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1 INTRODUCCIÓ 
En  aquest  projecte  es  realitza  un  prototip  d’amplificador  d’àudio  commutat 

DCI‐NPC  de  5  nivells.  Concretament,  a  més  de  la  implementació  del  sistema, 
s’estudien diversos errors provinents de l’etapa de modulació. 

 
El  projecte  és  part  de  la  feina  realitzada  dintre  del marc  d’un  projecte  CDTI 

concedit a l’empresa OPTIMUS S.A. en col·laboració amb el centre de recerca MCIA on 
es  realitza  aquest  treball.  OPTIMUS  S.A.  es  dedica  fonamentalment  al  disseny, 
producció  i  instal·lació  d’equips  d’àudio  distribuït.  Els  projectes  desenvolupats  per 
l’empresa  solen  ser de  gran  envergadura,  amb el  que  els  requeriments de potència 
d’àudio  no  son  menyspreables.  Avui  dia  la  tecnologia  d’amplificació  que  utilitza 
l’empresa  es  de  bona  qualitat  però  baix  rendiment.  Els  equips  tenen  dimensions  i 
pesos  importants,  encarint  el  producte  final.  Aquests  factors  van  fer  que  l’empresa 
s’interessés per les topologies commutades d’amplificació d’àudio.  

 
Des de el centre MCIA  ja es disposava de  l’experiència  i  les  instal·lacions per 

desenvolupar projectes en el marc de l’electrònica de potència. D’aquesta manera es 
va  iniciar  el  projecte  CDTI  que  consistia  en  el  estudi  i  disseny  d’un  amplificador 
d’àudio  commutat  de  gran  potència  i  alta  qualitat.  El  projecte  que  es  presenta  a 
continuació  és  el  treball  realitzat  durant  la  última  etapa  del  CDTI.  Aquest  finalitza 
amb  un  prototip  del  sistema  complert  que  servirà  per  a  després  desenvolupar  un 
producte industrialitzable. 
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2 OBJECTIUS I TASQUES 
Com ja s’ha exposat en l’introdució el fi principal d’aquest projecte es realitzar 

un  prototip  d’amplificador  d’àudio  de  alta  qualitat  i  potència  per  a  àudio  distribuït 
(línia  de  100VRMS).  Concretament  un  amplificador  de  500WRMS  (142V,  5A)  amb 
qualitat THD<1%  i  rendiment η>85%. Aquestes  especificacions  són  les que dicta  el 
mercat per a  aplicacions d’amplificació d’àudio distribuït d’alt rendiment i qualitat.  

 
Aquestes  són  especificacions  que  proposen  un  gran  repte  ja  que  els 

amplificadors  d’àudio  de  d’alta  potència  d’avui  dia  presenten  un  compromís  entre 
qualitat  i  l’eficiència.  En  el  cas  del  amplificadors  lineals  aquests  presenten  grans 
qualitats amb eficiències baixes  (entre el 20%  i 50%), per  contra,  els amplificadors 
commutats generen poques pèrdues però tenen THD realtivament alts.  Per això es fa 
necessari conèixer amb màxima certesa possible d’on provenen les distorsions i per 
què  es  generen.  Dintre  de  la  cadena  d’amplificació  d’àudio  commutada  existeixen 
varies  etapes  a  estudiar.  L’objectiu  d’aquest  projecte  dintre  de  l’estudi  de  les 
distorsions és modelar i posteriorment validar experimentalment els errors produïts 
en el modulador així com quantificar els seus efectes.  

 
Fig 2.1: THD (%) contra Potència (W) per amplificadors commutats. 

 
Per a realitzar el prototip s’han dividit les tasques entre l’empresa i el centre. 

Des  de  el  principi  del  CDTI  el  centre  adquiria  el  coneixement  tècnic  sobre  la 
tecnologia  i  l’empresa  desenvolupava  prototips.  Per  a  facilitar  la  tasca  de 
transferència  MCIA  desenvolupava  prototips  de  laboratori  per  a  l’empresa.  Si  era 
necessari  l’empresa  feia  un  nou  prototip  amb  un  disseny  electrònic  més  acurat  o 
robust. Per a aquest projecte s’ha seguit la mateixa dinàmica. D’aquesta manera MCIA 
realitza un modulador PWM analògic per a un amplificador DCI‐NPC de 3 Nivells i un 
sistema de generació de Dead‐Time implementat en una FPGA o CPLD. Per últim, es 
desenvolupa  un  prototip  de  l’etapa  amplificadora  i  el  filtre.  Des  de  OPTIMUS  S.A. 
s’implementa un modulador PWM per a un amplificador DCI‐NPC de 5 Nivells a partir 
del prototip  i els coneixements  transferits per MCIA. Mentre es desenvolupa aquest 
prototip el centre fa un estudi complert sobre les distorsions causades per errors en 
aquest nou modulador. Per últim, es realitzen les proves amb el sistema complert i es 
validen els models fets en l’etapa d’estudi del modulador. 
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3 ESTAT DE L’ART 
Dintre de la cadena d’àudio un dels elements més importants és l’amplificador. 

L'amplificador té la tasca de portar el senyal d'àudio a un nivell que, combinat amb un 
corrent  suficient  per  moure  la  bobina,  produeixi  el  desitjat  nivell  acústic  des  de 
l'altaveu.  

 
Aquesta  operació  d’amplificació  sempre  s’ha  caracteritzat  per  fer‐se  amb  la 

màxima qualitat, ja que en el món de l’àudio, aquest és un factor de gran importància.  
L’amplificador es troba al final de la cadena de reproducció i, per tant, una distorsió 
en aquest pot suposar un efecte negatiu sobre el contingut que s’està reproduint, en el 
que molts cops s’inverteixen molts recursos per tal que soni d’una manera concreta 
(música).   

 
Però aquesta qualitat que sempre s’ha buscat ha portat a que no es tinguin en 

compte altres factors com l’eficiència. Partint de que els altaveus tenen un molt baix 
rendiment, els amplificadors han de ser capaços de donar grans nivells d’energia per 
tal  de  compensar  aquesta  ineficiència.  Per  tant  als  amplificadors  se’ls  demana  una 
gran  qualitat  així  com una  alta  potencia.  La  reproducció  òptima  i  robusta  de  so  en 
potència es basa en els    amplificadors que es caracteritzen   per una operació  lineal 
dels transistors de sortida.   

 
Es parla de comportament lineal quan el transistor treballa en la zona activa, 

aquella  on  es  pot  trobar  corrent  en  el  col·lector  així  com  tensió  entre  col·lector  i 
emissor. Així el  transistor es capaç de reproduir qualsevol nivell amplitud a  la seva 
sortida però,  tenint  en  compte que existeix una  resistència  interna en el  transistor, 
ràpidament  es  pot  observar  com  el  factor  potència  dissipada  P  =  I*V mai  serà  nul.  
Com a avantatges aquest tipus d’amplificador té la simplicitat topològica i la seva alta 
qualitat, però aquesta dissipació d’energia que s’ha comentat comporta un rendiment 
molt pobre i en conseqüència un gran volum, pes i cost. 

 
En  aquest  projecte  és  vol  estudiar,  dissenyar  i  finalment  avaluar  un 

amplificador DCI‐NPC,  topologia que es  troba dins el marc dels amplificadors de  so 
commutats.  

  

3.1 SISTEMES D’AMPLIFICACIÓ D’AUDIO COMMUTATS 
 
Els sistemes d’amplificació commutada d’àudio són l’herència de les topologies  

d’ondulador utilitzades en la industria, on el propòsit és aconseguir generar tensions i 
corrents alterns a partir d’una  tensió  continua.   Aquesta  transformació ha de  ser el 
més eficient possible per  tal que  tota  l’energia extreta de  la  font arribi a  la carrega.  
Per a aconseguir aquest propòsit aquestes topologies fan treballar els transistors de 
sortida  en  un  règim  commutat.  En  aquest  mode  de  treball  els  transistors  es 
comporten  com  interruptors,  de manera  que  permeten  el  pas  total  de  corrent  o  el 
limiten  totalment. Així  el  producte P=V*I  sempre  serà  zero degut  a que en  cada un 
dels estats possibles del transistor un dels dos factors V o I serà nul.  
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Ara bé, aquest tipus d’amplificació només permet generar dos nivells de tensió 
i per tant cal algun tipus de modulació del senyal entrant a l’amplificador per poder 
ser  representat  en dos nivells  per  seguidament  ser  amplificat  i  per últim  caldrà un 
desmodulador que permeti la recuperació del senyal original però ara amplificat. 

 
Fig 3.1: Esquema de Cadena d’Amplificació d’Àudio Commutada 

 
Com  es  pot  observar  a  la  figura  la  cadena  d’amplificació  en  un  sistema 

d’amplificació  d’àudio  commutat  es  composa  de  diversos  mòduls.  L’etapa 
amplificadora és  l’element més crític  ja que depenent de  la seva topologia  les altres 
dues etapes  tindran diferents característiques. Per  tant, el  tret  característic de cada 
topologia ve fonamentalment marcat per la disposició dels components electrònics en 
aquesta etapa. 

 

3.1.1 AMPLIFICADORS CLASSE‐D 
 
Dintre els amplificadors commutats de so la topologia més generalitzada és la 

rama simple d’ondulador en Half‐Bridge i  la seva ampliació a Full‐Bridge mitjançant 
dues  rames  commutadores.  Per  norma  general  cada  rama  amplifica  un  dels  dos 
canals estèreo però cap la possibilitat d’utilitzar un Full‐Bridge per amplificar un sol 
canal amb el doble de potència de sortida com es mostra a la figura. 

 Fig 3.2: Circuit de topologia Clase‐D Full‐Bridge en configuració Mono i Stereo. 
 

La topologia en Half‐Bridge consta d’una rama de commutació composada per 
2  interruptors  (MOSFET).  La  figura  següent  mostra  l’esquema  de  la  topologia 
genèrica d’amplificació en Classe‐D Half‐Bridge. 
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Fig 3.3: Circuit de topolofgia Clase‐D Half‐Bridge. 
 

  Els transistors T1 i T2 venen controlats per un senyal modulat que fa disparar 
cada  transistor  de manera  complementaria,  obtenint  així,  els  dos  nivells  de  tensió 
possibles  a  la  sortida,  +Vs/2  i  –Vs/2.  Aquest  senyal  es  genera  per  mitjà  de  la 
modulació  PWM  (Pulse Width  Modulation)  on  la  informació  d’amplitud  del  senyal 
original és representa en l’ample de pols d’un senyal quadrat de freqüència fixa i cicle 
de  treball  variable.    Aquest  senyal  és  genera  a  partir  de  la  comparació  del  senyal 
d’audio  amb  un  senyal  triangular  de  freqüència  fixa  igual  a  la  freqüència  de 
commutació desitjada. A la següent figura es pot observar en primer lloc les senyals 
moduladora (àudio / sinusoïdal) i portadora (triangular), després la senyal resultant 
de la comparació, el seu complementari i per últim, la senyal a la sortida del sistema i 
la resultant de la modulació amplificada. 

Fig 3.4: Procés de Modulació. Primera imatge: Senyal Moduladora (verd), Senyal Portadora 
(blau). Segona imatge: Resultat comparació, pols PWM. Tercera imatge: Pols PWM 
complementari. Quarta imatge: Pols PWM amplificat (blau), Sortida de l’amplificador 

(vermell). 
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Per  tal  d’assegurar  que  tots  els  nivells  d’amplitud  del  senyal  modulador  és 
poden  representar  en  el  senyal  PWM  es  defineix  un  índex  de  modulació  compres 
entre  0  i  1.  Aquest  es  calcula  com  l’amplitud màxima  del  senyal  portador  entre  el 
nivell màxim del senyal modulador.   

 

𝑚 =
𝑉!"##$%#
𝑉!"

  

Equació 3.1: Definició Índex de Modulació. 
 
Aplicant un factor previ a la comparació que permeti mantenir m entre 0 i 1 es 

pot evitar la sobre‐modulació. Aquesta es dona quan la senyal moduladora supera la 
portadora i per tant els nivells més alts d’amplitud queden tots representats pel cicle 
de treball màxim. En aquest cas la sortida presenta valors elevats de THD i una baixa 
eficiència.  

 
La  qualitat  del  senyal  de  sortida  en  aquests  tipus  d’amplificador  depèn 

directament  del  contingut  harmònic  del  senyal.    Observant  l’espectre  d’un  senyal 
sinusoïdal  modulat  en  PWM  es  pot  observar  com  la  fonamental  del  nou  senyal  és 
exactament el senyal original, mentre la resta d’harmònics es troben als múltiples de 
la freqüència de commutació. Es pot definir un factor que relaciona la freqüència de la 
senyal moduladora amb la de la portadora. Aquest factor queda definit com: 

 

𝐹! =
𝐹!"##$%#
𝐹!"

 

Equació 3.2: Definició de Freqüència Normalitzada 
 
Per  tant,  depenent  de  la  freqüència  de  commutació  i  la  de  la  freqüència  del 

senyal original els harmònics del senyal es trobaran dins de la banda audible.  Quan 
major  sigui  el  factor  FN més  llunyans  seran  els  harmònics  del  senyal.  Aquest  fet 
condicionarà el disseny del filtre LC posterior, el qual podrà tenir una efectivitat més 
alta o baixa en funció de la quantitat d’energia que tinguin els harmònics que hi hagi a 
la banda audible. A continuació es pot observar l’espectre d’un senyal sinusoïdal de la 
forma VIN  =  0.9·Sin(2·π·100Hz·t) modulat  amb una portadora de  2kHz,  a  la  sortida 
d’un amplificador Half‐Bridge amb un Bus DC de 100V. 

 

 
Fig 3.5: FFT d’un senyal PWM a la sortida d’un amplificador Half‐Bridge. 

 



11 
 

 
 

Com es pot observar, existeix una component de baixa freqüència que pertany 
al  senyal  modulador,  mentre  les  altres  components  es  troben  en  el  harmònics  del 
senyal  portador.  Amb  més  detall  es  pot  observar  com  únicament  apareixen  els 
harmònics  senars  de  la  freqüència  de  commutació,  mentre  a  mida  que  pugem  en 
freqüència van apareixen noves components a les bandes laterals de cada harmònic.  

 
Un  altre  factor  important  a  tenir  en  compte  en  aquesta  topologia  és  el  Bus 

Pumping. Aquest també aporta harmònics al senyal de sortida però no venen causats 
per  la modulació. El Bus pumping consisteix en  la  fluctuació del Bus DC degut a un 
retorn de  l’energia entregada a  la carrega. Aquest retorn ve degut a que en aquesta 
topoplogia el flux  d’energia és bidireccional, del Bus a la carrega i de la carrega al Bus 
ja  que  la  carrega  sol  tenir  una  alta  component  inductiva.  Quan  es  produeix  aquest 
retorn pot ser que la font d’alimentació no sigui capaç d’absorbir l’energia i siguin els 
condensadors  els  que  augmentin  la  seva  tensió  de  manera  que  es  produeix  una 
sobretensió en el bus que acaba afectant al senyal amplificat.  

Fig 3.6: Corrents en Circuit Classe D Half‐Bridge i Tensió en el  condensadors del Bus 
 

Aquest  fenomen únicament  es  dona  en  topologies Half‐Bridge  ja  que  en Full 
Bridge perquè el retorn d’energia que produeix una rama es consumeix en l’altre. La 
següent equació quantitza  la sobretensió produïda a cada un dels condensadors del 
bus: 

∆𝑉!!!!"# =
V!"

8 ∙ π ∙ F! ∙ Z! ∙ C!
 

Equació 3.3: Definició Índex de Bus‐Pumping. 
 
Ràpidament es pot observar com aquest factor és veu agreujat en els següents 

casos: 
‐ Treballant amb senyals d’entrada de  freqüències baixes. 
‐ Treballant amb Capacitats C1 i C2 Baixes. 
‐ Treballant amb valors de Impedància de carrega Baixos. 

Aquestes  son  tres  de  les  condicions  que  sempre  és  donen  en  l’amplificació 
d’audio per tant aquest es un factor a tenir en compte. 

 
La topologia Full bridge es composa de dues rames tals com les del Half‐Bridge 

on  la  carrega  queda  connectada  al  punt mig  d’aquestes.  Amb  aquesta  configuració 
s’aconsegueix generar un nou nivell de tensió a més dels dos que ja s’havien mostrat.  
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Fig 3.7: Circuit de topolofgia Clase‐D Full‐Bridge en configuració Mono. 

 
Per  tant  en  aquest  cas  la modulació  serà  un  poc més  complicada  ja  que  cal 

controlar  dos  transistors  més.  Pel  control  d’aquesta  nova  rama  s’utilitza  un  altre 
modulador igual a l’explicat però s’inverteix la fase del senyal entrant. De manera que 
es generen els següents estats: 

 

 
Fig 3.8: Circulació del Corrent per tots els estats d’amplificador Classe‐D Full‐Bridge  
 
Segons aquests estats les tensions a la sortida poden ser 3: 
 

Estat  Tensió a la carrega 
A  + Vs 
B  0 
C  0 
D  ‐Vs 

Taula 3.1: Classe‐D Full Bridge estats i tensió a la sortida. 
 
Per  acabar  de  exemplificar  el  procés  de  modulació  i  el  seu  resultat  es  pot 

observar  la  figura  3,9  on  es  mostren  els  senyals  entrants  als  moduladors  i  la 
portadora i el senyal original amb els seu equivalent modulat.  

 
Veiem  com  el  senyal  modulat  cada  cop  s’apropa més  en  aparença  al  senyal 

original.  Aquest  fet  té  conseqüències  directes  sobre  l’espectre  i,  per  tant,  sobre  el 
filtre de sortida.  A continuació es mostra l’espectre d’un senyal PWM a la sortida d’un 
amplificador  Full‐Bridge  amb  un  senyal  entrant    VIN  =  0.9·Sin(2·π·100Hz·t),  una 
freqüència de commutació de 2kHz i un Bus DC de 100V. 
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Fig 3.9: Imatge 1: Portadora (blau), Moduladora (verd), Moduladora invertida(vermell). 
Imatge 2: Pols PWM 3 Nivells (blau), Sortida amplificador (vermell)  

 

 
Fig 3.10: FFT d’un senyal PWM a la sortida d’un amplificador Full‐Bridge. 

 
La  figura   mostra com pràcticament,  tots harmònics de  la commutació en  les 

freqüències  múltiples  parells  i  senars  de  la  freqüència  de  la  portadora  o  de 
commutació han estat cancel·lades. A més, s’observa com apareixen components en 
banda lateral centrades en els múltiples parells de la freqüència portadora. 

 
Pel que fa al Bus Pumping, com ja s’ha comentat, aquest no té quasi efecte  ja 

que la corrent de retorn sempre té un camí de sortida per una de les dos rames com 
es pot veure a la següent figura. 

 

 
Fig 3.11: Corrents en Circuit Classe D Full‐Bridge. 
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Durant les últimes tres dècades apareixen publicacions que presenten un nou 
concepte  d’amplificació  en  Classe‐D,  aquests  són  anomenats  Convertidors  
Multinivell. Aquests convertidors es caracteritzen per generar senyals de sortida de 
més de 2 nivells de tensió de sortida.  

 
Augmentant  el  nombre  de  nivells  a  igualtat  de  potència  de  treball 

s’aconsegueix  augmentar  la  qualitat  del  senyal  de  sortida,  és  per  això  que,  aquests 
tipus de convertidor es converteixen en ferms candidats a solucionar el problema del 
compromís Qualitat – Potència existent en l’amplificació en Classe‐D.  

3.1.2 AMPLIFICADORS COMMUTATS PSC‐PWM  

Al  1997  l’autor Nielsen  introdueix  una  nova  topologia multinivell  aplicada  a 
l’amplificació  de  potència  en  so.    Aquesta  nova  topologia  és  anomenada  “Phase 
Shifted Carrier Pulse Width Modulation” o PSC‐PWM. 

 

Fig 3.12: Circuit Amplificador topologia PSC‐PWM Full‐Bridge. 
 

Una  aproximació  típica  per  obtenir  potències  més  altes  en  una  etapa    de 
potència  és  la  de  paral·lelitzar  interruptors  o  rames  de  ponts  que  són  controlades 
amb el mateix modulador. L’etapa de potència amb topologia PSC‐PWM de  la  figura 
anterior es basa igualment en la paralel·lització de les rames de commutació, però en 
comptes  de  controlar  les  rames  paral·leles  amb  la  mateixa  ona  de  modulació,  se 
sintetitzen ones multinivell mitjançant un control de les rames de forma individual i 
més intel·ligent.  Tal i com mostra la figura següent, el mètode es basa en desplaçar la 
fase de la portadora de manera que es generin senyals per  a cada una de les rames de 
commutació amb desfasaments controlats.  

 

 
Fig 3.13: Imatges Superiors: Senyals Portadores i Moduladora (sinusoidal), Imatges Inferiors: 

PWM de 3 i 5 Nivells  
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La  contribució  de  cada  rama  al  voltatge  de  sortida  Vth(t)  (cap  càrrega)  és 
calculat pel la llei de voltatge de Kirchoff. Així, Vp, th(t) (Tensió a la càrrega)  es pot 
escriure com: 

𝑉!!! 𝑡 =
𝑉! 𝑡 + 𝑉! 𝑡 +⋯+ 𝑉!!! 𝑡

𝑁
−
𝑉! 𝑡 + 𝑉! 𝑡 +⋯+ 𝑉! 𝑡

𝑁
   

Equació 3.4: Voltatge de Sortida en topologia PSC‐PWM. 

Un dels grans avantatges d’aquesta topologia, a més de  la  facilitat a  l’hora de 
sintetitzar senyals multinivell, és la de necessitar tant sols una font d’alimentació VDC 
pel funcionament de la etapa de potència. Per altra banda, el principal desavantatge 
del  PSC‐PWM és  que  el  nombre  d’inductors  de  sortida  i  de  transistors  de  potència 
s’incrementa  ràpidament  quan  s’eleva  el  nombre  de  nivells.  P.ex.  per  construir  un 
PSC‐PWM de 9 nivells amb topologia Half‐Bridge paral·lela es necessiten 8 inductors i 
16 MOSFETs.  

3.1.3 AMPLIFICADORS COMMUTATS CASCADE 
 
La  figura 1‐18 mostra    l'estructura bàsica d’un amplificador CASCADE. L’ona 

de tensió de sortida del convertidor és obtinguda mitjançant la suma de les tensions 
de sortida de cada cel·la o pont simple. És per aquest motiu que si UA = UB , únicament 
es poden obtenir 5 nivells de tensió a la sortida. Si, en canvi, les dues fonts de tensió 
prenen  valors  diferents  i  aquests  segueixen  una  proporció,  es  pot  obtenir  una 
progressió geomètrica de nivells. P.ex si UA=2UB (convertidor multinivell híbrid), és 
possible obtenir set nivells, i si UA=3UB, es poden obtenir nou nivells.  

