
Tecnologia de càrrega  

Disminució progressiva 
 

Un punt important a tenir en compte quan parlem de vehicles elèctrics és que la velocitat de càrrega 
no és la mateixa durant tot el procés. Quan la bateria s’acosta al 0%, la càrrega és més ràpida, però a 
mesura que es va carregant, el corrent es redueix per poder omplir totalment les cel·les i, per tant, es 
necessita més temps per carregar completament la bateria. Això s’anomena disminució progressiva (o 
tapering en anglès). És notable cap al 80% de bateria i, especialment, durant  l’últim 5%. Certes 
estacions de càrrega fins i tot deixen de carregar quan la bateria arriba al 80%. 
 

 
Imatge 1: Supercarregador de Tesla - % en relació amb el temps – anàlisi d’un usuari 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/19khEGozqREIoAN6hd440o4qrzS2ADMVokv8G5FWmWSk/
edit) 

 
A la imatge 20 podem veure com funciona aquest procés. Un usuari del Tesla Model S va mesurar el 
temps requerit per carregar el seu vehicle. Es pot veure com es triga cada vegada més temps a carregar 
un 5% de bateria. Això és especialment visible en l’últim 5%, que triga 16 vegades més temps que el 
primer 5%. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19khEGozqREIoAN6hd440o4qrzS2ADMVokv8G5FWmWSk/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19khEGozqREIoAN6hd440o4qrzS2ADMVokv8G5FWmWSk/edit


 

Durada de la càrrega 
 
La durada de la càrrega depèn dels factors següents: 

1. Capacitat de la bateria: Com més capacitat tingui la bateria més es trigarà a carregar-la. Cada 
vehicle elèctric utilitza diferents volums de bateria que poden anar des dels 10 kWh fins als 90 
kWh. 
 

2. Mode de càrrega: Com ja s’ha dit, hi ha 4 modes de càrrega i cadascun d’ells té una durada 
diferent. El mode 1 és el més lent, ja que utilitza un màxim de 16 A i 3,7 kW, mentre que el 
més ràpid és el mode 4 amb un màxim de 400 A i 400 kW. 
 

3. Estat de càrrega: Informació sobre el percentatge de càrrega de la bateria al principi del cicle 
de càrrega. Com més baixa estigui, més trigarà a arribar al 100%. 
 

4. Carregador de bateria: Com ja s’ha dit, els vehicles elèctrics tenen un carregador incorporat 
que converteix el corrent altern en corrent continu per carregar les bateries. Aquests 
carregadors regulen la potència necessària per al procés de càrrega i estan classificats segons 
la seva potència. Els carregadors més utilitzats són de 3,3 kW. 
 

Un aspecte directament relacionat amb la durada del procés de càrrega és la freqüència. El conductor 
no influeix en la durada de la càrrega, però sí que és responsable de la freqüència amb què s’ha de 
carregar el cotxe. Igual que amb els cotxes de combustió interna, una conducció agressiva, les 
acceleracions ràpides i les frenades fortes requereixen més energia i, per tant, descarreguen la bateria 
més ràpidament.  
 

Cost de la càrrega 
 
Pel que fa al cost de la càrrega, s’han de tenir en compte algunes consideracions:  
 
En primer lloc, s’ha de tenir en compte que hi ha dos tipus de costos. El primer només s’ha d’assumir 
una vegada i no és estrictament necessari. Es tracta del cost de la unitat de subministrament d’energia 
(EVSE). Només s’ha de comprar una vegada i pot anar des dels 100 fins als 10.000 €. Com ja s’ha dit, 
no és un cost estrictament necessari, ja que es pot carregar el cotxe des d’un endoll domèstic 
estàndard.  
 
El segon cost és el de l’electricitat utilitzada. Si es carrega el cotxe a casa la manera més senzilla de 
calcular aquest cost és determinar la quantitat de kWh que s’utilitzen per recórrer 100 km i multiplicar-
ho per 1 kWh. D’aquesta manera, si un cotxe té una bateria de 30 kWh i una autonomia de 150 km, 
necessitarà 20 kWh per recórrer 100 km i, per tant, obtindrà el cost que suposen 20 kWh en el consum 
elèctric domèstic. 
 
Pel que fa a les estacions de càrrega, però, això és una mica diferent. Cada companyia instal·ladora de 
carregadors per a vehicles elèctrics pot utilitzar el seu propi sistema de pagament. Això implica que els 
carregadors públics poden tenir ranures per a monedes, bitllets o targetes de crèdit, o poden utilitzar 
un sistema de pagament a través d’aplicacions mòbils, de targetes RFID o d’altres mètodes. Les tarifes 
es poden calcular tenint en compte els kWh utilitzats per hora, el temps que s’ha utilitzat el carregador, 
o poden ser fixes i pagar abans o després de la càrrega. A més, hi ha casos en què pot ser gratuït. Això 
acostuma a passar quan el carregador és propietat d’una companyia de subministrament d’energia, 
perquè ja inclouen aquest concepte en les seves tarifes mensuals.  



Els supercarregadors de Tesla són un cas a part, ja que els propietaris del Tesla Model S i X els poden 
utilitzar gratuïtament tota la vida. 
 

Futur 
 
El futur de la tecnologia de càrrega és difícil de predir. Actualment, el Nissan Leaf permet carregar la 
bateria sense fils, la qual cosa semblava ciència ficció fa només uns anys. Autobusos elèctrics amb 
estacions de càrrega ràpida a les parades o carrils amb càrrega sense fil per a una càrrega constant són 
només algunes de les noves tecnologies que ja s’estan implantant o estan a punt de fer-ho. Aquesta 
evolució constant de la infraestructura del vehicle elèctric fa molt difícil poder-ne predir el futur.  
 

 
Imatge 2: Càrrega sense fil del Nissan Leaf 

 

 
Imatge 3: BusBaar, parada de bus amb càrrega ràpida 

 



 
Imatge 4: Proposta de carril amb carregador sense fil 

 
Una manera d’acostar-se a la càrrega d’energia eficient en el futur són les xarxes elèctriques 
intel·ligents. S’hi inclouen els col·lectors solars, les bateries domèstiques intel·ligents i les unitats de 
subministrament d’energia intel·ligents.  
Un usuari de vehicle elèctric podria, per exemple, emmagatzemar l’energia del sol a les bateries 
domèstiques i, més tard, utilitzar aquesta energia per carregar el seu vehicle. També es podrien 
carregar les bateries domèstiques a la nit, quan el cost de l’energia és més baix, i utilitzar aquesta 
energia per carregar el cotxe quan el cost és més alt.  
L’evolució de la tecnologia de càrrega dels vehicles elèctrics té possibilitats infinites i esperem   veure-
les en el futur. 
 
 
 


