles<173 
            Preu_Potencia_Compra=Preu_Potencia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Compra=Preu_Energia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Venda=Preu_Energia_Venda_2; 
        else 
            Preu_Potencia_Compra=Preu_Potencia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Compra=Preu_Energia_Compra_2; 
            Preu_Energia_Venda=Preu_Energia_Venda_2; 
        end  
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        %DESCÀRREGA 
        while SoC_car(it)>0 && Vo(it)>3 

             
            t=t+1; %Temps de càrrega en CC. Interval temporal d'estudi 1s 
            it=it+1;  
            ait=it-1; %Temps anterior 
            pit=it+1; %Temps posterior 

             
            t_des=t_des+1; 

             
            fact_des=3/2; %C-rate de descàrrega. S'escull 3C/2. Hi ha la 

  possibilitat de C/25. (Dades Figura 2.4 Tesi Victòria Júlia)  
            Crate_des=c*fact_des;  
            I(it)=-Qo*Crate_des; %fase I=Constant [A] 
            %Disminució de càrrega 
            if ch>1 
                Qtmax_extr(ch)=Qtmax_extr(ch-1); 
            end 

             
            Q(it)=I(it)*t_des/(t_des*3600); %Càrrega [Ah] descarregada 
            if t_des==1  %Acumulat de Q_descarregada 
                Q_ini(ch)=Qt(ait); 
                Qd_ac(t_des)=Q(it); 
                Vo(it)=V(ait); 
            else 
                Qd_ac(t_des)=Qd_ac(t_des-1)+Q(it);  
            end 

             
            if Qd_ac(t_des)<-Qtmax_extr(ch) 
                Qd_ac(t_des)=-Qtmax_extr(ch); 
            end 

             
            Q_loss(it)=0; %Q_loss indica l'energia perduda a l'injectar 

  corrent a la bateria. En descàrrega val 0 
            Qt(it)=Qt(ait)+Q(it); %Qbateria 
            Q_ohm(it)=0; %[Wh] 
            Q_chtr(it)=0; %[Wh] 
            Q_gen(it)=0; %[Wh] 
            Q_conv(it)=0; %[Wh] 
            Q_acum(it)=0; %[Wh] 

             
            if Qt(it)<0 
                Qt(it)=0; 
            end 

  
            %Variació de V. Final descàrrega quan V<=3V (cut-off voltage) 
            V(it)=Vo(it)+(Qo./C_corregit(it)).*exp((-    

  t./(R2_corregit(it).*C_corregit(it))))     

  +I(it).*R1_corregit(it)+I(it).*R2_corregit(it).*(1-exp((- 

  t./(R2_corregit(it).*C_corregit(it))))); 

  
            %Disminució del SoC (Coulomb Counting) 
            if t_des==1 
                SoC_inicial(ch)=SoC_car(ait); 
                Q_ini(ch)=Qt(ait); 
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            end 
                      

  SoC_car(it)=SoC_inicial(ch)+((Qd_ac(t_des))/Qtmax_extr(ch)) 

  *100; 

             
            %Variació de la T 
            if ch==1 
                T_bat(it)=T_inicial; 
            else 
                T_bat(it)=T_bat(ait); 
            end 
            T_amb(it)=T_amb(1); 

             
            %Entropia 
            S(it)=0; %En la descàrrega no hi ha generació d'entropia 
            Stotal(it)=0; 

             
            %VARIACIONS DE R1, R2 i C 
            %Variació de R1 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi Victòria  

  Júlia 
            R1_var(pit)=((-6.29219348514614e-     

  12)*SoC_car(it)^5+(1.46939415828508e-09)*SoC_car(it)^4+(- 

  1.23223593960771e-07)*SoC_car(it)^3+(4.96419767296660e- 

  06)*SoC_car(it)^2+(-0.000129084481906647)*SoC_car(it)  

  +(0.0453957585458763))+2.797550829246789e-05*ch; 
            R1_corregit(pit)=R1_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait));  