 
 

 
 

Fig 3.14: Circuit Topologia CASCADE en Full‐Bridge 
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Fig 3.15: Model Operacional de la Topologia CASCADE en Full‐Bridge 

 
 Aquesta  topologia  permet  maximitzar  el  nombre  de  nivells  respecte  al 

nombre d’interruptors utilitzats si els valors de U1  i  U2 son fixats de forma concreta.  
 
Per altra banda, un dels principals desavantatges és  la necessitat de treballar 

amb dues  fonts d’alimentació  flotants per  tal d’aïllar  les dues  cel·les o  convertidors 
simples a traves de U1 i U2.  

3.1.4 AMPLIFICADORS  COMMUTATS DCI‐NPC 
 
La figura següent mostra l’esquema de la topologia DCI‐NPC en Half‐Bridge. 
  

 
Fig 3.16: Circuit Topologia DCI‐NPC en Half‐Bridge 

 
Aquesta  topologia  treballa amb 3 nivells de  tensió.  aquests venen generats a 

partir de  la modulació. La modulació PWM de 3 nivells  s’aconsegueix a partir de  la 
comparació de la ona sonora amb dues portadores triangulars en fase, una positiva i 
una  negativa.  Com  es  pot  veure  a  la  figura  inferior  el  resultat    es  un  estat  alt  si  la 
portadora positiva està per sota de la moduladora, és negatiu si la portadora negativa 
està per sobre de la moduladora i és un estat mig si la moduladora és troba per sobre 
de la portadora negativa i per sota de la positiva. 
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Fig 3.17: Imatge 1: Portadora Positiva (blau), Portadora Negativa (vermell) , Moduladora 

(verd). Imatge 2: Pols PWM 3 Nivells (blau)  
 

Les  tres possibles combinacions de commutadors per una rama, així  com  les 
seves respectives tensions de sortida VOUT es mostren a la taula 1‐7. 
 

Level  Active MOSFET 
High  T1 T2  
Middle  T2 T3  
Low  T3 T4  

Taula 3.2: relació d’estats i activació de transistors DCI‐NPC Half‐Bridge 
 
De la mateixa manera que en el cas de les topologies Half  i  Full de la Classe‐D, 

mitjançant dues rames modulades per una senyal moduladora en oposició de fase, es 
pot aconseguir duplicar la tensió màxima de sortida, i per tant la potència. La següent 
mostra l’esquema de la topologia DCI‐NPC en Full‐Bridge.  

 

 
Fig 3.18: Circuit Topologia DCI‐NPC en Full‐Bridge 

 
Degut  a  l’aparició  de  la  nova  rama  es  dona  la  possibilitat  de  generar  noves 

combinacions  de  transistors  que  resulten  en  nous  nivells  de  tensió.  Finalment  es 
poden generar 5 nivells de  tensió. Altre  cop,  com a  la  classe D es  generen els nous 
nivells  a  partir  de  la  comparació  de  les  dos  portadores  amb  la  moduladora  i  la 
moduladora invertida, tal i com es pot apreciar a la figura. 
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Fig 3.19: Imatge 1: Portadora Positiva (blau), Portadora Negativa (turquesa) , Moduladora 

(verd), Moduladora Negativa (vermell). Imatge 2: Pols PWM 3 Nivells (blau). 
 
A  la següent  taula es presenten els diferents estats amb  les combinacions de 

transisitors que els hi pertoquen i la tensió resultant. 
 

Level  Active MOSFETs  VOUT 
High  TA‐1 TA‐2 TB‐3 TB‐4  VDC 

Mid‐High  TA‐1 TA‐2 TB‐2 TB‐3   o  
TA‐2 TA‐3 TB‐3 TB‐4 

VDC/2 

Middle 
TA‐1 TA‐2 TB‐1 TB‐2   o  
TA‐2 TA‐3 TB‐2 TB‐3   o  
TA‐3 TA‐4 TB‐3 TB‐4 

0 

Mid‐Low  TA‐2 TA‐3 TB‐1 TB‐2   o  
TA‐3 TA‐4 TB‐2 TB‐3 

‐VDC/2 

Low  TA‐3 TA‐4 TB‐1 TB‐2  ‐VDC 
Taula 3.3: Relació d’estats i activació de transistors DCI‐NPC Full‐Bridge 

 
Com  es  pot  observar  a  la  taula    en  cada  un  dels  estats  hi  ha  2  elements 

commutadors en actiu. Aquest és el fet diferenciador d’aquesta topologia respecte les 
altres on un estat suposava només un transistor en conducció. Gràcies a aquest fet es 
pot doblar la tensió, i per tant la potencia, mantenint la tecnologia de commutació de 
les altres topologies. 
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3.1.5 COMPARATIVA RESUM DE TOPOLOGIES D’AMPLIFICADOR D’ÀUDIO 
COMMUTADES 
 
Un  cop  vistes  les  diferents  topologies  d’amplificador  d’àudio  commutades 

aplicades a l’àudio es presenta el següent esquema. 
 

 
Fig 3.20: Classificació de les Tecnologies d'Amplificació de Potència Commutada. 
 
Per poder realitzar una comparativa el més objectiva possible es defineixen els 

següents paràmetres: 
 

• Nº  Nivells:  Nombre  de  nivells  en  els  què  se  sintetitza  el  senyal 
amplificada de sortida abans de ser filtrada. 

• Nº TRTs: Nombre de Transistors que composen la Topologia. 
• VTRT(OFF): Tensió que veu un element commutador quan està en tall. 
• VOUTMAX: Tensió màxima que pot assolir la sortida de la Topologia. 
• ILOUTMAX: Corrent màxima que pot entregar l’amplificador a la càrrega. 
• Nº  Ls:  Nombre  d’elements  inductors  (incloent‐hi  els  del  filtre  LC  de 

sortida) que necessita la Topologia. 
 

Les condicions fixades per realitzar la taula comparativa son: 
 

• VDC‐Bus = Vdc, per el cas de la topologia CASCADE U1 + U2 = Vdc. 
• Per al cas de les topologies Multinivell, el Nº de nivells queda fixat a 5. 
• Per tots els casos es considera la mateixa fSW. 
• Per tots els casos els elements commutadors TRTs són els mateixos. 

 

5 L evels  @ VDC

SWITC HING  AMPL IF IE R S

D‐C L AS S MUL TIL E VE L

PS C ‐PWMFUL L ‐B R IDGEHAL F ‐B R IDGE C AS C ADE DC I‐NPC

FUL L ‐B R IDGEHAL F ‐B R IDGE FUL L ‐B R IDGEHAL F ‐B R IDGE

2 L evels  @ VDC /2 3 L evels  @ VDC

3,4,5 L evels  @ VDC /2 3,4,5 L evels  @ VDC 3 L evels  @ VDC /2

3 L evels  @ VDC /2
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 Half‐
Bridge 

Full‐
Bridge 

PSC‐PWM  CASCADE  DCI‐NPC 
3N 

DCI‐NPC 
5N 

Nº Levels  2  3  5  5  3  5 
Nº TRTs  2  4  8  8  4  8 
VTRT(OFF)  Vdc  Vdc  Vdc  Vdc  Vdc/2  Vdc/2 
VOUTMAX  Vdc/2  Vdc  Vdc  Vdc  Vdc/2  Vdc 
ILOUTMAX  ITRT(MAX)  ITRT(MAX)  ITRT(MAX)/Branch  ITRT(MAX)  ITRT(MAX)  ITRT(MAX) 
Nº Ls  1  2  >6  2  1  2 

Taula 3.4: Comparativa Topologies Commutades d’amplificador 
 
Si prenem com a premissa que la qualitat del so es proporcional al nombre de 

nivells que es capaç de reproduir l’amplificador  veiem com les topologies PSC‐PWM, 
Cascade i DCI‐NPC Full‐Bridge son les més indicades. 

 
Com es veu a la taula les topologies PSC‐PWM i DCI‐NPC permeten treballar a 

potencies  més  altes  per  que  els  seus  transistors  han  de  suportar  menys  tensió  o 
menys  corrent  segons  el  cas.  Per  altra  banda  la  PSC‐PWM  presenta  una  sèrie 
d’inconvenients: 

 
• La  necessitat  de  molts  més  elements  passius  que  en  el  cas  de  la 

topologia DCI‐NPC. 
• El  fet   de  treballar a alta corrent per augmentar  la potència de  treball 

implica un augment de les pèrdues per efecte Joule en els conductors. 
• El increment del corrent de treball implica un increment en el volum i 

pes del transformador la font d’alimentació del DC‐Bus. La relació entre 
corrent  màxima  suportada  i  pes  és  exponencial  segons  dades 
comercials. 

Com a conclusió, en aquest capítol queda demostrat que la topologia DCI‐NPC 
és la més indicada per a l’amplificació de so de gran potencia i alta qualitat. 
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3.2 MODULACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS 
 
Un cop explicades les topologies clàssiques d’amplificadors commutats d’àudio 

i escollida una, és important tenir en compte els diversos tipus de modulació existents 
per novament fer una bona elecció. En les pròximes pagines s’explicaran els diferents 
tipus de modulació, analitzant‐ne els seus avantatges i inconvenients. 

 
A la següent figura es presenten quatre tècniques de modulació bàsiques: PAM 

(Pulse Amplitude Modulation), PWM (Pulse Width Modulation), PPM (Pulse Position 
Modulation) i PDM (Pulse Position Modlation). 

 

 
Fig 3.20: Les 4 Tècniques de Modulació  fonamentals 

 
De les quatre modulacions presentades la primera no és implementable dintre 

del marc de la amplificació commutada ja que requereix del funcionament lineal del 
transistor, la segona no és recomanable ja que presenta una baixa resolució, eficiència 
i la seva implementació es costosa. 

 
Per  tant,  les  dos  últimes  modulacions  són  les  més  recomanables.  Dintre 

d’aquestes es poden distingir les modulacions analògiques i les digitals.  En el següent 
esquema es presenta una classificació de les diferents modulacions existents: 
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Fig 3.21: Classificació de Tècniques de Modulació per Amplificadors Commutats 
 

3.2.1 MODULACIÓ ANALÒGICA: PDM 
 
En  aquest  tipus  de  modulació  la  informació  d’amplitud  del  senyal  d’àudio 

queda representat per el numero de polsos compresos en un període de temps, d’aquí 
el concepte de “Densitat de Polsos”. Una manera simple d’implementar‐la és utilitzar 
un filtre realimentat seguit per una etapa d’amplificació commutada.  

 

 
Fig 3.12: Diagrama de blocs del modulador PDM 

 
Desafortunadament,  hi  ha  unes  quantes  complicacions  inherents  a  la 

modulació  PDM  aplicada  als  amplificadors  commutats  de  potència.  Per  exemple  el 
filtre de realimentació ha de ser de l’ordre més gran possible per tal d’aconseguir un 
rendiment  satisfactori dins de  la banda útil  de  so. Aquest  fet  a  fet que  la  tendència 
sigui implementar aquesta modulació digitalment. 
 

3.2.2 MODULACIÓ ANALÒGICA: PWM 
 
Tradicionalment, la modulació PWM es classifica en dos grans grups segons el 

mètode de mostreig: PWM Natural  (N‐PWM)  i PWM Uniforme (U‐PWM). Existeixen 
mètodes alternatius que poden ser classificats com a híbrids entre el N‐PWM i el U‐
PWM. Els principis dels diferents mètodes de mostreig es mostren a la  figura 3.23. 
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Fig 3.23 Principis dels mètodes de modulació U‐PWM i N‐PWM 

 
Han  estat  molts  els  estudis,  tècniques,  aplicacions  i  treballs  publicats  sobre 

modulacions  implementades  digitalment,  però  la  simplicitat  electrònica  dels 
moduladors  PWM  analògics  i  la  seva  simple  i  intuïtiva  concepció  funcional  fan 
d'aquest modulador un  candidat  interessant per  innovar en  l'estudi de moduladors 
aplicats al mon de l'amplificació de so.  

3.2.3 MODULACIÓ DIGITAL: D‐PDM 

La topologia de modulador de PDM digital, mostrada a la figura següent, es pot 
utilitzar directament com modulador en un sistema PSA.  

 

 
Fig 3.24: Topologia del Modulador Digital Bàsic PDM 

  
La modulació D‐PDM té diversos avantatges sobre la D‐PWM quant a que pot 

realitzar una modulació sense distorsió a  la banda base si es fa una correcta elecció 
dels  paràmetres  de  sobremostreig  i  filtrat.  A més  és  bastant  simple  d’implementar 
(filtre  digital  lineal  i  un  quantificador).  La  seva  naturalesa  és molt  digital  ja  que  la 
senyal  resultant  és  composa de polsos de durada  igual  i  valor 0 o 1. Però per  altra 
banda  la  D‐PDM  té  una  sèrie  de  inconvenients  tot  i  que  la  seva  naturalesa  digital 
permet  la  implementació de  filtres de gran ordre. Encara que s’utilitzin  filtres entre 
4rt  i 8é ordre  la  freqüència de mostreig per a una bona modulació d’àudio, a de ser 
d’uns 2.82 MHz. Aquest fet porta a una freqüència mitja de commutació sobre el MHz, 
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depenent  de  l’àudio  d’entrada.  També  existeix  un  compromís  entre  el  taxa  de 
sobremostreig i el ordre del filtre. Per exemple amb una taxa de sobremostreig de 32 
l’ordre del filtre haurà de ser de 8 però amb una taxa de 64 el filtre pot ser d’ordre 4.  
El  fet  de  treballar  amb  filtres  d’ordre  gran  també  repercuteix  negativament  en 
l’eficiència. 

3.2.4 MODULACIÓ DIGITAL: D‐PWM 
 
A la pràctica, la conversió d’una senyal PCM digital a una PWM és notablement 

simple. Essencialment, la conversió de PCM fins a PWM s’ha de realitzar sense pèrdua 
d'informació.    Per  això,  la  precisió  del  rellotge  del  comptador  digital  és  crítica  per 
mantenir  el  rendiment  del  sistema  controlat    i  evitar  el  “jitter”.  El  requisit  de  la 
velocitat de compte és una limitació fonamental dins sistemes de PWM digitals.  

 
Els    sistemes d’àudio digital operen amb 16‐24 bits  i  realitzen un mostreig a 

freqüències  de  com  a  mínim  44.1  kHz.  Partint  de  la  base  que  no  es  vol  perdre 
informació en el procés de modulació: per a una fs de 44.1 kHz i una resolució de 16 
bits  és  necessària  una  freqüència  de  clock  mínima  del  modulador  de  2.89  GHz. 
D’aquesta manera tot valor d’amplitud tindrà un equivalent en ample de pols. Com es 
pot veure això és gairebé inviable d’implementar amb la tecnologia actual.  

 
La  figura  1‐33  mostra  la  relació  de  freqüències  de  mostreig,  Nº  de  Bits  de 

quantificació  necessaris  i  freqüències  de  rellotge  de  dispositiu  DSP  o  FPGA  per  la 
implementació de un modulador D‐PWM. 

 

 
Fig 3.25: Relació entre el  Nº de bits de Quantificació, FCARRIER i FCLOCK necessària 
 
Per  aconseguir  nivells  de  SNR  ≥  85  dBs,  és  necessari  treballar  amb 

quantificacions  de  l'ordre  de  14  bits  amb  el  que  les  freqüències  de  rellotge 
necessàries son inassolibles inclòs per les tecnologies digitals actuals.  

 
Aquest problema ha generat durant l'última dècada l'aparició de molts treballs 

i investigacions en l'àmbit de l'aplicació de tècniques de processat digital de senyal a 
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les  tècniques digitals de modulació PWM. Aquestes  tècniques  son  conegudes  com a 
Interpolació i Noise‐Shaping. 

3.2.5 COMPARATIVA RESUM DE TÈCNIQUES DE MODULACIÓ PER PSAS 
 
La  taula  3.5  mostra  un  forma  de  resum  la  comparativa  entre  les 

característiques mes  destacades  de  les  tècniques  de modulació  PDM  i  PWM  en  les 
seves vessant d'implementació analògica i digital. 

Taula 3.5: Comparativa Modulacions 
 
Com s'ha comentat en aquest apartat,  son  les modulacions D‐PDM  i   A‐PWM 

les més interessants des de el punt de vista dels sistemes PSAs. Les modulacions D‐
PWM  i  A‐PDM  queden  descartades  per  la  complexitat  a  l'hora  de  la  seva 
implementació.  En  el  cas  de  D‐PWM,  necessita  d'unes  freqüències  de  rellotge 
extremadament altes o bé, de tècniques auxiliars de pre‐processat digital del senyal 
com  son  el  Noise‐Shaping  i  la  Interpolació.  En  el  cas  de  l’A‐PDM,  la  necessitat  de 
disposar d'un filtre de sortida d'ordre molt superior, impossibilita la seva realització 
pràctica per casos de molta qualitat i eficiència.  

 
La  modulació  D‐PDM  actualment  és  una  de  les  més  utilitzades  en  aquest  tipus 
d’aplicacions, essent la mes reportada i documentada però requereix una freqüència 
de commutació major respecte la PWM. Això porta treballar a menor potència i acaba 
afectant l’eficiència. La modulació A‐PWM, gaudeix d'una maduresa científica i tècnica 
per  les  seves  aplicacions  en  el  mon  de  l'electrònica  industrial.  La  seva  facilitat 
d'implementació  i  senzillés conceptual  fan d'aquesta modulació una candidata  ideal 
pel seu estudi i implementació en noves topologies d'amplificació commutada. 
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4 ESTUDI I ANALISI DELS ERRORS EN EL 
MODULADOR N‐PWM 
En el  capítol  anterior  s’ha  justificat  l’elecció de  la  topologia de  l’amplificador 

DCI‐NPC  i  del  modulador  Analògic  N‐PWM.  En  aquest  capítol  s’estudia  el 
funcionament  del  modulador  així  com  les  distorsions  causades  per  aquest.  Per 
començar aquest anàlisi cal primer definir una sèrie de característiques i paràmetres 
que serviran per avaluar el comportament del sistema. 

 

4.1 DEFINICIONS PREVIES 
 

Definim així:  
 
‐ La Qualitat del So: Paràmetre qualitatiu que es quantifica mitjançant l'ús del 
THD [%] com a unitat de contingut distorsionant.  
‐  L'Eficiència  o  Rendiment  Elèctric: Paràmetre  quantitatiu  que  relaciona  la 
potència de so entregada i la potència total consumida pel sistema [%].  
 
Com veiem aquestes característiques s’avaluen a partir de dos paràmetres. El 

THD  es  calcula  al  senyal  VOUT (t).  Pel  seu  càlcul  es  tenen  en  compte  els  10  primers 
harmònics del senyal de test (1kHz). L’expressió que es farà servir pel càlcul del THD 
és la mostrada a continuació. 

  

𝑇𝐻𝐷 =
𝑉! !

!!!!"
!!!

𝑉!
· 100  

Equació 4.1: Definició THD 
 
L'avaluació  del  rendiment  o  eficiències  elèctrica  del  sistema  es  realitza  per 

mitja  del  factor  rendiment  que  mesura  la  potència  entregada  a  la  carrega  en 
comparació  a  la  demanada  a  la  font.  En  aquest  cas  s’ha  de  matisar  que  certes 
distorsions en el modulador comportaran una disminució de  l’energia del senyal de 
sortida  tot  i  no  afectar  el  rendiment,  entès  de  la  manera  clàssica,  ja  que  aquesta 
energia  no  entregada  a  la  carrega  no  serà  consumida  en  forma  de  calor  com  sol 
succeir. Aquesta pèrdua vindrà donada per un error en el modulador que farà que el 
sistema  no  doni  el  nivell  de  senyal  desitjat  a  la  sortida  (sense  pèrdua  d’energia). 
Altres distorsions que es donen en l’etapa d’amplificació, com poden ser la RDSON dels 
MOSFET’s o les pèrdues en commutació faran que el sistema perdí energia en forma 
de calor i aquestes si faran baixar el rendiment. En tot cas, en aquest capítol, es farà 
servir el  terme rendiment per a  indicar que al  senyal de  sortida no s’estarà donant 
tota l’energia que s’hauria de donar i per tant, hi ha un error a la sortida. 

 
En el cas del THD les diferents normatives fixen uns valors màxims per sobre 

dels quals els diferents organismes reguladors no autoritzen el marcat de l'equip per 
a  la seva comercialització. En aplicacions de Potència, el màxim recomanat és de un 



27 
 

 
 

THD = 1%. Aquest  valor  coincideix  amb el  límit de distorsió present  en una  senyal 
mono‐tonal  per  sobre  del  qual  l'esser  humà  és  sensible,  psicoacústicament,  a  la 
distorsió.  

 
Per altre banda cal discernir entre els conceptes Font d’Error, Error i Distorsió.  

Així es diu que l’Error és la diferència entre un senyal obtingut d'un sistema real i un 
senyal  obtingut  del  mateix  sistema  però  Ideal,  sense  presència  de  no  idealitats  ni 
pertorbacions.  Així  doncs,  la  presència  d'Error  ens  indicarà  l'existència  de  no 
idealitats o pertorbacions  en el  sistema que estem analitzant. Una Font d'Error pot 
ser  definida  com  el  fenomen  físic‐Elèctric    que  te  lloc  dintre  de  la  cadena 
d'amplificació  que  dona  lloc  a  un  funcionament  no  ideal,  d'una  o  varies  parts  del 
sistema. Aquest fenomen pot ser de naturalesa intrínseca als components del sistema, 
de naturalesa humana, degut al disseny o muntatge físic del sistema o de naturalesa 
externa  degut  a  pertorbacions  externes  al  sistema.  Una  única  font  d’error  podrà 
produir  diversos  errors.  I  per  últim  la  distorsió  serà  la  percebuda  a  la  sortida  del 
sistema. Per il·lustrar aquesta cadena observem la figura següent: 

 

 
 

Fig 4.1: Definició Font d’Error, Error i Distorsió 
 
Per a analitzar els errors en l’amplificació d’àudio commutada és molt pràctic 

analitzar  els  polsos  de  sortida  de  l’amplificador.  Tots  els  errors  que  es  veuen 
directament  reflectits  sobre  la  forma dels polsos de  sortida de  l’amplificador. Per  a 
aquesta  primera  classificació  es  recórrer  a  les  definicions  de  Nielsen  qui  va 
diferenciar  entre  dos  grans  grups  d’errors:  els  Pulse  Time  Error  (PTE)  i  els  Pulse 
Amplitude Error (PAE).  

 
 

 
Fig 4.2: Errors de Pols 

 
Els  PAE  es  defineixen  com  els  Errors  que  produeixen  una  diferència 

d'amplitud del pols respecte el pols ideal esperat. Existeixen dos tipus de PAE,  els LF‐
PAE o PAE de baixa freqüència i els HF‐PAE o d'alta freqüència. 

 
Els LF‐PAE son els que provoquen diferències d'amplitud de durada superior 

al  temps de pols  com mostra  la 4.3 mentre que els HF‐PAE son els que produeixen 
diferències  d'amplitud  de  durada  inferior  al  temps  de  pols,  tal  i  com  mostra  a  la 
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mateixa  figura.  Els  dos  tipus  de  PAE  solen  co‐existir  en  un  mateix  pols,  tal  i  com 
mostra la figura anterior. 

