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Resum del Projecte. 

Durant els darrers anys la generació eòlica ha experimentat una gran expansió a causa 

de la preocupació pel canvi climàtic, l’efecte hivernacle provocat per la contaminació 

atmosfèrica i la presumptuosa escassetat del recursos fòssils.  

Dins d’aquest context, s’han augmentat els esforços de recerca sobre nous generadors 

eòlics, tipologies de convertidors de potència i controls associats aquests. Gran part 

d’aquests recursos dedicats a la innovació han estat destinats als equips de gran potència 

(>100 kW), deixant en segon pla els equips de menor potència orientats principalment 

aplicacions aïllades de la xarxa elèctrica. Malgrat això, aquesta classe d’equips són de gran 

importància en el camps de l’electrificació rural o aïllada. 

En aquest context, el present projecte final de carrera pretén contribuir en l’estudi i 

desenvolupament dels sistemes elèctrics de microaerogeneració aïllades de la xarxa 

elèctrica. S'ha dissenyat un convertidor AD/DC per aquest tipus d’aplicacions, capaç de 

extreure la màxima potència de la turbina eòlica. Això es possible gràcies a un sistema de 

cerca de màxima potencia basat en la observació i pertorbació, que no requereix la 

parametrització la turbina eòlica com sol ser habitual. Aquest procés comporta un temps i un 

cost no justificables en les aplicacions de baixa potencia.  

A fi de validar el convertidor i el sistema de cerca de màxima potencia, en el present 

projecte també s'ha dissenyat i implementat una plataforma experimental capaç d’emular 

condicions reals de treball d’un sistema eòlic.    

Inicialment en el capítol 2, es realitza l’estudi de l'estat de l’art dels principals sistemes 

elèctrics de les aplicacions eòliques aïllades de baixa potència. Es plantegen un conjunt de 

necessitats i requisits del sistema elèctric, així com una proposta de convertidor de potència. 

Una vegada realitzada la proposta del convertidor és procedeix al disseny d’aquest en el 

capítol 3. Primer s’escull la tipologia de convertidor AD/DC, que consta d’una etapa de 

rectificació trifàsica amb un pont de díodes, un convertidor buck-boost i un filtre de corrent a 

la sortida de bateries. A continuació, s’estableixen uns criteris de disseny i es dimensionen 

els components del convertidor.  

Tot seguit al capítol 4, es desenvolupa un model amitjanat de petita senyal del convertidor 

i s’obtenen les funcions de transferències necessàries per dissenyar el control escollit. 
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El control del convertidor es realitza mitjançant un algoritme MPPT “Perturbe & Observe” 

de pas fix seguit de dos controladors PI nidats. Aquest control permet treballar en el punt de 

màxima potència mitjançant la tensió rectificada i alhora evita canvis sobtats en el corrent de 

sortida. 

Una vegada validat el control i el disseny del convertidor a través de simulacions, al 

capítol 5 s’implementa una plataforma experimental per tal de sotmetre el prototip a diferents 

proves. Dins aquest, s’hi ha desenvolupat un emulador de turbines eòliques. Capaç de 

genera un entorn de treball real pel sistema eòlic de la plataforma (Generador, convertidor 

AD/DC i bateries). 

Finalment, extreuen les conclusions sobre la proposta realitzada i el disseny realitzat, 

capítol 6. El convertidor compleix amb les amb els objectius del projecte. El sistema treballa 

en el punt de màxima potència i la plataforma és capaç d’emular el funcionament del a 

turbina eòlica.  

No obstant, per millorar-ne el rendiment i desenvolupar un seguit de millores es citen un 

conjunt de línies futures de treball a l’apartat 7.  
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Resumen del Proyecto 

Durante los últimos años la generación eólica ha experimentado una gran expansión 

debido a la preocupación por el cambio climático, el efecto invernadero provocado por la 

contaminación atmosférica y la presuntuosa escasez de los recursos fósiles. 

Dentro de este contexto, se han aumentado los esfuerzos de investigación sobre nuevos 

generadores eólicos, tipologías de convertidores de potencia y controles asociados estos. 

Gran parte de estos recursos dedicados a la innovación han sido destinados a los equipos 

de gran potencia (>100 kW), dejando en segundo plano los equipos de menor potencia 

orientados principalmente aplicaciones aisladas de la red eléctrica. Sin embargo, esta clase 

de equipos son de gran importancia en los campos de la electrificación rural o aislada. 

En este contexto, el presente proyecto final de carrera pretende contribuir en el estudio y 

desarrollo de los sistemas eléctricos de microaerogeneración aisladas de la red eléctrica. Se 

ha diseñado un convertidor AD/DC para este tipo de aplicaciones, capaz de extraer la 

máxima potencia de la turbina eólica. Esto es posible gracias a un sistema de búsqueda de 

máxima potencia basado en la observación y perturbación, que no requiere la 

caracterización de la turbina eólica como suele ser habitual. Este proceso conlleva un 

tiempo y un coste no justificables en las aplicaciones de baja potencia. 

A fin de validar el convertidor y el sistema de búsqueda de máxima potencia, en el 

presente proyecto también se ha diseñado e implementado una plataforma experimental 

capaz de emular condiciones reales de trabajo de un sistema eólico. 

Inicialmente en el capítulo 3, se realiza el estudio del estado del arte de los principales 

sistemas eléctricos de las aplicaciones eólicas aisladas de baja potencia. Se plantean un 

conjunto de necesidades y requisitos del sistema eléctrico, así como una propuesta de 

convertidor de potencia. 

Una vez realizada la propuesta de convertidor se procede al diseño de éste en el capítulo 

4. Primero se escoge la tipología de convertidor AD/DC, que consta de una etapa de 

rectificación trifásica con un puente de diodos, un convertidor buck-boost y un filtro de 

corriente a la salida de baterías. Consecutivamente, se establecen unos criterios de diseño y 

se dimensionan los componentes del convertidor. 
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A continuación en el capítulo 5, se desarrolla un modelo promediado de pequeña señal 

del convertidor y se obtienen las funciones de transferencias necesarias para diseñar el 

control escogido. 

El control del convertidor se realiza mediante un algoritmo MPPT "Perturbe & Observe" 

de paso fijo seguido de dos controladores PI en serie. Este control permite trabajar en el 

punto de máxima potencia mediante la tensión rectificada y al mismo tiempo evita cambios 

repentinos en la corriente de salida. 

Una vez validado el control y el diseño del convertidor a través de simulaciones, el 

capítulo 6 se implementa una plataforma experimental para someter el prototipo a diferentes 

pruebas. Dentro de este, se ha desarrollado un emulador de turbinas eólicas. Capaz de 

genera un entorno de trabajo real por el sistema eólico de la plataforma (Generador, 

convertidor AD/DC y baterías). 

Finalmente, se plantean las conclusiones sobre la propuesta realizada y el diseño 

realizado, capítulo 7. El convertidor cumple con las con los objetivos del proyecto. El sistema 

trabaja en el punto de máxima potencia y la plataforma es capaz de emular el 

funcionamiento de la turbina eólica. 

Sin embargo, para mejorar su rendimiento y desarrollar una serie de mejoras se citan un 

conjunto de líneas futuras de trabajo en el capítulo 8.  
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Abstract 

During last years, wind generation has experienced a great expansion due to concern 

about climate change, the greenhouse effect caused by air pollution and scarcity of fossil 

resources. 

In this context, research efforts on new wind generators have increased new power 

converters topologies and its control strategies. Much of these resources done by innovation 

centers are focused on high-power (>100 kW), leaving to a second place lower power 

applications mainly applied in isolated applications. However, these kinds of systems are 

really important considering a rural or isolated electrification framework. 

The present master’s project aims to contribute the study and development of electrical 

systems for micro-wind generation in off-grid systems. It has been designed an AC/DC 

converter with the capability of extracting the maximum power of the wind turbine. This is 

possible thanks to a maximum power point system based on disturbance based on perturb 

and observe algorithm, which does not require parameterization of the wind turbine, as 

usual. This last alternative involves a time and cost spending which is not justifiable in low 

power applications. 

In order to validate the converter and maximum power point search system, the present 

project has designed and implemented an experimental platform able of emulating real 

operation conditions of a wind system, too. 

In Chapter 3, it’s done the study of the state of art about the more relevant electrical 

systems of isolated low power wind applications.  It has been fixed a group of needs and 

requirements of the electrical system, as well as a proposed power converter structure. 

Once the converter is proposed, Chapter 4 details its design considerations. First, the 

topology of Ac/DC converter is selected the chosen alternative consists in a three-phases 

rectifier diode bridge, a buck-boost converter and a current output filter for batteries. Then, 

has been chosen the design criteria and the components of the converter have been 

dimensioned. 

Then Chapter 5 develops a small-signal average model of the power converter getting the 

transfer functions necessary for control design. 
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The control of the converter is managed by a "Observe & Perturbe" MPPT algorithm with 

fixed step followed by two cascaded PI controllers. This control allows working in a maximum 

power point with rectified voltage changes avoiding sudden changes in battery current. 

Once validated the control and the design of the converter through simulations, it has 

been implemented on an experimental platform for verify the prototype under various test 

proposed in Chapter 6. It has been also developed a wind turbine emulator able of 

generating a real operation environment by the wind system platform (Generator, AC/DC 

converter and batteries). 

Finally, Chapter 7 ends the work with some conclusions on the developed prototype and 

its design. This chapter allows extracting that the converter meets the aforementioned 

objectives. The system works on the maximum power point and the platform is able to 

emulate the operation of a wind turbine. 

Chapter 8 details some future work ideas to improve the current performance. 
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1. Introducció 

L’energia elèctrica suposa un dret essencial pel desenvolupament i la qualitat de vida dins 

la societat actual. Funcions bàsiques com la llum, les comunicacions i sovint la climatització 

a les cases o edificis estan lligades a la generació elèctrica.   

Al llarg de l’última dècada la quantitat de la població mundial sense accés a l’energia 

electricitat pràcticament no ha minvat malgrat el fort desenvolupament tecnològic actual. El 

2008, l’Agència Internacional de l’Energia IEA xifrava en 1,5 milers de milions de persones 

en el món (22% de la població mundial) que no poden disposar d’energia electricitat [1]. Dos 

anys més tard, l’Aliança per l’Electrificació Rural ARE informa que la xifra es manté a 1,4 

bilions [2]. Tot i els esforços per destinats per els organismes internacionals, la millora any a 

any està molt lluny d'aconseguir els objectius marcats pels mateixos. Tanmateix, tampoc es 

preveuen grans canvi politics o econòmics que afavoreixin el sector de l’electrificació rural. 

 Principalment, la gran part d’aquesta mancança a l’accés d’electricitat es dona en els 

països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament. No obstant, també existeix una 

sector considerable d’usuaris en els països industrialitzats que requereixen de consum 

elèctric fora de la xarxa elèctrica. En molts d’aquests casos, fer arribar la xarxa elèctrica a la 

zona sense electrificació és inviable per qüestions geogràfiques o simplement suposa costos 

molt elevats o innecessaris, com poden ser el cas d’estacions meteorològiques, sistemes 

d’iluminació o comunicacions, etcètera.  

En aquest sentit, les energies renovables juguen un paper molt important en 

l’electrificació rural o aïllada de la xarxa. Aquest tipus d’energia no requereix de combustible 

o matèria primera per la seva generació. Ni produeix emissions contaminants a l’atmosfera. 

Característiques ideals per les aplicacions aïllades. 

Dins aquest context, l’energia eòlica és una opció molt utilitzada en aquest tipus 

d’aplicacions. Ja sigui de forma independent o combinada amb altres energies renovables, 

com per exemple amb  l’energia fotovoltaica.   

La documentació escrita dels sistemes elèctrics i equips d’electrònica de potència 

utilitzant en l’energia eòlica és molt extensa. No obstant, gran part dels esforços realitzats en 

el desenvolupant i investigació de les tecnologies eòliques en els darrers anys s’han destinat 

a les aplicacions de gran potència que donen suport a la xarxa elèctrica i les noves xarxes 

intel·ligents.    
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El present projecte pretén contribuir en l’estudi, investigació i desenvolupament de 

l’energia eòlica de baixa potència destinada aplicacions aïllades de la xarxa. Realitzant un 

anàlisis del sistemes utilitzats en microeòlica i dissenyant un prototip de convertidor de 

potència que maximitzi l’energia extreta de les turbines eòliques i l’emmagatzemi per tal de 

suplir les necessitats energètiques de l’usuari. 

1.1 Context del projecte 

El Centre de Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionament (CITCEA), el 

Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) i Grup de Investigació en Cooperació pel 

Desenvolupament Humà (GRECDH) de la Universitat Politècnica de Catalunya han donat 

suport a diferents programes d’electrificació rural conjuntament amb la ONG Enginyers 

sense Fronteres. Un exemple són els projectes duts a terme a Perú amb la ONG Practical 

Action que s’inicià amb el programa “Programa Andino de Electrificación Rural y Acceso a 

las energías renovables” l’any 2003. 

Al llarg d’aquests anys, s’han instal·lat diferents sistemes de microaerogeneració a 

comunitats andines del Perú, on no arriba la xarxa elèctrica. Els resultats obtinguts en 

aquest projecte són positius però sorgeix la necessitat de millora el sistema elèctric i de 

gestió de l’energia, per tal d’augmentar l’eficiència energètica i reduir els costos d’aquests 

sistemes.  

Entre el conjunt de millores figura el disseny d’un convertidor de potencia capaç 

d’extreure la màxima potència a qualsevol microaerogenerador de la mateixa potència 

(100 W) i la millora del procés de càrrega de les bateries. En la majoria del casos el sistema 

elèctric únicament disposa d’un rectificador de díodes que realitza aquesta funció. La 

intal·lació d’un convertidor de potència milloraria el funcionament del sistema de generació i 

permetria allargar la vida de les bateries.   

1.2 Objectius 

El present projecte es planteja un conjunt de fites i objectius per tal d’assolir la millora 

plantejada en l’apartat 1.1. Aquests es detallen a continuació: 

 Estudiar de les tipologies bàsiques de sistemes elèctrics i convertidors utilitzats en 

el sistemes de microaerogeneradors aïllats de la xarxa. 
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 Proposar d’un sistema elèctric i un convertidor de potència adients per aquest 

tipus d’aplicacions aïllades que incorporen un sistema d’emmagatzematge de 

l’energia. 

 Dissenyar i implementar d’un prototip funcional de convertidor AC/DC. 

 Utilització d’una tipologia hardware del convertidor senzilla i de baix cost. 

 Implementació d’un control per extreure la màxima potència de la turbina eòlica 

que utilitzi el sistema de microaerogeneració de 100W. 

 Implementació d’una plataforma de proves capaç de validar el sistema elèctric 

sota condicions reals de treball, prioritzant el mínim de recursos i instal·lacions 

possibles.  
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2. Anàlisi del convertidor per 

microaerogeneració 

La generació eòlica aprofita la captació de l’energia cinètica a través d’una turbina de vent 

per transformar-la i donar múltiples funcions segons l’aplicació. Actualment, aquests 

sistemes son àmpliament emprats en la gernació d’electricitat. La majoria d’aplicacions 

eòliques estan destinades a centrals gran potencia que aporten energia a la xarxa o de  

sistemes aïllats de la xarxa de poca potència. 

 En aquest capítol, es fa una breu introducció a aquests sistemes. S’expliquen les parts 

principals d’aquests sistemes, fent èmfasis als sistemes de microaerogeneració, objecte del 

present estudi.  

Així mateix, s’explica més profundament els sistemes elèctrics que utilitzen i és fa un breu 

resum de les diferents tècniques de control d’aquest aerogeneradors per tal d’obtenir la 

màxima potencia.  

La finalitat d’aquest apartat és definir un conjunt de especificacions funcionals que 

serveixin de base per el disseny i construcció del convertidor amb cerca de màxima 

potencia, objecte d’estudi en aquest projecte final de carrera. 

A l’apartat 2.1 es fa una petita descripció i classificació dels sistemes microaerogeneració. 

Tot seguit, es detalla més profundament els sistemes eòlics amb generació elèctrica.  

A l’apartat 2.2 s’explica l’aerogenerador, desglossant totes les seves parts i explicant el 

funcionament de la seva part més important, la turbina eòlica. 

El sistema elèctric que es connecta en borns de l’aerogenerador s’explica a llarg de 

l’apartat 2.3. Fent referència a diferents sistemes que es poden trobar en la 

microaerogeneració i les etapes que els conformen. Donant especial èmfasi al convertidor 

AC/DC necessari per la connexió d’un sistema de bateries. També es fa una introducció als 

controls de cerca de màxima potència utilitzant per aquests tipus de convertidors. 

Finalment, a l’apartat 2.4 es proposa d’estructura pel sistema elèctric i es recullen les 

línies i especificacions principals pel disseny d’un convertidor destinat aquest tipus 

d’aplicacions. Motiu en que es basa l’estudi , disseny i  implementació d’aquest projecte.     
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2.1 Introducció als sistemes de microaerogeneració 

Existeixen una gran diversitat de sistemes eòlics implementats arreu del món. Segons 

l’aplicació i la seva finalitat el sistema pot variar molt, des de aplicacions de bombeig d’aigua 

per regadiu a plantes eòliques que realitzen aportacions energètiques a la xarxa elèctrica en 

hores pic de consum. La majoria d’instal·lacions actuals estan destinades a la producció 

d’energia elèctrica o utilitzen aquesta en algun punt del sistema. Una primera aproximació 

per descriure de forma genèrica els blocs que conformen un sistema eòlic destinant 

aplicacions elèctriques és el que es mostra a la Figura  2.1.  

VENT
Sistema 

elèctric

Càrregues 

elèctriques

Flux d’energia

Aerogenerador
 

Figura  2.1 Esquema de blocs genèric per un sistema eòlic 

En un sistema eòlic es poden diferenciar tres grans blocs:  

 L’aerogenerador: Capta la energia cinètica del vent i la transforma energia 

elèctrica. 

 Sistema elèctric: Transforma i gestiona l’energia elèctrica per tal d’alimentar 

correctament les càrregues. 

 Càrregues elèctriques: Dispositius o equips finals que utilitzen l’energia elèctrica 

per realitzar una funció que forma par de la finalitat de l’aplicació. Alguns 

exemples de càrregues elèctriques podrien ser: dispositius d’electrònica de 

consum, motors, bateries, la xarxa elèctrica, etcètera. 

Es poden diferenciar dos grans grups de sistemes eòlics de generació elèctrica: els 

sistemes aïllats i els connectats a la xarxa elèctrica.  

Els sistemes connectats a xarxa injecten de forma contínua i controlada tota o part de la 

energia generada a la xarxa de distribució elèctrica. D’altre banda, els sistemes aïllats 

treballen de forma independent. Solen estar situats en llocs allunyats on no arriba la xarxa 

elèctrica i  la seva potència no supera els pocs kilowatts (residencies particulars, estacions 

meteorològiques, il·luminacions, bombeig d’aigua,etc.). L’energia pot ser emmagatzemada 

en bateries i/o consumida instantàniament. 
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Una altre manera de classificar els sistemes eòlics és segons la potència dels 

aerogeneradors instal·lats. L’IDAE “Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía” 

juntament amb el ministeri d’indústria espanyol, estableix una classificació dels 

aerogeneradors d’eix horitzontal per la producció d’energia elèctrica segons la potència 

generada i el radi escombrat pels àleps, Taula 2.1 [3].  

Graduació Potència (kW) Radi (m) 

Molt baixa 
(Microaerogeneradors) 

<1 <1 

Molt baixa 
(Miniaerogeneradors) 

1-10 1-3 

Baixa 10-100 3-9 

Mitja 100-1000 9-27 

Alta 1000-10000 27-81 

Molt alta 10000 >81 
Taula 2.1 Graduació d’aerogeneradors segons la potència 

 El present projecte centra el seu estudi en aplicacions aïllades de baixa potència, on 

s’utilitzen principalment microaerogeneradors síncrons d’imants permanents.  

Aquesta classe de màquines elèctriques són les més extenses en aplicacions de 

microeòlica. La proporcionalitat entre la freqüència de la tensió de sortida i el gir del 

generador és un propietat molt utilitzada pel control d’aquests sistemes [4][5]. En els 

següents apartats es dona per suposada la referència exclusiva a aquests tipus de sistemes 

eòlics.    

2.2 L’aerogenerador 

Un aerogenerador eòlic és la màquina mecànico-elèctrica capaç de absorbir l’energia 

cinètica del vent i transformar-la en electricitat. Els components bàsics que constitueixen un 

microaerogenerador eòlic són [7]: 

 El rotor: Dissenyat per transformar l’energia del vent en energia mecànica de 

moviment rotatiu d’un eix. Constituïda per un conjunt àleps o pales i la boixa (unió 

dels àleps amb l’eix de rotació acoblat directament amb el generador o a través de 

engranatges).  

 El generador: Màquina elèctrica que converteix l’energia mecànica de rotació de 

l’eix en energia elèctrica. Existeixen diferents classes de generadors: de corrent 

continu, síncrons, asíncrons, d’imants permanents, d’inducció,etcètera. 
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 La cua: La seva principal funció és orientar frontalment la turbina amb la direcció 

del vent. Per això sol tenir forma d’aleta i es disposa a la part posterior de la 

turbina per no pertorbar el flux entrant d’aire.  

 La torre: Suport de la turbina que permet elevar aquest conjunt a l’altura suficient 

per la òptima generació d’electricitat.  

La Figura  2.2 mostra gràficament la disposició dels components d’una turbina de baixa 

potència anteriorment explicats. 

 

Figura  2.2 Components d’un aerogenerador de baixa potència [7]. 

La potència absorbida per la turbina ve donada per ( 2.1 ) [5]. 