  
            %Variació de R2 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi Victòria  

  Júlia 
            R2_var(pit)=((-2.80901959217739e-11)*SoC_car(it)^5   

  +(9.77357202393383e-09)*SoC_car(it)^4+(-1.22013675695003e- 

  06)*SoC_car(it)^3+(6.83277989107182e-05)*SoC_car(it)^2+(- 

  0.00170098774661636)*SoC_car(it)+0.0357818755661182)   

  +ch*2.850322331808914e-05;         
            R2_corregit(pit)=R2_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait)); 

  
            %Variació de C amb l'augment de SoC [Farads]. 
            %Amb les dades de la Fig 3.8 a f=5.62Hz 
            C_var(pit)=(3.37666794207012e-12)*SoC_car(it)^5+(-  

  1.44756665710567e-09)*SoC_car(it)^4+(1.99989218316361e- 

  07)*SoC_car(it)^3+(-1.27946576400892e-    

  05)*SoC_car(it)^2+(0.000411926458209406)*SoC_car(it)   

  +(0.00271328476235119); 
            if SoC_car(it)>80 %Tram 1 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-8.07562422360249e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<80 && SoC_car(it)>0.1 %Tram 2 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-1.49788322981366e-05)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<0.1 %Tram 3 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-2.96688819875776e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
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            if C_corregit(pit)<0 
                C_corregit(pit)=0.0000001; 
            end 

             
            %VARIACIÓ OCV. Figura 4.4 Tesi Victòria Júlia, equació a BoL 

  (no hi ha diferències significatives respecte EoL) 
            OCV_pre(it)=(-5.837510329441173e-     

  11)*SoC_car(it)^6+(1.995692861219002e-08)*SoC_car(it)^5+(- 

  2.697364784202348e-06)*SoC_car(it)^4+(1.824656835623958e- 

  04)*SoC_car(it)^3+(-0.006344272264192)*SoC_car(it)^2   

  +(0.107055174735683)*SoC_car(it)+(3.075060179648500); 
            %Efecte de la T sobre OCV 
            if T_inicial<0 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.047738693300000)*T_inicial^2 +(-0.150753767000000)   

  *T_inicial+(-3.768844220000000))/100); 
            else 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.002791736462222)*T_inicial^2+(0.220547180355556)*T_inicial 

  +(-3.768844220000001))/100); 
            end 
            Vo(pit)=OCV_it(it); 

             
            if Vo(it)<3 
                break 
            end 

             
            %VENDA D'ENERGIA 
            P_entregada(it)=Vo(it)*I(it); %Comptem que la potència  

  entregada és negativa  
            %Terme Energia 
            E_entregada(it)=P_entregada(it)*1*(1/3600); %[Wh] Energia  

  entregada en el període it (Justificació  càlcul: temps de  

  iteració=1s, 3600s=1h) 
            Venda_TE_it(it)=abs(E_entregada(it)*Preu_Energia_Venda); 
            if t_des==1 
                Venda_TE_ac(it)=Venda_TE_it(it); 
                E_entregada_ac(it)=E_entregada(it); 
            else 
                Venda_TE_ac(it)=Venda_TE_ac(ait)+Venda_TE_it(it);  

  %Benefici total associat al terme de potència [€] 
                E_entregada_ac(it)=E_entregada_ac(ait)+E_entregada(it); 
            end 

             
            if cicles==2  
                if t_des==1  
                    it_inf_des=it; 
                end 
            end 

             
        end %END while SoC_car(it)>0 && Vo(it)>3 DESCÀRREGA 

         
        Qdes_ch(ch)=Qt(it); %Recopilació de Qt a final de cada descàrrega 
        SoC_car(it)=SoC_inicial(ch)+((Qd_ac(t_des))/Qtmax_extr(ch))*100; 
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        Benefici_TE(ch)=Venda_TE_ac(it); 

         
        E_entregada_des(ch)=-E_entregada_ac(it); 

         
        t_desc(ch)=t_des; 