 

 
Fig 4.3: LF PAE i HF PAE 

 
Els PTE es defineixen com els Errors que produeixen una diferència de temps 

entre l'instant de pujada i/o baixada del Pols Ideal i l'instant de pujada i/o baixada del 
Pols  Real,  Aquestes  diferències  de  temps,  tal  i  com  mostra  la  figura  següent, 
comporten una diferència de TON i TOFF i per tant de Duty‐Cycle entre un pols ideal i 
un pols real.  

 

 
Fig 4.4: Error PTE 

 
És  evident  que  cada  topologia  d'amplificador  tindrà  unes  fonts  d'Error 

determinades  i  per  tant  uns  PAE  i  PTE  diferents.  Nielsen  i  Andersen  presenten  un 
estudi  dels  PTE  i  PAE  basat  en  el  funcionament  d'una  rama  de  commutació  de  2 
transistors extrapolant l'estudi a aplicacions de paral·lelització de branques, però mai 
en  aplicacions  d'ampliació  sèrie  (com  és  el  cas  de  la  topologia  DCI‐NPC  objecte 
d'aquest treball). 

 
Fins a  la data, els PAE  i PTE  i els  seus  fenòmens generadors estudiats en els 

diferents treballs bibliogràfics, son: 
PTE:  
‐Retards de Turn‐on i Turn‐off (tdr i tdf) 
‐El Dead‐Time o Temps Mort (td) 
‐El valor finit del rise‐time i el fall‐time (tr i tf) 
 
PAE:  
‐Pertorbacions a la font d'Alimentació 
‐La Impedància finita de les topologies (Rds(ON)) 
‐Els transitoris i ressonàncies d'alta freqüència en senyals de potència. 
 
En aquest capítol s’estudiaran  fonts d’error com el Dead‐Time o altres en  les 

portadores que tots es reflecteixen en un error en l’ample o duració de pols i per tant 
seran els PTE l’objecte d’estudi en les següents pagines. 

Videal

VR eal

‐Δt +Δt
P TE

V

t
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4.2 ERRORS I FONTS D’ERROR EN EL MODULADOR SPWM 
 
Per a analitzar amb detall cada una de les fonts d’error es interessant estudiar 

primer el model del modulador. Tots els resultats  i avaluacions  fets en  les següents 
pagines  han  sigut  extrets  del model  en Matlab‐Simulink  d’aquest,  així  com  algunes 
eines de Matlab. A continuació es presenta el model del sistema complert. 

Fig 4.5: Model Matlab‐Simulink sistema amplificació DCI‐NPC. 
 

Com es pot observar a la esquerra apareix el bloc Generador de funcions que 
proporciona  les  portadores  triangulars  (Positiva  i Negativa)  i  la moduladora  (en  la 
majoria de les simulacions sinusoïdal de freqüència 1 kHz). Aquest generador permet 
introduir variació en l’amplitud, la freqüència, la simetria i l’offset de les portadores i 
la moduladora,  permetent  així  generar diversos  errors  en  el  sistema. A  continuació 
venen els Moduladors N‐PWM per a cada una de les rames. 

Fig 4.6: Model Etapa comparadors, lògica i Dead‐Time Modulador DCI‐NPC 3 Nivells 
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En  aquest  cas  es  tracta  d’un  amplificador  mono  de  5  nivells  i  ,  per  tant,  la 
moduladora  de  cada  una  de  les  rames  serà  la  mateixa  sinusoïdal  però  invertida.  
Aquests Moduladors es configuren com s’ha pogut observar en la figura anterior. 

 
En  el  primer  pas  es  comparen  les  senyals  portadores  amb  la  moduladora 

donant  lloc  a  3  estats,  Hi  Mid  i  Low,  que  combinats  amb  els  3  estats  de  l’altre 
modulador  resulten  en  5  possibles  estats  Hi,  Hi‐Mid,  Mid,  Mid‐Low  i  Low,  ja 
presentats en el capítol anterior. Per al modelat del Dead‐Time és necessari generar 
els diferents senyals d’atac als transistors i es per això que en l’etapa següent a partir 
de les funcions lògiques OR apareixen 4 noves senyals (una per a cada transistor). A 
aquestes se’ls introdueix un retard en el flanc de pujada tal i com es sol implementar 
el Dead‐Time en sistemes reals. Per a atacar a l’etapa amplificadora, en aquest model, 
es  necessari  entregar‐li  estats  i  no  senyals  d’atac,  per  aquest  motiu  es  tornen  a 
generar els estats a partir de les funcions lògiques AND. En aquest punt aquests estats 
estaran afectats pel Dead‐Time introduït. 

 
En  les  dues  etapes  presentades  es  concentraran  tots  els  errors  que  seran 

motiu d’estudi en el capítol. Per a les següents etapes no s’han tingut en compte no‐
idealitats tals com la RDSON, caigudes de tensió en els díodes, Trr i Tff dels díodes i el 
transistors,  conducció  en  inversa  del  díode,  etc.  D’aquesta  manera  l’etapa 
amplificadora queda representada per el model. 

Fig 4.7: Model Etapa de Potència en DCI‐NPC 3 Nivells 
 

On es pot veure com l’entrada son els estats Hi i Low que per mitja de la suma 
formaran  el  senyal  de  3  Nivells  que  es  pot  observar  entre  el  punt  mig  de 
l’amplificador  i  la  sortida  de  la  rama  A.  Aquest  serà  sempre  positiu  i  podrà  tenir 
valors 0, Vdc/2  i   Vdc. Per a  la rama B el el  factor Vdc/2 que observem en  la  figura 
serà –Vdc/2 i d’aquesta manera s’aconseguiran els valors de sortida 0, ‐Vdc/2 i –Vdc.  

Fig 4.8: Model Etapa Filtre DCI‐NPC 3 Nivells 
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Per a obtenir el 5 Nivells composats només caldrà sumar les sortides de cada 
rama.  Per  a  obtenir  el  senyal  desmodulat  ja  amplificat  s’implementa  el model  d’un 
filtre LC  tal i com es pot veure a la figura anterior. 

 
Com veiem es tracta d’un filtre de segon ordre amb una Freqüència de tall de 

22 kHz.   Per a poder observar altres variables a la sortida es fan les operacions que 
veiem obtenint així el corrent entregat a la carrega i la potència entregada a aquesta. 

 
Per  últim  cal  dir  que  toes  les  següents  simulacions  s’han  realitzat  amb 

portadores de 200 kHz i amplituds d’1V amb un BUSDC de 50V (+‐25V). 
 

4.2.1 ERROR D'AMPLITUD DE PORTADORA O CAE   

L'Error  CAE  es  defineix  com  l'atenuació  de  l’amplitud màxima  que  presenta 
una ona portadora respecte al seu valor màxim  ideal. Per a un senyal moduladora de 
1V  d'amplitud  amb  un  m=1,  es  defineix  un  CAE  del  30%  quan  l'amplitud  de  la 
Portadora  és  de  700mV  i  per  tant,  presenta  una  atenuació  de  300mV.  Si  es  te  en 
compte  l'índex  de modulació m,  el  R‐CAE  (Relative  ‐  CAE)  es  defineix  com  l'Error 
d'Amplitud  de  la  portadora  en  quant  a  atenuació  present,  respecte  l'amplada  de  la 
senyal moduladora tenint en compte l'índex de modulació amb el que es treballa. La 
figura següent mostra un exemple de CAE = 30% per una senyal moduladora de 1V i 
1kHz amb m=1 i fSW = 200kHz. 

 

 
Fig 4.9: Senyals en el Modular amb un CAE = 30%. Portadora Positiva (vermell), Portadora 

Negativa (verd), Moduladora (blau). 
 
Numèricament, COE [%] i R‐COE [%] es defineixen com: 
 

𝐶𝑂𝐸 % = 100 ∙
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟[𝑉]
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 

𝑅 − 𝐶𝑂𝐸 % = 100 ∙
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟[𝑉]

𝑚 ∙ 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 

Equació 4.2: Definició de COE i R‐COE 
 

En  la  següent  figura  podem  observar  el  senyal  d’àudio  sortida  resultant  de 
introduir  un  senyal  d’1kHz  i  un  CAE  del  30%.  S’observa  una  saturació  del  nivell 



32 
 

 
 

màxim del  senyal. Això  ve degut  a  la  sobremodulació que  es  conseqüència de  tenir 
una  portadora  de  valor màxim menor  al  de  la moduladora.  Per  altra  banda  es  pot 
veure el senyal esperat a la sortida. S’observa com el senyal real té més energia que el 
senyal  ideal  cosa  que  es  veurà  reflectida  en  anàlisis  posteriors.  Es  perceptible  un 
desfàs  entre  el  senyal  ideal  i  el  real  i  és  degut  al  retard  del  sistema,  en  tot  cas  el 
objecte d’aquesta figura és la variació de la forma i no les diferències temporals. 

 
Fig 4.10: Sortida sense distorsió (verd), Sortida amb CAE=30% (blau).  

 
Per  veure  la  resposta  del  sistema  tenint  en  compte  aquesta  font  d’error  es 

interessant estudiar la resposta Vin – Vout. En el amplificador ideal aquesta resposta 
hauria de ser lineal i constant per a tot Vin. Com veiem a la figura següent, en aquest 
cas  existeix  una  saturació  en  el  senyal  de  sortida  que  influirà  negativament  en  la 
mesura de qualitat. Aquesta saturació es va fent més notable a mida que el CAE creix.  
Cal  esmentar  que  en  els  eixos  han  quedat  representats  el  valors  de  tensió  de  la 
moduladora  (eix  x)  i  de  la  sortida  (eix  y)  sense  tenir  en  compte  la  part  negativa 
d’aquests ja que el gràfic presenta una simetria imparell, es a dir, que només caldria 
canviar  el  signe  de  les  etiquetes  en  els  eixos  per  observar  el  comportament  amb 
tensions negatives en aquests dos punts. Cal dir, que tots els gràfics que representin 
característiques  Vin‐Vout  en  aquest  treball  compliran  amb  aquesta  propietat  i  per 
això en la majoria del casos només es mostrarà la part positiva d’aquests. 

 
Fig 4.11: Característica Vin‐Vout del sistema en presencia de CAE  
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A partir de la característica presentada anteriorment es pot deduir la següent 
expressió: 

𝑃𝑒𝑟 0 < 𝑉𝐼𝑁 < 1− 𝐶𝐴𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 
 

𝑉𝑂𝑈𝑇 =  
𝑉𝐼𝑁

1− 𝐶𝐴𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 

 
𝑃𝑒𝑟  1− 𝐶𝐴𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 < |𝑉𝐼𝑁| 

 
𝑉𝑂𝑈𝑇  =  𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 

Eq. 4.3: Funció de Transferència de l'amplificador amb CAE 
 
Com  veiem  aquest  error  produirà  una  pèrdua  de  qualitat  que  es  tradueix 

directament en un augment del contingut harmònic en la banda audible i, per tant, un 
augment del THD. Per a observar el contingut harmònic degut al CAE es presenta la 
següent FFT. 

 
Fig 4.12: FFT del senyal a la sortida de l’amplificador 

 amb CAE de 10% (blau) i 30% (verd) 
 

 A la figura es pot observar els espectres corresponents als senyals de sortida de 
l’amplificador en les condicions de test, amb un 10% i un 30% de CAE. En primer lloc 
s’observa un augment de l’amplitud de la fonamental que supera els 50V i augmenta 
en funció del CAE. Aquest fet pot veure fàcilment reflectit en la forma d’ona de sortida 
que apareix com a una ona sinusoïdal de freqüència 1 kHz però d’una amplitud major 
als  50V  esperats  i  retallada  a  aquesta  amplitud  ja  que  és  la  tensió  disponible  en  el 
BUSDC.  A continuació apareixen harmònics imparells del senyal que segons semblen 
es mantenen amb una amplitud bastant constant excepte el 3er. Aquest augmenta amb 
gran rapidesa en funció del CAE present. Es pot observar com amb un CAE del 10% té 
una amplitud de 1.758V mentre al 30% és de 7.73V.  
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Per últim es fa necessari quantificar els efectes d’aquest error sobre la senyal de 

sortida. Per això s’ha estudiat el THD per a diferents severitats d’error. Com es veu en 
el següent gràfic i taula el THD manté una relació bastant lineal amb el CAE. Com ja 
s’ha comentat el THD màxim permès és d’1% i aquest s’assoleix  amb un CAE del 3% 
aproximadament. 

CAE(%)  THD(%) 
0,5  0,081403795 
1  0,221204178 
2  0,581312448 
3  0,99584227 
4  1,435230704 
5  1,88673399 
6  2,343954967 
7  2,80348688 
8  3,263642853 
9  3,7251195 

10  4,188145251 
20  8,949967454 
30  13,71647738 

 
Taula 4.1: Realció CAE i THD 

Fig 4.13: CAE contra THD. En vermell THD = 1%. 
 

 
4.2.2 ERROR D'OFFSET DE PORTADORA O COE   

L'Error  COE  es  defineix  com  el  DC‐Offset  que  presenta  una  ona  portadora 
respecte  al  seu  valor    ideal.  Per  a  un  senyal moduladora  de  1V d'amplitud  amb un 
m=1, es defineix un COE del 30% quan el DC‐Offset de la Portadora és de 300mV i per 
tant, presenta una atenuació de 300mV. Si es te en compte l'índex de modulació m, el 
R‐COE  (Relative  ‐  COE)  es  defineix  com  l'Error  d'Offset  de  la  portadora  en  quant  a 
Offset present, respecte l'amplada de la senyal moduladora tenint en compte l'índex 
de modulació amb el que es treballa. La figura 4.14 mostra un exemple de COE = 30% 
per una senyal moduladora de 1V i 1kHz amb m=1 i fSW = 200kHz.  
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Però  en  aquest  cas  serà  de  gran  interès  l’estudi  de  l’error  COE  per  a  valors 
negatius. Així com per valors positius les senyals portadores es separen deixant una 
zona morta en la modulació per a valors negatius les senyals es solaparan. D’aquesta 
manera existirà un offset i una amplificació de les senyals portadores. Aquest fet dona 
lloc a un nou estat de sortida que s’estudiarà a continuació. Per a exemplificar el que 
s’ha esmentat es interessant observar les següents figures. 

 
El nou estat es fruit de la comparació entre la moduladora amb les portadores, 

quan  la  primera  es  troba  en  el  rang  d’entrada  en  el  que  les  portadores  estan 
solapades apareix una composició de nivells que no es dona en  la  situació  ideal. Es 
donarà  la  situació  en  que  un mateix  nivell  de  senyal moduladora  passarà  per  tres 
zones diferents,  una  on moduladora  és més petita  que  les  dues portadores  (HI)  un 
altre on és més petita que la portadora superior però més gran que la inferior (MID) i 
un altre on serà menor a les dos portadores (LOW). Així en un mateix cicle de senyal 
el PWM resultant en un modulador passar pels 3 estats possibles. 

 

 
Fig 4.14: Senyals en el modulador en presencia de COE = 30%. Portadora Positiva (vermell), 

Portadora Negativa (verd), Moduladora (blau). 
 

 
Fig 4.15: Senyals en el modulador en presencia de COE = ‐30%. Portadora Positiva (vermell), 

Portadora Negativa (verd), Moduladora (blau). 
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Per  poder  observar  aquest  nou  estat  es  mostren  les  següents  figures.  A  la 
primera  d’elles  s’observa  el  senyal  PWM  de  3  nivells  present  a  la  sortida  del 
modulador  de  la  rama  A  en  un  sistema  amb  un  30%  de  COE  i  una  moduladora 
continua  de  0,2  V  (també  present  en  la  figura).  A  la  següent  figura  es mostren  les 
mateixes  dues  senyals  però  en  un  sistema  sense  cap  error  i,  per  tant,  ideal.  A  la 
tercera  i  l’última es mostren les senyals PWM de 5 nivells  i  la senyal a  la sortida de 
l’amplificador. Altre cop  les dos  figures mostren els mateixos senyals en un sistema 
amb un 30% i un 0% de COE respectivament.  

 
Fig 4.16: Procés de modulació en presencia de COE = ‐30%.  

 
Per  a  una  entrada  de  0,2  V,  una m=1  i  100 V  de BUSDC (+50,‐50 V)  la  sortida 

hauria de ser de 0,2*50 = 10V. A la figura es veu clarament com la sortida del sistema 
amb error es troba entorn als 15 V, mentre la ideal es manté als 10 V. Això ve degut al 
nou  estat  que ha  aparegut  en  la modulació  i  que  resulta    en una  senyal  PWM de 5 
nivells  amb més  densitat  d’energia  que  la  ideal  i,  per  tant,  al  integrar‐la  s’obté  un 
senyal de nivell més alt a l’esperat. 

 
A més s’observa que tant la senyal PWM de 5 nivells com la de 3 varien el seu 

estat amb una freqüència major a la dels senyals ideals. En el cas del pols de 3 nivells 
comporta  un  major  nombre  de  commutacions  que  es  tradueix  directament  en 
pèrdues en  forma de  calor degut  a  les pèrdues en  commutació dels MOS‐FET. Però 
per al cas de 5 nivells la freqüència del primer harmònic de portadora segueix sent de 
200 kHz ja que aquesta duplicitat de polsos es deguda a la composició de 2 senyals de 
200kHz amb fases oposades. 

 
Vist  aquest  comportament  resulta  senzill  entendre  els  següents  gràfics  on  es 

mostra  la  característica  Vin‐Vout  del  sistema.  En  primer  lloc  veiem  la  resposta  del 
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sistema  amb  COE  positiu  on  la  zona  morta  que  queda  entre  les  dos  portadores 
quedarà representada per un nivell de 0 V a la sortida. D’aquesta manera apareix una 
distorsió de creuament.  

 
Per altra banda es troba la resposta del sistema amb COE < 0. Com es pot veure 

a la figura 4.18 la resposta és molt similar a la dels compressors d’àudio on els nivells 
baixos (per sota del llindar de COE) son amplificats per un factor major al de nivells 
superiors. Aquest cas,  tot  i que s’introdueix distorsió en el resultat,  té una sonoritat 
molt millor a  la dels casos anteriors  ja que ofereix nivells de sortida diferents per a 
cada  valor  d’entrada  i  a  més  l’oïda  humana  està  acostumada  a  aquest  tipus  de 
distorsió ja que és altament estesa en el món del tractament d’àudio per música. 

 

 
Fig 4.17: Característica Vin‐Vout  per a COE > 0. 

 
Altre cop a partir de la característica presentada anteriorment es pot deduir la 

següent expressió: 
 

𝑃𝑒𝑟 0 < 𝑉𝐼𝑁 < 𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 
 

𝑉𝑂𝑈𝑇 =  0 
 

𝑃𝑒𝑟 𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 < |𝑉𝐼𝑁| 
 

𝑉𝑂𝑈𝑇  =  
𝑉𝐼𝑁

1− 𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 

 
Eq 4.4: Funció de transferència de l’amplificador amb COE>0 
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Per  al  cas  següent  sembla  que  no  existeix  una  relació  tant  evident  com  per 
extreure una expressió com la última sense un anàlisi més profund. Aquest es realitza 
en el subapartat següent. 
 

 
Fig 4.18: Característica Vin‐Vout  per a COE < 0. 

 
Com  en  el  cas  del  CAE  és  interessant  veure  l’espectre  del  senyal  de  sortida 

afectat  per  diferents  COE  i  analitzar‐ne  certs  trets.  Per  començar  a  la  figura  es  pot 
observar els espectres  corresponents als  senyals de  sortida de  l’amplificador en  les 
condicions de test, amb un 10% i un 30% de COE. 

 

 
Fig 4.19: FFT del senyal a la sortida de l’amplificador amb COE de 10% (blau) i 30% (verd) 
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En  primer  lloc  s’observa  que  per  valors  positius  de  COE  existeix  un 
decreixement de l’amplitud de la fonamental que  es fa més notable amb l’augment de 
COE. A continuació apareixen harmònics imparells del senyal que segons semblen es 
mantenen amb una amplitud bastant constant excepte el 3er i el 7é. Aquests augmenta 
considerablement  amb  el  COE.  Es  pot  observar  com  amb  un  COE  del  10%  el  3er 
harmònic  té  una  amplitud  de  1.758V  mentre  al  30%  és  de  7.73V  i  el  7é  passa 
pràcticament de 0 V a 1.2 V. 

 

 
Fig 4.20: FFT del senyal a la sortida de l’amplificador amb COE de ‐10% (blau) i ‐30% (verd) 

 
Per  a  valors  negatius  de  COE  s’observa  un  creixement  de  la  fonamental, 

semblant  al  del  CAE.  Aquest  efecte  es  pot  veure  fàcilment  en  la  ona  resultant    a  la 
sortida,  que  sofreix  un  creixement més  pronunciat  en  les  amplituds  baixes  donant 
l’efecte que  l’amplitud de  la  sinusoïdal hagués de  superar el  llindar màxim de 50 V 
però  després  s’atenua  donant  una  forma  més  quadrada  que  la  ideal.  Aquesta 
proximitat a la senyal quadrada és la q tant en aquest cas com en el CAE es tradueix 
en l’aparició dels harmònics imparells. En aquest cas es torna a notar un creixement 
del 3er harmònic i per contra un decreixement del 7é harmònic així com el COE es fa 
més negatiu. 

 
Per acabar aquest anàlisi es torna a quantificar aquest error en termes de THD. 

En aquest cas, com es pot observar al gràfic següent acompanyat de la taula, el límit 
de  l’1%  es  supera  ràpidament  en  comparació  al  CAE.  Els  llindars  de  COE  que  no 
deurien  ser  superats  són  de  2%  i  ‐2%.  Podem  observar  que  el  comportament  es 
bastant simètric per COE positius i negatius però una mica més pronunciat per COE 
positiu. 
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Taula 4.2: Relació COE i THD 

Fig 4.21: COE contra THD. En vermell THD = 1%. 
 
Per el cas del CAE el efecte d’una reducció en m es veia directament reflectit en 

un augment de nivells retallats en el senyal i, per tant , en un augment del THD. Per el 
cas del COE no es fa tant evident. Pel COE negatiu es reflectirà  en un augment de la 
zona morta  i  en  el  cas negatiu  en un augment de  la  zona per  sota del  “colze” de  la 
característica  Vin‐Vout  ambdues  conseqüències  tindran  com  a  resultat  un  augment 
en el THD. A continuació es presenta  la mateixa gràfica  i  taula anterior però per un 
modulador amb un factor m = 0,7. 
 

COE  THD 
0  0 

‐0,5  0,271423224 
‐1  0,538658078 
‐2  1,062269775 
‐3  1,570941399 
‐4  2,063533099 
‐5  2,541391766 
‐6  3,001674047 
‐7  3,443758736 
‐8  3,871363268 
‐9  4,279205479 

‐10  4,668744644 
‐20  7,606103029 
‐30  8,980337946 

COE  THD 
0  0 

0,5  0,274508632 
1  0,551961245 
2  1,117618756 
3  1,695879445 
4  2,285454401 
5  2,887162708 
6  3,497999847 
7  4,117412306 
8  4,748663693 
9  5,384682414 

10  6,029287856 
20  9,581030692 
30  10,18826283 
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Fig 4.22: COE contra THD per a m = 0,7. En vermell THD = 1%. 