   
 

 
                   ( 2.1 ) 

On      és la potència mecànica de la turbina (Watts). 

     és la densitat de l’aire (típicament de 1,25 Kg/m3). 

     és el coeficient de potència de la turbina, també anomenat factor de Betz. 

    és el radi d’abast dels àleps de la turbina (m). 

    és la velocitat del vent (m/s). 

Tal com s’observa en la’equació ( 2.1 ), per un vent donat, la majoria de variables que 

intervenen en l’equació són constants a excepció del coeficient de potència Cp.  

Aquest coeficient relaciona els paràmetres constructius i aerodinàmics de la turbina amb 

les condicions de treball en que està sotmesa, es a dir la velocitat de rotació de la turbina ω, 

la velocitat del vent v i l’angle d’orientació dels àleps respecte la direcció del vent β. El seu 

valor s’obté mitjançant proves experimentals en túnels de vent o models aerodinàmics de la 

turbina. Es pot donar de forma tabulada per alguns models concrets de turbines o expressat 

mitjançant una aproximació analítica [6].  
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El “tip speed ratio” λ o (TSR) és un paràmetre que relaciona les velocitats de vent v i la 

rotació del eix ω, com es veu a l’equació ( 2.2 ). El coeficient Cp es pot expressar com una 

funció analítica de λ i β, ja que els paràmetres constructius i aerodinàmics són fixes per a 

cada turbina. 

  
   

 
 ( 2.2 ) 

On    és el paràmetre “tip speed ratio” (TSR). 

   és la velocitat de rotació de la turbina (rad/s).  

Si la turbina permet l’orientació dels àleps respecte la direcció del vent, existeix una corba 

Cp(λ) diferent per cadascun d’aquests angles β. Els perfils d’aquestes corbes són similars als 

d’una paràbola invertida, on existeix un únic màxim absolut i relatiu. És aquí on el tip speed 

ratio és òptim, λopt. El valor màxim de Cp de tot el conjunt de corbes s’obté en el màxim de la 

corba on angle β és nul (vent perpendicular a la pala), veure la Figura  2.3. 

 

Figura  2.3 Coeficient de potència respecte el "tip speed ratio" a diferents angles β[7]. 

No obstant, els aerogeneradors de baixa potència solen tenir els àleps fixats a la boixa i 

per  tant l'angle β és constant. En aquestes condicions, la corba del coeficient de potència és 

única i només depèn del tip speed ratio, Cp(λ). Només en aerogeneradors de gran potencia 

de potències s’utilitza el gir de la orientació dels àleps com a sistema de frenat de seguretat.  

Així doncs, per un angle β i unes dimensions de la turbina fixes, la potència Pm depèn 

únicament del coeficient de potència Cp i la velocitat del vent v, tal com es mostra a l’equació 

( 2.1 ). Si Cp varia segons el tip speed ratio λ i aquest es defineix a l’equació ( 2.2 ) com un 
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quocient de velocitats ω i v, la potència de la turbina Pm és pot expressar en funció de v i ω, 

veure  Figura  2.4. 

 

Figura  2.4 Potència de la turbina respecte el vent i velocitat de rotació [5]. 

Cada velocitat de vent dona lloc a una corba Pm(ω). Es forma un conjunt de corbes de 

potències creixents a mesura que el vent és més intens. Alhora l’augment de vent desplaça 

el punt de màxim potència a velocitats de rotació majors.  

Si unim aquests punts de màxima potència obtenim la corba òptima de funcionament de 

la turbina, veure Figura  2.4. Tots els punts d’aquesta corba tenen els valors òptims λopt que 

pertanyen a cadascuna de les velocitats de vent. 

Tenint en compte el perfil de la potència generada per una turbina eòlica, l’extracció de la 

màxima potència es realitza quan aquesta treballa al valor òptim del tip speed ratio λopt. 

Donat que el vent presenta un caràcter turbulent, el treball a λopt serà possible amb un 

control de la velocitat de rotació ω.  

Per tant, els sistemes eòlics han de ser capaços de controlar la velocitat de gir per tal 

d’extreure la màxima potència disponible a la turbina. Es necessita un sistema que controli la 

velocitat de rotació de la turbina i que pugui gestionar l’energia elèctrica produïda pel 

generador. 
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2.3 El sistema elèctric  

La energia mecànica es converteix a energia elèctrica gràcies a l’acoblament de la 

màquina elèctrica amb la turbina. Aquesta energia elèctrica en la majoria de casos necessita 

un conjunt de etapes de transformació prèvies, abans de poder connectar les càrregues 

elèctriques que es desitgen alimentar.  A la Figura  2.5. es poden observar els dos principals 

sistemes elèctrics que existeixen en les aplicacions aïllades amb microaerogeneradors.  

La Figura  2.5.a mostra un sistema elèctric on es connecta directament a les fase del 

aerogenerador un conjunt de càrregues AC. L’alimentació té una tensió variable en amplitud 

i freqüència segons la generació aportada per l’aerogenerador. El consum de l’energia 

generada és instantània, no requereix de cap etapa de transformació i no garanteix una 

continuïtat ni una regularitat funcional de l’aplicació. Tampoc existeix cap control de la 

velocitat de rotació. Les aplicacions clàssiques per aquests sistemes són el bombeig o 

l’escalfament d’aigua. 

En la Figura  2.5.b es pot observar una diferencia important amb el sistema elèctric 

anterior. L’energia es emmagatzemada en un conjunt de bateries.  

Gran part dels aparells electrodomèstics i de l’electrònica de consum requereixen una 

alimentació a tensió i/o freqüència en uns rangs determinats. Tenint en compte que aquests 

dos paràmetres varien a la sortida dels microaerogeneradors, cal una etapa de 

transformació intermèdia, capaç de regular-ne la tensió i la freqüència. Aquesta adequació 

del senyal de tensió/freqüència es fa mitjançant convertidors de potència.  

El convertidor de potència de la Figura  2.5.b permet transformar l’energia alterna a 

continua, adequant-ne  l’emmagatzematge a bateries. El consum de les càrregues DC i dels 

onduladors a la seva sortida pot ser subministrat per les bateries i/o directament pel propi 

convertidor. La incorporació d’un ondulador permet a l’usuari connectar càrregues AC, com 

és el cas de la majoria de l’electrònica de consum actual.   

Si les bateries estan carregades completament i el consum és inferior a l’energia 

provinent del aerogenerador, l’energia excedent és cremada mitjançant resistències de 

dissipació. En alguns casos aquest excedent són destinats a aportacions energètiques 

suplementàries, com podria ser l’escalfament d’aigua.    

El sistema elèctric de la Figura  2.5.b, permet tan el consum de càrregues contínues com 

d’alternes. A més, l’usuari pot disposar d’electricitat independentment de la generació 

produïda pel aerogenerador, sempre i quan les bateries no estiguin descarregades.  
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Figura  2.5 Estructures bàsiques per sistemes elèctrics aïllats. 

L’aplicació estudiada en el present projecte utilitza un sistema de bateries com a font 

d’emmagatzematge. Tal com s’explicava en els paràgrafs anteriors, per connectar les 

bateries a un aerogenerador es necessita un convertidor AC/DC.  

En l’apartat 2.2 s'introdueix la necessitat de controlar la velocitat de rotació de 

l’aerogenerador per tal d'obtenir el màxim de potencia de la turbina per un vent donat. 

Aquest control es possible realitzar-lo des del sistema elèctric gracies al convertidor de 

potència, que permet consumir més o menys corrent i conseqüentment frenar o accelerar 

l’aerogenerador. En el següent apartat s’introdueixen les principals funcions d’aquest 

convertidor, així com els principals algoritmes de control de velocitat de rotació.   

2.3.1 Convertidor AD/DC 

El convertidor AC/DC de la Figura  2.5.b ha de realitzar dues funcions bàsiques per 

garantir una  connexió segura de les bateries i la el bon funcionament del sistema.  

Primer, ha de ser capaç de rectificar l’energia alterna de les tres fases de l’aerogenerador 

i obtenir a la sortida una tensió continua. Després ha d’incorporar un control capaç de 
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derivar l’energia excedent cap a unes resistències de dissipació, quan les bateries estiguin 

carregades i no es consumeixi tota l’energia generada. Si no es derives l’energia excedent, 

es podria provocar una sobrecàrrega de les bateries i/o una acceleració indesitjada de 

l’aerogenerador. La implementació d’aquest convertidor AC/DC només requereix una etapa 

de rectificació i un interruptor controlat. No obstant, no es pot assegurar el treball a màxima 

potència ni el compliment del perfil de càrrega de les bateries.  

La majoria de convertidors de potència orientats a aplicacions eòliques de baixa potència 

solen incorporar més funcionalitats, com el treball a màxima potència i/o el compliment d’un 

perfil de càrrega per les bateries. Com són els exemples comercials que ofereixen els 

fabricants: Xantrex, Rich electric, Schams Electronic, Marlec, etcètera.  

A l’apartat 2.3.2 es fa una breu introducció als diferents controls de velocitats de rotació 

que permeten la màxima extracció de potencia. Aquestes constitueixen una part fonamental 

dels sistemes eòlics actuals, tan els connectats a xarxa com els aïllats. 

Finalment, aquest capítol conclou amb un resum de les especificacions funcionals a 

assolir pel disseny del convertidor de potència proposat per l’aplicació estudiada, veure 

l’apartat 2.4.  

2.3.2 Sistemes de MPPT 

Les tècniques MPPT, “Maximum Power Point Tranking”,  consisteixen en algoritmes de 

control que cerquen el punt de treball a màxima potència de l‘aerogenerador, λ=λopt. Els 

mètodes utilitzats per ajustar-se a la corba òptima de potència són molt nombrosos. La 

diversitat d’algoritmes que s’implementen solen ser comuns amb altres fonts d’energies 

renovables, com és el cas de l’energia fotovoltaica.  

Tal com s’ha comentat en apartats anteriors la base dels controls MPPT eòlics és el 

control de la velocitat de rotació a l’eix ω, així aconseguir el treball dins la corba òptima λopt. 

Les diferents fonts [4] [8] [9], diferencien en dos grans grups de sistemes de MPPT 

utilitzats en l’energia eòlica. Els mètodes que fan us del coneixement del paràmetres 

constructius i aerodinàmics del aerogenerador, i els que són independents a aquests.  

a) Sistemes MPPT amb coneixement dels paràmetres constructius 

Les tècniques basades en els paràmetres del aerogenerador, necessiten disposar 

d’un conjunt de valors òptims per tal de cerca la diferencia amb valors actual i així 

realitzar les correccions pertinents per eliminar-ne l’error. Això, requereix un estudi de 
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les corbes del sistema generació previ al disseny del convertidor, sigui via assajos o 

simulacions.  

La informació resultant de l’estudi es necessària pel funcionament del control 

MPPT. Així doncs, serà essencial poder disposar de les corbes característiques en la 

memòria del control, ja sigui en forma de taula o d’aproximacions matemàtiques en 

forma de funció. 

Els autors de [5] [8] [18] enumeren les principals tècniques MPPT emprades en el 

aerogeneradors de baixa potència segons la següent classificació:  

a.1) Control per “Power Signal Feedback”, PSF 

La parametrització més coneguda per aquestes tècniques MPPT és la corba 

òptima de potència segons la velocitat de rotació del aerogenerador P(ω). 

Aquesta s’obté de la unió de cadascun del màxims corresponents al conjunt de 

corbes representatives del rang de vents funcionals per la turbina tal com es 

mostra a la Figura  2.4. El diagrama de blocs corresponent aquesta tècnica 

MPPT es pot veure Figura  2.6.  

Convertidor

+

-
ωr

MPPT

Pactual

Pòptima +
-

Control

P

ω

ωr

 

Figura  2.6 Control MPPT PSF. 

En aquest cas es mesura la velocitat de gir actual del rotor i es consulta a la 

memòria del sistema quin valor de potència màxima o òptima pertoca en aquest 

règim de treball. La memòria té guardats els valors de la corba òptima λopt que es 

mostraven a l’exemple de la Figura  2.4, d’aquí sorgeix el nom de la tècnica 

MPPT. Tot seguit, es compara amb la potència actual que presenta el sistema. 

Finalment, el control procura eliminar l’error o diferencia de potències i portar el 

sistema cap a la velocitat de rotació òptima on hi haurà el pic de potencia 

generada. 
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a.2) Control “Tip Speed Ratio”, TSR  

Altres aplicacions utilitzen una tècnica MPPT basada en la mesures de les 

velocitats del vent i rotació del aerogenerador, veure Figura  2.7. 

ωopt

r

opt

Convertidor

+

-
ωr

MPPT

+
-

Controlv

ωr

v

 

Figura  2.7 Control MPPT TSR. 

L’adquisició del vent v permet calcular a través del coneixement del tip speed 

ràtio òptim de la turbina λopt la velocitat de rotació òptima, ωopt. Comparant-la 

amb l’actual valor de rotació ωr s’obté l’error que s’introdueix al controlador.   

En els aerogeneradors síncrons d’imants permanents, els corrents i tensions 

de sortida són proporcionals al parell electromagnètic i la velocitat de rotació del 

eix, respectivament. D’aquesta manera, utilitzant sensors de tensió i corrent és 

pot calcular una aproximació de la velocitat de rotació o del parell. Això, permet 

reduir la complexitat i cost dels controls MPPT. Un dels inconvenients principals 

de MPPT de la Figura  2.7 respecte al de la Figura  2.6 és el cost significatiu que 

representa la incorporació d’un anemòmetre per conèixer la velocitat del vent. 

b) Sistemes MPPT sense coneixement dels paràmetres constructius 

El conjunt de tècniques MPPT que no requereixen del coneixement dels paràmetres 

constructius i/o les corbes de la turbina eòlica, es basen en una continua observació 

de la potència del sistema i reacció en front aquesta.  

El fonament d’aquestes tècniques s’explica al llarg d’aquesta secció. Segons el 

tipus de consigna establerta pel control es poden separar en dos grups: pas fix i pas 

variable. La diferenciació rau entre un tipus de consigna amb variacions incrementals 

fixes o variables segons el criteri del control.  
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Aquestes darreres utilitzen un control intel·ligent o de lògica difusa, on es decideix 

la magnitud del pas de reacció segons diferent valoracions [10] [11] [12]. Degut a la 

gran diversificació i complexitat d’aquestes darreres, en el present projecte només 

presenta les tècniques de pas fix. Aquesta és la base funcional de tot el grup de 

tècniques que no requereixen el coneixement dels paràmetres constructius.   

La tècnica més utilitzada en classe de MPPT és el control “Perturbation and 

Observation”, P&O, també coneguda com el control MPPT HCS, “High Climbing 

Search”. Aquest tipus de tècnica o control prescindeix del coneixement dels 

paràmetres constitutius de la turbina utilitzada. El seu algoritme es basa en el 

monitoratge de la potencia de sortida de l’aerogenerador, mitjançant l’adquisició de 

corrent i tensió, per tal d’ajustar el cicle de treball del convertidor DC/DC. Veure 

l’apartat 4.1.1.  

La comparació successiva de mesures de potencia permet controlar el convertidor 

per tal d’anar aproximant-se al punt de màxima potència.  

Cal tenir present que les variacions de vent afectaran a la potència generada. No 

obstant, la resposta de la turbina a aquestes variacions sol ser molt lenta a causa de la 

seva inèrcia mecànica. En aquests casos, el control ha de reaccionar a una velocitat 

més elevada que els canvis soferts per fluctuacions del vent. 

Aquest darrer sistema ofereix la gran avantatge de no haver de conèixer els 

paràmetres constructius i aerodinàmics de l’aerogenerador. La obtenció d'aquests 

paràmetres requereix de simulacions i assajos del aerogenerador costos, que poden 

ser justificables pel cas de generadors de gran potencia però que no es justifiquen per 

aerogeneradors de baixa potencia. A més d'això, en el cas dels microaerogeneradors 

els processos constructius poden ser manuals i poc acurats, fet que provocaria 

variacions en cada turbina i la necessitat d'estudiar cada turbina individualment. 

La utilització de MPPTs amb P&O també permet independitzar-se de possibles 

desviacions del comportament teòric de la turbina-generador a causa d’altres factors 

com l’envelliment, el mal estat, etc.   

En el present projecte fi de carrera es desenvolupa un control MPPT P&O. La informació 

més detallada del control P&O i algoritme es pot veure l’apartat 4.1.1 del present estudi. 
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2.4 Anàlisi d'especificacions del convertidor AC/DC  

El convertidor de potència que s’ha dissenyat en el present projecte està orientat als 

sistemes eòlics de baixa potència aïllats de la xarxa, concretament els microaerogeneradors. 

Els criteris de disseny per un convertidor d’aquest tipus son els següents: 

 Eficiència. 

 Manteniment reduït i fàcil. 

 Baix cost / simplicitat hardware. 

 Flexibilitat de treball amb sistemes eòlics similars. 

Tenint com a punt de partida els criteris anteriors, a continuació es detallen les 

consideracions que s’han tingut en compte durant el disseny del convertidor. 

Primerament, un factor clau per l’eficiència del sistema eòlic és l’extracció de màxima 

potència de la turbina, que maximitza el rendiment de la turbina. Així doncs, el convertidor 

ha de disposar d’un control MPPT. 

Si interessa un manteniment baix i de cost reduït, un dels components importants a 

considerar seran les bateries. Els fabricants recomanen un perfil de càrrega concret per tal 

d’allargar la vida útil de les bateries.  

El bon funcionament d’aquestes es sol degradar ràpidament si no es segueixen les 

corbes de càrrega recomanades. Així doncs, si es vol reduir el manteniment i costos 

vinculats és necessari disposar d’un perfil de càrrega adequat. Els carregadors de bateries 

que es troben actualment al mercat realitzen aquesta funció.  

La reducció del cost del convertidor passa per una bona elecció de la tipologia escollida, 

dels components utilitzats i la simplicitat del hardware. Aquests aspectes es detallen en el 

capítol 3, on el disseny escull el hardware corresponent a cadascuna de les parts del 

convertidor. 

El diagrama de bloc que representaria un convertidor amb les característiques complertes 

per una aplicació d’aquest tipus és el de la Figura  2.8.  
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Figura  2.8 Convertidor de potència proposat. 

El bloc de rectificació, s’encarrega de la transformació de l’electricitat alterna a continua. 

El convertidor MPPT serà el responsable de regular la tensió rectificada a un nivell òptim 

que extregui la màxima potència de la turbina. El tercer bloc és un  altre convertidor DC/DC 

que funciona com a carregador de bateries. Aquest gestiona l’energia entregada a les 

bateries per tal d’allargar-ne la seva vida útil.  

El sistema estudiat és una variant del que s’havia presentat en Figura  2.5.b. La Figura  

2.9 mostra la nova proposta estudiada en el present projecte.  
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Figura  2.9 Estructura de sistema aïllat estudiada. 

 El bloc anomenat “Convertidor de potència AC/DC” de la Figura  2.9, rectifica l’electricitat 

alterna de les fases i cerca el punt de treball a màxima potència de la turbina eòlica.  

La màxima potència controlada a l’entrada del convertidor MPPT és transferida a la 

sortida. La tensió de sortida ve fixada per les bateries i el corrent que s’hi injecta depèn 

d’aquesta potència transmesa.  

Com es comentava anteriorment, la gestió de el corrent injectada cap a bateries la dur a 

terme el convertidor DC/DC o carregador de bateries. Així es compleix un perfil de càrrega 
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adequat per les bateries. Cal considerar que part de la potència transmesa pel convertidor 

pot ser consumida directament pels diferents tipus de càrregues DC o AC mitjançant 

l’ondulador. La resta ha de ser gestionada pel convertidor DC/DC. Derivant els excedents 

cap a les resistències de dissipació (per exemple un escalfador d’aigua). 

En el present projecte es realitza l’estudi, disseny i implementació dels blocs funcionals 

que realitzen les tasques de rectificador i convertidor MPPT de la Figura  2.9. El sistemes de 

càrrega de bateries és un tema àmpliament estudiat i el disseny d’aquesta part no ha de 

suposar un complicació excessiva. D’altre banda, la literatura escrita envers els convertidors 

MPPT en sistemes eòlica aïllats de tan baixa potència és escassa. La principal motivació 

d’aquest projecte és cerca de resultats del convertidors MPPT per aplicacions aïllades i de 

molt baixa potència, i poder valorar la seva funcionalitat. L’estudi i desenvolupament del 

carregador de bateries es deixa com a línia futura de treball. 

La flexibilitat d’un convertidor destinat a sistemes de microaerogeneració ve donada per 

la capacitat de treballar amb diferents microaerogeneradors i tensions de bateries. Aquesta 

és la tendència del mercat actual, on la majoria d’equips estan dissenyats per funcionar en 

aplicacions d’una certa potència i amb un rang de tensions nominals de bateria concret.  

El present projecte estableix les especificacions elèctriques de la Taula 2.2, amb la 

finalitat de dissenyar un convertidor versàtil dins la microaerogeneració actual. Es necessari 

contemplar unes condiciones mínimes de generació on el convertidor començi a funcionar 

correctament. A nivells inferiors de potència no és viable dissenyar un convertidor ja que el 

cost i sobretot la complexitat s’eleva considerablement.    

Rang de tensions pic de fase a l’entrada ±6 / 60 Vp  

Rang de freqüències a l’entrada 5 / 50 Hz 

Corrent màxim d’entrada 20 A 

Potència dels microaerogeneradors 100 W 

Potència mínima de treball  10 W 

Tensions de bateries 12/24 V 
Taula 2.2 Especificacions elèctriques pel convertidor. 