         
        Qt_extr_des(ch)=Qtmax_extr(ch); %Càrrega extreta de la bateria en 

  la descàrrega 

         
        Qtmax_extr(ch)=(-1.534203888472771e-16)*ch^6+(-   

  3.852088101791493e-13)*ch^5+(4.901542268226706e-10)*ch^4+(- 

  1.933746075263957e-07)*ch^3+(3.166312952041473e-05)*ch^2+(- 

  0.003438912622521)*ch+(2.795098498468723); 

         
        %CÀRREGA 
        SoC_inicial(ch)=SoC_car(it); 

         
        %Fase CC 
        while SoC_car(it)<=beta 

             
            it=it+1; 
            ait=it-1; 
            pit=it+1; 

             
            t=t+1; 
            t_car=t_car+1; 

         
            Crate=c*fact; %C-rate usat en la iteració  
            I(it)=Qo*Crate; %fase I=Constant [A] 

  
            V(it)=Vo(it)+(Qo./C_corregit(it)).*exp((-    

  t./(R2_corregit(it).*C_corregit(it))))+I(it).*R1_corregit(it) 

  +I(it).*R2_corregit(it).*(1-exp((-t./     

  (R2_corregit(it).*C_corregit(it)))));     

  
            Q(it)=I(it)*t_car/(t_car*3600); %Capacitat emmagatzemada en 

  l'instant it[Ah] 
                      

  Q_loss(it)=(I(it)^2*(R1_corregit(it)+     

  R2_corregit(it))*t_car/(t_car*3600))/V(it); %Pèrdua de  

  capacitat (Efecte Joule)             
            Qt(it)=Qt(ait)+Q(it)-Q_loss(it); 
            Q_ohm(it)=(I(it))^2*R1_corregit(it)*t_car/(t_car*3600); %[Wh] 
            Q_chtr(it)=(I(it))^2*R2_corregit(it)*t_car/(t_car*3600);  

  %[Wh] 
            Q_gen(it)=Q_ohm(it)+Q_chtr(it); %[Wh] 
            if t_car>1 
                Q_conv(it)=h*Sup*(T_amb(ait)-     

  T_bat(ait))*t_car/(t_car*3600); %[Wh] 
                Q_acum(it)=Q_gen(it)+Q_conv(it); %[Wh] 
            else 
                Q_conv(it)=0; 
                Q_acum(it)=Q_gen(it); 
                T_amb(it)=T_inicial; 
                T_bat(it)=T_inicial; 
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            end 

             
            if Qt(it)>Qtmax_extr(ch) 
                Qt(it)=Qtmax_extr(ch); 
            end 

                        
            %AUGMENT de SoC (Coulomb Counting) 
            if t_car==1 
                Q_ini(ch)=Qt(ait); 
                SoC_inicial(ch)=SoC_car(ait); 
            end 
            SoC_car(it)=SoC_inicial(ch)+((Qt(it)-    

  Q_ini(ch))/Qtmax_extr(ch))*100; %Coulomb Counting 

             
            %AUGMENT DE T 
            if t_car>1 
                T_bat(it)=T_bat(ait)+(Q_acum(it)*3600)/(m*Cp); 
            end 
            T_amb(it)=T_amb(1); 

             
            %GENERACIÓ D'ENTROPIA 
            S(it)=(Q_acum(it)*3600)/(T_bat(it)+273); %[J/K] Entropia  

  associada al despreniment de calor 
            if t_car>1     
                Stotal(it)=Stotal(ait)+S(it); %Entropia total de la  

  càrrega 
            else 
                Stotal(it)=S(it); 
            end 

             
            %COSTOS 
            %Terme Potència 
            P_inj(it)=V(it)*I(it); %Potència injectada en cada interval 

  [W] 