 

4.2.2.1 Estudi de la característica Vin‐Vout del sistema amb COE<0 
 
Per a obtenir  l’expressió que relaciona VOUT (COE,VIN) per a COE<0 caldrà  fer 

un anàlisi  sobre  els  resultats de  les  comparacions  als moduladors  i  com el Cicle de 
treball  és  trasllada  a  un nivell  de  senyal  concret  després  de  formar‐se  el  senyal  de 
cinc nivells. 

 
Fig 4.23: Senyals en el modulador i en l’etapa de potència. 
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Amb  aquest  propòsit  és  mostra  el  anterior  gràfic  on  es  pot  observar  el 
comportament del sistema sense cap error per a una entrada de 0,6V una portadora 
d’1V i un bus de continua de 50V (+25V,‐25V). 

 
Es pot observar com en el modulador de la rama A apareix un senyal quadrat 

de Duty 60% amb amplituds positives. Per contra, al modulador de la rama B apareix 
un senyal de Duty 40% on l’estat baix (60%) és negatiu. Com ja s’ha mostrat al model 
aquests dos senyals es resten per obtenir el senyal a la carrega. Al restar‐los el senyal 
obtingut  queda  a  l’interval  25V  a  50V  i  té  un  Duty  del  10%.  Aquest  senyal  és 
equivalent  a  una  continua  de  25V  més  un  senyal  de  Duty  10%  que  al  integrar‐se 
(filtrar‐se) dona com a resultat un senyal continu de 30V d’amplitud. 

 
El senyal obtingut a la sortida segueix el comportament descrit per l’equació: 
 

𝑉𝑂𝑈𝑇  =  
𝑉𝐼𝑁

𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 
 

Eq 4.5: Funció de Transferència de l’amplificador sense errors 
 

Si s’observa  la  figura anterior el valor de Duty del senyal quadrat obtingut al 
modulador  de  la  rama  A  és  precisament  el  factor  !𝐼𝑁

!𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋
 que  s’ha  presentat  a 

l’equació. 
 
Per analitzar la resposta del sistema amb COE < 0 es partirà de la base que el 

Duty del senyal resultant a la rama A és directament el factor que multiplica a  𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶.  
 

Com s’ha pogut observar a la figura 4.16 a la sortida del modulador de la rama 
A apareix una zona on el senyal té amplitud negativa per a amplituds de moduladora 
positives. Aquesta nova component d’amplitud negativa és restarà a la contribució de 
l’amplitud  positiva  en  el  còmput  del  Duty  total  en  la  sortida  del  modulador  de  la 
branca A.  

 
Però aquest fet només es dona quan l’amplitud de la moduladora està per sota 

del  llindar 𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋.  Quan  la  moduladora  té  valors  superiors,  el  temps 
durant el que la senyal PWM té valors negatius d’amplitud (𝑇𝐿𝑂𝑊) desapareix, essent 
únicament  el  temps de  senyal positiu  (𝑇𝐻𝐼)  el  que aporta  al  còmput del Duty Total. 
Així es pot dir que: 

 
𝑃𝑒𝑟 0 < 𝑉𝐼𝑁 < |𝐶𝑂𝐸| · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡  =  
𝑇𝐻𝐼 − 𝑇𝐿𝑂𝑊

𝑇 𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 
 

𝑃𝑒𝑟 |𝐶𝑂𝐸| · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 < |𝑉𝐼𝑁| 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡  =  
𝑇𝐻𝐼
𝑇 𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 

 
On T és el període de la portadora. 
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El  càlcul  de 𝑇𝐻𝐼 és  pot  realitzar  analitzant  la  següent  figura  i  plantejant  les 
següents equacions. 

 

 
Fig 4.24: Senyals en modulador de la branca A amb COE = ‐40%, Vin =0,4V. 

 
L’equació que defineix la part creixent de la portadora positiva és : 
 

 

𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅  =  
𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 − 𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋

𝑇
2

· 𝑡 +  𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 

 

Aquesta creua amb VIN a t = 
!𝐻𝐼
!
, per tant, 

 

𝑉𝐼𝑁  =  
𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 − 𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋

𝑇
2

·
𝑇𝐻𝐼
2
+  𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 

 
d’on s’obté: 

𝑇𝐻𝐼  =
𝑉𝐼𝑁

𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 − 𝐶𝑂𝐸
1 − 𝐶𝑂𝐸

· 𝑇 
 
L’equació que defineix la part creixent de la portadora negativa és : 
 

 
𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅  =  −𝐶𝑂𝐸·𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋−(−𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋)𝑇

2
· 𝑡 + (−𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋) 

 

Aquesta creua amb VIN a t = 
!!!𝐿𝑂𝑊

!
, per tant, 

 
𝑉𝐼𝑁  =  −𝐶𝑂𝐸·𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋−(−𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋)𝑇

2
· 𝑇−𝑇𝐿𝑂𝑊2  + (−𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋) 

 

d’on s’obté: 

𝑇𝐻𝐼
2  

𝑇
2 

𝑇𝐿𝑂𝑊
2  
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𝑇𝐿𝑂𝑊 =

𝑉𝐼𝑁
𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 + 𝐶𝑂𝐸

𝐶𝑂𝐸 − 1
· 𝑇 

 
finalment, 

𝑃𝑒𝑟 0 < 𝑉𝐼𝑁 < |𝐶𝑂𝐸| · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 
 

  𝑉𝑜𝑢𝑡 = 2
𝑉𝐼𝑁

𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋
1−𝐶𝑂𝐸 · 𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 

 
𝑃𝑒𝑟 |𝐶𝑂𝐸| · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 < |𝑉𝐼𝑁| 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝐼𝑁

𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 − 𝐶𝑂𝐸

1 − 𝐶𝑂𝐸
· 𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 

 

Eq 4.5: Funció de Transferència de l’amplificador amb COE < 0. 
 

4.2.3 ERROR DE SIMETRIA (CSE) I FASE (CPE) ENTRE PORTADORES 

 
L'Error de Fase entre Portadores o CPE (Carrier Phase Error) es defineix com 

la diferència de fase entre la senyal portadora positiva i la senyal portadora negativa, 
per exemple, per una diferència de fase de 80º el valor del CPE equivalent és de 22%.  

 

𝐶𝑃𝐸 % =
100 ∙ ∆𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 [º]  

360º   
 

Eq 4.6: Definició de CPE 
 
La  següent  mostra  l'exemple  d'un  CPE  =30%  (108º),  per  un  senyal 

moduladora de 1V amb m = 1, FIN = 1kHz i FSW = 200kHz. 
 

 
Fig. 4.25: Senyals  en el modulador amb CPE = 30%. 
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 Tant  aquest  cas  com  en  el  següent,  es  tracten  d’errors  temporals  en  les 
portadores. Fins ara només s’havien analitzat errors en l’amplitud que com hem vist 
afectaven  directament  al  senyal  d’àudio  resultant,  en  general,  fent  aparèixer  nous 
harmònics.  En  aquest  cas  els  senyals  PWM  de  3  nivells  de  cada  rama  sofriran  un 
desfasament  respecte  l’ideal  (en  el  que  els  senyals  tenen  un  desfàs  de  90º),  que 
comportarà diferències en el senyal PWM de 5 nivells. 

 
A les figures següents es poden comparar els polsos PWM de les dues rames de 

3 Nivells  i el de 5 nivells per a un amplificador amb CPE de 30% i sense CPE. 

Fig. 4.26: Senyals PWM en l’amplificador ideal. 
 

Fig. 4.27: Senyals PWM en l’amplificador amb CPE =30%. 
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Com es pot observar els polsos de la rama A sofreixen el desplaçament del que 
es parlava fent que els polsos en el senyal de 5 nivells no mantinguin la equidistància 
esperada. Però també es veu com el senyal resultant acaba tenint la mateixa energia 
per  cicle  que  l’esperat,  que  un  cop  filtrat  donarà  el  nivell  equivalent  esperat.  Així 
s’explica com aquest error no produirà distorsió a la senyal d’àudio a la sortida tal i 
com es mostra a la figura següent. 

 

 
Fig 4.28: Senyal Audio a la sorida Ideal (Blau) i real amb CPE = 30% (Verd). 

 
L'Error de Simetria entre Portadores o CSE (Carrier Symetry Error) es defineix 

com  la  asimetria  de  la  senyal  portadora  positiva  o  la  senyal  portadora  negativa, 
respecte un Duty‐Cycle d'un 50% per un senyal  triangular pur. Per exemple, per un 
20% de Duty‐Cycle de portadora, el valor del CSE és de 30% 

 
𝐶𝑆𝐸 % = 50%− 𝐷𝑢𝑡𝑦𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 [%]   

 
Eq 4.7: Definició de CSE 

 

 
Fig 4.29: Senyals en el modulador amb CSE = 30% 
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La anterior figura mostra l'exemple d'un CSE =30%, per un senyal moduladora 
de 1V amb m = 1, FIN = 1kHz i FSW = 200kHz. 

 
En aquest cas es tornaran a trobar desplaçaments en els senyals PWM però es 

continuarà  obtenint  el  nivell  desitjat  a  la  sortida.  Es  pot  demostrar  que  el  nivell 
d’energia per cicle seguirà sent el mateix ja que les àrees de la portadora ideal en un 
cicle  (àrea  del  triangle  de  base  =  T  i  alçada Amplitud)  es  conserva  per  a  qualsevol 
Duty  en  la  portadora.  Per  tant,  qualsevol  amplitud  de  moduladora  quedarà 
representat per un senyal quadrat amb la mateixa energia per als 2 casos, ideal i amb 
CSE. 

 
Així doncs els errors en temps de les portadores no afecten l’espectre en el rang 

audible  de  la  senyal  d’àudio  a  la  sortida.  Aquests  errors  es  veuran  reflectits  en  els 
harmònics de  la portadora que quedaran molt per fora del rang del  filtre. Tot  i això 
s’ha de tenir en compte que la presència de components harmòniques distorsionants 
a  freqüències  de  portadora  sempre  pot  generar  problemes  i  distorsions  en  quan  a 
fenòmens EMI, acoblaments, radiacions, etc. 

 

4.2.4 DEAD‐TIME TD 
 
Una  de  les  distorsions  inevitables  en  les  topologies  commutades  és  la  de 

creuament  per  zero.  Aquesta  ve  deguda  a  l’aplicació  d’una  mida  de  seguretat  que 
dona com a resultat l’anul·lació de la part baixa del rang dinàmic així com una pèrdua 
de la part alta del rang dinàmic. 

 
Aquesta mesura de seguretat no és més que un retard en els flancs de pujada 

dels senyals d’atac dels transistors per evitar curtcircuits del BUSDC  a traves del MOS‐
FETs. És necessari un  temps per que  la porta del  transistor es carregui  i  així poder 
crear el canal de conducció en ell, aquesta carrega comporta un temps que dependrà 
de diversos factors com la RPORTA, el corrent que doni el driver de dispar,  la capacitat 
de porta‐sortidor, etc. Aquest fenomen també succeeix en el sentit invers, quan es vol 
deixar de conduir. Cal un temps perquè desapareguin els portadors i el canal. Així es 
pot dir que les commutacions no són instantànies i que per tant existeix un TON i TOFF 
propis del transistor.  

 
Per a evitar la conducció simultània dels transistors d’una mateixa rama convé 

que els TON estiguin per sobre dels TOFF, però normalment això no succeeix. Des del 
punt de vista de la seguretat un TOFF curt i TON una mica més gran són el millor cas. 
Així el TON del MOS‐FET serà una part del Dead‐Time que no caldrà introduir.  

 
Un  cop  plantejat  l’origen  d’aquest  error  una  bona manera  d’analitzar‐ne  els 

efectes és estudiar la característica Vin‐Vout del sistema en presència de Dead‐Time. 
Per aquest propòsit es presenta la figura 4.30. 

 
Com ja s’ha comentat la part més notable de l’error es dona per a les amplituds 

petites on els nivells de sortida menors al  factor TD/TSW * VBUSDC queden anul·lats  i 
així apareix la distorsió de creuament. Aquest fet ve degut a que el retard introduït en 
els temps de pujada dels senyals d’atac és més llarg o igual a l’amplada del pols que 
ataca  al  transistor.  També  podem  observar  com  a  partir  del  punt  on  comença  a 
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aparèixer  tensió a  la  sortida,  la  recta és paral·lela a  la desitjada però amb un offset 
negatiu. Aquest fet es pot traduir directament com que el Dead‐Time no deixa de ser 
un factor que es resta al Duty del polsos d’atac i, per tant, en tot moment la tensió a la 
sortida sofrirà una davallada de TD/TSW * VBUSDC respecte el nivell esperat.    

 

 
Fig. 4.30: Carcaterística Vin‐Vout per l’amplificador amb diferents TD 

 
D’aquesta característica Vin‐Vout es pot extreure la següent expressió: 
 

   𝑃𝑒𝑟 0 < 𝑉𝐼𝑁 < 𝑇𝐷

𝑇𝑆𝑊
· 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 

 
𝑉𝑂𝑈𝑇 =  0 

 
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊 · 𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 < |𝑉𝐼𝑁| 

 

𝑉𝑂𝑈𝑇  =
𝑉𝐼𝑁

𝑉𝐶𝐴𝑅𝑅𝐼𝐸𝑅𝑀𝐴𝑋 −
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊 · 𝑉𝐵𝑈𝑆𝐷𝐶 

 
Eq 4.7: Funció de Transferència de l’amplificador amb TD 

 
La distorsió de pas per zero és una de les més molestes ja que es fa notar molt 

auditivament.  Aquesta  distorsió  fa  que  a  nivells  baixos  de  senyal  l’oient  no  pugui 
sentir res, excepte algun pic. En cas de que l’àudio sigui un senyal de veu aquest efecte 
és fa notar considerablement. 

 
Es  poden  analitzar  en  termes  de  freqüència  els  efectes  d’aquest  error.  A  la 

següent figura es pot veure com la fonamental es va reduint així que el TD es fa més 
gran. Per altra banda van guanyant energia el 3er, 5è i 7è harmònic, que doblen el seu 
valor amb la pujada d’un 20% en el factor TD/TSW. 
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Fig. 4.31: FFT de la senyal d’àudio de sortida amb diferents TD’s. 

 
Com s’ha anat veient fins ara és molt útil expressar el TD en un factor TD/TSW ja 

que aquest generalitza el cas estudiat pera qualsevol freqüència de commutació en la 
topologia en qüestió.   Però aquest fet només es complirà quan no estem avaluant el 
THD, ja que aquest depèn directament del contingut harmònic dintre del rang audible 
que  a  la  vegada  està  molt  condicionat  per  el  filtre  de  sortida  i  la  freqüència  de 
commutació del sistema. 

 
Per últim és de gran utilitat veure  l’evolució del THD en  funció del Dead‐Time 

aplicat. Com es pot veure a continuació el  llindar de qualitat del 1% es supera amb 
uns 90ns de TD.    Es  interessant  dir  que  el  llindar  de  rendiment  que  s’havia  fixat  al 
principi d’aquest treball del 15% es pot traslladar directament sobre el factor TD/TSW, 
que tal i com s’ha vist en la característica Vin‐Vout es trasllada directament sobre la 
pèrdua de rang dinàmic a la sortida. Per tant el TD vindrà essencialment condicionat 
per el THD i no el rendiment.  

 
 

Td (ns)  Td/Tsw (%)  THD 
10  0,2  0,114232715 
20  0,4  0,226003287 
40  0,8  0,448311278 
60  1,2  0,674400111 

100  2  1,130745741 
200  4  2,306574817 
300  6  3,528128293 
500  10  6,079890813 

 
Taula 4.3: Relació TD i THD 
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Fig. 4.32:  TD contra THD. En vermell THD = 1%. 
 

4.2.5 COMPENSACIÓ DEAD‐TIME TD 
 

Fins aquest punt s’han analitzat diferents errors provinents de fonts d’error de 
l’electrònica analògica típiques, que un cop coneguts poden ser quasi eliminats. L’únic 
error  que  no  es  pot  evitar  és  el  TD    ja  que  es  tracta  d’una  mesura  de  seguretat 
necessària.  Existeixen  algunes  tècniques  per  compensar  aquest  error  fent  un 
tractament  directe  sobre  la  senyal  moduladora  entrant.  A  partir  de  l’anàlisi  de  la 
característica  Vin‐Vout  del  sistema  sota  els  efectes  del  TD  es  pot  presentar  la 
característica  d’un  sistema  que  anteposat  a  l’aplicació  del  TD  compensi  els  seus 
efectes. A continuació podem veure la característica Vin‐Vout de compensació. 
 

 
Fig 4.33: Característica Vin‐Vout de l’etapa compensadora de TD  (verd) y el resultat després 

d’aplicar un TD (blau). (Cas : TD/TSW  = 30%). 
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Aquesta resposta seria la d’un sistema que introduís un offset positiu per la part 
positiva del senyal alhora que introduís un offset negatiu per la part negativa. Aquest 
offset  hauria  de  ser  TD/TSW  *  VPORTADORAMAX  .  D’aquesta  manera  si  es  volgués 
compensar un TD/TSW  = 30% i a  l’entrada hi ha un senyal d’àudio d’1 V d’amplitud 
sense offset,  al passar per aquesta etapa el  senyal  tindria valors entre  ‐1.3  i  ‐0.3V  i 
entre 0.3V i 1.3V. Al aplicar‐li el TD en les etapes posteriors la característica Vin‐Vout 
resultant seria la ideal. 

 
Aquest  raonament  no  és  del  tot  cert  ja  que  existeixen  altres  limitacions.  Les 

amplituds màximes de les portadores limiten el valor màxim de la moduladora, i en el 
cas  anterior  l’amplitud  màxima  de  la  senyal  moduladora  quedava  TD/TSW  * 
VMODULADORAMAX per  sobre. Això  comportaria  l’aparició d’un CAE = 30% a  la  sortida 
que  en  aquest  cas  superaria  el  llindar  de  l’1%  de  THD.  Però  segons  aquest  anàlisi 
seria  possible  compensar  l’error  sacrificant  part  del  rang  dinàmic  de  sortida.  Si  a 
l’entrada s’apliqués un offset i una amplificació tal que la resposta del sistema fos la 
de  la  figura  següent.  El  sistema  complert  tindria  un  resposta  lineal  per  a  tot  valor 
d’entrada sacrificant un TD/TSW * VBUSDC. del rang dinàmic a la sortida. 

 

 
Fig 4.34: Característica Vin‐Vout de l’etapa compensadora de TD  (blau) y el resultat després 

d’aplicar un TD (verd). (Cas : TD/TSW  = 30%). 
 

Es pot observar com la distorsió de pas per zero queda eliminada totalment i a 
més la resposta és lineal per a tot Vin. Per altra banda es pot comprovar que és té una 
pèrdua de rang dinàmic a la sortida del valor esperat. Així el THD degut al TD seria nul 
i  la  pèrdua de  rang dinàmic  seria del TD/TSW   = 30%. D’aquesta manera  es podrien 
compensar TD’s de fins a TD/TSW  = 15% que és la restricció de rendiment.  

 
Però per a compensar aquest efecte cal introduir més electrònica al  modulador 

que alhora pot tenir derives i errors que mai acabin de compensar l’error de TD.  Per 
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altra banda si analitzem la característica d’aquest últim sistema podem veure com es 
tracta d’una recta definida en dos parts, la primera de derivada infinita i la segona de 
pendent 1‐TD/TSW. Es a dir, que per a compensar un TD/TSW  és necessària una recta 
definida en dos parts en la que la primera té la màxima derivada possible fins al punt 
Vout (%) = TD/TSW (%)   i  la segona cobreix  tot el  rang possibles des de aquest punt 
fins a Vout (%) = 100. Aquesta definició de la característica Vin‐Vout s’apropa molt a 
la d’un compressor d’àudio, que exagera els nivells baixos de senyal i manté limitats 
els alts. Alhora aquesta és la resposta que es troba al introduir un COE negatiu en el 
sistema. Així doncs sembla que donat un TD existirà un COE < 0 que minimitzarà els 
efectes distorsionants i , per tant, el THD. 

 
Per  a  il·lustrar  aquest  raonament  és  molt  útil  fer  un  anàlisi  com  l’últim  on 

s’observa  la  característica  Vin‐Vout  del  sistema  amb  COE  <  0  i  la mateixa  després 
d’aplicar un TD.  

 

 
Fig 234: Característica Vin‐Vout del sistema amb COE = ‐10%  (blau), del sistema amb 
un TD = 1us (TD /TSW  = 20%) (vermell) i la resultant d’aplicar els dos errors (verda). 
 

Comparant la recta vermella amb la verda, es pot observar com la distorsió de 
pas per zero queda reduïda mentre el valor màxim assolit a la sortida segueix sent el 
mateix. Així s’aconsegueix millorar el THD mentre és manté el rendiment. 

 
Per trobar el COE que minimitza el THD aportat per un TD concret s’han realitzat 

una sèrie de simulacions per a combinacions d’aquests 2 errors. A la figura següent es 
presenta un gràfic on es pot veure el THD en funció del COE resultant per diferents TD 
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Fig 4.35:  COE contra THD per a diferents TD.  
 

És interessant observar el cas en que TD  = 500ns en el que es parteix d’un THD 
= 6% i quan COE = ‐12.5 s’obté un valor bastant per sota de l’1%. Per a valors petits el 
COE  aplicat  ha  de  ser  un  valor  molt  específic  ja  que  sinó  el  THD  augmenta 
exponencialment.  A  la  següent  figura  es  pot  observar  el  comportament  del  sistema 
per a valors petits de TD. 
 

 
 

Fig 4.36: COE contra THD per a diferents TD.  
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A  la  següent  taula  es  poden  observar  les  combinacions  de  TD  i  COE  que  fan 
mínim el THD.  
 

   THDmín (Td,COE)    
Td (ns)  Td/Ts (%)  COE(%)  THD(%) 

10  0,2  ‐0,15  0,00618495 
20  0,4  ‐0,35  0,10104479 
40  0,8  ‐0,8  0,04658958 
60  1,2  ‐1,3  0,1289491 

100  2  ‐3  0,49477741 
200  4  ‐6  0,42046019 
300  6  ‐8,5  0,12970765 
500  10  ‐12,5  0,65786761 

 
Taula 4.4: Relació TD, COE i THD mínim. 

 
Per  extreure  una  equació  que  relacioni  aquests  dos  valors  sota  condicions  de 

THD mínim  es  presenta  el  següent  gràfic  amb  la  regressió  de  2on  grau  que més  si 
acosta. 

 
Fig 4.37:  COE contra TD  per a THD mínim. En blau resultats simulació u en vermell regressió.  

 
La  formula plantejada al  gràfic mostra  la  relació entre TD i COE que  fa  el THD 

mínim. Per tant: 
 

𝐶𝑂𝐸  =  0,0306 ∗
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊

!