En els següents apartats es realitza el disseny d'aquest convertidor, així com les 

simulacions i la experimentació del mateix. 
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3. Disseny del convertidor 

En l'apartat 2.4 s'han definit les especificacions del convertidor AC/DC objecte d'estudi 

d'aquest projecte final de carrera. Per tal d'acomplir aquestes especificacions el convertidor 

de potencia escollit presenta l’estructura de la Figura  3.1. Ha esta dissenyat per parts, 

diferenciant-ne tres de principals: rectificador, convertidor DC/DC i filtre de sortida. En 

aquest capítol es fa una explicació del dimensionament dels components i tipologies 

escollides.  

 

Figura  3.1 Estructura del convertidor dissenyat. 

A apartat 3.1 es presenta les tipologies de les diferents parts i es justifica l’elecció.  

El mètode seguit pel dimensionament del components corresponent aquestes etapes es 

detalla a l’apartat 3.2.  

Finalment, a apartat 3.3 pot observar el convertidor dissenyat.  

3.1 Tipologia del convertidor 

Cadascuna de les tipologies escollides has estat estudiades de forma independent per les 

tres etapes de la Figura  3.1. Així doncs, es detalles  les tipologies del rectificador en el 

apartat 3.1.1, del convertidor DC/DC en el apartat 3.1.2 i del filtre de sortida en el apartat 

3.1.4. 

També s’estableixen un conjunt d’especificacions per funcionament del convertidor 

DC/DC una vegada s’ha escollit la seva tipologia, veure l’apartat 3.1.3. 
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3.1.1 Tipologia del rectificador 

La rectificació de les tensions de fase del aerogenerador constitueix la primer etapa de 

transformació dins el convertidor de potència. L’estructura bàsica que s’utilitza, per rectificar  

tan en els semicicles positius i com els negatius, és el pont complert trifàsic. Aquest estar 

format per sis elements sense control (díodes) o amb control (tiristors o transistors). 

El pont complet de díodes permet la rectificació a un nivell de continua marcat per 

l’amplitud de les tensions a les fase i la caiguda de tensió en els propis díodes. No permet la 

regulació a la seva sortida, que és proporcional a l’amplitud de les tensions de fase. 

Utilitzant una rectificació controlada com és el pont complert de transistors o tiristors es 

pot obtenir la tensió DC desitjada a la sortida. Només dependrà de l’angle en que es disparin 

els sis components. S’aconsegueix una rectificació i regulació de la tensió a la sortida del 

pont controlat. 

Una altre funció capaç de realitzar-se amb un pont controlat és el control de velocitat de 

gir del aerogenerador, com per exemple en les topologies “Active Front End” formades per 

ponts complerts d’IGBTs i emprades en aplicacions eòliques de gran potència connectades 

a la xarxa.  

Introduint un angle de dispar menor als pont de transistors, el valor mig de la càrrega 

elèctrica augmenta i la força contraelectromotriu de la màquina elèctrica també. Això permet 

frenar parcialment l’aerogenerador. En cas contrari, si l’angle de dispar és major, la càrrega 

a la màquina  elèctrica és inferior i l’aerogenerador pot accelerar-se progressivament. No 

obstant, aquest tipus de control permet tenir la rectificació i el treball a màxima potència, 

però es perd la regulació de tensió DC a la sortida.  

En el present estudi, la rectificació es realitza mitjançant un pont de díodes . El seu baix 

cost i la simplicitat funcional ha estat un factor decisiu alhora d’escollir-ne la tipologia. Les 

avantatges que presentava un pont controlat (control del nivell de tensió rectificada segons 

les necessitats de MPPT), suposen un control complex i un nombre elevat de 

transistors/drivers que encareix el convertidor. 

El pont rectificador és una opció de baix cost i molt robusta. No permet el control de la 

tensió rectificada, que haurà de ser controlada pel convertidor DC/DC (Control MPPT) 

connectat en cascada. 
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3.1.2 Anàlisis de tipologies pel convertidor DC/DC 

Si es contempla la possibilitat de la connexió directe d’un sistema de bateries, la tensió a 

la sortida ve fixat per aquestes. En les especificacions del convertidor s’ha fixat la sortida 

directa a unes bateries de 12/24/48 V nominals. 

La variabilitat de tensions d’entrada pot ser molt amplia. Cal recordar que segons la 

rotació de la turbina i el vent incident, l’amplitud i la freqüència de les fases canvia. Tendint a 

tensions nul·les a mesura que minva el vent i amplituds grans com més present es fa el 

vent. Arribant a λ≈λopt si la turbina no gira excessivament ràpid.  

La relació entre les tensions d’entrada i sortida del convertidor DC/DC marca el treball 

d’aquest com elevador o reductor de tensió. Segons el règim de voltes i el vent, el generador 

d’imants permanents indueix una tensions menor o majors. Proporcionalment la tensió 

rectificada també varia, i segons el valor de tensió de bateries, el treball del convertidor pot 

ser d’elevador o reductor. Fixant els sistema de bateries, una turbina i el generador és pot 

dividir les corbes de potència de la Figura  2.4 en dues zones de treball pel convertidor: 

elevadora i reductora. 

Segons quina zona predomini o es desitgi treballar es podrà escollir entre les topologies 

de convertidors DC/DC reductores (“Buck” o “Pull down”), elevadores (“Boost” o “Pull up”) i 

elevadores-reductores (“Buck-boost”).  

Si gran part de regió de treball de la turbina genera tensions d’entrada menors al voltatge 

nominal de bateries. Es podria optar pel disseny d’un elevador, i descartar la zona de treball 

on la relació entre aquestes tensions és inversa (zona reductora).  

Per altre banda, si s’arriba a tenir una tensió d’entrada major que a la sortida en 

condicions de màxima potència i intensitats altes de vent, queda clara la implementació d’un 

reductor. Aquest és el cas de la majoria de sistemes de potència superiors a que s’estudia 

en el present projecte (>10 kW). 

 Una tipologia elevadora-reductora dona la capacitat de treballar en les dues zones, 

permeten ampliar el rang de tensions rectificades d’entrada. 

Aquest projecte final de carrera pretén dissenyar un convertidor versàtil capaç de poder 

treballar amb qualsevol microaerogenerador de potències fins a 100 W. Com que es 

desconeix les corbes del microaerogenerador que s’utilitzarà, no es pot assegurar si la 

relació reductora o elevadors són les idònies per l’aplicació. Si l’aerogenerador té una 

potència nominal de 100 W i el conjunt de bateries presenta 12 V nominal, es molt probable 



Disseny d’un convertidor MPPT per microaerogeneradors aïllats 

38 
 

que la igualtat entre tensions d’entrada i sortida es trobi a un punt mitja dins el rang de 

potències.  

D’altre banda, la necessitat d’utilitzar transformador no és un requisit, a diferencia de les 

aplicacions connectades a xarxa. Per tant, les tipologies de convertidors DC/DC aïllades per 

aquesta classe de aplicacions poden ser descartades si es vol obtenir un convertidor d’alta 

densitat de potència i de cost més reduït. 

Aquests són els motius pels quals s’ha escollit en el present projecte un convertidor 

DC/DC amb tipologia buck-boost. La tipologia escollida es presenta a la Figura  3.2. 

 

Figura  3.2 Convertidor buck-boost no aïllat 

3.1.3 Especificacions i descripció del convertidor DC/DC 

Una vegada escollida la tipologia buck-boost i fixades les especificacions elèctriques del 

convertidor AC/DC en l’apartat 2.4, cal veure quines funcions ha de realitzar el convertidor 

DC/DC. A continuació, es mostra els requeriments pel convertidor DC/DC. 

 Tensió d’entrada DC: Variable (0 a 50V). 

 Tensió de sortida: 12/24/48V (sistema de bateries) 

 Potència nominal: 100W 

 Corrents d’entrada i sortida màximes : 20A 

 Classe de control MPPT: P&O 

 Sensat de paràmetres pel control: Corrent de sortida i tensió d’entrada del 

convertidor 

El convertidor DC/DC amb el control MPPT tindrà una tensió a la sortida aproximadament 

fixa que la marquen les bateries. Aquest convertidor cerca el punt de màxima potència del 
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aerogenerador, λ=λopt. Segons el règim de vent i les característiques aerodinàmiques de la 

turbina, el control imposa contínuament una nova referència de tensió òptima a l’entrada.  

Si la tensió rectificada augmenta, el corrent rectificat disminueix i alhora el parell elèctric. 

Provocant una progressiva acceleració de la turbina. En canvi, la disminució de la tensió 

augmenta el corrent, el parell elèctric i es frena la turbina. Aquest és el principi de 

funcionament pel control del punt de màxima potència. 

Si es considera que la sortida té una tensió fixa, aquestes variacions a l’entrada 

provoquen canvis de corrent elèctrica a la sortida del convertidor MPPT. El carregador de 

bateries connectat en aquest punt (±Càrregues de la Figura  3.1) en fa la gestió adequada. 

3.1.4 Tipologies de filtres de sortida 

S’ha volgut introduir una última etapa de filtrat en el convertidor per tal de reduir l’arrissat 

de corrent a borns de la bateria. La variació constant de el corrent injectada a les bateries en 

càrrega pot ser molt perjudicial per la seva vida útil. 

La varietat de filtres per reduir l’arrissat de corrent és molt extensa. S’ha descartant la 

possibilitat de la utilització de filtres actius pel seu elevat cost. Únicament s’ha contemplat les 

dues tipologies clàssiques de filtres passius destinats a minimitzar e corrent cap a un 

sistema de bateries. El filtre LCL de segon ordre i una única inductància com a filtre de 

primer ordre. 

El filtre dE segon odre permet obtenir més bon resultats de filtrat, i alhora uns valor de les 

inductàncies menor que el filtre de primer ordre. No obstant, la complexitat hardware i de 

disseny creix. S’utilitzen dues inductàncies i un condensador a diferència d’un únic inductor 

pel cas de primer ordre 

La simplicitat hardware del filtre de primer odre és evident, malgrat l’elevat valor que pot 

tenir l’inductor. El present projecte s’ha decidit implementar el filtre de primer ordre. Es 

considera una bona solució per filtrar el corrent provinent del convertidor DC/DC . 

3.2 Dimensionat del convertidor AD/DC 

En aquest apartat es dimensionen els components del convertidor AD/DC i és calculen 

les corrents que fluiran a través d’aquest. 

Prèviament al dimensionat, cal establir uns criteris de disseny que fixin els arrissats 

màxims de tensió i corrent que hi hauran en el convertidor. Aquests valors de arrissats han 
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estat considerat en el dimensionat per unes condicions contretes de treball. Ja que el 

compliments d’aquests a tot el rang de funcionament establer a la Taula 2.2, comporta 

valors excessivament elevats de condensadors i inductàncies.  

La Taula 3.1 mostra els valor de referència per dimensionar els condensador i les 

inductàncies del convertidor, així com el punt de treball considerat. En condicions diferents 

aquest punt de treball poden variar els arrissats, però no poden alterar el funcionament del 

convertidor ni el posar-lo en perill.  

 Arrissats màxims Valors  

           Tensió rectificada 20% 

        Corrent en el convertidor DC/DC 30% 

         Tensió de sortida del convertidor DC/DC 3,5% 

        Corrent de bateries 2% 

 Valors pel disseny  

  Freqüència de commutació 20 kHz 

    Tensió rectificada mitja 25 V 

    Freqüència rectificada mitja 37,5 Hz 
Taula 3.1 Criteris de disseny pel convertidor AC/DC 

3.2.1 Dimensionat del condensador de rectificat 

El circuit estudiat per dimensionar el condensador de rectificat Cr és el que es mostra a la 

Figura  3.3. Es considera una càrrega resistiva Rr per facilitar el càlcul del condensador Cr.  

 

Figura  3.3 Circuit pel dimensionat del condensador de rectificat. 

La tensió rectificada a la sortida d’un pont trifàsic de díodes té una relació lineal amb les 

tensions de fase a l’entrada [13], l’equació ( 3.1) mostra aquesta relació.  

    
    

 
      ( 3.1 ) 

On      és la tensió mitja rectificada DC (V). 

Rectificador

RrCr Vg

+

-
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      és el valor pic de la tensió de fase a l’entrada del rectificador (Vp). 

Així doncs, les especificacions elèctriques de tensió de fase ±6 / 60 Vp fixades a Taula 

2.2, també poden expressar-se com a valors mitjos 5 / 50 V rectificats. 

Cal estudiar la forma d’ona real per tal de poder dimensionar el condensador de rectificat. 

La tensió filtrada/rectificada ve marcada per dos intervals clarament definits, el període on 

els díodes estan en conducció i el període de descàrrega del condensador.  

Aquest forma es repeteix per cadascuna de les fases i cíclicament al llarg del temps. A 

partir de les dues equacions que descriuen aquests dos intervals i seguint la metodologia  

explicades a [14] [15], es pot deduir una expressió per dimensionar del condensador de filtre 

de sortida Cr . Veure l’equació ( 3.2 ).  

   
 

        
    
   

 
 

     
   

 

    
 
    
   

  
( 3.2 ) 

On     és el filtre a dissenyar per la sortida del rectificador (F). 

    és la freqüència a les fases del generador (Hz). 

    és la resistència de càrrega en el pont rectificador (Ω).  

     és la tensió mitja rectificada (V). 

      és la potència rectificada (W).   

El dimensionat del condensador mínim de rectificat Cr  ha estar realitzat en les condicions 

de treball i els criteris de disseny de la Taula 3.1. El resultat per aquest punt de treball i un 

arrissar del 20% dona una capacitat  pel filtre de sortida de Cr > 3,5 mF.  

Cal tenir present que aquest arrissat del 20% només és dona en les condicions de 

disseny establertes a la Taula 3.1, en condicions de baixa generació (tensions i freqüències 

molt baixes) l’arrissat serà major. 

3.2.2 Dimensionat del convertidor DC/DC 

El procediment seguit pel dimensionament dels components reactius del convertidors és 

l’estudi clàssic d’un convertidor en règim estàtic i freqüència de commutació fixa [15] [16] 

[17]. Aquest estudi considera total la planta del convertidor buck-boost i una càrrega resistiva 

Rc connectada a la sortida, veure Figura  3.4.  
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Figura  3.4 Circuit estudiat per l'estudi del convertidor DC/DC. 

La caiguda de tensió en el filtre de sortida escollit a l’apartat 3.1.4 i 3.2.3 és pràcticament 

nul·la quan estem en règim estacionari. Per aquest motiu al llarg de l’estudi del buck-boost 

es considera que la tensió Vc és la tensió de bateries Vo. 

Inicialment s’analitza les dues configuracions de circuits elèctrics que presenta el 

convertidor al llarg d’un cicle de commutació, es suposa el funcionament normal en MCC 

(Mode de Conducció Continua) i es consideren les pèrdues del convertidor nul·les Pin = Po. 

D’aquesta manera es pot obtenir la relació de les tensions d’entrada i sortida que expressen 

el cicle de treball D [17], veure l’equació ( 3.3).  

  
  

     
  

   

   
 

 

   
 ( 3.3 ) 

 On   és el cicle de treball del convertidor.  

    és la tensió a la càrrega o de sortida del convertidor (V). 

     és la tensió d’entrada del convertidor (V). 

Estudiant les dues configuracions que es generen en el circuit durant un cicle de treball 

complert, també es poden obtenir les relacions dels corrents mitjos del convertidor [6]. Així 

doncs els corrents del transistor Iconv, de l’inductor IL i a la sortida Io es relacionen a l’equació 

( 3.4).  

    
   

   
  

      

 
 

      

   
 

 

   
  ( 3.4 ) 

 On     és el corrent mig en el inductor LBB (A). 

    és el corrent mig de sortida del convertidor (A). 

        és el corrent mig d’entrada del convertidor (A). 

Vc

-

+

Vg

+

-

RCLBB CBB

Iconv

IL

Io
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Considerant un rendiment del 100% del convertidor, es pot deduir la l’expressió del 

corrent mig en el inductor segons el cicle d treball D, la tensió d’entrada Vg i la potència. 

Aquesta es mostra a l’equació ( 3.5 ). 

                    
   

    
 

    

         
  ( 3.5 ) 

 On     és la potència de sortida (W). 

     és la potència d’entrada (W). 

El major corrent mig que es donarà en el convertidor serà quan es transfereix la màxima 

potència a la sortida 100 W i el duty sigui mínim. Amb 12 V de tensió mínima de bateries i 

una entrada màxima de valor mig 50 V es dona el cicle de treball mínim segons les 

especificacions elèctriques. En aquests cas,  el corrent mig que suporta la inductància LBB és 

el major possible, 10,33 A.  En aquestes condicions, els corrents mitjos a l’entrada i sortida 

del convertidor són de 2 A i 8,33 A, respectivament. Com es pot observar en aquest cas 

funciona com a reductor de tensió i elevador de corrent. 

Tot i sembla que el corrent a l’entrada serà més gran quan el convertidor funcioni com a 

reductor de corrent i elevador de tensió, no és així. Tensions baixes a entrada suposen 

normalment un règim de revolucions molt baix. En aquestes condicions, els 

microaerogenerador no extreuen la màxima potència de la turbina i a conseqüència flueix 

menys corrent. Per exemple, si suposem una generació mínima de 10 W amb 5 V de valor 

mig rectificat, el corrent mig d’entrada seria de Iconv = 2 A. Aquest valor de corrent coincideix 

amb el cas anterior de màxima generació per les especificacions elèctriques, però la resta 

de corrents mitjos del convertidor són molt més baixos IL = 2,83 A i Io = 0,83 A. 

Tot i així, saber els corrents mitjos del convertidor no és suficient. Cal obtenir els valors 

de pic en cadascun dels punts per assegurar una bona elecció dels components. En el 

convertidor buck-boost, el valors del pic dels corrents a l’inductor IL_max, a l’entrada Iconv_max i 

la sortida Io_max són el mateix.  

Es pot extreure els valors d’aquestes corrents estudiant la configuració del convertidor 

quan el transistor està tancat (Ton) [28]. Durant aquest període la caiguda de tensió a LBB 

també depèn de la tensió Vg. La expressió del corrent màxim és mostra com la suma del 

corrent mig més la meitat de l’arrissat, veure l’equació ( 3.6 ).    

          
   
 

 
    

         
 

    

       
  ( 3.6 ) 
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 On       és el corrent màxim en el inductor LBB (A). 

     és l’arrissat de corrent en el inductor LBB (A). 

      és la inductància del convertidor buck-boost (H). 

   és la freqüència de commutació del convertidor buck-boost (Hz). 

Com era d’esperar el corrent de pic en la inductància depèn del valor de l’inductor. Així 

doncs el següent pas del disseny consta en el càlcul de dimensionat d’aquest component. 

La primera condició que ha de assegurar la inductància del convertidor és el treball en 

MCC. Imposant el punt de treball al límit del MCC (Mode de Conducció Continua) es pot 

obtenir l'expressió d’inductància mínima necessària per assegurar el treball en aquest mode 

[28], veure l’equació ( 3.7 ). 

        
  

   
            ( 3.7 ) 

La càrrega que presenta l’aplicació a la sortida del buck-boost, que està formada pel filtre 

de sortida i les bateries, no és una càrrega resistiva com la utilitzada en aquest tipus 

d’estudi. Considerant l’estat de règim estacionari i els elements reactius ideals (pèrdues 

nul·les), la inductància utilitzada com a filtre es pot modelar com un curtcircuit. D’altre banda, 

la resistència interna que presenten les bateries de plom àcid  són menyspreables 

(<< 0.1 Ω) [18]. 

Es fa difícil poder predir un valor de càrrega resistiva equivalent en aquesta aplicació, per 

això s’ha recorregut a les lleis de Kirchhoff i els valors elèctrics en el pitjor cas ( 3.9 ). 

   
     

 

 
  ( 3.8 ) 

 On       és la tensió nominal del sistemes de bateries (V). 

   és la potència elèctrica d’entrada (W). 

Establint els criteris de disseny (P=100 W , Vg=25 V) tal com s’ha dissenyat en l’apartat 

3.2.1 i a tensió nominal de les bateries de 24 V, es pot calcular el valor més restrictiu de 

LBBmin. El valor de resistència equivalent de càrrega Rc pren el valor de 5,76 Ω i la 

inductància mínima del convertidor DC/DC ha de ser        ≥ 74,97 µH.  

Sabent que el corrent mig IL i l’arrissat ΔIL en MCC en la inductància del convertidor buck-

boost  ( 3.6 ), és fàcil deduir l’expressió de     necessari per un arrissat concret, veure 

l’equació ( 3.9 ). 



Disseny d’un convertidor MPPT per microaerogeneradors aïllats 

45 
 

   
  

 
         

     
     

         

   
  

  
  

( 3.9 ) 

Les premisses de disseny fixen un arrissat del corrent a la inductància        = 40% per 

assegurar el mode de treball MCC en les pitjors condicions. Segons el valor de disseny 

escollits, la inductància que es necessita per complir amb els requisits de disseny i les 

especificacions elèctriques és de LBB =250,89 µH.  

Una vegada conegut el valor de LBB es poden calcular el corrent i l’arrissat màxims en el 

casos més desfavorable, respectivament. 

El corrent mig màxim es dona quan hi han 100 W i el cicle de treball és mínim (50 V 

rectificats i bateries de 12 V nominals). En aquestes condicions i amb una inductància de 

187,42 µH l’arrissat és del 24,98%, representant un pic de corrent en el convertidor del 

12,91 A. 

En canvi, l’arrissat màxim és dona en les mateixes condicions de generació però quan hi 

ha les bateries de 24V,        = 70,15%. En aquest cas el corrent mig a la inductància és de 

6,17 A i el pic que hi ha en el convertidor és de 10,49 A.    

D’altre banda la capacitat del condensador     marca l’arrissat de tensió a la sortida del 

convertidor. L’expressió de l’arrissat de tensió a la sortida [17] es la mostra a l’equació ( 3.10 

), on es pot obtenir el valor necessari de CBB per complir amb els criteris de disseny 

imposats.  