             
            %Cost Terme Energia 
            E_inj_it(it)=P_inj(it)*1*(1/3600); %[Wh] Energia injectada en 

  el període it (Justificació  càlcul: temps de iteració=1s,  

  3600s=1h) 
            CE_it(it)=E_inj_it(it)*Preu_Energia_Compra; %Cost associat al 

  terme d'energia en cada iteració [€] 
            if t_car==1 
                E_inj_total(it)=E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen(it); 
                Q_acum_ac(it)=Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv(it); 
                CE_total(it)=CE_it(it); 
            else 
                E_inj_total(it)=E_inj_total(ait)+E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss_ac(ait)+Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm_ac(ait)+Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr_ac(ait)+Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen_ac(ait)+Q_gen(it); 
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                Q_acum_ac(it)=Q_acum_ac(ait)+Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv_ac(ait)+Q_conv(it); 
                CE_total(it)=CE_total(ait)+CE_it(it); %Cost total  

  associat al terme d'energia [€] 
            end 

  

             
            %VARIACIONS DE R1, R2 i C 
            %Variació de R1 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R1_var(pit)=((-6.29219348514614e-     

  12)*SoC_car(it)^5+(1.46939415828508e-09)*SoC_car(it)^4+(- 

  1.23223593960771e-07)*SoC_car(it)^3+(4.96419767296660e- 

  06)*SoC_car(it)^2+(-0.000129084481906647)*SoC_car(it)  

  +(0.0453957585458763))+2.797550829246789e-05*ch; 
            R1_corregit(pit)=R1_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait));  

  
            %Variació de R2 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R2_var(pit)=((-2.80901959217739e-     

  11)*SoC_car(it)^5+(9.77357202393383e-09)*SoC_car(it)^4+(- 

  1.22013675695003e-06)*SoC_car(it)^3+(6.83277989107182e- 

  05)*SoC_car(it)^2+(-0.00170098774661636)*SoC_car(it)   

  +0.0357818755661182)+ch*2.850322331808914e-05;         
            R2_corregit(pit)=R2_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait)); 

  
            %Variació de C amb l'augment de SoC [Farads]. 
            %Amb les dades de la Fig 3.8 a f=5.62Hz 
            C_var(pit)=(3.37666794207012e-12)*SoC_car(it)^5+(-  

  1.44756665710567e-09)*SoC_car(it)^4+(1.99989218316361e- 

  07)*SoC_car(it)^3+(-1.27946576400892e-    

  05)*SoC_car(it)^2+(0.000411926458209406)*SoC_car(it)   

  +(0.00271328476235119); 
            if SoC_car(it)>80 %Tram 1 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-8.07562422360249e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<80 && SoC_car(it)>0.1 %Tram 2 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-1.49788322981366e-05)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<0.1 %Tram 3 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-2.96688819875776e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 

             
            if C_corregit(pit)<0 
                C_corregit(pit)=0.0000001; 
            end 

             
            %VARIACIÓ OCV. Figura 4.4 Tesi, equació de càrrega a BoL (no 

  hi ha diferències significatives respecte EoL) 
            OCV_pre(it)=(-5.837510329441173e-     

  11)*SoC_car(it)^6+(1.995692861219002e-08)*SoC_car(it)^5+(- 

  2.697364784202348e-06)*SoC_car(it)^4+(1.824656835623958e- 

  04)*SoC_car(it)^3+(-       
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  0.006344272264192)*SoC_car(it)^2+(0.107055174735683)  

  *SoC_car(it)+(3.075060179648500); 
            %Efecte de la T sobre OCV 
            if T_bat(it)<0 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.047738693300000)*T_bat(it)^2 +(-     

  0.150753767000000)*T_bat(it)+(-3.768844220000000))/100); 
            else 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.002791736462222)*T_bat(it)^2+(0.220547180355556)*T_bat(it) 

  +(-3.768844220000001))/100); 
            end 
            Vo(pit)=OCV_it(it); 

             
            if cicles==2  
                if t_car==1  
                    it_inf=it; 
                end 
            end 
            if cicles==346  
                if t_car==1  
                    it_inf_ch=it; 
                end 
            end 

             
            if t_car==1  
                  it_infe(ch)=it; 
            end 

             
            if Vo(it)>4.3 
                break 
            end 
        end %END while SoC_car<=beta. Fase CC 