− 1,5661 ∗
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊  

 
Però com ja s’ha vist en els gràfics anteriors per a valors de TD  petits una petita 

deriva en el COE calculat pot resultar fatal per la qualitat del senyal. Com es pot veure 
en el gràfic anterior els punts on  la  formula,  resultat de  la regressió, dista més dels 
resultats de la simulació es justament pels valors petits de TD. Per això s’ha estudiat a 
part el cas de TD/ TSW per a valors menors al 2%. A més aquesta sol ser la franja on es 
fixen els TD. 

y = 0,0306x2 ‐ 1,5661x 
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Fig. 4.38:  COE contra TD  per a THD mínim. En blau resultats simulació u en vermell regressió.  

 
Per a valors de TD/TSW majors al 2% es pot fer servir la següent expressió que 

s’apropa més als resultats simulats que la primera presentada. 
 

 
Fig. 4.39:  COE contra TD  per a THD mínim. En blau resultats simulació u en vermell regressió.  

 
Així  es  pot  concloure  que  per  l’amplificador  DCI‐NPC  sota  les  condicions  de 

funcionament estudiades: 

𝑃𝑒𝑟 
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊 < 2%  𝑜 𝑇𝐷  < 100ns 

𝐶𝑂𝐸  =  0,04631 ·
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊

!

− 0,5561 ·
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊 − 0,0223 

𝑃𝑒𝑟 
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊 > 2%  𝑜 𝑇𝐷 > 100ns 

𝐶𝑂𝐸  =  0,0483 ·
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊

!

− 1,7648 ·
𝑇𝐷
𝑇𝑆𝑊 + 0,3227 

 
Eq 4.8: Funció COE (TD) per a minimitzar THD 
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5 IMPLEMENTACIÓ ELECTRÒNICA DEL 
MODULADOR 
En aquest capítol es presentarà una primera implementació del modulador per 

a un DCI‐NPC de 3 nivells. A continuació és mostrarà un avenç cap a la digitalització 
d’una  de  les  parts  i  per  últim    el  disseny  final  del modulador DCI‐NPC de  5  nivells 
realitzat per l’empresa OPTIMUS. 

 

5.1 MODULADOR PER A DCI‐NPC DE 3 NIVELLS 
 
Com a primer pas en la  implementació del sistema complert s’ha realitzat un 

prototip del modulador per una  rama del  amplificador. L’objectiu d’aquest prototip 
era  mostrar  i  fer  conèixer  la  tecnologia  que  envolta  aquesta  etapa  a  l’empresa 
OPTIMUS. A partir d’aquest prototip ells aplicarien els seus coneixements i eines per 
professionalitzar el producte  i realitzar un segon prototip del modulador, en aquest 
cas per a un amplificador de dues rames, 5 nivells. 

5.1.1 DIAGRAMA DE BLOCS 
 
En el següent diagrama es presenta el seguit d’etapes necessàries per obtenir 

els senyals de dispar a partir del senyal d’àudio.  
 

 

 
 

Fig 5.1: Diagrama de Blocs del Modulador per a un amplificador DCI‐NPC 
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Com es pot observar a la sortida tant sols existeixen 4 senyals PWM de dispar. 
Per a implementar un modulador de 5 nivells caldrà invertir la moduladora i passar‐
la per  les  tres últimes etapes que hauran d’estar duplicades. D’aquesta manera a  la 
sortida s’obtenen els 8 senyals desitjats. 

 
A continuació es presenta una descripció de tallada de la  funcionalitat de cada 

bloc: 
 

• Generació  de  Triangular:  en  aquest  bloc  es  genera  la  forma  d’ona  de  la 
portadora, en aquest cas triangular. Com a portadora aquesta senyal serà la que 
fixarà la freqüència de treball del sistema. Per a que el sistema tingui una bona 
resposta  freqüencial  i  la mínima distorsió caldrà treballar a una freqüència de 
10 cops per sobre de la màxima freqüència a reproduir per l’amplificador, per 
tant, la freqüència de commutació serà de 200 kHz. Com s’ha vist anteriorment 
un error en  la portadora aporta distorsió  i pèrdua de rang dinàmic al  sistema 
per  aquest  motiu  és  transcendental  aconseguir  la  forma  d’ona  més  neta 
possible en aquesta etapa. 
 

• Anul·lació d’Offset i Ajust d’Amplitud: La senyal provinent de l’etapa anterior 
no  es  troba  centrada  i  no  es  te  control  sobre  la  seva  amplitud. Aquesta  etapa 
permet ajustar la seva amplitud i eliminar la component continua.  

 
• Generació  d’Offset:  com  s’ha  observat  en  els  models  del  capítol  anterior,  la 

generació dels  polsos  es  fa  a  partir  de  la  comparació de dues portadores una 
d’amplituds  positives  i  l’altre  d’amplituds  negatives.  Per  a  obtenir  aquestes 
dues senyals cal afegir un offset a cada una.  

 
• Guany  de  portadores  i  moduladora:  en  aquesta  etapa  es  controlaran  les 

amplituds  de  les  tres  senyals  involucrades  en  la  modulació.  Per  a  calibrar 
correctament  la  relació  entre  l’amplitud  de  les  portadores  i  la  moduladora 
sense perdre  els  ajustos  fets  en  les  etapes  anteriors  s’ha  inclòs  aquesta  etapa 
d’amplificació independent a les anteriors. 

 
• Comparació:  En  aquesta  etapa  es  realitzen  les  2  comparacions  obtenint  així 

dos  senyals  que  representen  3  estats  Hi,  Mid  i  Low.  Per  a  cada  portadora 
s’utilitza un circuit independent.  

 
• Senyals  d’Atac:  A  partir  del  3  estats  obtinguts  de  les  2  senyals  anteriors  es 

generen els 4 polsos d’atac als transistors. Aquesta etapa s’implementa a partir 
de funcions lògiques. 

 
• Dead‐Time: un cop obtinguts els senyals d’atac cal incloure els temps morts en 

aquests. A la sortida d’aquesta etapa es troben els senyals d’atac definitius. 
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5.1.2 DISSENY ELECTRÒNIC 
 
Un  cop  mostrades  les  funcionalitats  de  cada  etapa  s’estudiarà  l’electrònica 

necessària  per  implementar  cada  bloc.  En  la  següent  pagina  es  presenta  el  circuit 
electrònic corresponent al circuit complert del modulador de 1 rama, 3 nivells. 

 

 
 

Fig 5.2: Circuit del Modulador DCI‐NPC de 3 nivells (1 branca). 
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A continuació es presenta una descripció detallada de l’electrònica utilitzada en  
cada bloc: 

 
Generació de Triangular: 
 

 

Fig 5.3: Circuit generador de triangular. 
 

Per  a  aquest  bloc  s’ha  utilitzat  el  circuit  integrat  XR2206.  El  XR2206  és  un 
generador de  funcions capaç de produir senyals sinusoïdals, quadrades,  triangulars, 
rampes  i  polsos  amb  una  gran  qualitat,  estabilitat  i  precisió.  Permet  modular  en 
amplitud  i  en  freqüència  els  senyals  generats  a  partir  d’un  voltatge  extern.  La 
freqüència de treball es fixa a partir d’una xarxa RC externa. 

 
Aquesta xarxa esta formada per les resistències R16 i R17 i el condensador C11. 

Com podem veure R16  és  un potenciòmetre  que  permetrà  ajustar  la  freqüència  de 
treball del sistema. L’equació que relaciona  la  freqüència de  treball amb aquest dos 
components és: 

 

𝑓𝑆𝑊 =
1

𝑅16 + 𝑅17 · 𝐶11
 

 
Eq 5.1: Freqüència de treball de senyal Triangular. 

 
Segons les especificacions del component el valor de R a la pota 7 ha de ser de 

1kΩ mínim. El rang de treball del circuit va dels 91kHz fins al 1MHz. Per a aquest rang 
R16 = 10kΩ, R17 = 1kΩ i C11 = 1nF.  

 
Per a l’ajust de l’amplitud es fa servir el circuit proposat pel fabricant el qual fixa 

els valors de R14, R15 i C2. Per al valor del potenciòmetre R13 el fabricant facilita el 
següent gràfic on es pot triar el valor a partir del valor d’amplitud esperat. Per a tenir 
tot el rang dinàmic de sortida possible s’ha escollit un potenciòmetre de 50kHz. 
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Fig 5.4: Relació Amplitud – Valor Potenciòmetre R13 

 
Els condensadors a les potes 10 i 4 son de desacoblament per a l’alimentació del 

chip. Per últim a la sortida del chip s’observa un offset que ha de ser eliminat. 
 
Correcció d’Offset i ajust d’Amplitud: 
 

 
Fig 5.5: Circuit d’anul·lació d’offset i ajust d’amplitud. 

 
Es  tracta  d’un  amplificador  inversor  amb  un  filtre  de  continua  a  l’entrada. 

L’equació que defineix el comportament d’aquest circuit és: 
 

𝑉𝑜 = −𝑉𝑖
𝑅2
𝑅1
 

 
Eq 5.2: Funció de transferència de l’amplificador inversor 

 
L’amplificador escollit per a aquesta etapa ha sigut el TL081, que ofereix bona 

resposta  en  aquest  rang  de  freqüències  i  té  un  baix  preu.    Per  a  tenint  un  guany 
màxim de 10 s’han escollit valors de R1 = 1kΩ i R2 = 10kΩ (Potenciòmetre). Un altre 
cop es col·loquen condensadors de desacoblament a les alimentacions. 

 
Generació d’Offset: 
 
En aquesta etapa es generen les dues portadores necessàries per la modulació. 

Amb aquest objectiu s’implementen dos sumadors inversors a l’entrada dels quals es 
connecta la triangular obtinguda a l’etapa anterior. A aquesta se li suma una continua 
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en un cas positiva i en l’altre negativa. Per a controlar cada nivell de continua aplicada 
es realitza un divisor de tensió. 

 

 
Fig 5.6: Circuit generador d’offset per les portadores. 

 
En  el  cas  de  la  portadora  positiva  la  continua  (offset)  s’extreu  de  la  tensió 

d’alimentació positiva  i per  la portadora negativa s’extreu de  l’alimentació negativa. 
El voltatge màxim d’offset serà de 7,5 V i el mínim de 0. Per a aquest rang els valors 
del divisor són R6 = R10 = R7 = R12 = 1kΩ on R7 i R12 son potenciòmetres.  El circuit 
sumador superior segueix els següent comportament: 

 

𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = −15 ·
𝑅7

𝑅6 + 𝑅7
 

 

𝑉𝑜 = −𝑅4 ·
𝑉𝑖
𝑅3

+
𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
𝑅5

 

 
Eq 5.3: Funció de Transferència circuit sumador i offset 

 
Per l’altre portadora el circuit és el mateix però amb la diferència de l’offset  ja 

comentada.  Altre  cop  l’operacional  escollit  per  aquests  circuits  és  el  TL081.    Per  a 
mantenir  la  suma  dels  senyals  sense  ponderar  es  donen  els  següents  valors  a  les 
resistents R3 = R4 = R5 = R8 =1kΩ. 

 
Guany de Portadores i Moduladora: 
 
En aquesta etapa és dona el guany als 3 senyals compromesos en el procés de 

modulació.  Per  aquest  motiu  s’inclouen  aquests  amplificadors  no  inversors  amb 
guanys màxims de 10. 
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Fig 5.7: Circuit Amplificador per les portadores i la moduladora. 

 
El circuit superior respon al següent comportament: 
 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 ·
𝑅21
𝑅22

+ 1  

Eq 5.4: Funció de Transferència circuit Amplificador no Inversor 
 
La resta de circuits actuen de la mateixa manera, les resistències per a cada un 

dels circuits son del mateix valor d’aquesta manera és tenen tres repliques del mateix 
circuit. 

 
Senyals d’Atac: 
 
En  aquesta  etapa  es  generen  els  senyals  d’atac  als  transistors  a  partir  de  les 

comparacions  fetes en  l’etapa anterior. Amb aquest propòsit s’inclouen  les següents 
portes  lògiques  que  a  partir  del  nivell Hi  i  Low  (el Mid  es  genera  a  partir  dels  dos 
anteriors) generen els 4 polsos d’atac. 

 
Fig 5.8: Circuit digital generador de senyals d’atac. 
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Dead‐time: 
 
Per a la implementació del retard en el temps en el flanc de pujada es fa servir 

una xarxa RC en configuració pas baix amb un díode 1N4148 en antiparal·lel amb la 
resistència.  

  
Fig 5.9: circuit analògic generador dels temps morts. 

 
El  temps de retard segueix el respon a la següent equació: 

 
𝑇𝐷 = 𝑅 · 𝐶 

 
Eq 5.5: Definició de Temps Mort 

 
Per  a  escollir  el  valor  de  Dead‐Time  s’han  de  tenir  en  compte  les 

característiques del transistor que s’utilitzarà en l’etapa de potencia. Per aquest cas es 
dissenyarà  el  circuit  per  tal  de  tenir  un  rang  ampli  de  Dead‐Time’s.  Per  això  en  la 
xarxa RC la resistència serà un Potenciòmetre. Partint d’un valor de C = 50nF s’escull 
un Potenciòmetre de 10kΩ que permetrà ajustar TD des de les desenes de nanosegons 
fins als 500µs. 

 
Fig 5.10: Circuit digital per reconstruir de senyals d’atac. 
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Un  cop  aplicats  els  retards  els  polsos  pateixen  una  deformació  en  el  flanc  de 
pujada. Degut al  filtrat el  seu  flanc de pujada és molt gradual cosa que no  interessa 
per la seva funció. Per evitar aquest efecte s’introdueixen un parell de inversors lògics 
que faran el senyal a sortida binari i amb flancs abruptes, tal i com es desitja. 

 
A continuació es presenta el prototip finalitzat del modulador de 3 nivells.  
 

 
 

Fig 5.11: Prototip Modulador DCI‐NPC 3 Nivells 
 

A continuació també es presenten els Layouts de les PCB top i bottom. 
 

GENERACIÓ  
TRIANGULAR  
PRINCIPAL 

GENERACIÓ  
DE POLSOS  D’ESTAT 

GENERACIÓ  
DE  POLSOS 
D’ATAC 

GENERACIÓ DE 
DEAD TIMES 

SORTIDA DE 
POLSOS D’ATAC 

ALIMENTACIONS 
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Fig 5.12: Layouts TOP i BOTTOM del Prototip Modulador DCI‐NPC 3 Nivells 
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5.2 DEAD‐TIME DIGITAL 
 
Com es pot veure en el apartat anterior, el control dels Dead‐Time per a cada 

pols és independent i, per tant, la seva cal·libració és complicada. Diferents temps de 
retard a cada pols té repercussions sobre el THD a més que pot haver‐hi problemes 
de seguretat.  

 
L’empresa OPTIMUS va demanar un disseny sobre una plataforma FPGA d’un 

bloc  digital  que  introduís  els  Dead‐Time’s  en  els  polsos  com  a  primer  pas  cap  una 
possible  digitalització  del  modulador.    Una  altra  demanda  va  ser  que  el  temps  de 
Dead‐Time fos variable i configurable per mitjà d’algun control extern. Per a realitzar 
aquest  disseny  s’ha  escollit  una  plataforma  FPGA  de  baix  cost  ensamblada  en  una 
placa de proves. Es tracta d’un kit basat en la FPGA a LFXP2‐5E‐6TN144C que inclou 2 
Mbit  de  memòria  SPI  Flash,  1  Mbit  de  memòria  SRAM,  connectors  d’us  general, 
diversos LEDs i switchos. 

  
 

 
Fig. 5.13: plataforma FPGA utilitzada per a la implementació del Dead‐Time digital. 
 
Els Switchos DIP que es veuen a  la  figura seran utilitzats per escollir el Dead‐

Time  desitjat.    Els  polsos  PWM  d’entrada  i  sortida  seran  transmesos  pels  pins 
superiors. Per últim el Reset del sistema es farà per mitjà d’un dels botons i s’indicarà 
els seu accionament per mitjà d’un LED.  

 
En  la  següent  figura  es  presenta  l’esquema  general  del  disseny  proposat  per 

aquesta part. Es pot veure com s’inclou un bloc anomenat PWM‐NEW on es tractaran 
el polsos PWM.   
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Fig 5.14: Esquema general del circuit digital de Dead‐Time 

 
Com es pot observar a la figura la entrada MODUL consta de 4 bits d’informació 

que van a parar a cada bloc amb la  informació de temps, per altra banda, cada bloc 
rep  un  dels  polsos  i  els  senyals  de  clock  i  reset.  La  descripció  d’aquest  blocs  es 
presenta a continuació: 
 

 
Fig 5.15: Esquema del bloc generador de Dead‐Time. 

 
Com es pot veure aquest bloc consta d’un comptador de 4 bits, un comparador i 

una bàscula RS.  El estat alt del pols PWM activa el comptador que al arribar al valor 
de MODUL activarà la sortida del comparador que entra al set de la bàscula RS. Amb 
un nivell baix en el pols PWM s’activarà l’entrada de reset de la bascula obtenint així a 
la  sortida  el  senyal  PWM  amb  un  retard  en  el  flanc  de  pujada.  El  comptador  es 
resetejarà amb el nivell baix del pols PWM entrant i amb el senyal provinent del botó 
assignat a aquesta funció.  

 
En el següent text es mostra el codi VHDL que descriu el comportament del bloc 

comptador.  Es  pot  veure  com  tot  el  disseny  és  síncron  per  evitar  problemes  de 
metastabilitat. 
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En el codi es pot veure com en el comptador mai i haurà overflow ja que aquest 

no segueix sumant al arribar als seu màxim. 
 
Finalment  el  disseny  respon  a  la  següent  codificació  del  deadtime  segons  els 

switchos DIP: 

LIBRARY ieee; 
 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 
USE ieee.numeric_std.ALL; 
 
 

ENTITY cont4b IS 
 

PORT( 

clk : IN std_logic; 

enable : IN std_logic; 

reset : IN std_logic; 

q4 : OUT std_logic_vector(3 downto 0) 

); 
 

END cont4b; 
 
 
 

ARCHITECTURE behavior OF cont4b IS 
 

signal q4_aux:std_logic_vector ( 3 downto 0 ); 
 

begin 
 
 

process(clk) 
begin 

if clk'event and clk='1' then 
 

 
if reset = '1' then 

q4_aux<= (others=>'0'); 

elsif q4_aux = "1111" then 

q4_aux <= "1111"; 

elsif enable = '1' then 

q4_aux<=q4_aux+1; 

end if; 
 

 
end if; 

end process; 
 
q4<=q4_aux; 
    
END behavior; 
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Switchs 
[4 3 2 1] 

Dead-Time 
[µs] 

1111  0 
1110  0.5 
1101  0.8 
1110  1.2 
1011  1.6 
1010  2 
1001  2.5 
1000  3 
0111  3.2 
0110  3.6 
0101  4.0 
0100  4.5 
0011  5.0 
0010  5.2 
0001  5.6 
0000  6.0 

 
Taula 5.1: Codificació Dead‐Time amb TD 

5.3 MODULADOR PER A DCI‐NPC DE 5 NIVELLS 
 
A  continuació  es  presenta  el  modulador  dissenyat  per  l’empresa  OPTIMUS  a 

partir dels dissenys que s’han presentat anteriorment. En el disseny  inclouen noves 
característiques respecte al primer disseny que s’ha mostrat en aquest capítol com un 
llaç  de  control  amb  consigna  sobre  el  valor  màxim  de  tensió  al  que  arriben  les 
portadores  així  com  un  Dead‐Time  implementat  digitalment  en  una  CPLD 
configurable a partir de switchos DIP. 

 
Aquest modulador ha sigut dissenyat per l’equip d’I+D de l’empresa OPTIMUS. 

Es  tracta d’un disseny amb un nivell de  complexitat alt  i  amb acabats molt  acurats. 
Per  a  aquest  projecte  simplement  s’ha  utilitzat  com  a  una  eina més  per  validar  el 
models  explicats  en  el  capítol  anterior  així  com  per  a  completar  el  prototip  amb 
l’etapa  de  potencia  que  es mostra  en  el  capítol  següent.  Per  aquesta  raó  només  es 
mostrarà el disseny a nivell de blocs sense entrar en la electrònica específica que s’ha 
utilitzat. 

 
El  sistema, en general,  segueix  la mateixa  línia explicada en el primer apartat. 

Com  es  pot  veure  a  la  figura  es  troba  un  primera  etapa  de  generació  de  l’ona 
triangular, seguit de dues etapes on es generen els offsets i amplituds per obtenir les 
dues portadores. A continuació és realitza la comparació d’on s’obtenen els 4 senyals 
corresponents als estat Hi  i Low per a  cada  rama. Per acabar  s’inclou un CPLD que 
farà les operacions lògiques pertinents per obtenir els 8 polsos i introduir els TD. 
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Fig 5.16: Esquema general del Modulador DCI‐NPC de 5 nivells. 
 

Es  pot  observar  com  alguns  senyals  necessaris  per  la  generació  de  les 
portadores provenen de la FPGA. Aquests tres senyals son: un clock de 200 kHz, i dos 
senyals lògics amb polsos de durada menor al clock just abans dels flancs de baixada i 
pujada.  

 
Fig 5.17: Senyals digitals generades per la FPGA  

 
En  aquest  cas  la  senyal  triangular  s’ha  generat  a  partir  d’integrar  una  ona 

quadrada,  es  per  això  que  el  primer  bloc  necessita  aquesta  senyal  provinent  de  la 
CPLD. Per altra banda, el control d’amplitud que s’ha fet sobre les portadores també 
es considera en aquesta primera etapa. Per a aquest control s’han dissenyat detectors 
de  pic  que  emmagatzemen  el  valor  màxim  i  mínim  d’aquestes  triangulars  per  a 
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comparar‐lo  posteriorment  amb  les  consignes.  A  partir  de  l’error  generat  entre  la 
mesura i la consigna es tanca el llaç per mitjà d’un PI. En la següent figura es presenta 
el diagrama d’aquest primer bloc: 

 

 
 

Fig 5.18: Esquem del bloc Generador d’Ona Triangular Primària 
 

Per a realitzar la mesura dels pics és necessària la generació dels polsos Positiu i 
Negatiu  mostrats  en  la  imatge  5.16.  Durant  l’estat  alt  d’aquests  polsos  el  detector 
pertinent  es  carrega  amb  el  valor  de  la  triangular  mentre  l’altre  detector  es 
descarrega.  Aquesta  detecció  de  pics  es  fa  amb  dos  etapes  de  manera  que  l’error 
generat és manté estable durant tot el període de senyal. El control ve donat per una  
consigna de nivell variable que es pot regular per mitjà d’un potenciòmetre.   També 
s’inclou  un  altre  potenciòmetre  que  permet  modificar  l’amplitud  de  la  triangular 
prèvia al control.  A més existeix un altre potenciòmetre que permet variar l’offset de 
la triangular. 

 
Un cop generada l’ona primària es generen les portadores positives i negatives. 

Altre cop s’implementa un control sobre l’amplitud d’aquestes amb el mateix mètode. 
Cada  un  dels  tres  controls  és  independent  i  disposa  de  dos  potenciòmetres  que 
permeten  fixar la consigna.  A continuació es mostren els diagrames funcionals dels 
dos blocs en qüestió. 
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Fig 5.19: Esquema dels blocs Generador d’Ona Portadora Positiva i Negativa. 
 

