
Vehicles elèctrics híbrids (HEV, de l’anglès “Hybrid Electric Vehicle”) 

Els cotxes híbrids són vehicles que fan servir alhora un motor de combustió interna estàndard i un 

motor elèctric. Els híbrids obtenen la major part de la seva potència del motor de combustió interna. 

I si cal, el motor elèctric aporta una potència extra. L’energia del motor elèctric es genera mentre el 

cotxe va circulant i després s’emmagatzema a les bateries. Per fer funcionar els seus motors 

elèctrics, els vehicles híbrids no s’han de carregar en una font d’electricitat externa. El motor elèctric 

també funciona com a generador, que converteix l’energia procedent del seu sistema de frenada i 

l’emmagatzema a les bateries. 

El Toyota Prius ja és a escala mundial el cotxe “més ecològic” des del 2000. El Prius s’ha venut en 

més de 70 països, i els seus mercats principals són el Japó i els EUA. Al febrer del 2012, s’havien 

venut un total de 2,5 milions de Prius arreu del món. El Prius ha obert la porta a totes les noves 

tecnologies i ha demostrat que l’interès pels cotxes nets i respectuosos amb el medi ambient és 

real. 

L’última generació de cotxes híbrids Prius de Toyota s’impulsa gràcies a la seva tecnologia híbrida, 

composta per un motor de gasolina d’1,5 litres de 74 hp acoblat a un motor elèctric de 61 hp, amb 

una potència conjunta de 100 hp. El consum mitjà de combustible està al voltant dels 3 l/100 km. 

La seva bateria de níquel-metal hidrur permet recórrer petites distàncies (menys d’1,6 km) a una 

velocitat màxima de 40 km/h en mode purament elèctric. Quan la velocitat supera els 40 km/h, el 

motor de gasolina arrenca automàticament. 

Els coneixements tècnics i la imatge de Toyota, que ja està lligada a la tecnologia híbrida, els ha 

permès vendre el seu know-how a empreses com Ford i Mazda. 

 

 

Vehicles híbrids elèctrics endollables (PHEV, de l’anglès “Plug-in Hybrid Electric Vehicle”)  

Els híbrids endollables funcionen d’una manera similar a la dels vehicles híbrids estàndard. També 

fan servir un motor de combustió interna i un o més motors elèctrics per circular. Però, a diferència 

dels híbrids, els endollables s’alimenten majoritàriament del motor elèctric, que té el paper principal 

en el seu funcionament. Com el seu nom indica, per carregar tota la bateria l’híbrid endollable 

necessita una font externa d’energia elèctrica, com una presa de corrent. No obstant això, a mesura 

que la bateria es descarrega, el motor de combustió interna entra en funcionament assumint el 

paper principal, i la bateria es recarrega addicionalment. Quan la bateria es descarrega 

completament, un híbrid endollable es comporta com un híbrid estàndard. És a dir, el motor 

convencional es converteix en la font d’energia principal. Els cotxes PHEV tenen una capacitat de 

bateria molt petita i, per tant, la seva autonomia en mode íntegrament elèctric és de només 10 a 60 

km. Però això no vol dir que estiguin limitats a aquesta autonomia tan baixa, ja que el motor de 



combustió interna actua com un sistema de suport que permet augmentar l’autonomia d’aquests 

tipus de vehicles. 

En els HEV un motor elèctric assisteix el motor convencional, mentre que en els PHEV és a l’inrevés. 

La variant PHEV és, per tant, més ecològica que la HEV, però els vehicles íntegrament elèctrics estan 

encara més a prop del que anomenem un cotxe net i respectuós amb el medi ambient. Els PHEV 

tenen un paper destacat com a tecnologia pont entre el cotxe amb motor de combustió interna i el 

cotxe elèctric. 

