
Propulsió elèctrica – components  
 
La propulsió elèctrica està composta pels components següents: 

 Motor elèctric 

 Unitat de control 

 Bateries 
A l’hora de comprar un vehicle elèctric s’haurien de tenir en compte tots aquests components. Si ens 
fixem en aquestes característiques segur que podrem comprar un vehicle elèctric que s’adapti a les 
nostres necessitats.  
 

Motor elèctric  
 
Existeixen algunes característiques clau que 
defineixen els motors elèctrics: 

 Parell motor (continu, potència màxima) 

 Rpm (a quin voltatge) 

 Eficiència energètica (punts operatius 
diferents) 

 Potència (contínua, potència màxima) 

 Voltatge operatiu  

 Compatibilitat amb la unitat de control 
 
 

MOTOR DE CORRENT CONTINU AMB ESCOMBRETES 
Actualment només s’utilitzen motors de corrent continu amb 
escombretes i les seves unitats de control adequades en 
escúters i vehicles elèctrics petits. Als Estats Units, però, encara 
queden bastants motors antiquats de corrent continu amb 
escombretes de gran potència (10-30 kW). A Europa ja no es 
fabriquen vehicles amb motors de corrent continu amb 
escombretes, tot i que al mercat de segona mà es poden trobar 
vehicles elèctrics fabricats per PSA amb aquest tipus de motor.  
La raó per la qual aquest tipus de motors ja no s’instal·la en 
vehicles nous és principalment la seva eficiència energètica: al 
voltant del 75/80%. Cal substituir les escombretes cada 50.000 
km.  
 
Avantatges del motor amb escombretes: 

 Cablejat simple: els motors amb escombretes es poden connectar directament a la font 
d’alimentació de corrent continu i el seu comandament pot ser tan simple com un interruptor. 

 Baix cost. 
Desavantatges del motor amb escombretes: 

 Menys eficient. 

 Soroll elèctric: l’acció constant dels commutadors creant i trencant circuits inductius genera 
molt de soroll elèctric i electromagnètic.  

 Vida útil: les escombretes i els commutadors es desgasten pel contacte constant amb l’eix. 

Imatge 1: Gràfic de l'eficiència d'un motor elèctric 

Imatge 2: Motor de corrent continu amb 
escombretes 



 

MOTOR ASÍNCRON TRIFÀSIC  
Actualment, els motors asíncrons trifàsics dominen el 
mercat dels cotxes elèctrics. Això es deu, principalment, al 
fet que fa més de 100 anys que s’utilitzen i que, per tant, la 
tecnologia està molt desenvolupada. Tot i que són menys 
eficients que els motors d’imant permanent, tenen un cost 
molt més baix i són molt més fiables.  
 
Avantatges dels motors sense escombretes: 

 Vida útil: no hi ha escombretes que es puguin 
desgastar. 

 Manteniment baix: no cal substituir escombretes. 

 Eficiència (85-90%). 

Desavantatges dels motors sense escombretes: 

 Cost inicial elevat: necessiten un dispositiu commutador, com ara un codificador, i un 
comandament o controlador. 

 

MOTORS D’IMANT PERMANENT 
 
Cada vegada es veuen més motors d’imants permanents gràcies 
a la seva gran eficiència energètica, però la seva regulació és 
considerablement més complicada. Actualment el BMW i3, 
l’Opel AMPERA o el Nissan Leaf utilitzen aquest tipus de motors 
elèctrics.  
 
Avantatges: 

 Alta eficiència energètica (superior al 90%). 

 Baix pes. 
 
Desavantatges: 

 Preu. 

 
 

 

 

 

 

Bateries  
 
La bateria és la part més important i cara dels vehicles elèctrics. El seu voltatge i la seva capacitat 
determinen tots els altres components dels vehicles elèctrics. 
Tipus de bateries emprades en vehicles elèctrics: 

 Bateries de plom  

 Bateries d’ió liti 

Imatge 3: Motor asíncron 

Imatge 4: Motor d'imant permanent 



 Bateries d’ió liti en polímer 

 
Imatge 5: Comparativa de bateries 
 
Si ens fixem en els diferents tipus de bateries emprades en diferents 
situacions, podem veure com les bateries de plom només es poden 
utilitzar en cotxes lleugers i amb una velocitat màxima de 25 km/h. En 
aquests casos, la millor opció són les bateries de tracció, com ara les 
Trojan, ja que tenen un cicle profund de descàrrega.  
Actualment, el mercat el dominen les bateries de liti fosfat de ferro 
(LiFePo4) i d’ió liti en polímer (Li-Po), les quals es poden trobar en diferents 
formats i mides. Les bateries Li-Po tenen una energia específica superior 
(170-240 Wh/kg) i són més compactes (baixada inferior del voltatge en ús) 
que les bateries LiFePo4 (100-120 Wh/kg). No obstant això, però, són 
aproximadament un 40% més cares, més difícils de donar forma i més 
sensibles a les temperatures baixes (és necessari escalfar-les quan es 
carreguen en temperatures sota zero). És per això que rarament es 
troben en vehicles produïts en cadena. D’entre tots els vehicles elèctrics 
presents actualment al mercat, només el Renault Twizzy i el Nissan Leaf 
utilitzen aquest tipus de bateries. 
 
 
 
 
 
 

TIPUS DE BATERIA 

(comparació) 

Plom LiFePo4 Li-Po 

Capacitat (kWh) 25 10 10 

Pes (kg) 480 100 60 

Imatge 10: Bateria Trojan 

Imatge 6: Cèl·lula LiPo  
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Autonomia (km) 40-60 50-120 60-140 

Km (total) 20000 360000 350000 

Preu (€) 2600 4000 6000 
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