Per acabar amb la part analògica del disseny es troba el bloc de comparadors a 
partir  del  qual  s’obtenen  els  senyals  d’estats.  Aquest  bloc  s’implementa  tal  i  com 
s’havia vist en l’exemple anterior. 

 

 
 

Fig 5.20: Esquema del bloc Etapa de Comparació. 
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La generació dels polsos d’atac així com la  injecció del TD en aquests es fa a  la 

CPLD. Com s’ha pogut observar fins ara la CPLD també s’encarrega de generar les tres 
senyals  digitals  que  arriben  als  blocs  generadors  de  portadores.  A  continuació  es 
mostra el diagrama funcional del sistema implementat a la CPLD. 

 

 
 

Fig 5.21: Esquema del sistema implementat a la FPGA. 
 

En  el  procés  d’optimització  del  disseny  l’empresa  va  decidir  que  el  TD  seria 
aplicat  sobre  els  senyals  d’Estat  de  manera  que  en  les  commutacions  entre  estat 
existeix un temps en el que el transistors es troben tots en OFF. El disseny del bloc de 
TD es mostra a continuació. 
  

 
 

Fig 5.22: Esquema del bloc Generador de TD 
 

En  aquest  bloc  es  pot  veure  com  a  partir  de  les  entrades  amb  el  tres  estats 
provinents de la part analògica del modulador es generen tres senyals noves d’estats. 
Aquestes tenen un TD aplicat de diferent valor i en el multiplexor següent s’escull una 
d’elles segons ho fixi el senyal extern provinent dels switchos. Un cop aplicat el Dead‐
Time sobre el senyal es generen els senyals d’atac als transistors.  
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Es pot detectar una diferència en comparació a la implementació feta a l’apartat 
anterior dels TD, en aquest cas el retard en el flanc de pujada s’aplica sobre els senyals 
d’estat. Els  efectes  son el mateixos,  segueix existint  la mesura de  seguretat però en 
aquest  cas  aquest  sistema  provoca  més  commutacions  i  per  tant  una  baixada  del 
rendiment. El commutar d’un estat a un altre no sempre comporta un canvi en tots els 
transistors  que  estan  conduint  i  en  aquest  cas  es  força  la  commutació  de  tots  els 
transistors  que  estiguin  conduint.  Si  s’introdueixen  en  els  senyals  d’atac  no  es  fan 
commutacions innecessàries. En aquest cas l’empresa va optar pel sistema que reduís 
al  màxim  el  nombre  d’elements  lògics  en  el  sistema  sense  tenir  en  compte  les 
conseqüències sobre l’etapa de potència que s’estava dissenyant al mateix temps. En 
tot cas a efectes de distorsió  i per a  l’avaluació dels models presentats segueix sent 
útil. 

 
A  continuació  és  mostra  el  prototip  finalitzat.  En  aquest  cas  alguns  dels 

components  escollits  per  l’empresa  no  es  trobaven  en  stock  en  el  moment  del  
assemblatge  i és van utilitzar els mateixos components amb diferent encapsulat per 
suplir‐los. Es per això que es poden veure alguns cables i components amb encapsulat 
DIP en comptes de SMD que son els considerats en el disseny original. 
 

A  la  figura  es  poden  distingir  els  diferents  blocs  explicats.  La  funció  dels 
diferents  potenciòmetres  s’ha  explicat  anteriorment,  els  botons  que  es  troben  a  la 
dreta  tenen  funcions  de  parada  i  posada  en  marxa  del  modulador,  concretament, 
activen  i desactiven les sortides i per últim el connector RCA vermell permet entrar 
un  senyal  que  es  resta  al  senyal  d’àudio  per  possibles  cancel·lacions  de  distorsió, 
controls, etc. 

 

Fig 5.23: Prototip Modulador DCI‐NPC 5N OPTIMUS   

CPLD i SORTIDA POLSOS 

GENERACIÓ  
POLSOS 

GENERACIÓ  
TRIANGULAR  
PRINCIPAL 

ALIMENTACIÓ 

START 
STOP 
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6 IMPLEMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 
L’ETAPA DE POTENCIA i EL FILTRE 
En aquest capítol es presentarà el disseny electrònic de l’etapa de potència de 

l’amplificador  i  el  filtre de  sortida. Es  tracta d’un prototip de  laboratori que servirà 
per a validar el correcte funcionament de la topologia així com per fer diverses proves 
(validar models, elecció de components, etc ) i perquè finalment, l’empresa OPTIMUS 
parteixi d’aquest prototip per a desenvolupar un disseny encarat a la producció. 

 
Per començar, els punts claus en el disseny d’aquesta part han sigut: 
 

1. BUSDC = 200 V (+‐100V) 
2. IMAX = 5 A 
3. fSW = 200 kHz 
4. Máxima immunitat a interferències. 

6.1 ETAPA DE POTENCIA DCI‐NPC DE 5 NIVELLS 
 
Com ja s’ha explicat en l’estat de l’art, aquesta topologia es forma de 2 rames 

de 4 transistors i dos díodes cada una, un Bus DC format per dos condensadors, i per 
últim, un filtre de sortida.   

 

 
 

Fig 6.1: Topologia DCI‐NPC en Full‐Bridge 
 

Cal  remarcar que  la primera mesura que  s’ha adoptat pel que  fa  al  soroll ha 
sigut transmetre els senyals de dispar des del modulador a l’etapa de potència. 

 
Abans de presentar la solució concreta que s’ha dissenyat cal tenir en compte 

certs aspectes de la tecnologia que s’utilitza per a cada element. Per això s’ha realitzat 
un  petit  estudi  de  les  característiques més  importants  de  cada  component  a  nivell 
teòric per després justificar l’elecció d’aquests. 

 
El  element  commutador  en  aquest  disseny  es  el  MOSFET,  com  ja  s’ha  anat 

mencionant.  Les  condicions  de  treball  d’alta  freqüència  de  commutació  i  mitges 
tensions  (<1kV)  fan  d’aquest  element  el  més  adequat  per  aquest  cas.  Tenint  en 
compte  les  especificacions  inicials  del  disseny,  a  l’hora  d’escollir  un  determinat 
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MOSFET del mercat, cal analitzar els principals paràmetres i com afecten al THD de la 
senyal de sortida en el cas d’un amplificador commutat multinivell DCI‐NPC: 

 
• BVDSS    o  Breakdown  Voltage  Drain‐Source:  És  la  tensió  màxima  tensió  que 

suporta el MOSFET quan esta obert (OFF), delimita la tensió màxima del BUS 
DC. En el  cas d’una  topologia de 5 nivells per  rama,  la  tensió del BUSDC = 2· 
BVDSS. 

• QG o  Capacitat  de Porta:  És  independent  de  la  temperatura  però  la  principal 
responsable  del  retard  en  la  commutació  del  transistor.  Aquest  paràmetre 
juntament amb QGS i QGD fixarà el Dead‐Time que s’haurà d’aplicar als senyals 
d’atac. A més és també responsable de les pèrdues en commutació: 

𝑃𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 = 2 · 𝑄𝐺 · 𝑉𝐷𝑅𝐼𝑉𝐸𝑅 · 𝑓𝑆𝑊 
 

Per a més detall sobre detall sobre les pèrdues en commutació degudes a la les 
propietats de la porta : 
 

 

Fig 6.2: relació de les Pèrdues en Commutació amb Capacitat de porta. 
 

• RDS(ON) o Resistència Estàtica Drain‐to‐Source: És dependent de la temperatura 
i és el principal responsables de les pèrdues en conducció. 

 
Fig 6.3: relació de lla RDS(ON) amb les pèrdues per conducció. 

 
• Qrr, Trr, Irr i SFACTOR o Característiques de Recuperació en Inversa del Diode de 

lliure circulació Intrínsec en el MOSFET: Son dependents de  la temperatura i 
responsables  de  la  generació  de  EMIs,  de  l’augment  de  THD  i  de  la  perdua 
d’eficiència. 
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Fig 6.4: Relació entre el Diode de lliure Circulació i EMIs 
 

 

Fig 6.5: Relació de temps de recuperació inversa del díode amb la generació 
d'EMI 
 

• Encapsulat:  Les  inductàncies  paràsites  dels  encapsulats  resulten  grans 
impedàncies  a  altes  freqüències  de  commutació.  Interessen  encapsulats  de 
perfil baix i terminal curt. 

 

Fig 6.6: Model d’Inductàncies paràsites en l’encapsulat del transistor 
 

En  segon  lloc  es  important  analitzar  els  divers  d’atac,  ja  que  influeixen 
directament sobre l’operació de commutació. Per tal de millorar les característiques 
dinàmiques  del  sistema,  a  més  d’uns  paràmetres  òptims  en  ens  elements 
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commutadors,  cal  estudiar  i  dissenyar  una  tecnologia  d’atac  que  permeti  unes 
operacions  de  Turn‐On  i  Turn‐Off  amb  el  mínim  temps  de  retard  possible  i  sense 
pèrdues en porta. 

 
Amb l’objectiu de millorar els temps de commutació és indispensable utilitzar 

polsos de ON de +15V i polsos de Off de –15V. Polsos de 0V per el Turn‐Off també son 
efectius però no provoquen una descarrega tan ràpida de les capacitats paràsites dels 
MOSFETs.  Per  assegurar  un  Turn‐On  ràpid,  és  necessari  també  injectar  un  pols  de 
corrent a  la porta. Per últim el optoaillament  té com a objectiu aïllar els  circuits de 
senyal i potència per evitar EMIs conduïdes. 

 
Tenint  en  compte  que  la  topologia  utilitzada  consisteix  en  dues  rames  de  4 

MOSFETs cadascuna no és factible fer servir drivers d’atac ja existents en el mercat, ja 
que  aquests  estan  preparats  per  atacar  2  MOSFETS  per  rama.  En  el  cas  de  la  
topología DCI‐NPC de 5 nivells composats es farà servir un Driver per cada MOSFET. 

 
Per últim s’han de tenir en compte les fonts de tensió per als optodrivers han 

de  proporcionar  una  alimentació  simètrica  de  +15/0/‐15  V  aïllades  i  amb  la 
referència flotant.  Es troben 3 solucions: 

 
• 8  Fonts  lineals  :  Opció  que  implica  el  disseny  i  implementació  de  8  Fonts 

d’alimentació lineals. És una opció molt voluminosa i pesant. 
 

• Font  Commutada  de  8  secundaris:    Aquesta  opció  implica  el  disseny  d’una 
estructura  DC‐DC  Forward  o  Flyback  amb  8  secundaris,  és  una  opció 
“artesanal”  amb  el  que  es  redueix  la  viabilitat  de  la  seva  implementació  en 
cadena. 

 
• 8 Fonts DC‐DC Comercials: opció barata, flexible i molt eficient desde el punt 

de vista de disseny i implementació en sèrie. 

  
Fig 6.7: Fonts commutades d’alimentació dels optodrivers 

 
Un  cop  fet  aquest  anàlisis  ve  l’elecció  d’aquests  elements.  S’han  fet  unes 

comparacions  sobre  diversos  models  de  diversos  fabricants.  En  primer  lloc  es 
presenta una taula comparativa sobre els MOSFETS disponibles que compleixen amb 
las característiques del disseny (bàsicament BVDSS =200V, Id = 5A). 
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El model amb encapsulat TO‐220 FullPak, queda descartat degut a que cap altre 
fabricant  distribueix  elements  compatibles  amb  aquest  i  l’empresa  OPTIMUS  no 
confiava en la seva disponibilitat futura. 
 

Del model amb encapsulat DirectFET cal dir que presenta unes característiques 
molt bones pel que fa a baixa distorsió en aplicacions de So, però no presenta  models 
de potència. Les corrents màximes que presenten els models amb aquest encapsulat 
son inferiors a les necessàries segons les especificacions inicials. 
 

 
Fig 6.8: Taula comparativa MOSFETs 

 
Segons  la taula, el millor candidat és el  IRFB4020PbF, tenint en compte que el 

IRFI4020H  queda  descartat  per  la  incompatibilitat  del  seu  encapsulat  i  el 
IRF6785MTRPbF per la seva baixa potència de treball. 

 
Aquesta taula comparativa no contempla el nou model de International Rectifier 

IRFB4332PbF. Es tracta de  l’evolució del    IRFB4020PbF que suporta més tensió  i  té 
una RDSON menor. Aquets ha sigut el model escollit per a aquesta aplicació. 

 
Per l’atac als transistors s’han buscat diversos models, tot tenint en compte les 

següents característiques: 
 

• VtON:  +15V 
• VtOFF: ‐15V 
• ImaxTON= el màxim possible 
• BWMIN = 200 kHz 

A  partir  d’aquests  paràmetres  s’han  avaluat  diferents models  de  les marques 
AVAGO, AGILENT  i VISHAY. Partint de  la premissa quanta major sigui  la  corrent de 
sortida més ràpid es farà la descarrega del MOSFET i per tant més ràpid commutarà 
s’ha escollit el model HCPL 3120 de AVAGO. Aquest conté un LED de GaAs (Arsenur 
de Gal·li) òpticament acoblat a un circuit integrat amb una etapa de potència. El seu 
retard màxim de  commutació  es  troba  sobre  els  600  ns.  Es  tracta  d’un  component 
ideal  per  treballar  amb  MOSFETs  i  IGBTs  en  aplicacions  de  potència  amb  altes 
freqüències de commutació. Segons les especificacions d’aquest, el corrent màxim de 
sortida està sobre els 2 A de pic. 
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Finalment  l’opció més pràctica per al prototipat de  les  fonts d’alimentació son 
les solucions comercials de la marca TRACO. 

 

6.1.1 DIAGRAMA DE BLOCS 
 
Pel que fa a la connexió dels components a nivell de diagrama no és necessària 

cap descripció més. El punt remarcable és que el transistors necessiten senyals d’atac 
amb tensions positives i negatives. Per altra banda el Bus DC s’ha separat del disseny 
de  la  resta  de  l’etapa  ja  que  al  laboratori  es  disposa  de  dues  fonts  de  3  kW  que 
proporcionen les tensions necessàries. 

 
Per a aconseguir les tensions i corrents desitjades en les portes del transistors 

s’ha dissenyat el sistema descrit a la figura. A partir dels 220 V de la xarxa és generen 
24 V de continua i a partir d’aquests es generen els +‐15 V necessaris per al dispar.  

 
El dispar dels transistor es fa des dels optodrivers que tenen com a entrada un 

senyal PWM amb nivells TTL i a la sortida donen aquest mateix senyal amb tensions 
de +‐15 V.  

 
Per últim trobem el pont de transistors que convertirà la tensió continua que 

entra pel Bus en el senyal PWM desitjat.  
 

 
 

Fig 6.9: Diagrama de Blocs de l’etapa amplificadora en un DCI‐NPC 
 

6.1.2 DISSENY ELECTRÒNIC 
 

Com  ja  s’ha  pogut  observar  cada  senyal  d’atac  al  transistor  precisa  d’una 
circuiteria  particular  bastant  extensa.  Justament  per  aquests  senyals  és  molt 
important  eliminar  al  màxim  el  soroll  ja  que  repercuteix  directament  sobre  la 
connexió i desconnexió del BUSDC i per tant en el senyal de sortida. Per aquest motiu i 
bàsicament  per  a  reduïr  el màxim  possible  les  dimensions  sense  perdre  comoditat 
per accedir a tots els senyals en el prototip, s’ha dividit l’etapa amplificadora en dos 
parts:  Alimentacions  i  Pont  de Transistors  i  Diodes.  Per  cada  part  s’ha  dedicat  una 
PCB. 
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Bàsicament les dos parts es dissenyen segons la distribució d’entrades i sortides 

que es mostra a la figura següent. En ella es pot observar com a més de les tensions 
d’alimentació  de  15  V  existeix  una  altra  tensió  de  5  V.  Aquesta  s’utilitza  per  a 
alimentar els connectors de fibra òptica pels quals es reben els polsos del modulador.  

 
D’aquesta forma la PCB d’alimentacions tindrà com a entrada la tensió de xarxa, 

la transformarà en tensió continua de 24 V a partir d’aquesta crearà 8 senyals de + 15 
V , 8 senyals de ‐15 i  les 8 gnd’s respectives. A més crearà 5 V a partir dels 24 V.  

 

 
 

Fig 6.10: Esquema de connexionat del sistema complert 
 

El  esquema  electrònic  de  la  PCB  d’alimentacions  es  mostra  dos  pagines 
endavant.  En  ella  s’inclouen  dos  parts  més  a  les  esperades.  En  Primer  lloc  un  9é 
TRACO que dona +‐ 15V a la seva sortida. Aquest està dedicat a alimentar sensors en 
diferents punts del sistema per a un possible llaç de control. L’altre punt diferent és la 
presència de dos connectors amb senyals del TRACO de +‐5 V dissenyat per fer més 
fàcil el traçat de les pistes d’aquests senyals en l’altre PCB. 

 
En  general,  per  a  la  tria  dels  models  de  TRACO  en  aquesta  primera  placa  és 

necessari conèixer primer els consums dels diferents dispositius utilitzats en la PCB 
del Pont de Transistors.    Per  començar,  cada un dels TRACOS de 15 V  alimenta  als 
optodrivers HCPL3120 de AVAGO Technologies aquests tindran un consum de pic de 
2 A màxim  com  ja  s’ha  vist.  Però  aquests  dos  ampers  són un  corrent màxim en un 
instant  concret,  per  a  no  sobredimensionar  les  fonts  DC‐DC  s’utilitzen  diversos 
condensadors  en  paral·lel  a  la  sortida,  fent  de  bus  de  continua  per  a  aquestes 
alimentacions.  A  més  aquests  condensadors  filtraran  sorolls  d’alta  freqüència.  
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Finalment el model de TRACO escollit ha sigut el TEN5 – 2423, que passa de 24 V a +‐
15 V donant un màxim de 200 mA. Per al dimensionat dels condensadors s’ha seguit 
les següents equacions on primer s’analitza la carrega necessària per a proveir durant 
un cicle de commutació sencer els 2 A necessaris. 

 
 

𝑄𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑎 = 𝑇𝑆𝑊 · 𝐼𝐺 = 5 μ𝑠 · 2 𝐴 = 10 μ𝐶 
   

𝐶 =
𝑄
𝑉
=  
10 μ𝐶
15 𝑉

= 667 𝑛𝐹 

 
Però també cal tenir en compte quin serà el ritme de carrega del condensadors i 

per això és presenten les següents operacions: 
 

𝑡 =
𝑄
𝐼
=

10 μ𝐶
200 𝑚𝐴

= 50 μ𝑠 

 
Així per a un cicle de senyal en conducció (amb Duty = 100%) es necessiten 10 

de  carrega.  Aquest  no  és  un  bon  dimensionat  i  es  per  això  que  s’utilitzen 
condensadors més grans, aplicant un factor de 30 ens dona els 20 µF utilitzats (10 µF 
en  la  PCB  d’alimentacions  i  10  µF  en  el  pont  de  transistors).  Per  a  aquests  valors, 
contant amb que la carrega inicial es fa correctament és necessitarien 30 cicles en ON 
d’un transistor per a descarregar completament aquest condensador. Aquest cas no 
és contempla en el correcte funcionament del amplificador. 

 
Per altra banda cal tenir en compte el consum del receptors de Fibra òptica en la 

PCB del pont de Transistors. Segons les especificacions el corrent màxim de sortida és 
de 50 mA. Per a 8 receptors és necessària un corrent de 400 mA. En aquest cas s’ha 
utilitzat un TEN5‐2411 que dona 5 V a la seva sortida a partir de 24 V amb un corrent 
màxim d’1 A. De la mateixa forma que en el cas anterior s’han inclòs condensadors de 
10 µF i 100 nF per a evitar oscil·lacions de baixa freqüència en les alimentacions així 
com per suprimir sorolls d’alta freqüència.  

 
Un cop considerats tots aquests consums cal dimensionar la font d’alimentació. 

En aquest cas tenim 9 TEN5‐2423 de 200 mA (9 · 200mA = 1,8 A) i un TEN‐2411 de 
1A per tant el consum total ascendeix a 2’8 A.  Per aquest cas s’ha utilitzat el model de 
TRACO TXL 035‐24S que dona un 24 V i un màxim de 1.5 A. Tot  i semblar molt per 
sota de  les necessitats  cal  esmentar que  el  consum màxim plantejat  es momentani. 
Primerament mai  es  donarà  el  cas  en  que  tots  els  receptors  de  Fibra  condueixin  a 
l’hora per aquesta mateixa raó es impossible que tots els transistors requereixin els 2 
A de porta a  l’hora i per això s’ha  inclòs un condensador de 47 µF a  la sortida de  la 
font. 

 
Per últim cal remarcar que s’ha intentat protegir al màxim el circuit davant de 

EMIs  i  es per  això que  s’han  inclòs  les  ferrites  en  cada  línia. Tots  els  condensadors 
tenen  una  tensió  màxima  igual  al  doble  que  han  d’aguantar.  D’aquesta  manera  si 
s’observa  el  circuit  d'un  dels  TEN5‐2423  es  poden  veure  els  3  parells  de 
condensadors amb les ferrites de cada línia.  
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Fig 6.11: Circuit PCB Alimentacions 
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El  pont  de  transistors  ha  estat  dissenyat  amb molta  cura  sobre  les  pistes  de 
potencia. El traçat geomètric d’aquestes condiciona molt el comportament dels polsos 
en  la  commutació  ja  que  aporten  una  inductància  al  circuit  que  juntament  amb  les 
capacitats  parasites  del MOSFET  formen  un  circuit  ressonant.  Es  per  això  que  s’ha 
inclòs un circuit snubber que compensa els efectes d’aquets elements paràsits. Aquest 
circuit  ha  sigut  calibrat  en  temps    d’experimentació  de  forma  totalment  empírica, 
partint de l’anàlisi del arrissat en les commutacions.  El que s’ha intentat en el disseny 
es  fer  el  traçat  més  simètric  i  equalitzat  de  manera  que  per  a  qualsevol  de  les 
combinacions de conducció dels transistors el circuit ressonant fos el mateix i poder 
així compensar‐lo amb un mateix snubber per a tots els casos. En la següent figura es 
pot  veure  el  comportament  d’un  sistema  d’amplificació  commutat  amb  i  sense 
snubber. 
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Fig 6.12: Sortida d’un sistema d’amplificació commutat amb i sense Snubber. 

 
Pel  que  fa  als  components  gairebé  tots  han  estat  presentats.  Com  a  elements 

commutadors s’han escollit els MOSFET IRFB4020PbF, pels optodrivers s’ha escollit 
el HCPL 3120  i pels  receptors de Fibra els SFH5511.   Aquest últim ofereix una alta 
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velocitat de  transmissió  i permet  cablejar‐lo  sense eines especials. Per  contra  té un 
preu elevat. 