   

  
 

 

        
     

 

     
   
  

 
 

( 3.10 ) 

On      és la tensió mitja a CBB o de sortida del convertidor DC/DC. 

     és l’arrissat de tensió al condensador CBB. 

      és el condensador del convertidor buck-boost. 

Segons el criteri de disseny        = 3,5% de la Taula 3.1 i unes bateries de 12 V, la 

capacitat mínima a implementar a la sortida del buck-boost  és de  CBB ≥ 321 µF. 

3.2.3 Dimensionat del filtre de sortida  

El dimensionament del filtre s’ha realitzat a posteriori al del convertidor buck-boost  per 

facilitar el càlcul. A l’apartat 4.3 es realitzarà l’estudi conjunt del convertidor i el filtre de 
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sortida en règim dinàmic per tal d’assegurar l’estabilitat del sistema i tancar el llaç de control. 

El circuit estudiar pel dimensionat de la inductància de filtre és el de la Figura  3.5. 

 

Figura  3.5 Circuit pel dimensionat del filtre de sortida 

La funció de transferència del filtre entre els arrissats de corrent a la sortida i de tensió a 

l’entrada és la que s’expressa a ( 3.11 ).  

   
   

    
 

             
  ( 3.11 ) 

 On      és l’arrissat de corrent a les bateries. 

      és la resistència interna de les bateries. 

    és la inductància del filtre de sortida . 

     és la resistència paràsita de   . 

Si particularitzem a la freqüència de commutació és pot obtenir el valor de la inductància 

Lo, tal com es veu a l’equació ( 3.12 ). 

   

   
   

         

     
  ( 3.12 ) 

Pel realitzar el disseny del filtre es considera un arrissat de corrent a les bateries del 

       = 2%, veure Taula 3.1. En les condicions de potència nominal i unes bateries de 24 V 

nominals l’arrissat representa 83,33 mA, suposant pèrdues nul·les en el convertidors.  

L’altre criteri de disseny de la Taula 3.1 utilitzat anteriorment és l’arrissat de tensió 

d’entrada al filtre,         = 3,5%. Si es considera que la caiguda de tensió del filtre en règim 

permanent és pràcticament nul·la Vc≈Vbat, l’arrissat és de 2,4 V.  

-Bat

+Bat

Filtre de sortida

-C

+C

Vc

-

+
Io

Lo

Vbat

Rbat
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Considerant una resistència interna de les bateries de plom àcid de 2,64mΩ (6 cel·les i 

0,022Ω/cel·la) i 50mΩ de resistència paràsita de la inductància    [18]. El valor mínim de la 

inductància necessària és de Lo ≥ 228,76 mH. 

3.3 Convertidor dissenyat 

Una vegada dimensionat tots els components del convertidor AD/DC, la estructura 

definitiva del convertidor proposat és el de la Figura  3.6. Els valors dels condensadors han 

estat aproximats a valors comercials o possibles combinacions amb aquests. Com pot ser el 

cas del condensador Cr, que es proposa una connexió en paral·lel de 4 condensadors de 

1 mF. L’altre banda les inductàncies han estat arrodonides a un valor enter. 

 

Figura  3.6 Convertidor AD/DC proposat. 

 Una vegada fet el disseny mitjançant l’estudi en estàtica, s’ha de mirar el comportament 

en dinàmica del convertidor i buscar un control adequat. Al capítol 4 es modelitza la planta 

del convertidor, es fa un estudi de l’estabilitat i es busca un control mitjançant controladors 

PI. 

 

-Bat

+Bat

Rectificador Convertidor DC/DC Filtre de sortida

-C

+C

LBB

190µH
Cr

4mF

CBB

370µF

L0

230µH
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4. Control i modelització 

La finalitat d’aquest capítol es el disseny del control proposar pel convertidor i la validació 

d’aquest conjuntament amb el convertidor dissenyat en el capítol 3 mitjançant simulacions.  

El control utilitzat consta de dues parts principals el MPPT i els controladors PI. La 

primera part simplement consisteix en un algoritme MPPT P&O de pas fix, on contínuament 

es llegeix la potència elèctrica per orientar el treball del sistema eòlic cap el punt de màxima 

potència.  

D’altre banda la utilització de controladors PI requereix un sistema lineal, i en aquest cas 

la planta no ho és. Per aquest motiu es desenvolupa un model lineal i equivalent del sistema 

elèctric. Això permet veure’n l’estabilitat del conjunt i cerca els valors per les constants del 

controlador PI. 

Tan el model com el control dissenyat són validats a la part final d’aquest capítol per tal 

de donar pas al muntatge experimental i la implementació del convertidor MPPT.  

La descripció del control implementat es realitza al llarg de l’apartat 4.1. On s’hi descriu 

l’algoritme MPPT P&O, l’enllaç amb els controladors PI i el valor de les constants d’aquests. 

Tot seguit, es desenvolupa el modelat del convertidor per tal de calcular les constants 

dels controladors PI. Aquesta part de contingut es detalla al llarg de l’apartat 4.2. 

Finalment, per tal de validar el model equivalent del sistema elèctric així com el 

funcionament del control, l’algoritme MPPT i els controladors PI, es realitzen dues 

simulacions a l’apartat 4.3. 

4.1 Estructura del control 

Al llarg d’aquest apartat es detalla el control implementat en el convertidor de potència. 

Aquest està format per un algoritme MPPT i dos controladors PI nidats de tensió i corrent.  

Aquestes dues etapes del control estan encadenades tal i com es detalla a la Figura  4.1. 

A partir d’una potència elèctrica rectificada s’obté una consigna de tensió òptima rectificada 

(ΔVref) en l’algoritme MPPT. Aquesta consigna de tensió òptima és comparada amb la real i 

s’introdueix l’error a un controlador PI de tensió, PIv(S). La sortida d’aquest dona una nova 

referència de corrent de bateries, que altre com és comparat i introduït a un altre controlador 
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PI. Finalment la sortida d’aquest dona una consigna de cicle de treball que controla el 

transistor MOSFET del convertidor DC/DC mitjançant els drivers. 

  

Figura  4.1 Llaç de control del convertidor. 

Aquest llaç de control només requereix el sensat de tres variables: tensió rectificada Vg, 

corrent rectificada Ii i corrent d’entrada a bateries Io. Totes aquestes són variables 

elèctriques i no és necessari cap altre circuit electrònic per obtenir velocitats de gir o del 

vent. En el present projecte es disposa d’un quart sensor elèctric, la tensió de bateria. Les 

adquisicions d’aquestes variables es fan a través de sensors de corrent i tensió.  

A continuació, es mostra el funcionament del control MPPT a l’apartat 4.1.1, on es descriu 

les bases i el funcionament del seu algoritme.  

Finalment s’introdueixen els controls PI nidats a l’apartat 4.1.2. Es justifiquen els valors de 

les constants dels controladors, així com la necessitat de desenvolupar un model del 

sistema elèctric per tal d’obtenir aquests valors. 

4.1.1 Algoritme de control MPPT 

El control MPPT desenvolupat està basat en la tècnica “Perturbe & Observe” (MPPT 

P&O). On s’observa la tendència de la potència generada de forma periòdica, i 

conseqüentment es pertorba el sistema amb la intenció de dirigir-se cap el punt de treball a 

màxima potència.   

El conjunt de pèrdues en la transmissió mecànica del moviment rotatiu  i les generades 

per la pròpia màquina elèctrica, és poden considerar constants. Per tan, la potència 

rectificada segueix el mateix perfil de potència que la turbina eòlica i es podrà observar el 

punt de treball de la turbina a través de la potència elèctrica a l’entrada del convertidor 

DC/DC.  

D’altre banda, la tensió induïda en una màquina síncrona d’imants permanents es 

proporcional a la velocitat de rotació de la turbina. Variant la impedància de càrrega a la 

sortida del pont rectificador, com és el cas d’un convertidor DC/DC, la tensió induïda i la 

rectificada canvien. És a dir, el parell contraelectromotriu serà major quan més petita sigui la 

ΔVg

ΔIi

ΔIref

ΔIo

PIi(S)
-+ ΔD

PIv(S)

+
ΔVref -

M
P

P
T
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impedància de càrrega DC. Provocant una disminució potencial induït a la màquina elèctrica 

i al mateix temps una reducció de les revolucions a la turbina. En el cas de reduir la càrrega, 

l’efecte serà el contrari i la velocitat de gir a l’eix augmentarà. 

Considerant aquestes característiques del sistema eòlic, únicament es necessita 

l’adquisició de la tensió i el corrent rectificat per implementar el control MPPT P&O.  

L’observació del creixement o decreixement de la potència rectificada indica l’aproximació 

o l’allunyament del punt de màxima potència, respectivament. El sentit de moviment dins la 

corba depèn de l’augment o reducció de la tensió rectificada.  

Llavors, per saber el sentit del desplaçament i ubicació actual dins la corba de potència 

de la turbina, només es necessari fixar-se en els increments potència ΔP i tensió ΔV 

rectificades tal com es mostra a la  Figura  4.2.  

 

Figura  4.2 Casuística i zones de treball del control MPPT. 

Mirant la Figura  4.2 és pot diferenciar clarament la zona 1 on la potència creix a mesura 

que la turbina s’accelera, i la zona 2 on decreix al augmentar la velocitat.  

La Taula 4.1 resumeix la casuística que presenta a la Figura  4.2 i assigna la resposta 

necessària perquè el control MPPT P&O pugui aproximar-se cap el punt de màxima 

potència.  

 

 

P>0

V>0

P>0

V<0

P<0

V<0

P<0

V>0

ZONA 1 ZONA 2
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Zona 1 ΔP<0 ΔP>0  

ΔV<0 ΔV>0 - 
ΔP·ΔV>0 

ΔV>0 - ΔV>0 

Zona 2 ΔP<0 ΔP>0  

ΔV<0 - ΔV<0 
ΔP·ΔV<0 

ΔV>0 ΔV<0 - 
Taula 4.1 Casuística de l’algoritme MPPT. 

Quan el punt de treball actual es troba a la zona 1, el control ha d’augmentar la tensió DC 

en el bus de rectificació. El producte dels increments de ΔP i ΔV és positiu per a tots els 

casos possibles dins aquest tram. D’altre banda, la tensió es redueix quan es passa a la 

zona 2, aquí la casuística possible sempre dona un producte d’increments negatiu.  

S’ha decidit implementar un algoritme MPPT P&O de pas fix en el present projecte. El 

signe del producte d’increments ΔP·ΔV marca l’augment o disminució en un pas determinat i 

fix que es suma o es resta a la consigna de sortida. Aquesta sortida és la tensió de 

referència pel controlador PI encadenat a continuació de l’algoritme MPPT P&O, tal com 

mostra a la Figura  4.1. Si la corba de potència fos única i fixa en al llarg del temps, aquesta 

consigna arribaria a un valor de tensió òptima corresponent al punt de màxima potència. 

Arribat aquest punt l’algoritme aniria oscil·lant al voltant seu.  

Malgrat això, l’aplicació té canvis constants en el perfil de corba de potència degut al 

caràcter turbulent del vent, veure l’equació ( 2.1). Això comporta una persecució continua 

d’un punt òptim en constant modificació degut a les turbulències.  

El diagrama de blocs que representa l’estructura de l’algoritme MPPT implementat és el 

de la Figura  4.3. L’execució de l’algoritme és periòdica, amb una velocitat de refresc de 

l’ordre dels centenars de mil·lisegons. Els microaerogeneradors presenten una inèrcia 

considerable, per tan és necessari deixar un temps de reacció per veure l’efecte de les 

accions del control a la turbina. 

 

Figura  4.3 Estructura de l’algoritme MPPT P&O. 

A cada iteració, es llegeixen els dos paràmetres de la rectificació, prèviament filtrats via 

software amb filtres passa baixos de freqüència de tall a 10Hz. Això evita l’acoblament de 

soroll i gran part de l‘arrissat de molt baixa freqüència que incorporen les senyals 

rectificades.  
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Tot seguit, es mira la diferencia amb les lectures anteriors i es comparada cadascuna 

amb els corresponents llindars positius i negatius. D’aquesta manera es pot avaluar si el 

creixement o decreixement ha sigut significatiu. Si és el cas, s’obté un nou resultat de valor 

unitari amb el mateix signe que presenta el increment, sinó és manté el valor anterior. 

Aquesta funció es possible gracies a la implementació dels blocs d’histèresis. La histèresis 

permet discriminar petits errors de lectura o soroll afegit, i només prendre decisions quan 

existeix un moviment significatiu dins el punt de treball.   

Finalment un acumulador manté el valor de la referència de tensió a la sortida. Cada nou 

càlcul de l’algoritme aporta un nou valor a aquest. Els canvis tenen un valor igual al pas 

escollit i l’augment o la disminució ve fixat pel producte dels resultats en els blocs 

d’histèresis. La sortida esta limitada per un saturador per tal de forçar un nivell mínim de 

rectificació i delimitar una tensió màxima per la seguretat del hardware del convertidor. 

    Cal tenir present que en el sistema actual, la relació entre el cicle del treball i la tensió 

d’entrada és inversa. Al reduir el cicle de treball D, el consum del convertidor és inferior com 

es veu a l’equació ( 3.5 ). Això provoca una major càrrega del condensador del rectificat i 

puja la seva tensió. D’altre banda, l’augment del cicle de treball produeix l’efecte contrari, 

una reducció de la tensió rectificada. Llavors, l’error d’entrada al PI encadenat amb el control 

MPPT P&O haurà d’anar canviat de signe.  

4.1.2 Controls PI nidats 

S’han encadenat dos controls PI per tal de aconseguir la tensió desitjada pel control 

MPPT i controlar de forma indirecta els canvi de corrent de sortida a bateries. El llaç extern 

de control consisteix en el PIv(S) de tensió d’entrada Vg al convertidor DC/DC, ja que la 

finalitat del control és la persecució del punt de màxima potència de la turbina.  Aquest 

control fixa la potència d’entrada al convertidor.  

D’altre banda, la tensió a la sortida Vo ve marcada per les bateries. Això suposa que el 

corrent a la sortida no és controlable i vindrà fixada per la potència d’entrada. No obstant, 

s’ha incorporat un llaç intern d’aquest corrent Io amb la finalitat d’evitar danys a les bateries, 

PIi(S).  

Els controladors PI són àmpliament utilitzats en els sistemes de regulació i convertidors 

estàtics. El seu comportament permet aportar un cert guany en el llaç de control i alhora 

integrar l’error actual a la seva entrada per  tal eliminar-lo. La seva funció en domini temporal 

és l’equació ( 4.1).   
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    ( 4.1 ) 

On       és la sortida del controlador PI. 

      és l’entrada de l’error al controlador. 

    és la constant de proporcionalitat. 

    és la constant d’integració. 

El disseny d’aquest tipus de controladors requereixen una planta lineal, per tal de poder 

calcular el valor de les seves constants pròpies i obtenir la regulació necessàries de la planta 

o sistema. 

En el cas d’aquesta aplicació microeòlica, ni la planta del sistema elèctric ni el convertidor 

buck-boost  són sistemes lineals. Per aquest motiu, és de gran importància obtenir un model 

equivalent i linealitzat d’aquest conjunt. El modelat amitjanat de petita senyal permet 

mitjançant el seu estudi linealitzar la planta d’un sistema a controlar, veure apartat 4.2. 

Els valors de les constants dels controladors PI plantejats a l’equació ( 4.1 ) són els que 

es mostren a la Taula 4.2. 

Controlador PI Constant Kp Constant Ki 

PIv(S) Kpv  = 7,0 Kiv = 879,65. 

PIi(S) Kpi = 5·10-4 Kii = 2,36 
Taula 4.2 Constants dels controladors PI. 

Així doncs, per obtenir els valors d’aquestes constants dels controladors PI ha estat 

necessari realitzar el model amitjanat de petita senyal, realitzar un estudi d’estabilitat dels 

llaços de cada controlador i finalment veure quins valors de les constants compleixen els 

requisits de regulació o control necessaris per l’aplicació. Aquesta informació es detalla a 

continuació en l’apartat 4.2 i als annexes A, B i C. 

4.2 Modelització 

L’estudi de l’estabilitat i control de la planta en llaç tancat ha estat basat en el model 

amitjanat de petita senyal del sistema elèctric. Els models amitjanats són utilitzats per 

obtenir les dinàmiques dels convertidors.  

El resultat és un sistema on apareix el cicle de treball en les equacions de Kirchhoff 

característiques del convertidor i desapareixen les discontinuïtats temporals, causades per 

les commutacions dels transistors i/o díodes en els elements reactius (inductàncies i 
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condensadors). Finalment també s’aplica una linealització que permet simplificar el càlcul i 

facilita l’estudi per tancar el llaç de control amb controladors PI. 

Gràcies aquesta modelització és pot avaluar més fàcilment el comportament del 

convertidor davant diferents fonts de pertorbació. Extreure’n les funcions de transferència 

d’interès i modelitzar el sistema de control adient. A més, els model mitjanats acceleraran el 

temps de processat en els programaris de simulació, ja que simplifiquen el circuit a resoldre i 

es treballa amb un sistema linealitzat.  

 No obstant, el model resultat es una aproximació de la planta real. La utilització del 

mitjanat de les variables fa perdre la informació d’alta freqüència i no és possible apreciar les 

components d’arrissat causades per la commutació. La linealització del sistema implica una 

simplificació a costa de menysprear l’efecte del termes de segon ordre. Cal contrastar la 

seva validesa comparant-ne la resposta amb la planta real.    

El model desenvolupat en el present projecte contempla tot el sistema elèctric, des de el 

generador fins les bateries. Es fa una partició en dos circuits per facilitar-ne l’estudi, ja que la 

complexitat del sistema és elevada. Aquesta divisió genera dos models i permet enfocar el 

tancament del llaç de control de forma més còmoda, veure la Figura  4.4.  

 

Figura  4.4 Circuits estudiats per la modelització del sistema elèctric. 

S’ha considerat constant la potència de la turbina eòlica,   = 100 W. Això a premés 

simplificar les equacions del generadors elèctric a l’hora de modelar el sistema elèctric, 

veure l’annex A. Si no el sistema a modelar resultaria més complex, havent d’incorporar la 

part mecànica del sistema de microaerogeneració.   

El primer model tracta tot el circuit corresponent a la banda DC concretament el 

convertidor buck-boost, el filtre de sortida i les bateries. El segona correspon a la part de la 

generació i la rectificació, aquest model contempla tot el circuit de transformació AC/DC. No 

obstant, er seguir un odre lògic en present document s’explica la resolució del circuit AC/DC 

i tot seguit el circuit DC/DC.  
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La unió entre els dos models és realitza mitjançant les variables elèctriques del corrent 

d’entrada al convertidor Iconv i la tensió rectificada Vg. Essent Vg la variable de control del 

convertidor MPPT i Iconv el corrent del convertidor que marcar la carrega o la descarrega del 

condensador de rectificat, és a dir el nivell de potencial Vg. La separació en les dues parts 

del sistema elèctric es pot veure a l’anterior Figura  4.4. 

Tot el procés de càlcul i resolució per obtenir els models amitjanats de petita senyal han 

estat realitzat mitjançant el programa de càlcul MAPLE 15. La complexitat de la resolució del 

sistema fa inviable i poc segur el desenvolupament manual del càlcul. Per això, s’ha 

automatitzat la resolució, el càlcul de les funcions de transferència a diferents punts de 

treball i l’estabilitat del llaç de control segons els valors de les constants imposades als 

controladors PI, utilitzant MAPLE 15. 

S’han pres els valor nominals del generador IT-PE-100 com a valors de referència per 

establir un punt de treball en els models. El microaerogenerador IT-PE-100 és model 

d’aerogenerador utilitzat en el muntatge experimental del present projecte. Aquest ha estat 

instal·lat en anterior projecte d’electrificació rural realitzats en el centre CITCEA i per aquest 

motiu s’ha aprofitat la disponibilitats d’aquest per ser l’objecte de proves. Les seves 

característiques es descriuen a l’annex E 

S’han pres com a referència els valors impedàncies de fase i tensions nominals del 

generador de la informació proporcionada pel fabricant [19] i les proves realitzades 

anteriorment a [6], veure Taula 4.3. A més, també s’incorporen els paràmetres del sistema 

utilitzats en els models desenvolupats a continuació referits al muntatge experimental 

explicat a capítol 5. 

Potència nominal 100 W  Condensador Cr 4,7 mF 

Tensió rectificada en circuit obert 32,7 V Resistència paràsita RCr 1m Ω 

Tensió de bateries 12 V Inductància LBB 180 µH  

Parell de pols (Pg) 4 Resistència paràsita RLbb 25 mΩ 

Moment d’inèrcia 0,785 Kg·m2 Inductància Lo 340 µH  

Constant del flux rotor 0,0309 V/rad·s-1  Resistència paràsita RLo 50 mΩ 

Inductància de fase 0,01 H Condensador CBB 470 µF 

Resistència d fase 0,35 Ω Resistència paràsita CBB 1m Ω 

Factor de potència 0,9 Resistència paràsita Rbat 2,64 mΩ 
Taula 4.3 Punt de treball i paràmetres pel modelat. 

El procés de resolució per l’obtenció de les funcions de transferència i el modelat del 

sistema es pot trobar als annexos A, B i C. En els següents apartats 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3, es 

donen els resultats de la modelització en el punt de treball de la Taula 4.3. 
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4.2.1 Model del circuit AC/DC 

El model del circuit AC/DC engloba el generador trifàsic, el rectificador de díodes i el 

condensador de sortida. L’esquemàtic d’aquest es pot veure a la Figura  4.5.  