     
        %Fase CV 
        while SoC_car(it)<100 
            it=it+1; 
            ait=it-1; 
            pit=it+1; 

             
            t_car=t_car+1; 
            t=t+1; 

             
            if V(ait)<4.3 
                V(it)=V(ait)+0.0001666666666666666666666; 
                if V(it)>4.3 
                    V(it)=4.3; 
                end 
            else 
                V(it)=4.3; 
            end 

  
            I(it)=(V(it)-Vo(it))/(R1_corregit(it)+R2_corregit(it))*(1- 

  exp(-1/C_corregit(it)*(1/R1_corregit(it)     

  +1/R2_corregit(it))*t));  
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            Q(it)=I(it)*t_car/(t_car*3600); %Capacitat emmagatzemada en 

  l'instant it[Ah] 
                      

  Q_loss(it)=(I(it)^2*(R1_corregit(it)+R2_corregit(it))*t_car/ 

  (t_car*3600))/V(it); %Pèrdua de capacitat (Efecte Joule) 
            Qt(it)=Qt(ait)+Q(it)-Q_loss(it); %Capacitat emmagatzemada  

  total [Ah]     
            Q_ohm(it)=(I(it))^2*R1_corregit(it)*t_car/(t_car*3600);  

  %[Wh]; 
            Q_chtr(it)=(I(it))^2*R2_corregit(it)*t_car/(t_car*3600);  

  %[Wh] 
            Q_gen(it)=Q_ohm(it)+Q_chtr(it); %[Wh] 
            if t_car>1 
                Q_conv(it)=h*Sup*(T_amb(ait)-     

  T_bat(ait))*t_car/(t_car*3600); %[Wh] 
                Q_acum(it)=Q_gen(it)+Q_conv(it); %[Wh] 
            else 
                Q_conv(it)=0; 
                Q_acum(it)=Q_gen(it); 
                T_amb(it)=T_inicial; 
                T_bat(it)=T_inicial; 
             end 

             
            if Qt(it)>Qtmax_extr(ch) 
                Qt(it)=Qtmax_extr(ch); 
            end 

             
            %AUGMENT de SoC (Coulomb Counting) 
            SoC_car(it)=SoC_inicial(ch)+((Qt(it)-    

  Q_ini(ch))/Qtmax_extr(ch))*100; %Coulomb Counting 

             

             
            %AUGMENT DE T 
            if t_car>1 
                T_bat(it)=T_bat(ait)+(Q_acum(it)*3600)/(m*Cp); 
            end 
            T_amb(it)=T_amb(1); 

             
            %GENERACIÓ D'ENTROPIA 
            S(it)=(Q_acum(it)*3600)/(T_bat(it)+273); %[J/K] Entropia  

  associada a la pèrdua de capacitat per efecte Joule 
            Stotal(it)=Stotal(ait)+S(it);  

             
            %COSTOS 
            %Cost Terme Potència 
            P_inj(it)=V(it)*I(it); %Potència injectada en cada interval 

  [W] 

  
            %Cost Terme Energia 
            E_inj_it(it)=P_inj(it)*1*(1/3600); %[Wh] Energia injectada en 

  el període it (Justificació  càlcul: temps de iteració=1s,  

  3600s=1h) 
            CE_it(it)=E_inj_it(it)*Preu_Energia_Compra; %Cost associat al 

  terme d'energia en cada iteració [€] 