 
Per als Optodrivers s’ha hagut de calcular el valor de la resistència d’entrada de 

manera que el corrent que passés pel LED fos el correcte.  
 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑉𝑐𝑐
𝐼𝐿𝐸𝐷

=  
5 𝑉

16 𝑚𝐴
= 312,5 𝛺 → 330𝛺 

 
De la mateixa manera ha calgut una resistència de pull‐up que limités el pas de 

corrent pel receptor de fibra òptica. En aquest cas el fabricant recomana per a tensió 
de 5 V una resistència de 330 Ω.  

 
Per  últim,  per  al  disseny  s’han  utilitzat  els  díodes  ràpids  30CTH02.  Aquest 

ofereix unes condicions de treball de 30 A i 200 V amb, el que és més important, un 
temps de recuperació en inversa màxim de  trr = 30ns. El seu ús principal és el que es 
presenta  a  la  topologia.  Però  també  s’ha  considerat  la  possibilitat  d’incloure’l  per 
cancel·lar el díode del MOSFET i així reduir els efectes del Trr d’aquest últim.  Es per 
això que en el esquema presentat en la figura següent trobem dos díodes per a cada 
MOSFET. Aquets són d’us opcional i només cal soldar certs terminals per a anul·lar‐
los. 

 
De  la mateixa manera que  s’ha disposat un espai per  a  aquests díodes,  també 

s’ha  considerat  la  possibilitat  de  fer  paral·lels  entre  resistències  per  a  provar 
diferents valor de RGATE i R’s en el retorn del senyal d’atac. En aquest últim cas no ha 
sigut necessària la seva utilització. 

 
Per a fixar el valor de  RGATE s’ha partir de la premissa que a major corrent passi 

millor  resposta  tindrà  el  transistor.  Per  altra  banda  s’ha  tingut  en  compte  que  les 
inductàncies parasites de la pista i les patilles del transistors i la capacitat de la porta 
formen una xarxa LC que ressona i per tant existeix un arrissat en els polsos d’atac. 
D’aquesta manera, el calibrat d’aquesta ha sigut experimental partint dels valors més 
baixos possibles.  

 
Finalment, a  la següent pagina es presenta el esquemàtic del circuit de  la PCB 

Pont de Transistors i Diodes. 
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Fig 6.13: Circuit de PCB de Pont de Transistors 
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Per  últim  es  presenten  els  layouts  d’aquestes  dues  plaques  PCB.  Primer  la  PCB 
d’Alimentacions i segon la dels Transistors, amb les cares Top i Bottom per ambdues PCBs. 

 

 

 
 

Fig 6.14: Layout PCB Alimentacions, capes Top i Bottom. 
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Fig 6.15: Layout PCB Pont de Transistors i Diodes, capes Top i Bottom. 
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6.2 FILTRE DE SORTIDA 
 
Per al disseny del filtre cal conèixer quina és la màxima freqüència que haurà 

de reproduir  l’amplificador  i per altra banda tenir en compte quina és  la  freqüència 
de  commutació  del  sistema.  L’àudio  arriba  fins  als  20  kHz  i  per  aquesta  raó  la 
freqüència  de  commutació  del  sistema  és  de  200  kHz. D’aquesta manera  hi  ha  una 
dècada  entre  la  freqüència màxima  del  àudio  i  els  harmònics  de  commutació.  Així 
amb  un  filtre  de  segon  ordre  sintonitzat  a  la  freqüència  màxima  de  l’àudio 
s’aconsegueix una atenuació de 40 dB del contingut harmònic no desitjat dels senyals 
PWM. 

 
El  filtre dissenyat és un LC pas baix de segon ordre cm el que es mostra a  la 

figura: 
 

 
Fig 6.16: Filtre LC pas baix 

   
La seva funció de transferència és: 
 

𝐻(𝑠) =
𝑠 + 1

𝐿𝐶

𝑠2 + 𝑅
𝐿 𝑠 +

1
𝐿𝐶

 

 
Eq 6.1: Funció de transferència del Filtre 

 
La carrega resistiva és bàsicament el model de l’altaveu de amb una resistència 

de 8 Ω. Fixant la freqüència de tall a 20 kHz i L = 1,5 µH: 
 

𝑤0 = 2𝜋𝑓0 =  
1
𝐿𝐶
 

𝐶 =
1

𝑤02𝐿
=  

1
2𝜋 · 20 · 103 2 · 1,5 · 10−6

= 42,22 μ𝐹 → 47μ𝐹 

 
Eq 6.2: Càlcul capacitat del filtre 

 
Per  últim  cal  tenir  en  compte  les  condicions  de  treball  dels  components,  en 

aquest cas els condensadors hauran de suportar 100 VRMS  i  les bobines 5 A. La PCB 
dedicada  al  filtre  s’ha  pensat  per  a  col·locar‐se  a  sobre  de  la  PCB  del  Pont  de 
Transistors  i  Díodes  on  es  troben  els  snubbers.  Aquests  tenen  una  component 
resistiva que al treballar es calenta. Per a refrigerar aquests circuits s’ha disposat una 
forat  a  la  PCB  on  col·locar  un  ventilador.  Aquest  s’alimenta  del  15  volts  del  TEN5‐
2423 dedicat a la sensòrica, que en primers assajos no s’utilitza. A la pagina següent 
es mostra la el esquemàtic del filtre i el layout de la PCB. 
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Fig 6.17: PCB filtre Esquemàtic i Layouts (Capes Top i Bottom) 
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6.3 INTERFACE FIBRA ÒPTICA 
 
La sortida dels moduladors es elèctrica, per tant per a connectar el modulador 

a  la  resta  del  sistema  cal  una  interfície.  Amb  aquest  propòsit  s’ha  dissenyat  els 
següent  circuit  format  per  dos  buffers  74HCT54N  i  8  emissors  de  fibra  òptica  SFH 
757V. 

 
Fig 6.18: Esquemàtic PCB Interface Òptica. 

 

              
Fig 6.19: Layout PCB Interface Òptica (Top i Bottom) 
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7 RESULTATS EXPERIMENTALS 
En  aquest  capítol  es  presentaran  les  captures  de  pantalla  d’oscil·loscopi  així 

com fotografies dels bancs de treball que s’han utilitzat per a algunes proves.  
 
Primerament  es  veurà  el  funcionament  del modulador  de  3  nivells,  la  FPGA 

amb  la  generació  de  Dead‐Time  i  el  sistema  complert  format  pel  modulador  de  5 
nivells dissenyat per OPTIMUS  i  l’etapa de potència  juntament amb  tots els  circuits 
explicats.  Un  cop  vist  el  funcionament  normal  del  sistema  es  validaran  els  models 
d’error presentats anteriorment. 

 

7.1 MODULADOR 3 NIVELLS 
 
S’analitza el circuit en l’ordre en que s’ha presentat el disseny, començant per 

la generació de triangular: 
 

 
Fig 7.1: Senyal Triangular del XR‐2206 

 
Vist l’offset que aquesta inclou es suprimeix donant: 

 

 
Fig 7.2: Senyal Triangular sense offset 
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A partir d’aquesta es generen les dues portadores, afegint l’offset adequat: 
 

 
Fig 7.3: Senyal Portadora Positiva 

 

 
Fig 7.4: Senyal Portadora Negativa 

 

 
Fig 7.5: Senyal Audio d’entrada 
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A justant les amplituds dels tres senyals anteriors per treballar amb una m=1, es 
presenten les següents figures amb els resultats de les comparacions: 
 

 
Fig 7.6: Senyal de sortida del comprador AD790 

 

 
Fig 7.7: Senyal de sortida del comprador AD790 ampliada 

 
Es pot veure com per a valors positius a l’entrada el comparador genera polsos  

d’amplitud variable. En la següent etapa s’obtenen els 4 senyals d’atac al transistors.  
 

   
Fig 7.8: Senyals d’atac als transistors T1 i T2 (esquerra, dreta) 
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Fig 7.9: Senyals d’atac als transistors T3 i T4 (esquerra, dreta) 

 
Per últim s’apliquen els Dead‐Time’s analògics, en aquest cas d’uns 50 ns:  

 

 
Fig 7.10: Senyal d’atac al Transistor T1 abans i després d’aplicar el Dead‐Time (groc i blau) 

 

 
Fig 7.11: 5 cicles de senyals d’atac als transistors 

El  funcionament  del  prototip  és  el  correcte,  a  partir  d’ell  l’empresa  OPTIMUS 
desenvolupa el prototip per 5 nivells. 
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7.2 DEAD‐TIME EN FPGA 
 
Per  a  validar  el  disseny  VHDL  realitzat  s’introdueix  un  senyal  quadrat  i 

s’observa  la  sortida.  En  aquest  cas  els  switchos  es  troben  en  la  posició  0101  de 
manera que es genera un dead‐time de 4 µs. 

 
 

 
Fig 7.12: Senyal quadrat d’entrada i sortida en el sistema de  generació de Dead‐Time 

implementat a la FPGA 
 

7.3 SISTEMA COMPLERT DCI‐NPC 5 NIVELLS 
 
Per  als  resultats  que  es  presenten  a  continuació  s’ha  utilitzat  el  següent 

material de laboratori: 
 

• 2 Fonts de tensió de 2,7 kW (300 V, 9 A) XANTREX XFR 300‐9 
• 1 Font de Tensió Agilent E3631A (6V@5A, 24V@1A) 
• 1 Oscil·loscopi de 4 canals TEKTRONIX TPS2024  
• 1 Oscil·loscopi de 4 canals TEKTRONIX MSO4045B 
• 1 Generador de funcions Agilent 3322A.  
• Carrega de potència de 50Ω 

 

A continuació es pot veure una fotografia amb el muntatge complert. 
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Fig 7.13: Set‐Up complert de Laboratori per experiments amb amplificador DCI‐NPC de 5 
Nivells 

 
Seguidament  es  mostrarà  la  generació  de  les  senyals  de  dispar  en  el 

modulador. Començant per la generació de triangulars, el tractament de l’ona d’àudio 
d’entrada,  la  sortida  dels  comparadors,  la  generació  d’estats  i  finalment  els  polsos 
amb el Dead‐Time aplicat.  

 

 
 

Fig 7.14: Modulador 5 nivells: Triangular Primària (groc), Portadora Positiva (blau) i 
Portadora Negativa (Lila).   
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Fig 7.15: Modulador 5 nivells: Audio d’entrada, senyal Moduladora (groc), Mioduladora 
Invertida (blau). 

 
Com s’ha pogut veure la relació entre amplituds de moduladores i portadores 

es troba propera a m=1, deixant un marge de seguretat per no sobremodular. Per a 
poder  observar  amb  certa  claredat  el  resultat  de  la  comparació  entre  portadores  i 
moduladores  duran  un  cicle  sencer  de  senyal  s’ha  modificat  la  freqüència  de 
moduladora d’1 kHz a 10 kHz. De la mateixa manera es fa possible veure els senyals 
d’estat i els senyals de dispar. 

 

 
 

Fig 7.16: Modulador 5 nivells: Senyals de sortida dels 4 comparadors. Comparador Portadora 
Positiva Branca 1 (groc), Comparador Portadora Negativa Branca 1 (blau), Comparador 
Portadora Positiva Branca 2 (lila), Comparador Portadora Negativa Branca 2 (verd). 
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Fig 7.17: Modulador de 5 nivells: Senyals d’estat de la Branca 1, Hi (groc), Mid (blau), Low 
(lila). 

 

 
Fig 7.18: Modulador de 5 nivells: Senyals d’estat de la Branca 2, Hi (groc), Mid (blau), Low 

(lila). 
 

 
Fig 7.19: Modulador de 5 nivells: Senyals d’atac de la Branca 1, T1 (groc), T2 (blau), T3 (lila) 

T4 (verd). 
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Fig 7.20: Modulador de 5 nivells: Senyals d’atac de la Branca 2, , T1 (groc), T2 (blau), T3 (lila) 

T4 (verd). 
 

Un cop vist el correcte funcionament del modulador es mostraran els senyals 
més  representatius de  la  resta del  sistema.  Començant pels  senyals  d’atac  generats 
pel  modulador,  els  senyals  de  dispar  als  transistors  acondicionats  correctament  i 
finalment el senyal composat de 5 nivells i el resultant a la sortida del filtre. 

 

 
Fig 7.21: Amplificador DCI‐NPC 5N: senyal rebut de dispar per fibra òptica (groc), senyal de 

dispar acondicionat a la porta del transistor (verd). 
 

En  aquesta  imatge  s’observa  com  el  polsos  d’atac  no  contenen  cap  tipus  de 
arrissat,  més  aviat  semblen  estar  lleument  sobresmorteïts.  Amb  aquest  resultat  es 
comprova que el valor de la Resistència de porta és el correcte. 

 
Per  últim,  en  la  següents  figures  es mostra  el  resultat  del  sistema  complert 

funcionant,  en  la  darrera  es  pot  veure  com  el  filtre  es  capaç  de  recuperar 
perfectament  la  senyal d’àudio. Per a aquestes proves  les  fonts d’alimentació BUSDC 
s’han  configurat  per  a  donar  +20  V    i  ‐20  V,  per  tant,  a  la  sortida  el  senyal  podrà 
arribar als 80 V d’amplitud pic a pic. El Dead‐Time aplicat és el mínim de 20 ns. 
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Fig 7.22: Senyals calibrades sense Errors en el Modulador de 5 nivells: Moduladora (groc), 

Moduladora Invertida (verd), Portadora Positiva (Blau), Portadora Negativa (Lila) 
 

 
Fig 7.23: Senyals a la sortida de l’etapa de poténcia PWM 5 nivells (blau) i la sortida del Filtre 

(groc). Opció de mesura de qualitat THD = 2,45 %. Segons PM6000 THD = 2,01 %. 
 

El  MSO4045  es  capaç  de  mesurar  THD  gràcies  a  un  pack  de  mesures  de 
potencia  instal·lat.  Com  a  THD  dóna  dos  mesures  el  DAT‐R  i  el  DAT‐F  (Distorció 
harmònica Total).  En  el  primer  cas  es  tracta del  quocient  entre  la  suma de  tots  els 
harmònics respecte al pic d’amplitud del senyal. En el altre cas es tracta del quocient 
dels harmònics entre l’amplitud de la fonamental. Aquest últim és el que s’ha calculat 
en  les  simulacions  i  per  tant  el  que  permetrà  comparar‐les  amb  els  resultas 
experimentals. 

 
En aquesta última imatge es poden veure clarament els efectes del Dead‐Time. 

S’observa una distorsió en el pas per zero.  A més en la captura anterior s’ha vist com 
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l’amplitud de la mosuladora no arriba a la de les portadores, per tant, s’està treballant 
amb una mmenor a 1. Per  ser  concrets  es  tracta d’una m=0,85. Considerant  aquest 
factor i veient les mesures en la última captura (Amplitud del senyal de sortida pic a 
pic  de 61 V i amplitud dels polsos 80 V pic a pic) es pot dir que la senyal resultant a la 
sortida hauria de ser de 80*0,85 = 68 V. Sabent que se li esta aplicant un TD = 20ns a 
la sortida hauria de veure’s 72*(1‐20ns/5µs) = 67,7 V. Així  finalment es pot dir que 
amb aquestes condicions de treball: BUSDC = +‐20V, m =0,85, TD= 20ns, RLOAD = 10Ω, 
COE = 0%, CAE = 0% s’obté un rendiment  η = 61/67,7 = 0,90 = 90%  i un THD < 2,5 
%. 

 

7.3.1 CAE 
 
En aquest cas per apropar el resultat al model s’ha aplicat la compensació de 

Dead‐time  a  partir  de  l’aplicació  d’un  COE<0.  S’ha  reajustat  l’amplitud  de  la 
moduladora per partir d’una m=1 i fent‐la cada cop més gran s’han anat provant els 
diferents CAE. Amb això s’aconsegueixen els següents resultats: 

 
CAE(%)  THD(%) 

SIMULINK 
THD(%) 
PM6000 

THD(%) 
MSO4045 

0  0  1,38  1,83 
0,5  0,081403795  1,52  1,91 
1  0,221204178  1,67  1,99 
2  0,581312448  1,89  2,21 
3  0,99584227  2,21  2,51 
4  1,435230704  2,55  2,81 
5  1,88673399  2,9  3,12 
6  2,343954967  3,23  3,46 
7  2,80348688  3,61  3,83 
8  3,263642853  3,96  4,17 
9  3,7251195  4,31  4,55 
10  4,188145251  4,68  4,93 
20  8,949967454  8,18  8,39 
30  13,71647738  11,211  11,4 

Taula 7.1:Resultats experimetals CAE 

 
Fig 7.24: THD segons Simulink (blau), PM6000 (vermell) i MSO4045 (verd) contra CAE. 
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El model contemplava un únic error en temps de simulació, cosa que en el cas 
experimental és impossible de realitzar ja que sempre hi haurà un TD. Això comporta 
un THD de sortida no nul a diferència del que s’observava en el model. Amb aquest 
argument es pot considerar que l’offset en els resultats experimentals està dintre de 
l’esperat.  

 
Clarament es veu una desviació dels resultats. El model és correcte pel que fa a 

la  forma de creixement, en aquest cas  lineal, però sembla que  la severitat de  l’error 
influeix menys sobre el THD que  l’esperat. Poden existir diversos  factors, entre ells, 
pot ser que algun dels errors que es produeixen en l’etapa d’amplificació, en concret 
en  la  conducció  i  commutació  dels  MOSFET  o  la  conducció  en  inversa  dels  díodes 
estigui  produint  harmònics  en  contra‐fase  amb  els  produïts  en  la  sobremodulació.  
Qualsevol d’aquests errors no han sigut contemplats en els models. 

 
A continuació es pot veure  la  captura de  l’oscil·loscopi amb  les  senyals en el 

modulador i la sortida de l’amplificador amb un CAE = 30%. 
 

 
Fig 7.25: Senyals del Modulador i la sortida de l’amplificador amb. CAE = 30% Moduladora 
(blau), Portadora Positiva (lila), Portadora Negativa (verd), Sortida amplificador (groc).  

Opció Mesura THD = 11,8%. 

7.3.2 COE 
 

Per  a  aquests  experiments  s’ha  partit  del  punt  COE  =  0%,  per  tant,  de  bon 
principi el THD vindrà principalment degut al TD de 20 ns. Per altra banda, el control 
del Offset que es pot aplicar en les portadores no permet ajustar amb la precisió de 
l’ordre de milivolts com seria necessari per contrastar amb les dades de la simulació. 
S’ha realitzat l’experiment amb la màxima cura possible però els valors absoluts de la 
mesura no es poden considerar  fiables al 100%. Es a dir,  cal  veure el  creixement o 
tendència del THD en funció del COE deixant de banda els valors exactes del resultat. 
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COE  THD 
SIMULINK 

THD 
PM6000 

THD 
MSO4045 

0  0  2,65  2,97 
0,5  0,274508632  2,74  3,15 
1  0,551961245  3,57  4,09 
2  1,117618756  4,16  4,71 
3  1,695879445  4,58  5,15 
4  2,285454401  4,88  5,42 
5  2,887162708  5,44  5,9 
6  3,497999847  6,33  6,72 
7  4,117412306  6,55  6,9 
8  4,748663693  6,9  7,2 
9  5,384682414  7,49  7,63 
10  6,029287856  7,74  7,8 
20  9,581030692  12,25  12,7 
30  10,18826283  14,3  14,7 

Taula 7.2: Resultats experimentals COE 
 

 
Fig 7.26: THD segons Simulink (blau), PM6000 (vermell) i MSO4045 (verd) contra COE. 

 
En aquest cas la tendència es pràcticament igual en els 3 casos. Es podria dir 

que el model es completament correcte si s’obvia l’offset que presenten els resultats 
experimentals.  Segons  sembla  aquest  és  degut  bàsicament  al  TD  però  cal  tenir  en 
compte que  la resta del sistema també pot aportar distorsió a més de  la dificultat a 
l’hora d’ajustar els offsets. 

 
A la següent captura es poden veure els senyals del modulador i la sortida del 

sistema amb un COE = 30%. 
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Fig 7.27: Senyals del Modulador i la sortida de l’amplificador amb. COE = 30% Moduladora 
(blau), Portadora Positiva (lila), Portadora Negativa (verd), Sortida amplificador (groc).  

Opció Mesura THD = 14,1%. 
 

Per avaluar el COE negatius s’ha tornat a partir de COE = 0%. Cal dir que a més 
dels problemes ja esmentats a l’hora d’ajustar l’offset el sistema té un TD = 20 ns de 
partida.  Si  la  compensació  de  TD  es  fa  efectiva  l’experiment  hauria  de  mostrar  un 
mínim  en  algun  punt.  Per  tant,  amb  aquest  experiment  es  podran  comprovar  els 
models de COE i compensació. 
 

COE  THD  THD 
PM6000  THD MSO4045 

0  0  1,92  2,19 
‐0,5  0,271423224  1,53  1,8 
‐1  0,538658078  1,24  1,51 
‐2  1,062269775  1,11  1,38 
‐3  1,570941399  1,21  1,48 
‐4  2,063533099  1,43  1,7 
‐5  2,541391766  1,9  2,17 
‐6  3,001674047  2,57  2,8 
‐7  3,443758736  3,11  3,34 
‐8  3,871363268  3,61  3,88 
‐9  4,279205479  4,12  4,35 
‐10  4,668744644  4,71  4,96 
‐20  7,606103029  7,21  7,42 
‐30  8,980337946  8,05  8,24 
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Taula 7.3 : Resultats experimentals COE < 0. 

 
Fig  7.28: THD segons Simulink (blau), PM6000 (vermell) i MSO4045 (verd) contra COE. 

 
Segons es pot observar a la figura, la tendència dels resultats experimentals per 

a valors més enllà del ‐5% de COE s’apropa bastant al model. Com s’havia previst els 
resultats experimentals mostren un mínim a COE = ‐2%. Sabent que el TD aplicat es de 
20 ns i segons el model de compensació, el mínim hauria de donar‐se sobre el COE=‐
0,35%. Considerant que existeix un error en l’ajust de l’offset, és molt probable que el 
que  es  vegi  en  l’oscil·loscopi  com a  offset  estigui  per  sobre del  que  realment  s’està 
aplicant  a  la  senyal.  Això  explicaria  dos  fets:  la  desviació  del mínim  i  l’absència  de 
l’offset que presenten els resultats experimentals respecte els del model, que sí s’ha 
pogut apreciar en els casos anteriors. A la figura següent es poden veure els senyals 
del modulador i la sortida del sistema amb un COE = ‐30%. 

 

 
Fig 7.29: Senyals del Modulador i la sortida de l’amplificador amb. COE = ‐30% Moduladora 
(blau), Portadora Positiva (lila), Portadora Negativa (verd), Sortida amplificador (groc).  

Opció Mesura THD = 8,24%. 
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Fig 7.30: Senyals en el modulador, Senyal Comparador Positiu branca 1 (verd), senyal 

Portadora Positiva (lila), Senyal Moduladora (Groc, cursors groc indiquen 720 mV), Senyal 
Comparador Negatiu (blau). 