 

Figura  4.5 Circuit AC/DC 

Segons [20], la màquina elèctrica síncrona de imants permanents connectada en estrella, 

que en aquest cas treballa com a generador elèctric, es pot modelar tal i com es veu a la 

Figura  4.5. Modelant cadascuna de les fases  com una font alterna de tensió, que correspon 

a la f.e.m. induïda, connectada en sèrie amb la inductància i resistència de fase. En aquest 

cas, es considera que les impedàncies de les fases són exactament iguals (Lfu = Lfv = Lfw i 

Rfu = Rfv = Rfw).  

La relació entra les tensions d’entrada i sortida del pont de díodes ve expressada per 

l’equació ( 3.1 ) introduïda a l’apartat 3.2.1. Si es pren la simplificació que la càrrega a la 

sortida és resistiva, la relació entre corrents d’entrada i sortida també es pot expressar amb 

la mateixa relació de l’equació ( 3.1 ). 

Una vegada s’han pres aquestes consideracions en el generador i rectificador, és planteja 

les equacions del circuit tenint com a punt de treball la Taula 4.3. El desenvolupament per la 

resolució del circuit s’explica en l’annex A i segueix les mateixes pautes del model del circuit 

DC.  

La funció de transferència de l’equació ( 4.2 ) expressa la relació de variacions entre la 

tensió en el condensador de rectificat Vg i el corrent d’entrada al convertidor DC/DC Iconv, 

prenent com a consideració un treball a màxima potència de la turbina (100 W). Segons el 

corrent consumit pel convertidor Iconv, varia la càrrega o descàrrega del condensador Cr. La 

funció de transferència amb el seus coeficients expressats de forma paramètrica es detallen 
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a les equacions de (A.9) a (A.16), en l’annex A. S’han pres el valors de Taula 4.3 per obtenir 

( 4.2 ). 

             

   
 
      

        
                                   

                               
 ( 4.2 ) 

4.2.2 Model del circuit DC 

El model amitjanat de petita senyal s’ha extret a partir del circuit DC de la Figura  4.6. El 

procés de resolució i les pautes per l’obtenció d’aquest es detallen a l’annex B. 
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Figura  4.6 Circuit DC estudiat. 

Les funcions de transferència obtingudes pel model expressen la relació entre les 

entrades/turbulències del circuit i la sortida, el corrent Io. Les entrades o turbulències del 

sistema per aquest model són la tensió d’entrada o rectificada Vg, el cicle de treball D i la 

tensió de bateries Vo. Considerant el punt de treball establert a Taula 4.3, la planta del circuit 

DC és pot substituir pel model de la Figura  4.7. On cadascun dels blocs correspon a una de 

les funcions de transferència descrites a les equacions ( 4.3 ), ( 4.4 ) i ( 4.5 ). Aquestes han 

estat obtingudes de les funcions i coeficients paramètrics de l’annex B, correspoents a les 

equacions de (B.7) a (B.24), i substituint els paràmetres pels valors establerts de la Taula 

4.3.  

 

Figura  4.7 Model del convertidor DC/DC. 
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 ( 4.3 ) 

          
  

 
         

            
                       

                                     
 ( 4.4 ) 

 

     
     

   

 
        

            
              

                                     
 ( 4.5 ) 

A l’apartat 4.3.2 es validen a través de simulacions les funcions de transferència 

trobades, comparant-les amb el circuit real de la Figura  4.6. Aquestes funcions són 

utilitzades pel disseny i tancament del llaç de control en els apartats 4.2.4 i 4.2.5. 

4.2.3 Model complert del sistema elèctric 

El model obtingut a l’apartat 4.2.2 permet veure la relació del corrent de sortida Io amb les 

pertorbacions d’entrada a la planta. No obstant, és necessari obtenir noves funcions de 

transferència que lliguin el comportament de Vg respecte la resta de variables de la planta. 

Tal com es comentava anterioment al llarg d’aquest capítol, l’estudi d’aquesta tensió 

rectificada Vg requereix la incorporació de tot el sistema elèctric, del generador elèctric fins a 

les bateries.  

Arribat el punt, és necessari unir tot el sistema o planta elèctrica (circuits AD/DC i DC) per 

tal d’establir el control. Considerant que la funció de transferència Gg relaciona la tensió 

rectificada Vg amb el corrent del convertidor Iconv, i alhora contempla el comportament de la 

potència transferida pel generador i rectificador. S’ha decidit obtenir les relacions entre el 

corrent d’entrada del convertidor Iconv i les entrades/pertorbacions de la planta, veure les 

equacions ( 4.6 ), ( 4.7 ) i ( 4.8 ). D’aquesta manera, mitjançant Gg, equació ( 4.2 ) de 

l’apartat 4.2.1, s’obtenen les funcions de transferència referents a Vg i que són necessàries 

pel control.  
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El diagrama de blocs de la Figura  4.8 representa la relació dinàmica entre aquestes 

entrades i sortides necessàries pels controladors PI. L’annex C conté el procediment i 

l’obtenció de les funcions de transferència referents a Iconv, Gd i Gi.  

 

Figura  4.8 Diagrama de blocs dinàmics de la planta complerta. 

El conjunt de la planta i el llaç de control presentat en blocs dinàmics es pot veure a la 

Figura  C.1 de l’annex C. La Figura  4.13 mostra el mateix conjunt però modificat mitjançant 

l’àlgebra de blocs utilitzant en la dinàmica de sistemes, on H(S) és mostra a l’equació ( 4.9 ). 

Aquest permet obtenir una visió directe pel tancament dels llaços de control.  

S’ha considerat nul·la la pertorbació de la tensió de bateries per facilitar càlcul dels llaços 

de control.  

 

Figura  4.9 Conjunt dinàmic del sistema elèctric de generació i el control. 
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 ( 4.9 ) 

Cal tenir present el rang de freqüències en que s’està treballant per tal d’obtenir llaços de 

control més ràpids i així poder donar resposta a qualsevol pertorbació del sistema.  

En aquest cas, les pertorbacions majors que es poden obtenir no són d’elevades 

freqüències ja que es treballa amb freqüències molt baixes fixades pel control MPPT. Els 

controladors PI han de ser capaços de respondre a les consignes de MPPT, que solen tenir 

un refresc de l’ordre dels centenars de mil·lisegons (T>100 ms). Per tant, cadascun dels 

llaços de control ha de tenir un ample de banda (BW) superior a 10Hz. 

En els següents apartats 4.2.4 i 4.2.5 es detalla el disseny de cadascun dels llaços de 

tensió i corrent amb la finalitat obtenir els valors de les constants del controladors PI. 

4.2.4 Disseny del llaç de corrent 

Si s’observa la Figura  4.10, es pot veure el llaç de corrent a considerar pel control. 

Aquest  és el llaç més intern del diagrama de bloc dinàmic de la Figura  4.9. 

 

Figura  4.10 Llaç de corrent Io. 

La funció de transferència del llaç obert Ti(S) coincideix amb Gs(S), l’equació ( 4.3 ). 

Aquest llaç és estable segons el criteri simplificat de Bode i el marge de guany ampli 

M.G. = 1,74·104, però el marge de fase d’aquest és limitat M.F. = -139,41º. Per aquest motiu, 

s’ha afegit un controlador PI per tal millorar-ne l’estabilitat del llaç.  

Les equacions de marge i fase que presenta llaç obert de corrent són de ordre superior a 

2. Les tècniques de control utilitzades en la dinàmica de sistemes solen simplificar o 

aproximar les funcions a una de segon ordre. Així s’aconsegueix calcular unes constants del 

controlador que compleixen exactament amb els criteris del disseny de control fixats. 

No obstant, una simplificació del llaç obert suposa una resposta diferent a la real. 

Treballant amb un sistema complex com és aquest cas, la simplificació del llaç intern pot 

alterar la dinàmica del llaç extern de tensió i aportar grans canvis en l’estabilitat. Per aquest 

motiu s’ha volgut preservar el llaç de corrent real per l’estudi, igual que en el cas del llaç 

extern. 
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 Al tenir un sistema d’odre superior a 2, no es pot resoldre el llaç amb la finalitat d’obtenir 

unes condicions de magnitud i fase concretes fins a una certa freqüència. Tampoc fixar-ne 

uns marge de fase (MF) i de guany (MG) concrets. Però s’estableix uns criteris mínims pel 

disseny dels llaços de control per l’estabilitat d’aquest llaç, M.F. > 40º i M.G. > 1. 

 Fent múltiples iteracions amb diferents valors de constants del controlador PI, s’ha anat 

aproximant a valors òptims per complir els criteris establert. Fixant les constants del 

controlador PIi(S) a Kpi = 5·10-4 i Kii = 2,36, s’ha obtingut un M.F. = 59,82º i M.G. = 724,45. 

Això permet complir amb els criteris anteriorment fixats. 

La Figura  4.11 mostra els diagrames de Bode corresponents al llaç obert de corrent 

sense i amb controlador PIi(S). 

 

Figura  4.11 Diagrama de Bode del llaç obert de corrent sense i amb PIi(S). 

Aquest controlador PIv(S) suposa la introducció d’un guany GPIv(0) = 5·10-4, un zero a 

l’origen (integrador) zv0 = 0 i un pol real a pv0 = -4712,39. 

Finalment es tanca el llaç de corrent i s’observa la resposta freqüència amb la 

representació del diagrama de Bode, veure Figura  4.12. 
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Figura  4.12 Diagrama de Bode del llaç tancat de corrent. 

Es pot observar que es mante el guany unitari aproximadament fins els 100 Hz i és manté 

amb una atenuació inferior a -2dB fins els 350 Hz. D’altre banda, el desfasament és inferior 

a -40º en el primer tram de guany unitari (f < 100 Hz). A freqüències majors comença a 

decaure considerablement cap a fases inferior.  

Es compleix l’ample de banda necessari per les especificacions del convertidor 

BW > 10 Hz. 

4.2.5 Disseny del llaç de tensió 

L’estudi del llaç de tensió s’ha realitzat tenint en consideració totes les funcions de 

transferència de la planta i el llaç de corrent. Partint de l’esquema de blocs dinàmics de la 

Figura  4.9 es pot expressar de forma simplificada per l’estudi del llaç de tensió tal com es 

veu a la Figura  4.13 . 

 

Figura  4.13 Diagrama de blocs dinàmic estudiat pel disseny del llaç de tensió. 

Com es pot veure, es necessari tancar un llaç propi de la planta, abans d’estudiar 

l’estabilitat del llaç extern i escollir el controlador PIv(S). El resultat es mostra a la Figura  

4.14. On les funcions de H2(S), H1(S) i LI(S) corresponen a les equacions ( 4.10 ), ( 4.11 ) i ( 

4.12 ). 

ΔVin

PIv(S)

+

ΔVref -
H(S)

ΔVin+

+

+

H1(S)
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Figura  4.14 Llaç de tensió. 

      
          

                  
 ( 4.10 ) 

      
     

           
 ( 4.11 ) 

      
            

              
 

( 4.12 ) 

Els criteris de disseny i el procediment per obtenir les constants pel controlador PIv(S) són 

els mateixos que s’ha seguit en l’apartat 4.2.4 per mirar l’estabilitat en el llaç obert de 

corrent.  

El sistema en llaç obert sense controlador PIv(S) té un bon marge de fase M.F. = 83,77º 

però un mal marge de guany M.G. = 1,77·10-4. Tornat a realitzat diferents iteracions, per una 

valors de Kpv  = 7,0 i Kiv = 879,65 obtenen M.F.= 49,93 i M.G.= 517,87. El diagrama de Bode 

del llaç obert de corrent es mostra a la Figura  4.15, on es pot veure la incorporació del 

controlador PIv(S). 

 

Figura  4.15 Diagrama de Bode del llaç obert de tensió sense i amb PIv(S). 

H2(S)
ΔVref ΔVgPIv(S)

+

-
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Aquest controlador PIv(S) suposa la introducció d’un guany GPIv(0) = 10, un zero a l’origen 

(integrador) zv0 = 0 i un pol real a pv0 = -94,25. 

Si tanquem el llaç de tensió el comportament freqüencial que realitza es veu a Figura  

4.16. S’obté un guany unitari fins 11 Hz i es mante aquest guany amb un error menor a 

2,5dB dins els 110 Hz. Hi ha un petit error de fase < 5º a partir del 0,1 Hz, que comença 

augmentar a partir dels 11 Hz.  

 

Figura  4.16 Diagrama de Bode del llaç tancat de corrent. 

Es compleixen les condicions d’ample de banda satisfactòriament dels dos llaços PI 

nidats. S’obté un control robust i ràpid per la planta d’aquesta aplicació. Per acabar es 

mostren els dos diagrames de Bode que fan referència als llaços tancats en aquests dos 

darrers aparats, veure Figura  4.17. 

 

Figura  4.17 Diagrama de Bode dels dos llaços de control implementats. 
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4.3 Simulacions 

En aquest apartat es resumeix les principals simulacions a través programari que s’han 

realitzat abans d’implementació i la posta en marxa del muntatge experimental explicat al 

capítol 5.  

Així es pot contingut disseny i càlcul realitzat en el capítol 3 i l’apartat 4.2. Com són el 

dimensionat dels components del convertidor AC/DC, el procés de modelització de la planta, 

els controladors PI nidats i l’algoritme MPPT i el funcionament del sistema elèctric complert 

sota un cert règim determinat de vent. 

El programari utilitzat per dur a terme les simulacions és el Matlab R2012 de MathWorks. 

S’ha utilitzat l’entorn de programació visual Simulink en totes les simulacions realitzades, 

que permet simular circuit d’electrònica de potència amb facilitat. 

4.3.1 Descripció general 

La validació del model amitjanat de petita senyal és de gran importància, ja que a través 

d’aquesta s’han dissenyat els controladors PI. Això suposa un correcte seguiment de les 

consignes MPPT i un control de la dinàmica del corrent de sortida Io.  

Si el model no és vàlid no es pot assegurar l’estabilitat del sistema i control en llaç tancat. 

Per aquest motiu, es realitza una simulació on es comparen els models utilitzats a l’apartat 

4.2.2 i l’annex B, per tal de validar el model amitjanat de petita senyal i conseqüentment el 

disseny dels controladors PI. La descripció d’aquesta simulació es mostra a l’apartat 4.3.2. 

D’altre banda, el control principal que ha de realitzar el convertidor AD/DC és el de cerca 

de màxima potència, MPPT. Aquest és un dels objectius principals del present projecte i cal 

garantir el treball en aquest punt òptim per l’extracció de potència.  

La segon simulació que es desenvolupa a l’apartat 4.3.3, permet veure el funcionament 

conjunt de tot el sistema eòlic sota turbulències de vent. Tan la part mecànica, com la part 

elèctrica del sistema de microaerogeneració.  

El control proposat a la 4.1 i la planta del convertidor MPPT de la Figura  3.1 també s’hi 

incorporen, d’aquesta manera es pot validar el control dissenyat actuant sobre el convertidor 

dissenyat. En aquests, Permet veure el funcionament de l’algoritme MPPT en condicions 

reals de treball i realitzar els ajusts pertinents a l’algoritme.  
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Validat el model amitjanat de petita senyal amb la simulació de l’apartat 4.3.2, els 

controlador PI haurien de seguir les consignes correctament, i així obtenir un treball a 

màxima potència.    

4.3.2 Simulació dels models del convertidor DC/DC 

En aquesta simulació s’estudia únicament els models del convertidor buck-boost 

obtinguts a l’apartat 4.2.2 i l’annex B. Contretament, es compara el circuit real del 

convertidor amb el model de fonts controlades i el model amitjanat de petita senyal, veure la 

Figura  4.18. Aquests han servit per plantejar les equacions bàsiques del convertidor buck-

boost i extreure’n les funcions necessàries per modelar la planta i obtenir les relacions 

dinàmiques necessàries pel disseny del control. 

 

Figura  4.18 Comparativa realitzada per la validació dels models. 
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Establint un punt de treball concret, s’han sotmès els tres sistemes de la Figura  4.18  a 

les diferents turbulències. S’han realitzat varies iteracions per observar la resposta del 

convertidor real i els dos models a graons de cadascuna de les turbulència (ΔVg, ΔD i ΔVo), 

durant 0,5 segons. 

El valor de les pertorbacions no supera el 5% del valor estàtic del punt de treball, ja que 

cal recordar que es tracta d’un model de petita senyal.  

El resultat de sotmetre el convertidor i els dos models a turbulències de la tensió 

rectificada ΔVg es veu a la Figura  4.19. 

 

Figura  4.19 Resposta ΔIo del tres sistemes a les turbulències de ΔVg. 

La resposta dels dos models són pràcticament idèntiques a la sortida. Així doncs els dos 

models extrets serveixen perfectament per representar el convertidor DC/DC davant petites 

desviacions de tensió a l’entrada Vg. 

En la següent simulació s’analitza la resposta davant pertorbacions del cicle de treball 

ΔD. Els resultats es poden observar a la Figura  4.20. 
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Figura  4.20 Resposta ΔIo del tres sistemes a les turbulències de ΔD. 

En aquest cas, es pot observar que el model de fonts controlades segueix perfectament 

al convertidor, però el model amitjanat de petita senyal existeix un cert error apreciable quan 

la pertorbació és del >5% del valor del punt de treball.  

L’error de la linealització ha provocat una diferencia en el guany dinàmic, ja que la 

resposta estabilitzada a cada graó presenta una diferència que depèn de la magnitud de la 

pertorbació.  

Tot i així, el comportament dinàmic és el mateix i la desviació no és molt important. Pot 

considerar-me que el model amitjanat és correcte front a pertorbacions de ΔD, ja que es 

tracta d’un estudi a petita senyal.  

La darrera simulació, s’ha introduir pertorbacions en la tensió de bateria ΔVo. Les 

respostes a el corrent de sortida dels diferents models es veuen a Figura  4.21. 
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Figura  4.21 Resposta ΔIo del tres sistemes a les turbulències de ΔVo. 

Aquesta darrera simulació té una resposta idèntica dels tres sistemes front als graons de 

pertorbació ΔVo. L’única diferència apreciable són les oscil·lacions que presenta el model 

amitjanat de petita senyal. Aquestes són més pronunciades i tarden més a atenuar-se. No 

obstant la resposta a graons de pertorbació ΔVo tendeix al mateix valor final. 

Es pot considerar que el model amitjanat de petita senyal utilitzat per dissenyar el control i 

el model de fonts controlades són representatius de la planta real del convertidor buck-

boost, tot i tenir petites desviacions a la resposta degudes a la linealització de la planta. 

Aquest modelat ha servit de punt de partida per desenvolupar el model complert del 

sistema elèctric, apartat 4.2.3, i poder dissenyar els controladors PI per complir amb la 

regulació de la planta. Així doncs, es pot considerar que el disseny del control ha estar 

realitzat correctament. 

D’altre banda, al realitzar aquesta simulació s’ha pogut apreciar que els valors d’arrissat 

de tensions i corrents del convertidor DC/DC estan per sota els valors establerts a la Taula 
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3.1, utilitzats pel dimensionat a l’apartat 3.2.2.Complint amb les especificacions de disseny 

fixades. 

Per assegurar el funcionament global de tot el sistema, s’ha simulat tot aquest en l’apartat 

4.3.3. Així es pot veure la resposta del convertidor MPPT i el seu control en condicions reals 

de treball.   

4.3.3 Simulació del sistema eòlic i el convertidor MPPT 

Un cop validat el model amitjanat de petita senyal es procedeix a la simulació del sistema 

complet. Aquesta simulació conté el sistema de microaerogeneració complert (turbina, 

transmissió, generador, rectificador, convertidor DC/DC, bateries, control MPPT i 

controladors PI nidats) sota una turbulència de vents, veure la Figura  2.9.  

Els resultats d’aquesta simulació permeten validar el funcionament d’algoritme MPPT, els 

llaços dels controladors PIs i el la planta del convertidor AD/DC. És a dir, la qualitat del 

disseny realitzat tan a la planta del convertidor MPPT com en el seu control. Així doncs, la 

validació de tot el disseny realitzat en el present projecte abans de realitzar una 

implementació física. 

La turbulència de vents s’obtenen per un arxiu de dades de vent real modificat per tal de 

situar el valor del vent entorn del valor nominal de velocitat de vent de la turbina modelada, 

contretament entre els 5 i 8 m/s.  

La corba de coeficients de potència Cp utilitzada per l’emulador de turbines en el 

muntatge experimental és la corresponent al microaerogenerador IT-PE-100, veure Figura  

4.22. Les dades de la corba han estat extretes d’assajos realitzats pel propi fabricant en un 

túnel de vent. Aquest s’han obtingut de forma tabulada en un arxiu. 

Tan les dades de vent com el coeficient de potència han estat introduïdes mitjançant una 

“Lookup table” dins la simulació. Així s’ha pogut reproduir el funcionament mecànic 

corresponent a la turbina eòlica. 

La Figura  4.22 també mostra la zona de treball del convertidor dins la corba de 

coeficients de potència utilitzada. Cal recordar que aquest coeficient de potència indica la 

eficiència energètica de la turbina de vent segons el regim de treball en que es troba (λ). 
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Figura  4.22 Corba Cp i punt de treball del MPPT. 

La Figura  4.23 mostra la evolució temporal d’aquest coeficient i de les revolucions d’eix 

d’acoblament sota la turbulència de vent. 

 

Figura  4.23 Simulació de l'evolució del coeficient de potència i revolucions sota turbulències de vent. 

Els resultats obtinguts pel control de màxima potència, després de la simulació del 

sistema durant 100 segons, són satisfactoris com es poden veure a l’evolució temporal  de la 

Figura  4.23 i la zona de treball del sistema amb control MPPT a la Figura  4.22. El valor del 

coeficients de potència Cp oscil·la entre 0,387 i 0,345. Això representa un valor mig de 
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Cp_migs = 0,377, quan el màxim d’aquesta corba és de 0,3946. Es pot considerar que 

l’algoritme MPPT funciona perfectament i s’aconsegueix treballar dins la zona òptima del 

generador sota turbulències de vent. 