             
            if t_car==1 
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                E_inj_total(it)=E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen(it); 
                Q_acum_ac(it)=Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv(it); 
                CE_total(it)=CE_it(it); 
            else 
                E_inj_total(it)=E_inj_total(ait)+E_inj_it(it); 
                Q_loss_ac(it)=Q_loss_ac(ait)+Q_loss(it); 
                Q_ohm_ac(it)=Q_ohm_ac(ait)+Q_ohm(it); 
                Q_chtr_ac(it)=Q_chtr_ac(ait)+Q_chtr(it); 
                Q_gen_ac(it)=Q_gen_ac(ait)+Q_gen(it); 
                Q_acum_ac(it)=Q_acum_ac(ait)+Q_acum(it); 
                Q_conv_ac(it)=Q_conv_ac(ait)+Q_conv(it); 
                CE_total(it)=CE_total(ait)+CE_it(it); %Cost total  

  associat al terme d'energia [€] 
            end 

             
            %VARIACIONS DE R1, R2 i C 
            %Variació de R1 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R1_var(pit)=((-6.29219348514614e-     

  12)*SoC_car(it)^5+(1.46939415828508e-09)*SoC_car(it)^4+(- 

  1.23223593960771e-07)*SoC_car(it)^3+(4.96419767296660e-0 

  6)*SoC_car(it)^2+(-0.000129084481906647)*SoC_car(it)   

  +(0.0453957585458763))+2.797550829246789e-05*ch; 
            R1_corregit(pit)=R1_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait));  

  
            %Variació de R2 amb l'augment de SoC [Ohms], la temperatura 

  [ºC] correcció per envelliment. Figura 3.9 Tesi 
            R2_var(pit)=((-2.80901959217739e-     

  11)*SoC_car(it)^5+(9.77357202393383e-09)*SoC_car(it)^4+(- 

  1.22013675695003e-06)*SoC_car(it)^3+(6.83277989107182e- 

  05)*SoC_car(it)^2+(-0.00170098774661636)*SoC_car(it)   

  +0.0357818755661182)+ch*2.850322331808914e-05;         
            R2_corregit(pit)=R2_var(pit)+alfa*(T_bat(it)-T_bat(ait)); 

  
            %Variació de C amb l'augment de SoC [Farads]. 
            %Amb les dades de la Fig 3.8 a f=5.62Hz 
            C_var(pit)=(3.37666794207012e-12)*SoC_car(it)^5+(-  

  1.44756665710567e-09)*SoC_car(it)^4 +(1.99989218316361e- 

  07)*SoC_car(it)^3+(-1.27946576400892e-    

  05)*SoC_car(it)^2+(0.000411926458209406)*SoC_car(it)   

  +(0.00271328476235119); 
            if SoC_car(it)>80 %Tram 1 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-8.07562422360249e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<80 && SoC_car(it)>0.1 %Tram 2 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-1.49788322981366e-05)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
            end 
            if SoC_car(it)<0.1 %Tram 3 
                C_corregit(pit)=C_var(pit)+(-2.96688819875776e-06)*ch;  

  %No hi ha efecte de la temperatura sobre C  
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            end 

             
            if C_corregit(pit)<0 
                C_corregit(pit)=0.0000001; 
            end 

  
            %VARIACIÓ OCV. Figura 4.4 Tesi, equació de càrrega a BoL (no 

  hi ha diferències significatives respecte EoL) 
            OCV_pre(it)=(-5.837510329441173e-11)*SoC_car(it)^6   

  +(1.995692861219002e-08)*SoC_car(it)^5+(-2.697364784202348e-

  06)*SoC_car(it)^4+(1.824656835623958e-04)*SoC_car(it)^3+(- 

  0.006344272264192)*SoC_car(it)^2+(0.107055174735683)   

  *SoC_car(it) +(3.075060179648500); 
            %Efecte de la T sobre OCV 
            if T_bat(it)<0 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.047738693300000)*T_bat(it)^2+(-     

  0.150753767000000)*T_bat(it)+(-3.768844220000000))/100); 
            else 
                OCV_it(it)=OCV_pre(it)*(1+((-     

  0.002791736462222)*T_bat(it)^2+(0.220547180355556)*T_bat(it) 

  +(-3.768844220000001))/100); 
            end 
            Vo(pit)=OCV_it(it); 

             
        end %END while SoC_car(it)<=100 
     

 end %END while Qc(ch)>Qoff  
 

end %END for beta (FINAL DE SIMULACIÓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