 
Per altra banda també s’ha volgut comprovar l’existència de l’estat en que tant 

els comparadors de la portadora positiva com la negativa es troben en estat alt i per 
tant al composar els senyals es generen polsos de tres nivells en un mateix cicle de 
portadora. A la figura següent es pot veure la sortida dels comparadors d’una branca 
quan el senyal d’entrada passa pels 0,75 V corresponents a l’offset de les portadores 
quan el sistema treballa amb un COE = ‐30%. En ella es pot observar com aquest estat 
que  normalment  (en  condicions  d’error  nul)  només  es  dona  quan  el  senyal  és  nul 
apareix  quan  el  senyal  és  d’uns  750  mV  (offset  equivalent  a  un  COE=‐30%  amb 
portadores de 2,5 V d’amplitud). 

 

7.3.3 DEAD‐TIME TD 
 

En  aquest  experiment  s’han  ajustat  les  portadores  per  evitar  qualsevol  error 
degut a aquestes. A partir d’aquí s’ha anat variant el TD per mitjà dels switchos que 
disposa el modulador. S’ha de dir que no hi ha més que 4 possibles valors i per això 
els resultats experimentals només podran ser comparats en aquest rang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 7.4: Resultats experimentals TD 

 

Td  THD  THD 
PM6000 

THD 
MSO4045 

1,00E‐08  0,114232715 
   2,00E‐08  0,226003287  2,3  2,93 

4,00E‐08  0,448311278  2,72  3,33 
6,00E‐08  0,674400111  3,01  3,59 
1,00E‐07  1,130745741  3,16  3,75 
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Fig 7.31: THD segons Simulink (blau), PM6000 (vermell) i MSO4045 (verd) contra TD. 

 
Es pot observar un offset entre els resultats experimentals  i els de simulació. 

Aquest  es  degut  als  altres  errors  no  contemplats  en  el  model  ja  comentats.  La 
tendència dels resultats experimentals no és tant lineal com l’esperada. Altre cop pot 
ser que errors en altres parts del circuit estiguin compensant els efectes, encara que 
cal dir que les mesures de THD oscil·len en un rang i mai son exactes. Caldria provar 
amb  valors majors  de  TD  per  acabar  de  veure  la  desviació,  en  tot  cas,  per  a  valors 
petits la tendència sí que es l’esperada.  
 

 
Fig 7.32: Senyals a la sortida de l’amplificador amb. TD = 100ns. PWM 5 Nivells (blau, Sortida 

amplificador (groc).  Opció Mesura THD = 3,75%. 
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7.3.4 COMPENSACIÓ TD  
 
Per  a  realitzar  aquestes  proves  s’han  seguit  els  següents  passos:  calibrar 

portadores  per  a  COE  =  0%,  insertar  TD  desitjat,  ajustar  offset  de  les  portadores 
mentre és mesura THD fins trobar el mínim, trobat el mínim es mesura l’offset i es pot 
dir  quin  és  el  COE  compensador  de  cert  TD.  Però  la mesura  del  offset  en  la  senyal 
portadora no és exacte, per  tant, no es pot dir el punt de COE compensador exacte. 
Això no permetrà  valorar  la  rigorositat  de  la  formula proposada pel  càlcul  del  COE 
que compensa un TD donat.    
 

Vist  això  en  les  següents  captures  és  veuran  els  punts  de  partida  en  el 
modulador  i  la sortida per a cada temps mort així com els punts on es compensa el 
THD degut al TD. 
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Fig 7.33: Per TD = 20 ns. De esquerra a dreta i de dalt a baix.  
Captura 1 (TD sense compensar): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 

Mesura THD: 2,93%.  
Captura 2 (TD sense compensar): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 

Negativa (lila),  Offset mesurat: entre 0 i 25 mV. 
Captura 3 (TD compensat): ): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 

Mesura THD: 1,46%.  
Captura 4 (TD compensat): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 

Negativa (lila), Offset mesurat: entre 25 i 75 mV.  
Captura 5 (TD compensat): PM6000 mesura THD = 0,8021%. 
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Fig 7.34: Per TD = 40 ns. De esquerra a dreta i de dalt a baix.  
Captura 1 (TD sense compensar): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 

Mesura THD: 3,33%.  
Captura 2 (TD sense compensar): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 

Negativa (lila),  Offset mesurat: entre 0 i 25 mV. 
Captura 3 (TD compensat): ): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 

Mesura THD: 1,46%.  
Captura 4 (TD compensat): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 

Negativa (lila), Offset mesurat: entre 50 i 125 mV.  
Captura 5 (TD compensat): PM6000 mesura THD = 0,8733%. 
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Fig 7.35: Per TD = 60 ns. De esquerra a dreta i de dalt a baix.  
Captura 1 (TD sense compensar): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 

Mesura THD: 3,59%.  
Captura 2 (TD sense compensar): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 

Negativa (lila),  Offset mesurat: entre 0 i 25 mV. 
Captura 3 (TD compensat): ): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 

Mesura THD: 1,45%.  
Captura 4 (TD compensat): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 

Negativa (lila), Offset mesurat: entre 75 i 125 mV.  
Captura 5 (TD compensat): PM6000 mesura THD = 0,9141%. 
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Fig 7.36: Per TD = 100 ns. De esquerra a dreta i de dalt a baix.  

Captura 1 (TD sense compensar): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 
Mesura THD: 3,75%.  

Captura 2 (TD sense compensar): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 
Negativa (lila),  Offset mesurat: entre 0 i 25 mV. 

Captura 3 (TD compensat): ): Sortida amplificador (groc), Senyal PWM de 5 Nivells (blau), 
Mesura THD: 1,41%.  

Captura 4 (TD compensat): senyals del Modulador, Portadora Positiva (blau), Portadora 
Negativa (lila), Offset mesurat: entre 75 i 125 mV.  

Captura 5 (TD compensat): PM6000 mesura THD = 0,9315%. 
 

Amb  aquests  resultats  es  realitza  la  següent  taula  on  es  pot  veure  clarament 
com  la  compensació  és  efectiva  amb  resultats  de  THD  per  sota  del  1%  segons  les 
mesures del PM6000. Pels motius ja explicats no es poden concretar els COE que han 
fet possible la compensació en cada cas. 

 
      THD (sense compensació)  THD (compensat) 

Td (ns)  Td/Ts (%)  THD (%) 
PM6000 

THD (%) 
MSO4045 

THD (%) 
PM600 

THD (%) 
MSO40452 

20  0,4  2,3  2,93  0,8021  1,46 
40  0,8  2,72  3,33  0,8733  1,41 
60  1,2  3,11  3,59  0,9141  1,45 

100  2  3,16  3,75  0,9315  1,41 
Taula 7.5: Resultats experimentals Compensació efectes TD 

 
Un cop vista la compensació dels efectes del TD, s’ha realitzat una prova punt 

de màxim treball  calibrant el modulador per minimitzar el THD. La  tensió de BusDC 
disponible era de 240 V (+‐120V), la carrega de 50Ω. Amb aquestes especificacions la 
potència entregada a la carrega es aproximadament de 500W.  A les captures es pot 
apreciar  com el THD varia  segons  l’instrument però  arriba  a mínims de 0,8%.    Per 
altra banda el  rendiment  segons  la  lectura del PM6000  (pitjor  cas)  es  troba  en η = 
228/250 = 91%. 
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Fig 7.36: Experiment 500W (240 V, 50Ω). Tensió de Sortida (groc), Corrent Sortida (lila), Pols 

PWM 5 Nivells (blau), Potència Instantània (V*I, vermell). THD = 1.35 

 
 

Fig 7.37: Experiment 500W (240 V, 50Ω). THD = 0,7927% 
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7.3.5 AUDIO 
 

Com a últim experiment s’ha realitzat una prova d’àudio amb dos altaveus. Una 
botzina proporcionada per OPTIMUS  i un altaveu Full‐Range marca BERINGHER de 
800W. En el BUSDC s’han disposat 40V (‐20V). Aquests es connecten en paral·lel a un 
transformador de  línia de 100V. Els  resultat, avaluat de manera subjectiva, ha sigut 
satisfactori, bona intel·ligibilitat, sense soroll de fons i amb potència. 

 

 
Fig 7.40: Altaveus de Carrega per l’experiment d’àudio.  

 

 
Fig 7.41: Experiment amb àudio. Senyal d’àudio d’entrada (verd), Tensió de Sortida (groc), 
Corrent Sortida (mesura invertida) (lila), Pols PWM 5 Nivells (blau), Potència Instantània 

(V*I, vermell).    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8 CONCLUSIONS 
 
Dels objectius marcats prèviament és pot dir que s’han aconseguit pràcticament 

tots. Començant per la realització del prototip,  la qual ha sigut exitosa i  les mesures 
de eficiència  i THD, que  si bé en alguns  casos no es  troben dins del marge desitjat, 
després d’ajustar els paràmetres necessaris s’han assolit els requisits plantejats quant 
a potència, eficiència i qualitat. 

 
Pel que fa al modelat dels errors, s’han trobat certes dificultats per validar‐los. 

Els errors no contemplats en aquest treball que pertanyen a la resta de la cadena han 
fet  que  en  alguns  casos  es  presentés  una  diferència  notable  entre  els models  i  els 
resultats experimentals. Però com s’ha anat comentant, les tendències de les relacions 
Error‐Distorsió  s’han  ajustat  bastant  a  la  realitat.  Per  altra  banda,  l’estudi  de  la 
compensació  de  la  distorsió  causada  pel  TD  ha  fet  possible  assolir  el  requisit  de 
qualitat. Tot això sense afegir més electrònica que la pròpia del modulador. 

 
Aquest últim estudi ha aportat un avenç a la tecnologia, tot i que ha mancat una 

bona contrastació experimental de les expressions trobades. Aquest fet es degut a les 
limitacions  que  presentava  el  prototip  quant  a  calibratge  així  com  la  robustesa  i 
immunitat de la mesura al soroll. En tot cas en aquest punt s’ha obert un nou camí a 
estudiar  i  ha  realçat  la  importància d’un bon estudi  teòric  en  les primeres  fases de 
desenvolupament d’un nou producte. 

 
A  nivell  personal,  el  projecte m’ha  aportat multitud  de  nous  coneixements  en 

varietat  d’àmbits:  l’estudi  teòric  de  diferents  topologies,  el  desenvolupament  de 
models, el desenvolupament de prototips en PCB amb eines de disseny CAD, disseny 
de sistemes digitals en VHDL, etc. Però cal remarcar que no només han sigut de gran 
valor per  a mi  els  coneixements  tècnics  adquirits.  El  desenvolupament del  projecte 
dintre  d’un  centre  de  recerca  i  la  cooperació  amb  una  gran‐mitjana  empresa m’ha 
permès  conèixer  i  interaccionar  amb  dos  tipus  d’entitats  en  què  algun  dia  podria 
desenvolupar la meva carrera professional.   
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1. Introducció 
 
En  el  següent  document  es  realitza  un  estudi  sobre  una  alternativa  de 

modulació per a amplificadors d’àudio bastats en la topologia DCI‐NPC. En documents 
anteriors  s’han  analitzat  les  bases  de  la    modulació  PWM  així  com  les  diferents 
distorsions  provinents  de  la mateixa.  En  les  següents  pagines  es  pretén  donar  una 
solució  alternativa  basada  en  la  modulació  Sigma‐Delta,  analitzant‐ne  les  bases 
teòriques, diferents models  implementables, problemàtiques associades  i, per últim, 
els resultats d’un prototip hardware. 

 
2. Modulació Sigma‐Delta  

 
La modulació Sigma‐Delta es un mètode per codificar senyals analògiques de 

gran resolució en senyals de menor resolució digitals. El senyal digital variarà a una 
velocitat molt per sobre del senyal a codificar i aquest fet permet recuperar el senyal 
original  simplement  filtrant  el  codificat.  Típicament  el  senyal  Sigma‐delta  pot  ser 
representat amb un sol bit, el que permet amplificar‐lo fàcilment amb una tecnologia 
d’amplificador commutada. 

Una  de  les  aplicacions  més  típiques  és  l’amplificació  d’àudio  en  equips  de 
tamany reduït (MP3, telèfons mòbils, etc), ja que el modulador s’implementa amb un 
reduït nombre de components. Per tant el seu baix cost, baix consum i alta fidelitat el 
fa molt popular. 

 
2.1. Anàlisi teòric 

 
El modulador Sigma‐Delta genera un senyal polsant on la densitat de polsos es 

proporcional  a  l’amplitud  del  senyal  original.  Per  generar  el  senyal  sense  perdre 
informació del senyal original s’ha de treballar a una freqüència molt per sobre de la 
que es vol modular. Segons Nyquist són necessàries dos mostres per a cada cicle de 
senyal però per a tenir una bona resolució, un factor de 10 en el sobre mostreig és el 
recomanable. 

 

 
 

Esquema Modulador Sigma‐Delta 
 
Els moduladors Sigma‐Delta és basen en mesurar el pendent de l’integral d’un 

senyal. Suposant que mostregem molt per sobre de la freqüència màxima del senyal 
original,  es  pot  considerar  que  el  senyal  es  manté  constant  durant  un  període  del 
senyal modulat i per tant l’integral del senyal original és una rampa. Si questa rampa 
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es  compara  a  un  cert  nivell  de  senyal  cada  cop  que  aquesta  superi  el  llindar  es 
produirà un pols.  

 
Perquè aquest procés es pugui fer iteratiu, cal recuperar el nivell de l’integral, 

cosa que es fa a partir d’un pols de durada fixa que es resta al senyal original cada cop 
que l’integral sobrepassa el llindar. D’aquesta manera, d’un senyal constant es genera 
un senyal aproximadament triangular que cada cop que sobrepassa un llindar, genera 
un pols. Per il·lustrar el procés observem el següent diagrama temporal. 

 

 
Evolució Temporal dels Senyals en el Modulador. Veure números en la figura anterior. 

 
2.2. Implementació Electrònica 

 
A  continuació  es  presenta  l’esquemàtic  d’una  possible  implementació  del 

modulador, així com, l’evolució temporal dels diferents senyals en cada etapa. Com es 
pot observar el modulador es composa d’una part analògica i una digital. El nombre 
de  components  és  reduït  i  un  cop  vista  la  base  teòrica,  el  seu  funcionament  es 
fàcilment explicable. 

 
Esquema electrònic del Modulador. 
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Evolució temporal dels senyals en el Modulador (Implementació electrònica) 

 
Podem  observar  que  la  primera  etapa  formada  per  un  AO  en  configuració 

d’integrador  també  fa  de  sumador.  En  aquest  node  (c)  es  suma  un  senyal  DC 
referència durant l’activació del pols de sortida de la bàscula tipus D. En el node (c), 
per tant, tenim el senyal original més aquests polsos negatius. En el node (d) trobem 
el  senyal  integrat  que  com  veiem  és  decreixent  mentre  el  senyal  (b)  és  zero  i  es 
recupera quan (b) val –Vref. El pendent de la integral és proporcional a l’amplitud del 
senyal d’entrada. Un cop passem pel comparador aquest genera un senyal digital que 
és manté  a  ‘1’  un  temps  proporcional  a  l’amplitud  del  senyal  d’entrada.  Per  poder 
treballar digitalment amb ell, aquest es mostreja obtenint el senyal (d). Aquest senyal 
és  el  que  controla  la  recuperació  de  l’integral  així  com  genera,  a  partir  de  la  porta 
AND (o NAND), el senyal polsant de densitat de polsos proporcional a l’amplitud del 
senyal original. 

 
Com  veiem  aquest  circuit  té  diversos  paràmetres  a  especificar.  Primer  es 

necessari estudiar el senyal que es vol tractar per escollir una freqüència de treball i 
per especificar uns valors de C  i R al  circuit  integrador  tals que responguin a  tot el 
rang del senyal entrant. Així si el senyal a tractar és d’àudio el nostre sistema haurà 
de generar polsos (pel valor màxim d’amplitud) a una freqüència mínima de 200 kHz 
per  complir  amb  l’especificació de  sobremostreig.  Sabent  aquesta dada  ja  es poden 
especificar  els  valors  de  R  i  C.  Per  altra  banda  s’ha  d’especificar  quina  serà  la 
freqüència  del  clock,  que  per  assegurar  que  no  es  perd  informació,  com  a  mínim 
haurà de ser igual a la freqüència de treball de l’integrador.  
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Per altra banda també s’han d’escollir els diferents nivells de senyal per a cada 
etapa. Considerant que el senyal d’àudio variarà entre 0 i 1V hem de fixar quin serà el 
guany  del  llaç  per  tal  que  l’integral  recuperi  el  seu  nivell  en  el  pitjor  cas  (màxima 
amplitud del senyal d’entrada). Per  tant si el  senyal d’entrada  té un volt d’amplitud 
màxima  el  pols  que  apareixerà  al  llaç  haurà  de  ser  de  ‐1V.  Per  altra  banda  s’han 
d’adaptar els nivells de sortida del comparador i de sortida de la bascula pel correcte 
funcionament entre la part digital i l’analògica.  

 
El  circuit  integrador  es  també  negador  i  per  tant  per  a  tensions  d’entrada 

positives  es  generen  rampes  de  pendent  decreixent.  El  senyal  partirà  d’un  estat 
positiu i decreixerà fins a ‘0’ on es genera el pols que recupera el senyal (pols negatiu 
que  integrant  dona  una  rampa  en  sentit  ascendent).  Per  tant  el  llindar  del 
comparador és ‘0’. 

 
2.3. Disseny Final  

 
Després d’analitzar el funcionament d’un circuit bàsic es presenta la proposta 

d’implementació basada en un circuit Analògic i una FPGA. El circuit analògic queda 
descrit a continuació: 

 

 
Esquema electrònic part analògica del Modulador. 

 
A continuació es presenta la part digital implementada en la FPGA: 
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Esquema electrònic part digital del Modulador. 

 
El circuit està pensat per treballar a una freqüència de 400 kHz (20 cops per 

sobre de la màxima freqüència del senyal a modular). Per tant l’integrador té valors 
de R i C tals que la seva constant de temps: 

 

𝑓𝑐 =
1

𝑅 ∗ 𝐶 =
1

5 𝑘Ω ∗ 500 𝑝𝐹 = 400 𝑘𝐻𝑧  

Com ja s’ha mencionat l’integrador també fa de sumador i es per això que R = 
R1 = R2. 

 
El senyal d’àudio es suposa que haurà d’estar dintre del rang 0 ‐ 1V i els nivells 

digitals són de 3,3V. Per tant el llaç es dissenya per tenir el següent guany: 
 

3,3𝑉 ∗ 𝐺 = −1𝑉, 𝐺 = −
1
3,3 = −0,303 

Sabent que el guany d’un amplifcador inversor és: 
 

𝑉𝑜 = −
𝑅𝑝1
𝑅3 𝑉𝑖, 𝐺 =  −

100Ω
330Ω = −0,303  

 
Per poder tenir un marge d’ajust s’ha inclòs el potenciòmetre. 
 
Pel  que  fa  a  la  part  digital,  es  tracta  d’un  disseny  síncron  on  s’utilitza  una 

bascula  tipus  D  amb  un  senyal  d’Enable  que  té  una  freqüència  de  400  kHz.  A 
continuació  el  senyal  generat  per  la  bàscula  opera  amb  un  senyal  quadrat  de 
freqüència 400 kHz. Com la FPGA té un clk mínim de 2,5 MHz s’ha hagut de generar el 
senyal Enable i el senyal quadrat a partir del comptador de 3 bits. Tot el sistema té un 
Reset general que es pot activar per un  botó extern propi de la FPGA. 

 
A  continuació  es  poden  veure  les  captures  d’oscil·loscopi  dels  senyals  en  el 

sistema  funcionant.  Per  a  l’experiment  de  la  primera  figura  s’ha  inclòs  un  filtre 
analògic que ens permet recuperar el senyal original. Per tant veiem el senyal original 
(blau), el senyal modulat (rosa) i el senyal demodulat (groc). 
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En aquesta última imatge es poden observar les diferents parts del circuit, de 
dreta  a  esquerra  (sentit  del  senyal):  FPGA  i  Circuit  analògic  del Modulador,  Buffer 
(per aïllar FPGA del Filtre) i Filtre Pas Baix amb freqüència de tall a 20 kHz. 

 
En  la  següent  figura es mostren  tres senyals pròpies de  la part analògica del 

circuit, que són el senyal original (groc), el senyal a la sortida del integrador (blau), la 
sortida del comparador (rosa) i per últim el senyal digital sigma‐delta. 
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Per  últim  es  mostren  els  senyals  que  estan  involucrats  en  l’integració  i 
generació dels polsos, s’observa en primer lloc el senyal d’entrada original (groc), en 
segon  lloc  el  senyal  d’entrada  a  l’integrador  (verd)  que  és  resultat  de  la  resta  del 
senyal  original  menys  els  polsos  provinents  de  la  bàscula  D  passats  pel  llaç,  a 
continuació  el  senyal  a  la  sortida  de  l’integrador  (blau)  i  per  últim  el  senyal  a  la 
sortida del comparador. 

 

 
 

 
3. Conclusió 

 
El    mètode  clàssic  de  modulació  d’àudio  per  topologies  d’amplificadors 

commutats  és  el  PWM.  En  ambdós  casos  es  genera  un  senyal  polsant  que 
representa l’amplitud del senyal analògic que es vol tractar. El major benefici de la 
modulació  sigma delta  front el PWM és  la  seva característica de  rebuig al  soroll 
(noise  shaping) que redueix el soroll de quantificació. 

 
El  principi  del  noise‐shaping  es  pot  il·lustrar  a  partir  d’un  model  en  el 

domini de Laplace del modulador com el que es pot observar a la següent figura. 
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El node sumador a la dreta de l’integrador representa el comparador. Es en 
aquest  punt  on  és  produeix  el  mostreig  i  on  apareix  el  soroll  de  quantització 
contemplat  en  el  model.  La  funció  de  transferència  senyal  a  soroll  (S/N)  de  la 
figura  il·lustra  com  el  fet  que  l’integrador  treballi  sobre  l’error  entre  el  senyal 
mostrejat i el senyal d’entrada, té un efecte de filtre pas baix per a el senyal i filtre 
passa‐alt  per  al  soroll.  En  altres  paraules,  el  senyal  d’entrada  no  pateix  canvis 
dintre del rang del  filtre però el modulador desplaça el soroll a  freqüències més 
altes. A grans trets el sobremostreig comporta una expansió del soroll en una gran 
banda i per tant la densitat de soroll en la banda d’interès es redueix notablement. 

 
Per  altra  banda  els  moduladors  Sigma‐Delta  solen  tenir  problemes 

d’estabilitat. Si a l’entrada del modulador apareix un nivell massa alt de senyal el 
modulador  entra  en  inestabilitat  i  es  limita  l’eficiència  de  l’amplificador  sencer. 
Nivells  alts d’amplitud queden  representats per a  grans densitats de polsos que 
acaben sent commutacions en el transistors i, per tant, pèrdues per commutació. 

 
Per últim el fet de generar un senyal de dos nivells comporta un processat 

posterior del senyal modulat per a atacar els diversos transistors del amplificador 
multi‐nivell. Aquest processat, possiblement digital, té un retard intrínsec així com 
una  distorsió  del  senyal.  Finalment  els  avantatges  del  noise‐shaping  es  veuen 
compensats pel processat.   
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