Per comparar de forma més directe la efectivitat del control MPPT és comparar la 

potència que entrega la turbina amb la potència que s’aconsegueix a l’entrada del 

convertidor buck-boost. La Figura  4.24 mostra aquesta comparativa de potències. 

 

Figura  4.24 Potències de la turbina i MPPT. 

Com es pot veure el seguiment de potències és força semblant però es contempla un 

desfasament, més visible quan el gradient de vents és gran. Això es degut al inèrcia del 

sistema.  

S’ha d’observar la forma oscil·lant de la potència elèctrica obtinguda. Això és degut als 

constants canvis del vent turbulent i la cerca continua del MPPT P&O. Això provoca continus 

canvis de direcció en les consignes de tensió rectificada a controlar per aproximar-se en 

cada instant al nou punt de màxima potència actual. 

No obstant la potència aconseguida a la banda rectificada justifica el bon funcionament 

del control MPPT sota un règim turbulent de vents. Es pot considerar que a nivell de 

simulació el disseny del convertidor MPPT i el seu control aconsegueix complir l’objectiu 

referent al treball de màxima potència de la turbina eòlica.  

A l’annex D  es poden trobar més informació dels resultats referents aquesta simulació. 

S’hi troben la resta de gràfiques extretes d’aquesta simulació.  
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5. Muntatge experimental 

En aquest capítol es descriu el muntatge experimental realitzat en el laboratori per validar 

el convertidor AC/DC dissenyat al capítol 3 i el control desenvolupat al capítol 4, el sistema 

de bateries i l’emulador de turbines eòliques. 

Es divideix el capítol en dues grans parts referents a les proves de laboratori realitzades, 

el muntatge experimental i els resultats obtinguts de les proves realitzades en aquest. 

 En l’apartat 5.1, es descriu tot el sistema implementat per validar el disseny del 

convertidor MPPT i el seu control.  

Es recull els resultats més rellevants de les proves realitzades sobre el muntatge 

implementat en l’apartat 5.2. 

5.1 Muntatge experimental 

L’estructura d’aquest apartat es divideix en quatre apartats.  

Primerament es realitza una descripció general del muntatge experimental realitzat en el 

laboratori, apartat 5.1.1.  

Tot seguit a l’apartat 5.1.2, es dona la descripció de l’estructura corresponent a l’emulador 

de turbines. Això permet descriure el processat de càlcul corresponent aquesta part 

d’emulació, a apartat 5.1.3.  

Finalment,  s’explica el sistema elèctric implementat  en el muntatge. Aquest fa referència 

al conjunt del generador elèctric, convertidor MPPT proposat i sistema de bateries. Aquesta 

implementació es veu a l’apartat 5.1.4. 

5.1.1 Descripció general 

Amb la finalitat de poder validar el convertidor MPPT dissenyat es requereix d’un sistema 

capaç d’emular un règim de vent i el funcionament d’una turbina eòlica.  Per aquest motiu en 

el muntatge experimental s’hi ha incorporat una part addicional al sistema elèctric estudiat 

en el present projecte. La Figura  5.1 representa el diagrama de blocs d’aquestes dues part 

que constitueixen el muntatge experimental implementat.  
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Figura  5.1 Diagrama funcional del muntatge. 

El muntatge experimental es pot dividir en dos grans parts tal i com es veu a la Figura  

5.1, el sistema eòlic i l’emulador de turbines. Totes dues estan controlades per la mateixa 

placa de control, que dur a terme les tasques de adquisició i control necessàries pel 

convertidor i alhora emula la corba de potència de la turbina.  

Tan l’emulador de turbines com el sistema eòlic, ha estat implementat per mòduls de 

forma progressiva comprovant-ne el seu funcionament pas a pas. Això, permet veure el 

funcionament de forma independent del generador, rectificador, convertidor, emulador i 

control.  

El sistema eòlic fa referència a la part bàsica del sistema de microaerogeneració introduït 

a la Figura  2.9, excloent-ne la turbina eòlica. Concretament consta de les següent parts o 

mòduls: 

 Generador eòlic. 

 Convertidor de potència. 

 Sistema de bateries. 

 Control MPPT del convertidor DC/DC.  

La funció del emulador de turbines és de gran importància dins la plataforma, ja que 

permet emular una turbina eòlica sota un règim concret de vents i transmetre la velocitat de 

rotació que pertoca a l’eix del generador elèctric. Aquesta emulació esta formada 

principalment per les següents parts: 

 Motor d’inducció. 

 Engranatge d’acoblament. 
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 Variador de freqüència. 

 Detector de creuament per zero (Veure l’annex G). 

 Control d’emulació de la turbina eòlica. 

A continuació, es detallen amb més profunditat cadascuna de les part corresponents a 

l’emulador de turbines així com el seu funcionament. Veure l’apartat 5.1.2.  

5.1.2 Emulador de turbines 

La validació del convertidor de potència requereix una plataforma amb una turbina eòlica 

que estigui sotmesa a un regim de vents controlable. D’aquesta manera, es pot veure el 

funcionament del control MPPT, el comportament del convertidor de potència i observar si 

els corrents/tensions són les esperades segons el dimensionat dels condensadors i 

inductors.  

No obstant, la realització d’aquestes proves seria possible si és disposes d’un túnel de 

vent. Aquest permet instal·lar a dins del tunel una turbina i proporcionar-li el règim de vent 

que es desitgi. Aquestes instal·lacions suposen una gran inversió i disposar d’un superfície 

d’instal·lació de proporcions considerables. El present projecte no disposa d’aquests 

recursos, per aquest motiu s’ha decidit implementar un muntatge capaç d’emular el 

comportament d’una turbina amb un regim de vents concret.  

Els principals components de l’emulador de turbines eòliques de baixa potència es 

mostren a Figura  5.2, juntament amb les connexions a la xarxa elèctrica i al sistema eòlic.  

La base d’aquest emulador es el sistema d’acoblament i transmissió explicat a l’annex F. 

Mitjançant un acoblament d’engranatges s’uneixen l’eix d’un motor i l’eix del generador eòlic 

utilitzat. Comandant el motor per un control de velocitat freqüència i tenint en compte la 

relació d’engranatge s’aconsegueix fer girar el generador eòlic al regim de voltes desitjat. 

 

Figura  5.2 Emulador de turbines. 

M
3

PCB 

Control 

DSP

230V

Variador de 

freqüència
Consigna ω

Detector 

creuament 

per cero

Sensors Vrec i Irec

Sistema 

eòlic

Motor 

d’inducció

Reductor

Xarxa 

elèctrica



Disseny d’un convertidor MPPT per microaerogeneradors aïllats 

76 
 

5.1.3 Procés d’emulació i càlcul de la consigna ω 

El càlcul de la consigna ω es fa des del la placa control. Aquesta es la responsable de la 

emulació i alhora del control del convertidor de potència. Realitza les adquisicions pertinents 

per avalua el punt de treball de la turbina, la magnitud de la càrrega elèctrica i calcula la 

nova consigna ω.  

Considerant que les pèrdues per fregament són nul·les, la velocitat del eix només  depèn 

del parell generat    i contraelectromotriu   , veure l’equació ( 5.1 ). 

   
 

 
            ( 5.1 ) 

On    és la nova velocitat de rotació en el eix d’acoblament o de la turbina (rad/s). 

   és en moment d’inèrcia de l’eix d’acoblament (Kg·m2). 

     és el parell generat per la turbina (N·m). 

     és el parell contraelectromotriu produït per la càrrega elèctrica (N·m).  

Coneguda la inèrcia de la turbina, fa falta calcular el parell generat per la turbina    i el 

parell generat per la càrrega elèctrica    connectada en el generador, i així poder calcular la 

nova velocitat de gir a l’eix d’acoblament ωt i la consigna a imposar ω. Es necessita saber la 

velocitat actual del eix rotor ωt’ per realitzar el càlcul dels dos parells. Això és possible 

gràcies el circuit de creuament per zero que es detalla a l’annex G. 

El càlcul del parell contraelectromotriu de la càrrega elèctrica   , es fa des de la potència 

rectificada. Menyspreant el rendiment del rectificador es pot considerar que la potència 

trifàsica és la rectificada i expressar el parell elèctric    com es mostra a l’equació ( 5.2 ). 

L’adquisició de la tensió i el corrent rectificat es fa des de els sensors utilitzats pel control 

MPPT. 

   
    

   
  

         

   
  ( 5.2 ) 

      és la potència rectificada (W). 

      és la tensió  rectificada (V). 

      és el corrent rectificat (A). 

 ωt’ és la velocitat actual de rotació en el eix acoblat (rad/s). 
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La variable emulada en el càlcul de la consigna ω enviada al variador és el parell   . Com 

que no es disposa d’una turbina ni d’un règim de vent real, aquests són imposants 

mitjançant el control del sistema d’emulació. 

En el cas del règim de vent, aquest és imposat externament en el sistema d’emulació per 

l’usuari. L’usuari pot escollir entre dos modes de vent diferents: manual o turbulent. El mode 

manual permet introduir una velocitat de vent en temps real mentre la plataforma està en 

funcionament. Això facilita l’avaluació i estudi del sistema elèctric en diferents punts de 

treball.  

D’altre banda, s’ha introduït a la memòria interna del DSP que integra a la placa de 

control, uns valors de turbulències de vent. Aquestes dades provenen d’un arxiu on hi han 

guardades adquisicions d’un anemòmetre situat en una zona amb forta presencia de vents 

variables, veure Figura  5.3. Les mateixes turbulències que s’han utilitzat en les simulacions 

de l’apartat 4.3.3. 

 

Figura  5.3 Turbulències de vent utilitzades en l'emulador. 

El mode turbulent permet treballar el sistema elèctric sota aquesta turbulència real de 

vents, actualitzant cada 100 ms una nou valor de velocitat de vent. Aquest mode de 

funcionament simularà un situació real de treball i permet veure la resposta del convertidor 

de potència i el control MPPT.  
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El parell de la turbina    depèn d la potència generada per la turbina, tal com mostra 

l’equació ( 2.1 ) a l’apartat 2.2. El parell dependrà de la velocitat del vent v, la rotació del eix 

d’acoblament ωt‘ i el coeficient de potència Cp. Veure l’equació ( 5.3 ).   

   
  

   
 

 
 

                  

   
 ( 5.3 ) 

On       és la potència mecànica de la turbina (W). 

      és la densitat de l’aire (típicament de 1,25 Kg/m3). 

         és el coeficient de potència de la turbina, també anomenat factor de Betz. 

     és el radi d’abast dels àleps de la turbina (m). 

     és la velocitat del vent (m/s). 

Com es comentava en seccions anteriors, el coeficient de potència Cp indica l’eficiència 

energètica de la turbina segons les seves característiques físiques i el punt de treball. Al no 

disposar físicament de la turbina eòlica, cal obtenir una corba Cp(λ) per tal de poder emular 

el funcionament real d’una turbina.  

A més, l’emulador ha de ser capaç de simular el funcionament de qualsevol turbina d’un 

sistemes de microaerogeneració. Cada turbina presenta una corba Cp(λ) diferents però totes 

tenen un mateix perfil i estan acotades entre un certs valors tan de Cp com de tip speed ratio 

λ (o TSR).   

S’ha decidit prendre com a punt de partida la corba Cp(λ) del aerogenerador IT-PE-100, 

expressada de forma de tabulada. Introduint aquests valor en el programa de càlcul Matlab, 

s’ha buscat una funció polinòmica equivalent. D’aquesta manera  es pot generar fàcilment 

diferents perfils de corbes i introduir-los ràpidament en un espai reduït de la memòria interna 

del DSP.  

L’aproximació polinòmica realitzada per emular la corba Cp(λ) és una funció a dos trams. 

El primer consta d’un polinomi de tercer grau que representa la part de baixes revolucions 

on el coeficient de potencia creix pronunciadament. El segon tram engloba la cima de la 

corba i la caiguda del valor Cp a altes revolucions, en aquest tram s’ha utilitzat un polinomi 

de quart grau.  

La Figura  5.4 mostra la diferencia entre la corba Cp i el tip speed ratio λ del 

aerogenerador IT-PE-100 real i l’aproximació polinòmica implementada. L’error comes en la 

zona de treball (λ > 2) no supera 3,37%. 
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Figura  5.4 Comparativa entre la corba real i l'aproximació polinòmica a dos trams. 

Així doncs, introduïes les dades de vent i els coeficients dels polinomis, l’emulador pot 

procedir al càlcul de la consigna ω a enviar al variador.  

Inicialment realitzarà les lectures de la potència rectificada i la velocitat de rotació a l’eix. 

Tot seguit, es calcula el tip speed ràtio λ segons el vent actual i el Cp correspoent. Finalment 

es calculen els dos parells i s’estima a partir d’aquest la nova velocitat en que ha de girar 

l’eix d’acoblament ωt’. 

S’ha de tenir present que el variador de freqüència interpreta la consigna en tensió com 

una freqüència elèctrica a imposar a la seva sortida trifàsica. La velocitat de gir del motor 

dependrà d’aquesta freqüència i del nombre de parell de pols que té, pm = 2. L’acoblament 

amb el generador es realitza mitjançant el sistema d’engranatges reductor explicat.  

Llavors, es necessari escalar el càlcul de ωt realitzat en l’emulador, per tal de tenir en 

compte totes les transformacions sofertes en el sistema de transmissió i poder garantir gir en 

l’eix generador al valor calculat ωt. L’equació ( 5.4 ) mostra l’escalat necessari entre la 

velocitat de gir calculada ωt i la que ha d’imposar el variador de freqüència ω.  

      
  

  
    ( 5.4 ) 

On    és el parell de pols que té el motor acoblat. 
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    és el nombre de dent que té l’engranatge a l’eix del motor. 

    és el nombre de dent que té l’engranatge a l’eix del generador. 

El darrer pas és l’enviament de la consigna ω en forma de tensió cap al variador de 

freqüència. Consta d’un escalat on es passa la consigna ω continguda dins un rang de 0 a 

80 Hz a una tensió entre 0 i 10 V.  

El procés es realitza mitjançant el DAC que integra el DSP de la placa de control i una 

etapa de condicionament. El primer extreu de la placa de control la consigna ω escalada a 

un fons d’escala de 4 V, tot seguit passa l’etapa de condicionament amplificadors. On hi ha 

dues etapes d’amplificadors operacionals, un en seguidor de tensió i  una segona en 

configuració no inversora que proporciona un guany per arribar fins els 10 V de fons 

d’escala.  

Aquesta nova velocitat del generador és captada pel circuit de creuament per zero en la 

següent iteració de l’emulador. El funcionament d’aquest circuit i el tractament de seu senyal 

es detalla a l’annex G. A la sortida d’aquest circuit s’obté un tren de polsos corresponents a 

cadascun dels zeros que apareixen en la tensió de fase sinusoïdal del generador elèctric. 

L’adquisició d’aquests senyals va sincronitzat amb les adquisicions de senyals del ADC a 

20 kHz.   

   Els senyal de tren de polsos resultant a la sortida és tractada pel mòdul eCAP que 

integra el DSP de la placa de control. Aquest mòdul incorpora un temporitzador intern que 

permet comptar els períodes de temps entre flancs positius/negatius d’entrada digital.  

S’ha configurat el mòdul eCAP del DSP per tal de comptabilitzar els períodes entre flancs 

de pujada de forma continuada. Cada iteració consta de tres flancs ascendents per tal de 

poder capturar dos períodes consecutius. Llavors, la interrupció vinculada determina si els 

dos períodes, o un d’ells, es consideren vàlids peel càlcul de la velocitat ωt’. 

Al tractar-se d’un circuit prototip, les proteccions front a EMIs són mínimes. Per aquest 

motiu s’ha incorporat un filtre RC de primer ordre (fc = 500 Hz, R = 3,3 kΩ i C = 100 nF) entre 

el circuit de creuament per zero i el pin del DSP. A més, s’activa la configuració del “Input 

Qualification” del DSP per reconfortar l’eliminació del soroll a alta freqüència.  

No obstant, el programa d’emulació estudia els períodes captats pel mòdul eCAP. De tal 

manera, que només és consideren com a captures vàlides aquells períodes dins del rang de 

freqüències elèctriques de la Taula 2.2. També es mira si han sofert una forta desviació 

respecte l’anterior adquisició (33,33%). La dinàmica d’acceleració del microaerogenerador 
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és molt més lenta que la velocitat d’adquisició, per tan la variació entre períodes consecutius 

no pot ser molt gran. 

D’aquesta manera s’elimina qualsevol dada errònia per causes de soroll a alta o baixa 

freqüència. Això podria provocar un descontrol en la velocitat emulada i crear fluctuacions 

indesitjades en les velocitats. 

Alhora de calcular la ωt’ a partir dels períodes adquirits per eCAP, cal considerar el parell 

de pols del generador. En el cas del muntatge experimental pg = 4. La freqüència elèctrica 

és pg vegades superior a la del eix rotor. Veure l’equació ( 5.5 ). 

    
   

        
  ( 5.5 ) 

On       és el període calculat pel mòdul eCAP del DSP. 

    és el parell de pols que té el generador eòlic. 

La dada ωt’ calculada és fonamental per saber els parells de la turbina i elèctric, tal com 

s’explicava a anteriorment.  

El circuit de creuament per zero ha estat implementat en una placa independent per 

poder validar el seu disseny mitjançant proves prèvies a la connexió pertinent dins el 

muntatge. 

El tractament del senyal digital obtinguda a la sortida, tal com es comentava, és tractada 

pel DSP. Aquest està integrat a la placa de control general descrita a l’annex H. 

5.1.4 Sistema elèctric 

El sistema elèctric del muntatge experimental incorpora aquells element que van 

instal·lats en l’aplicació de microaerogeneració. Aquests són el convertidor dissenyat en el 

present projecte, el generador elèctric i un sistema de bateries. Així doncs, una vegada 

validat el funcionament de l’emulador de turbines l’anàlisi del sistema eòlic de la plataforma 

permet extreure les conclusions i resultats del disseny del convertidor de potència. 

La Figura  5.5 mostra el circuit elèctric del sistema eòlic de la plataforma. A continuació es 

detallen les diferents parts del muntatge, s’expliquen les seves característiques i els 

components utilitzats. 
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El generador utilitzat és el model de microaerogenerador IT-PE-100. Les principals 

característiques principals característiques del conjunt microaerogenerador es troben a 

l’annex E. 

Aquest generador és de fabricació manual per tan els valors nominals poden tenir una 

certa desviació més pronunciada que en altres generadors comercials. A l’annex E 

s’indiquen els valors del assajos realitzats en aquest generador elèctric, veure la Taula E.2. 

Aquests han estat considerat per la modelització del generador i estableixen les 

característiques a règim nominal que s’ha d’esperar en el convertidor MPPT. 

Tal com es comentava a l’apartat 3.2, el dimensionament del convertidor AD/DC ha estat 

realitzat seguint les especificacions elèctriques i els criteris de dissenys en les condicions de 

treball més crítiques. Seguint els valors obtinguts en el disseny el convertidor, el convertidor 

implementat en el laboratori  es mostra a la Figura  5.5. L’elecció dels components 

electrònics del convertidor AD/DC  s’ha basat en el material disponible del centre CITCEA-

UPC, del qual s’ha escollit aquells amb característiques més adequades per l’aplicació. 

El rectificador trifàsic de díodes s’ha implementat a partir dos ponts de díodes 

monofàsics, model KBPC3502 de GOOD-ARK. Capaç de conduir fins a 35 Arms rectificats, 

treballar amb 140 Vrms a les entrades AC i suportar tensions inverses de pic (VRRM) de 200 V. 

La caiguda de tensió a cadascun dels díodes és de Vf = 1,2 V.  

Una caiguda considerable que suposa una pèrdua de rendiment en aquesta etapa. La 

finalitat del muntatge experimental del present projecte és veure la viabilitat de funcionament 

del convertidor AD/DC, comprovar el funcionament del control MPPT implementat, extreure 

resultats i conclusions. Una de les línies futures pel desenvolupament d’un prototip definitiu 

d’aquest convertidor és la utilització d’un únic pont trifàsic si les condicions de treball i els 

preus són millors. Per tant, durant aquesta fase es tindran en consideració els resultats 

obtinguts per aquesta etapa de rectificació. 

Els sensors utilitzats per capturar la tensió i el corrent rectificada són dues sondes 

d’efecte Hall, LV 25-P i LA 25-NP del fabricant LEM, respectivament. La sonda de tensió 

esta configurada per adquirir fins a 50 V rectificat, pel que fa la configuració de la sonda de 

corrent està a rang complert, 25 Arms. Els senyals de sortida del dos sensors són entrats al 

les entrades d’adquisició de la placa de control. On prèviament són escalades i després 

tractades per el mòdul ADC que integra el DSP. 
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Figura  5.5 Esquema elèctric del sistema eòlic implementat 



Disseny d’un convertidor MPPT per microaerogeneradors aïllats 

84 
 

 Els condensadors de rectificació i de la etapa DC/DC buck-boost  són condensadors 

electrolítics de 50 V. Les capacitats han estat escollides a partir dels valors obtinguts en el 

dimensionament i els valors estàndard comercials. Implementant un condensador de 4,7 mF 

pel rectificar i un de 470 µF pel convertidor buck-boost. Valors lleugerament superior als 

calculats a l’apartat 3.2.2, assegurant un arrissat inferior al límits màxims establerts en el 

disseny. 

Pel que fa les inductàncies del convertidor buck-boost i el filtre de sortida, han estat 

dissenyades de forma manual. Obtenint un valor pròxim a esperat de 180 µH i 340 µH, 

respectivament. 