Imatge: Els components principals del sistema de conducció endollable del Prius 

 

Font: Toyota Hrvatska 

 

 

Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (E-REV, de l’anglès “Extended Range Electric Vehicle”) 

/ Tecnologia Voltec 

Imatge: Els components principals del sistema de conducció de l’Opel Ampera i del Chevrolet Volt (Tecnologia Voltec) 



 

Font: www.opel.com 

 

En els híbrids convencionals els pneumàtics són impulsats per un motor de gasolina, un motor 

elèctric, o bé tots dos alhora. En la pràctica, el vehicle elèctric d’autonomia estesa (E-REV) es 

diferencia dels híbrids i dels híbrids endollables en què els seus pneumàtics són impulsats per un 

motor elèctric. 

La tecnologia de cadena cinemàtica Voltec és la que impulsa l’Opel Ampera i el seu germà bessó, el 

Chevrolet Volt. Per tant, tots dos es poden carregar endollant-los a qualsevol presa de corrent de 

230 V de la llar. L’electricitat s’emmagatzema en una bateria en forma de T d’ió liti de 16 kWh. La 

bateria alimenta el generador elèctric que, amb la càrrega completa, permet cobrir, pel que fa a 

velocitat i acceleració, d’uns 40 a 80 km. Per poder recórrer distàncies més llargues, el motor de 

gasolina que incorpora es posa en marxa i mou el generador elèctric. El motor de gasolina és capaç 

de generar una electricitat addicional que permet impulsar el cotxe i cobrir trajectes de més de 500 

km. 

 

 

 

 

 

Imatge: Opel Ampera 



 

Font:  www.opel.com 

Cotxes elèctrics 100% (EV, de l’anglès “Electric Vehicle”)  

Els cotxes elèctrics es diferencien dels cotxes convencionals amb motor de combustió interna en la 

part relacionada amb el sistema d’impulsió. En lloc de tenir un motor de combustió interna i el 

clàssic dipòsit, els cotxes elèctrics estan equipats amb un motor elèctric i bateries. 

El motor elèctric proporciona una millor acceleració en comparació amb el motor de gasolina (té 

una acceleració lineal). Això vol dir que la majoria de cotxes elèctrics acceleren de 0 a 100 més 

ràpidament que els cotxes de gasolina. El motor d’inducció (o motor asíncron) és el model més comú 

de motors elèctrics, gràcies al seu disseny senzill i baix cost de fabricació. 

El sistema de frenada dels vehicles elèctrics està dissenyat de manera que l’energia de 

desacceleració que s’allibera durant la reducció de la velocitat s’emmagatzema dins la bateria (el 

que s’anomena “frenada regenerativa”). Aquesta característica dels vehicles elèctrics és 

especialment important per a les àrees urbanes, on la conducció consisteix a parar i arrencar 

continuadament. 

Els cotxes elèctrics s’han de carregar més sovint del que estem acostumats a omplir el dipòsit dels 

cotxes convencionals, però es poden carregar per tot arreu on hi hagi una presa de corrent. La 

durada de les càrregues varia en funció de la càrrega de bateria actual i de les opcions de l’estació 

de càrrega. En una estació de càrrega ràpida un cotxe es pot carregar totalment en uns 20 o 30 

minuts, i amb un sistema de càrrega lent (estacions de càrrega lentes o càrregues realitzades a casa) 

es pot trigar d’unes 6 a 8 hores.   

Respecte als vehicles convencionals, els motors dels cotxes, de les furgonetes i dels camions 

elèctrics tenen poques peces mòbils i els costos de manteniment són mínims. Altres beneficis dels 

cotxes elèctrics són: una conducció menys esgotadora, gràcies a la transmissió automàtica, la baixa 

vibració i una acceleració més ràpida i suau, i la manca de soroll del motor, que és molt útil per a 

vehicles de repartiment que realitzen entregues a primera hora del matí en àrees residencials. 

Imatge: Els components principals del sistema de conducció d’un cotxe 100% elèctric 
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Imatge: Comparació entre un cotxe elèctric i un cotxe amb motor de combustió interna  
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