El conjunt d’aplicacions estudiades són de potència molt reduïda dins el camp de 

l’electrònica de potència. Considerant aquest nivell de potència, s’ha escollit un transistor 

MOSFET de canal N pel convertidor DC/DC. L’activació per tensió a la seva porta, la 

velocitat de commutació i el baix cost han estat clau per escollir aquest tipus de transistors. 

Concretament s’ha escollit el model IRF3415 de IR. Capaç de conduir 43 A i poder suportar 

tensions drenador-sortidor de 150 V. Aquest suport corrents continues de 40A i una tensió 

de boqueix dins a 60V. 

S’ha escollit un diode schottky  pel convertidor  buck-boost. D’aquesta manera les 

transicions entre tall i conducció són ràpides, a més de tenir  un caiguda de tensió petita. 

Concretament, s’ha utilitzat el model 48CTQ060 del fabricant Vischay. 

Finalment les sondes de tensió i corrent de bateries són el mateix model que les 

utilitzades a la sortida del rectificador. En aquest cas, la sonda de tensió està preparada per 

mesurar fins els 35 V i la sonda de corrent s’ha configurat en un rang de corrents màxims.  

La placa de control, les seves característiques i els recursos utilitzats es detallen a 

l’annex H. També si pot trobar tota la informació referent al programari utilitzat per la 

programació i visualització/control de dades en temps real.  

S’ha programat amb llenguatge C tot el control referent a la Figura  5.1 (adquisicions dels 

sensors, configuració del mòdul eCAP i el càlcul de l’emulació explicat a l’apartat 5.1.3).  

Aquest apartat conclou amb aquesta descripció anterior del muntatge experimental que 

s’ha implementat als laboratoris del CITCEA-UPC. En el següent apartat 5.2 es recopilen els 

resultats obtinguts amb aquesta plataforma.   
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5.2 Resultats experimentals 

El recull del resultats més rellevants obtinguts en el muntatge experimental presentat 

l’apartat 5.1, són explicats al llarg d’aquest apartat. 

Totes les part d’aquesta plataforma han estat provades i validades per separat. També 

s’ha realitzat una porta en marxa, amb els corresponents ajusts de control, per tal tenir el 

convertidor i l’emulador operatius.  

Realitzant aquestes validacions, s’ha observat que el valors de les tensions induïdes del 

generador elèctric són molt baixes (8,5 V a 800 rpm), tal com s’indicava a les conclusions de 

la referència [6]. On es recomana una modificació en el procés de disseny de la màquina per 

tal d’obtenir tensions majors.  

S’ha alterant lleugerament la corba de coeficients de potència Cp del microaerogenerador 

IT-PE-100, per accelerar la velocitat de l’eix d’acoblament i treballar amb tensions més 

elevades. Llavors, les proves realitzades a continuació utilitzen la corba Cp respecte el tip 

speed ratio λ (o TSR) de la Figura  5.6. 

 

Figura  5.6 Corba de coeficient Cp utilitzada per l'emulador. 

Una altre canvi realitzar ha estat en el valor de les constats del controlador PI del llaç de 

tensió Vg, ja que el control no funcionava correctament deixant com a valors finals en aquest 

llaç Kpv  = 0,15 i Kiv = 80,0. Aquest error pot donar-se a impedàncies paràsites que no s’han 

contemplat en el sistema i/o la diferència entre la caracterització real de la màquina real i el 

model simplificat teòric. 
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Una vegada validada la posta en marxa de la plataforma, s’han realitzat un conjunt de 

proves amb emulador i sistema elèctric sota diferents règims de temps.  

S’han resumit les proves més concloents en dos grans grups, segon el règim de vents 

imposat a la plataforma. 

A l’apartat 5.2.1 es pot observar els resultats de la plataforma sota un règims de vent 

imposat manualment per l’usuari (graons de vent). Això permet un estudi acurat en diferents 

punts de treball. 

A l’apartat 5.2.2 s’ha simulat les condicions normals d’un sistema eòlic en un regim de 

vents turbulent. Introduint les turbulències explicades a l’apartat 5.1.3 a l’emulador, s’ha 

observat la resposta del convertidor i el control MPPT. 

5.2.1 Proves amb graons de vent 

Els graons de vent han estat introduït de forma consecutiva a la plataforma. Començant 

per una velocitat de 5 m/s i augmentant en 0,5 m/s cada graó fins arribar als 8m/s. S’ha 

deixat estabilitzar el sistema per cadascun dels graons abans de capturar les dades. 

S’han realitzat dos conjunt de proves. La primera utilitza tot el sistema elèctric complert i 

la segona sense el convertidor buck-boost  i el filtre de sortida. Aquest canvi s’ha realitzat 

per veure els efectes que té no disposar d’un control MPPT i d’una etapa de filtrat. La Figura  

5.7 mostra les dues configuracions de la prova realitzada i les potències adquirides. 

 

Figura  5.7 Configuracions utilitzades del sistema eòlic i potències adquirides. 
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Les dades captures per oscil·loscopi s’han pres en diferents iteracions consecutives per 

tal de capturar les tensions i els corrent de totes les etapes. Mitjançant el programari CCSv5 

i el JTAG, s’ha pogut visualitzar al PC els valors del coeficient de potència de l’emulador i la 

velocitat obtinguda del detector de creuament per cero. 

Finalment, s’ha tornat a repetir aquest conjunt de proves per tal de obtenir resultats amb 

sistemes de bateries de 12  V i 24 V. En els apartats 5.2.1.1 i 5.2.1.2 es mostren els 

diferents resultats una vegada s’han recopilat les dades extretes per oscil·loscopi. 

5.2.1.1 Resultats amb el sistema de bateries de 12 V 

La Figura  5.8 mostra el recull de potències obtingudes amb un sistema de bateries de 

12 V nominals. Es poden apreciar les diferents potències a cadascuna de les etapes del 

convertidor AC/DC i la potència resultant de connectar directament les bateries al pont 

rectificador. Aquestes potències són les corresponents a les etapes dels dos muntatges que 

es mostren a la Figura  5.7. 

 

Figura  5.8 Potencies resultants de la prova realitzada a 12 V de bateria. 

Analitzant les potències obtingudes quan es disposa del sistema elèctric proposat pel 

present projecte (Rectificador, convertidor DC/DC i el filtre de sortida), es poden treure les 

següent conclusions. 
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 La potència de la màquina elèctrica és pràcticament igual a la potència màxima de la 

turbina, excepte a velocitat altes on hi ha una petita diferència (<4,2 W). Així doncs, el 

funcionament del control MPPT aconsegueix la màxima extracció de potència de la turbina. 

A més la prova realitzada amb convertidor és capaç d’extreure més potència de la turbines 

que sense ell. Fet que confirma la millora aportada pel control MPPT.  

No obstant, una vegada rectificada aquesta potència elèctrica, s’ha reduït a causa de les 

pèrdues en el pont de díodes. La eficiència del pont en valor mig és de 89,5%, arribant a 

representar una caiguda 14,23 W en aquesta etapa pel cas de la velocitat màxima del vent 

(8 m/s).  

La Figura  5.9 mostra l’eficiència de l’etapa del convertidor DC/DC i el filtre de sortida.  

    

Figura  5.9 Eficiència del convertidor amb 12 V de bateries. 

L’eficiència mitja calculada del convertidor DC/DC i el filtre de sortida és del 77%. Com es 

pot veure la Figura  5.9, l’eficiència empitjora a potències majors. A causa de les baixes 

tensions induïdes, que oscil·len entre 6,61 Vrms i 8,68 Vrms, es treballa amb corrents força 

elevades i això provoca grans pèrdues en conducció. 

D’altre banda, els resultat extrets de la connexió directe entre rectificador i bateries tenen 

una interpretació totalment inversa. La potència extreta de la turbina no és tan elevada com 

passava amb el convertidor MPPT. No obstant, la potència injectada és considerablement 
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més alta. Arribant a ser 18 W major a la velocitat de 8 m/s. Aquesta diferència es deu a 

l’eliminació d’una etapa de potència d’eficiència mitja del 77%, el convertidor DC/DC amb 

filtre de sortida. 

La comparació entre els rendiments dos sistemes provats de la Figura  5.7, es pot veure 

en la Figura  5.10.  

 

Figura  5.10 Rendiments del sistema amb i sense convertidor. 

Representa una diferència de rendiments entre els dos sistemes d’ aproximadament 18%. 

Aquesta diferència s’atribueix a un 23% de pèrdues en l’etapa del convertidor DC/DC, 

menys l’increment de potència aportat pel control MPPT. 

Cal considerar que el  fabricant del IT-PE-100 ha dissenyat aquest microaerogenerador 

per l’obtenció de 12 V rectificats en el seu punt de treball nominal [21], veure l’annex E. 

Llavors, les tensions òptimes per l’extracció de màxima potència d’aquesta turbina són molt 

properes a la tensió nominal de bateries.  

Si es treballés amb un altre model de turbina i/o generador no es pot assegurar un 

resultat tan proper al punt de màxima potència sense el convertidor buck-boost, ja que les 

tensions induïdes poden ser molt diferents. 
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Tot i així, queda demostrat que el funcionament del convertidor MPPT aconsegueix 

extreure una major quantitat d’energia de la turbina eòlica. I es manté oscil·lant al voltant del 

punt de màxima potència. 

D’altre banda, els arrissats de corrents i tensions el en rectificador i el convertidor buck-

boost en tots els rangs de vent utilitzats per aquesta prova experimental, són menors al 

paràmetres de disseny de la Taula 3.1. Complint amb les condicions de disseny per aquest 

rang de valors que s’ha pogut provar el convertidor.  

5.2.1.2 Resultats amb el sistema de bateries de 24 V 

S’ha repetit la prova realitzada en el apartat anterior substituint les bateries de 12V per un 

conjunt de 24 V nominals. 

Els resultats obtinguts si es connecta aquest sistema de bateries directament al 

rectificador són completament diferent a l’apartat 5.2.1.1. Per exemple, fixant un vent de 

5 m/s la reacció aquest sistema es veu la Figura  5.11.  

 

Figura  5.11 Velocitat de gir de la turbina i coeficient Cp amb connexió directe del rectificador i bateries 24V. 

La turbina accelera progressivament sense parar, això es degut als 24 V de tensió a la 

sortida del rectificador, imposats per les bateries. El generador no arriba a induir una tensió 

tan elevada i no hi ha corrent rectificada perquè no es supera el llindar de conducció dels 
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díodes. Llavors, el generador treballa en buit i no ofereix cap parell contraelectromotriu. 

Llavors la turbina gira amb una resistència mínima i s’accelera progressivament. 

S’ha parat la prova al veure la velocitat de gir ha augmentat de tal manera que el 

coeficient de potència ha passat per tota la corba, s’aproxima a valors nuls i encara no 

existeix un corrent rectificat. 

Aquest fet fa evident la necessitat d’un convertidor per tal de poder treballar amb aquesta 

turbina i un sistema de bateries. Tot seguit es connecta el convertidor DC/DC i el filtre de 

sortida entre el rectificador i les bateries. 

Les potències extretes a cadascuna de les etapes del sistema eòlic complert es veu a la 

Figura  5.12. 

   

Figura  5.12 Potències de les etapes del sistema elèctric amb bateries de 24 V. 

El funcionament del control MPPT proporciona la potència màxima al sistema elèctric, es 

produeix un error (<8,4 W) a velocitats elevades de vent que impedeix la màxima extracció 

de potència. Això és degut a la saturació del cicle de treball. En aquest cas la tensió de 

sortida és més elevada i com es deia anteriorment les tensions induïdes són molt baixes en 

aquest generador. Això provoca una saturació més ràpida del cicle de treball en aquestes 

condicions. 
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D’altre banda les potències rectificades es manté aproximadament igual que en el cas de 

l’apartat 5.2.1.1, ja que les pèrdues en aquesta etapa es mantenen al treballar amb el mateix 

règim de tensions rectificades (tensions òptimes MPPT). 

L’augment de la tensió nominal en el sistema de bateries provoca un flux de corrent més 

baix a l’entrada de les bateries i a través del convertidor buck-boost. Aquest decreixement 

de corrent redueix les pèrdues en conducció i augmenta l’eficàcia de l’etapa (88,3%) com es 

veu a la Figura  5.13. Motiu pel qual s’obté una major potència injectada a les bateries, 

reduint les pèrdues a màxima velocitat fins a 12,71 W (5,28 W menys que el en cas de 

12 V). 

 

Figura  5.13 Eficiència del convertidor buck-boost amb les bateries de 24 V. 

5.2.2    Proves amb turbulències de vent 

Aquest apartat conté les prova concloent pel validar el funcionament del convertidor 

AC/DC i el control MPPT implementats. S’estudia el sistema sota un règim de turbulències, 

tal com s’indica a l’apartat 5.1.3, fent servir els sistemes de bateries de 12 V i 24 V.  

S’ha utilitzat dues sondes per adquirir via oscil·loscopi la potència entregada a les 

bateries. També s’ha utilitzat dos canals d’oscil·loscopi per capturar dos senyals provinents 

del DAC que incorpora la placa de control. Això ha permès enregistrar l’evolució del 

coeficient de potència i el vent amb que treballa l’emulador de turbines. Al mateix temps amb 

aquest dos paràmetres s’ha pogut calcular la potència que entrega l’emulador de turbines al 

generador.  
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A l’apartat 5.2.2.1 es realitzen les proves experimentals amb el sistema de bateries a 

12 V i es comprova la diferència d’incorporar o no l’etapa del convertidor buck-boost i el filtre 

de sortida, veure Figura  5.7. 

Les mateixes proves s’han repetir amb el sistemes de bateries de 24 V, aquestes es 

recullen a l’apartat 5.2.2.2. En aquest cas, no s’ha provar el sistema amb la connexió directe 

de les bateries al rectificador, vistos els resultats de l’apartat 5.2.1.2 no té sentit dur-ho a 

terme.  

5.2.2.1 Turbulències amb les bateries de 12 V 

L’evolució temporal del coeficient de potència quan el sistema elèctric complert està 

sotmès a turbulències es mostra a la Figura  5.14. 

 

Figura  5.14 Coeficient de potència sota turbulències amb el convertidor MPPT i les bateries de 12 V. 

Com es pot veure es manté a un nivell pròxim de la màxima potència de la turbina. El 

valor mig del coeficient de potència és de 0,148.  

Aquest treballa entre el valor màxim de la corba (0,16 ) i  0,125. Només baixa cap el valor 

de Cp = 0,125 quan els vents disminueixen bruscament cap als 5 m/s. La resta de temps es 

manté pràcticament per sobre els 0,15.  
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La potència màxima que es pot extreure de la turbina i la potència entregada a les 

bateries es superposen a la  Figura  5.15. Si es calculen els valors RMS un cop ha arrencar 

el sistema s’obtenen les potències de 52,64 W i 43,19 W, respectivament.  

 

Figura  5.15 Potència de la turbina i entregada a les bateries de 12V sota turbulències amb el convertidor MPPT. 

Es pot considerar el bon funcionament del control de màxima potència. Tot i això, les 

pèrdues en el convertidor AC/DC són notables, representant un rendiment mig al llarg de la 

prova realitzada del 82,05%. 

Tot seguit, s’ha realitzat les mateixes proves connectant les bateries directament amb el 

convertidor. El valor del coeficient de potència obtingut en aquest cas és el de la Figura  

5.16. 

 

Figura  5.16 de potència sota turbulències sense el convertidor MPPT i les bateries de 12 V. 
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El seu valor mig ha caigut lleugerament fins a 0,143 i treballa entre els valors 0,156 i 0,12. 

Situant-se la major part del temps per sota Cp = 0,15.  

El canvi no es significatiu respecte la Figura  5.14, ja que com s’ha explicat anteriorment 

el disseny d’aquesta turbina s’ha fet per obtenir 12V rectificats. Però el funcionament del 

MPPT obté millors resultat que sense l’etapa del convertidor MPPT. 

La potència obtinguda en aquest cas també és notablement menor que el cas anterior. 

Mentre la turbina pot entregar un màxim de potència mitja 52,08 W de en aquest període, les 

bateries reben una potència de 25,79 W (Rendiment mig del 49,52%). L’evolució temporal 

d’aquestes potències es veu a la Figura  5.17. 

 

Figura  5.17 Potència de la turbina i entregada a les bateries de 12V sota turbulències sense el convertidor MPPT. 

Aquesta diferència tan significativa en el cas d’utilitzar l’etapa del convertidor buck-boost i 

el filtre de sortida es deu a les fortes fluctuacions de corrent que veu la bateria al ser 

connectada directament al pont rectificador. Les bateries de plom-àcid poden variar 

significativament el seu voltatge segons el règim de càrrega sotmès, l’estat de càrrega en 

que es troben i altres factors. Si la potència varia abruptament per culpa de les turbulències 

de vent, això provoca canvis de corrent igual de significatius i continuats a l’entrada 

d’aquestes. Poden provocar un allunyament del punt de màxima de potència entregada.   
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5.2.2.2 Turbulències amb les bateries de 24 V 

 Les proves experimentals realitzades amb el sistema de bateries sota turbulències de 

vent només han esta realitzades amb el sistema elèctric complet, que incorpora tot el 

convertidor proposat en el present projecte. 

Fer les proves sense les etapes del convertidor DC/DC i el filtre de sortida no té sentit un 

cop s’han vist els resultats obtingut a l’apartat 5.2.1.2 amb un vent fix de 5 m/s. 

L’aerogenerador no para d’accelerar-se ja que la tensió induïda no és suficientment gran per 

començar a rectificar i això provoca el treball en buit del generador 

Els resultats del coeficient de potència Cp permeten obtenir una referència de la potència 

extreta de la turbina. La resposta temporal d’aquest paràmetre es veu a la Figura  5.18. El 

seu valor mig una vegada ha arrencat el sistema és de 0,1535 el seu rang de treball està 

comprés entre 0,16 i 0,14. Segueix tenint un bon punt de treball de màxima potència molt 

semblant al obtingut amb el sistema de bateries de 12 V, inclús lleugerament superior. 

 

Figura  5.18 Coeficient de potència sota turbulències amb el convertidor MPPT i les bateries de 24 V. 
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També s’ha comparat la potència màxima que es podia extreure en cada moment de la 

turbina amb la potència entregada a les bateries, veure Figura  5.19. Això permet tenir una 

referència de la efectivitat del convertidor AD/DC.  

  

Figura  5.19 Potència de la turbina i entregada a les bateries de 24V sota turbulències amb el convertidor MPPT. 

S’ha extret els valors mitjos d’aquestes dues potències de la Figura  5.19 per tenir una 

estimació del rendiment resultant del convertidor AD/DC. Els valors de les potències mitges 

són de 49,76 W i 39,49 W, obtenint un rendiment de 79,36%. En aquest sistema a la prova 

El rendiment és molt semblant a la prova amb bateries de 12V. 

Finalment es pot concloure que el convertidor amb control MPPT funciona correctament i 

aconsegueix extreure la màxima potència de la turbina eòlica amb bons resultats.  

El microaerogenerador IT-PE-100 esta ben dissenyat per extreure 12 V rectificats, per 

aquest motiu extreu potencies de la turbina properes al màxim únicament amb un pont de 

díodes i el sistema de bateries connectat directament. Tot i així, el control MPPT del 

convertidor millora considerablement aquest punt de treball. A més, el rendiment sense el 

convertidor MPPT sota turbulències cau de forma molt considerable.  

En el cas de 24 V, es imprescindible utilitzar el convertidor MPPT. Sense aquest el 

generador treballa en buit durant tot el rang de treball de la turbina. El control MPPT 

aconsegueix tan amb els sistemes de 12 V de bateries com 24 V els objectius del present 

projecte.  
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6. Conclusions   

Al inici del projecte s’ha fet una breu explicació dels sistemes eòlic aïllats de la xarxa, 

aprofundint amb la part del sistema elèctric d’aquest tipus aplicacions. Això ha permès 

realitzar una proposta de convertidor AD/DC per l’aplicació de microaerogeneració . 

A més s’ha estudiat les diferents classes de controls MPPT utilitzats en el camp de 

l’eòlica i s’ha vist els avantatges que ofereix el control MPPT P&O per l’aplicació estudiada. 

Concretament, el funcionament sense el coneixement dels paràmetres constructius de la 

turbina i la utilització només de dos sensors elèctrics. Facilitant el treball amb diferents 

turbines sense previ ajust i eliminant la necessitat d’anemòmetres i/o sensors de 

revolucions, respectivament.  

S’ha escollit una tipologia pel convertidor: rectificador de díodes, convertidor buck-boost i 

un filtre inductiu de primer ordre. Fixades les especificacions i els criteris de disseny s’han 

calculat els components reactius. 

Tot seguit, s’ha decidit implementar dos controladors PI nidats a la sortida de l’algoritme 

MPPT P&O de pas fix. Així es treballa en el punt de màxima potència controlant la tensió 

rectificada i alhora s’eviten fortes fluctuacions en el corrent injectada a les bateries. Tot 

aquest control únicament utilitzant dues sondes de corrent i una tensió. 

El modelat amitjanat de petita senyal del sistema elèctric ha estat fonamental per obtenir 

els valors de les constants dels controladors. Gràcies a les simulacions s’ha pogut contrastar 

que aquest model linealitzat respon correctament, que el dimensionat del components 

compleix amb els arrissats establerts i finalment el funcionament de tota la planta amb el llaç 

de control tancat. 

 Finalment, s’ha implementat un muntatge experimental per tal de validar el prototip de 

convertidor MPPT. Ha sigut fonamental el muntatge del emulador de turbines eòliques per 

tal de simular el comportament real d’aquestes sota un règim de vents contrets. Desprès de 

múltiples proves, ha quedat validat que el sistema treballa en un punt òptim de potència sota 

un règim de turbulències, gràcies el control MPPT.  

A més els arrissats de corrents i tensions no superen els valors límits fixats pels criteris 

inicial i l’emulació de la turbina funciona satisfactòriament. 
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  Així doncs, s’han assolit els objectius del projecte. Proposant un sistema elèctric per 

l’aplicació de microaerogeneració, que incorpora un convertidor de baix cost i sense gran 

complexitat hardware. El seu funcionament proporciona el punt de treball a màxima potència 

de la turbina, validat gràcies un emulador de turbines implementat en el muntatge 

experimental. 
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7. Línees de treball futures  

Com a  futures línees de treball es recomana  les següent propostes de millora: 

 Realitzar un nou tipus de control pel convertidor DC/DC més adequat per plantes 

amb un grau de no linealitat elevat. 

 Implementar un control MPPT P&O amb lògica difusa que ha de permetre una 

arribada més ràpida al punt d màxima potència i una menor oscil·lació.  

 Dissenyar una PCB de potència que integri tots o la majoria de components del 

convertidor AC/DC proposat en el present projecte. 

 Realitzar una interfície per l’emulador de turbines que permeti la configuració 

senzilla a nivell d’usuari. 

 Realitzar el disseny i implementació d’un prototip de carregador de bateries que 

gestioni la càrrega d’aquestes seguint un perfil i derivi l’energia excedent.   
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A. MODELAT DEL CIRCUIT AC/DC 

El primer pas per obtenir el model amitjanat de petita senyal del circuit AC/DC format pel 

generador elèctric i el rectificador, és el plantejament de les equacions fonamentals de 

cadascuna d’aquestes dues parts. 

Les màquines elèctriques síncrones d’imants permanents es poden expressar com el 

model simplificat ubicat a la dreta del rectificador en la Figura  4.5. La tensió induïda en els 

bobinats de l’estator (f.e.m.) es pot expressat com es veu a l’equació (A.1). Algunes 

bibliografies també utilitzen la nomenclatura “E”.   

           (A.1) 

On    és la f.e.m. o tensió induïda a les fases de la màquina elèctrica (V). 

   és constant del flux al rotor (Vrms/rad·s-1). 

    és el parell de pols que té la màquina elèctrica. 

    és la velocitat de gir de màquina elèctrica (rad/s). 

Treballant en el domini de Laplace. L’equació presentada en l’apartat del sistema 

d’emulació, que relaciona els parells de la turbina i electromotriu amb la velocitat de rotació 

del eix d’acoblament, es pot escriure com l’equació (A.2). On els parells són les equacions 

(A.3) i (A.4). En aquest cas es considera que el punt de treball nominal, llavors la potència 

entregat per la turbina és fixada a    = 100 W. 

                (A.2) 

   
  

  
 

(A.3) 

   
  

  
 

                

  
 (A.4) 

On    és la nova velocitat de rotació en el eix d’acoblament o de la turbina (rad/s). 

   és en moment dinèrcia de l’eix d’acoblament (Kg·m2). 

     és el parell generat per la turbina (N·m). 

     és el parell contraelectromotriu produït per la càrrega elèctrica (N·m).  

     és la potència de la turbina eòlica (W). 
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     és la potència elèctrica trifàsica (W). 

     és la tensió de fase (V).  

     és el corrent de fase (A). 

         és el factor de potència de la màquina elèctrica. 

D’altre banda, es plantegen les equacions de l’anàlisi de Kirchhoff a les fases del 

generador i les relacions de tensions/corrents entre l’entrada i la sortida del rectificador. 

Veure les equacions (A.5), (A.6) i (A.7). Aquestes equacions tenen en compte les 

consideracions i simplificacions nombrades a l’apartat 3.2.1, amb la fi reduir la complexitat 

del sistema.  

                    (A.5) 

   
       

 
  (A.6) 

   
       

 
  (A.7) 

On     és la tensió rectificada (V).  

     és el corrent rectificat (A). 

Finalment, s’extreu l’equació que uneix el nivell de rectificació amb el corrent consumida 

pel convertidor buck-boost, Iconv. Veure l’equació (A.8). 

         
  

 
 

         
  

(A.8) 

Un cop plantejat tot el sistema d’equacions, és procedeix a l’obtenció del model amitjanat 

de petita senyal mitjançant el mateix procediment que es dut a l’annex B. El pas a variables 

amitjanades, la separació de cadascuna de les variables del sistema d’equacions en dues 

parts (punt d treball i pertorbació/variació), la linealització i finalment la resolució del sistema 

de equacions. 

El resultat és la funció de transferència en règim dinàmic que relaciona la tensió Vg i el 

corrent Iconv, veure l’equació (A.9). On els seus coeficients són els de les equacions (A.10) a 

la (A.16). 
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 (A.9) 

          (A.10) 

     
  

  
 

                     

        
 

 

      
 (A.11) 

    
    

           

      
 

                     

        

  
  

  

 
 

      

  
  

         

 (A.12) 

     
                        

                  
 

    
           

             
 (A.13) 

     
  

  
 

   

  
 

                     

        
 

(A.14) 

     
                             

           

 
 

     

 
    

           

      
 

(A.15) 

     
                     

              
 

(A.16) 

On       és el corrent estàtica de sortida del rectificador. 

      és velocitat de rotació en estàtica de l’eix d’acoblament (rad/s). 
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B. MODELAT DEL CIRCUIT DC 

Considerant la tensió rectificada en el condensador de bus DC i el sistema de bateries 

com dues fonts de tensió variable és circuit DC a estudiar es pot modelar com la Figura  B.1. 

Així doncs, la planta del convertidor té tres fonts de pertorbació que afecten la pròpia planta: 

la tensió rectificada, la tensió de bateries i el propi cicle de treball que imposarà el control.   

 

Figura  B.1 Circuit DC estudiat per realitzar el model. 

No obstant, el plantejament realitzat considera com a turbulència el corrent d’entrada al 

convertidor Iconv en canvi de la tensió rectificada Vg. Així es deixa tota la part vinculada a la 

rectificació pel model del circuit AD/DC.  

Al llarg d’aquest apartat, s’anomenarà com a resistència de sortida Ro la suma de les 

resistència paràsites de la bobina de sortida RLbat i de les bateries RBat.  

El mètode amitjanat en petita senyal de la planta del convertidor s’ha basat en [22] i [23]. 

En aquest annex es detalla com s’ha extret i l’apartat 4.2.2 es contrasta el model amb la 

planta real. Aquesta comparació permet veure si el model és vàlid i l’error que comporta la 

linealització del sistema és pot assumir. 

El primer pas per obtenir el model és realitzar l’estudi clàssic d’un convertidor de potència 

per tal d’extraure’n les relacions estàtiques entre les variables d’entrada, sortida i cicle de 

treball. Primerament es procedeix a separa els diferents circuits elèctrics que apareixen 

segons l’accionament dels interruptors dins un cicle de treball complert (T=Ton+Toff). La 

Figura  B.2 mostra les dues configuracions presents en el convertidor. El circuit de l’esquerra 

representa el temps de Ton on el transistor resta tancat i el diode obert. Durant l’interval de 

Toff la conducció és inversa, el transistor es manté en circuit obert i el diode en conducció, 

circuit de la dreta en la Figura  B.2. 
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Iconv

LBB
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Io Lo Ro
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Figura  B.2 Configuracions elèctriques del circuit DC. 

Considerant els tres nodes a, b i c on es connecten els dos interruptors (transistor i 

diode), es poden resumir les corrents i tensions que suporten cadascun d’aquests tal com 

s’estableix a  la Taula B.1. 

 Vab Iab Vcb Icb 

Ton 0 Il -(Vo + Vg + Lo·d(Io)/dt + Ro·Io) 0 

Toff Vg - LBB·d(Il)/dt - RLbb·Il 0 0 Il 

Taula B.1 Tensions i corrents dels interruptors 

Conegudes les relacions elèctriques existents en cada cas, s’escull l’interval de Toff per tal 

de substituir els interruptors per fonts controlades. Aquest model de fonts controlades 

permet introduir el cicle de treball com un paràmetre de control a les fonts. El resultat és un 

circuit únic que representa el treball de tot un cicle T, veure la Figura  B.3. La nomenclatura 

usada per designar el temps de Ton i Toff s’explica a l’equació (B.1).   

 

Figura  B.3 Model de fonts controlades. 

  
   

 
                

    

 
       (B.1) 

On    és el tan per u que representa l’interval Ton dins un cicle de treball 

    és el tan per u que representa l’interval Toff dins un cicle de treball 
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Una vegada s’ha obtingut el model de fonts controlades es pot plantejar el sistema 

d’equacions inicial, veure les equacions (B.2), (B.3) i (B.4). 

               
   
  

                
   
  

         (B.2) 

               (B.3) 

      
   
  

        
 

   
                   (B.4) 

Tot seguit, s’estableixen un seguit de passos per obtenir un circuit lineal i sense 

discontinuïtats temporals en les senyals elèctriques.  

Primerament es transforma el model de fonts controlades al domini de Laplace, i es 

realitza el pas al treball a valor elèctrics amitjanats. Això significa que totes les tensions i 

corrents en la resolució del circuit fan referència al seu valor mig durant un període de 

commutació T (Ix = <Ix> o Vx = <Vx>). 

El darrer pas abans de la resolució del circuit i la obtenció de les funcions de 

transferència, consisteix en l’estudi de petita senyal. Definint un punt de treball (condicions 

nominals), les pertorbacions externes Vg, Vo i D són avaluades com la suma d’un valor 

estacionari (valor nominal en aquest punt) més una variació o increment al voltat d’aquest 

(l’efecte de la pertorbació). La nomenclatura utilitzada per designar aquesta suma de valors 

seria X+Δx, respectivament, per una pertorbació “x”.  

L’estudi de petita senyal permet extreure les relacions estacionaries/dinàmiques i els 

efectes que causa cadascuna de les pertorbacions per separat. Si es menyspreen els 

termes de segon ordre (producte d’increments de pertorbació o termes quadràtics), s’extreu 

un sistema lineal i simplificat. A la Figura  B.4 es veu desenvolupat aquest model de petita 

senyal, on la part superior hi ha el sistema sense linealitzar i a l’inferior el linealitzat.  
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Figura  B.4 Model de petita senyal sense (dalt) i amb linealització (Baix). 

Obtingut el sistema lineal, es busquen les relacions i efectes que causen les tres 

pertorbacions a el corrent entregada a les bateries.  

La primera funció de transferència extreta relaciona tots aquets paràmetre dins el punt de 

treball fixat, comportament estàtic o estacionari de la planta. Per tal d’obtenir-la, cal resoldre 

el circuit considerant que totes les pertorbacions són nul·les (ΔVg, ΔVo i ΔD). El resultat són 

les equacions (B.5) i (B.6).  

        
          

           

 (B.5) 

     
          

           

 
(B.6) 

On      és el corrent estàtica de sortida del convertidor DC/DC. 

      és el corrent estàtica a la inductància LBB del convertidor DC/DC. 

 

D’·Vg + D’·ΔVg - D’·LBB·Il·S - D’·RLbb·Il 

- D’·LBB·ΔIl·S - D’·RLbb·ΔIl- ΔD·Vg - 

ΔD·ΔVg + ΔD·LBB·Il·S + ΔD·RLbb·Il+ 
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Cadascuna de les funcions en règim dinàmic que relacionen una de les pertorbacions 

amb el corrent de sortida es extret amb el mateix procediment. S’eliminen del circuit 

linealitzat tots aquells termes estàtics o que incorporen un increment de pertorbació diferent 

al d’interès i es resolt el circuit resultant.  

La funció del règim dinàmic           

  
 
         

 , on termes estàtics i els dinàmiques ΔVo 

i ΔVg són nuls, es mostra a l’equació (B.7). El guany i els coeficients de la funció es detallen 

en el conjunt d’equacions de (B.8) a (B.13). 

           
             

                      
 (B.7) 

      
         

      
 (B.8) 

     
        

                 
 

    

            
 (B.9) 

      
        

        
 

 

        
  

    

   
 (B.10) 

    
    

   
  

       

  
 (B.11) 

     
       

      
  

         

      
 

 

      
 (B.12) 

     
    

          
 (B.13) 

La funció del règim dinàmic           

   
 
        

 , on termes estàtics i els dinàmiques ΔD i 

ΔVo són nuls, es mostra a l’equació (B.14). El guany i els coeficients de la funció es detallen 

en el conjunt d’equacions (B.15) a la (B.19). 

           
      

                      
 (B.14) 

     
   

          
 (B.15) 
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 (B.16) 

     
    

   
  

       

  
 (B.17) 

     
       

      
  

         

      
 

 

      
 (B.18) 

     
    

          
 (B.19) 

La funció del règim dinàmic 
 

     
     

   
 
        

 , on termes estàtics i els dinàmiques ΔD i 

ΔVg són nuls, es mostra a l’equació (B.20). El guany i els coeficients de la funció es detallen 

en el conjunt d’equacions de la (B.21) a la (B.24). 

 

     
      

         

                      
 (B.20) 

       
 

  
 (B.21) 

     
    

   
 (B.22) 

      
    

   
  

       

  
 (B.23) 

     
       

      
  

         

      
 

 

      
 (B.24) 
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C. MODELAT GENERAL DEL 

SISTEMA 

El model de planta utilitzat per realitzar el control requereix de les funcions de 

transferència que representen el comportament tan de Vg com de Io. A l’annex B s’ha 

introduït el mètode d’obtenció del model de petita senyal del convertidor buck-boost 

implementat i s’han extret les funcions naturals de la planta que relacionen el comportament 

de Io amb la resta d’entrades del sistema. Cal extreure les funcions de transferència que fan 

referència a Iconv. Tal i com s’explica a l’apartat 4.2.3. i així relacionar-les amb Vg. 

Seguint el mateix procediment i plantejament d’equacions que l’annex B, s’han extret les 

funcions de transferència necessàries per tancar el llaç de control proposar. S’han obtingut 

tres funcions de transferència referents a Iconv amb la resta d’entrades o pertorbacions de la 

planta , veure les equacions (C.1), (C.2) i (C.3). On els seus coeficients valen el que 

s’expressa en el conjunt d’equacions de (C.4) a la (C.9). 

             

  
 
         

      
    
   

 (C.1) 

             

   
 
        

      
              

      
 (C.2) 

             

   
 
        

      
 

      
 (C.3) 

     
     

    
 (C.4) 

     
         

  
 (C.5) 

     
 

      
 (C.6) 

     
 

        
 (C.7) 
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 (C.8) 

     
 

        
 (C.9) 

El diagrama de bloc que conté tota la planta del sistema elèctric amb el control proposat 

es representa a la Figura  C.1. Cal tenir en compte que per simplificar el sistema s’ha 

considerat la pertorbació de la tensió de bateries s’ha considerat nul·la, ΔVo=0 

 

Figura  C.1 Diagrama de blocs dinàmics de la planta i el control. 

Mitjançant l’àlgebra de blocs utilitzat en dinàmica de sistema es pot simplificar la 

representació de la planta i encarar el sistema pel tancament del llaç de control, veure 

Figura  4.9 de l’apartat 4.2.3. 
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D. SIMULACIONS 

Aquest annex recull informació complementaris de les simulacions realitzades a l’apartat 

4.3.3. Això ha permès entendre més profundament el comportament del sistema i tenir més 

referències alhora d’analitzar els resultats del muntatge experimental.  

La simulació del sistema de microaerogeneració complert esta descrita a l’apartat 4.3.3. 

Tot seguit, s’adjunta un conjunt de gràfiques addicionals que poden facilitar la comprensió 

de la simulació i aporten més informació del funcionament del convertidor DC/DC, en el 

règim de turbulències de vent que s’ha simulat. 

Les corrent i tensions amb que treballa el convertidor buck-boost fluctuen al llarg del 

temps degut al constant canvis de vent i càlcul de noves consignes. La Figura  D.1 

exemplifica aquest comportament de fluctuacions a la tensió rectificada, corrent rectificada i 

a conseqüència a el corrent de bateries. 

   

Figura  D.1 Corrents i tensions del convertidor. 

L’altre paràmetre representatiu del convertidor és el cicle de treball D. La impedància de 

càrrega que hi ha a la sortida del rectificador varia segons aquest i això implica un canvi de 

velocitat de gir en el eix d’acoblament. A majors cicles de treball l’aerogenerador es frena, 
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mentre que a valors minvants del cicle de treball D s’accelera progressivament. La Figura  

D.2 mostra aquest comportament del sistema. 

 

Figura  D.2 Cicle de treball del convertidor front les revolucions de l'aerogenerador. 
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E. CARACTERÍSTIQUES IT-PE-100 

Les principals característiques que es mostren en aquest annex fan referència al 

microaerogenerador IT-PE-100. 

La Taula E.1. mostra les característiques elèctriques del generador que s’han extret del 

documents [19]. 

Potència nominal 330 W  

Velocitat nominal 360 rpm 

Eficiència  66% 

Parell de pols 4 

Nombre de bobines 6 

Connexió Doble estrella 

Tensió nominal rectificada 12 V 
Taula E.1 Característiques del generador elèctric  IT-PE-100. 

S’han utilitzat els valors dels assajos en buit, curtcircuits i càrrega del generador IT-PE-

100  realitzats a [6], veure Taula E.2.  

Constant del flux al rotor 0,0309 Vrms/rad·s-1  

Inductància de fase 0,01 H 

Resistència d fase 0,35 Ω 

Tensió rectificada en circuit obert 32,7 V 
Taula E.2 Assajos del generador elèctric IT-PE-100. 

Finalment es present les característiques de la turbina eòlica a la Taula E.3. 

Potència nominal 100 W  

Velocitat del vent nominal 6,5 m/s 

Revolucions nominals 360 rpm 

Diàmetre nominal 1,7 m 

Nombre d’àleps 3 

Material àleps NACA 4412 
Taula E.3 Característiques de la turbina IT-PE-100. 
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F. TRANSMISSIÓ I SISTEMA 

D’ACOBLAMENT 

La base de emulador de turbines eòliques implementat en l’apartat 5.1 és l’acoblament 

d’un motor amb el generador del sistema eòlic, veure Figura  F.1. El generador instal·lat 

prové del microaerogenerador IT-PE-100. Com anteriorment s’ha especificat, la seva 

potència és de 100 W a una velocitat nominal de 360 rpm. A l’annex E es detallen les 

característiques generals del microaerogenerador IT-PE-100. 

El motor utilitzat és un motor d’inducció trifàsica de 1500 rpm de velocitat nominal. Els 

dos engranatges col·locats per l’acoblament entre el dos eixos motor i generador, tenen el 

següent nombre de dents Z1 = 25 i Z2 = 80. La relació d’engranatges és de 0,3125, això 

permet reduir la velocitat màxima del motor a 469 rpm a la banda del generador. Llavors, 

treballant per sota del règim nominal de voltes del motor d’inducció el generador ja produirà 

els 100 W (360 rpm).  

 

Figura  F.1 Motor d'inducció acoblat al generador. 

El govern del motor d’inducció es fa a través d’un variador de freqüència de la marca 

Bonfiglioli Vectron i el tipus de control utilitzat és un control de tensió/freqüència. La 

configuració del variador permet l’entrada de tensions entre 0 i 10 V per especificar la 

consigna de velocitat de rotació ω que és vol a l’eix del motor. S’ha configurat per un rang de 

freqüències de sortida de 0/80 Hz, que representa una velocitat límit de 750 rpm a l’eix del 

generador. Així es pot avaluar el sistema amb un règim de voltes superior al nominal del 

generador IT-PE-100. 
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G. CIRCUIT DE CREUAMENT PER 

ZERO 

A fi de d’adquirir la velocitat de gir en que està girant el generador, s’ha implementat un 

circuit de detecció del creuament per zero. Aquest capta cada creuament pels 0V de la 

tensió sinusoïdal entre dues fases del generador i genera un pols a la seva sortida. 

La decisió de implementar un creuament per zero en front altres solucions com podrien 

ser els “encoders” o tacòmetres digitals, és el seu reduït cost i la facilitat d’implementació 

dins el sistema eòlic. A continuació es mostra a la Figura  G.1 l’esquemàtic del circuit elèctric 

que el conforma.  

 

Figura  G.1 Circuit de creuament per zero. 

L’entrada del circuit són dues de les fases del generador, U i V. L’ona sinusoïdal 

provinent d’aquesta tensió de fase és rectificada per un pont de díodes complert, 2KBP005M 

de Fairchild Semicondutors.  

Una vegada obtinguda la tensió rectificada, es connecta a l’entrada d’un optoacoblador 

mitjançant una resistència per limitar el corrent d’entrada.  

El valor d’aquesta resistència ha estat escollit considerant el corrent màxima d’entrada 

Ifmax = 100 mA que estableix el fabricant Fairchild de l’optoacoblador implementat, TIL111. 

Suposant el cas de màxima tensió rectificada segons les especificacions elèctriques de 

disseny, Taula 2.2, i una caiguda de tensió entre l’entrada del optoacoblador de Vf=1,2 V, és 

necessària una resistència mínima de 488 Ω. S’ha escollit una resistència de valor superior, 

560 Ω, per no fer treballar l’optoacoblador a màxima corrent If.  

D’altre banda, a tensions induïdes mínimes a les fases del generador (5 Vrms), el corrent 

és per disparar l’optoacoblador amb aquesta resistència és suficient, If = 6,43 mA.  
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Així doncs, l’optoacoblador es manté en conducció durant tot el cicle sinusoïdal menys 

quan la tensió rectificada no és suficient per posar en conducció el optoacoblador. Obtenint 

una tensió de 3,3 V a la sortida durant aquests instants on la tensió de fase és pròxima a 

zero. 
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H. PLACA DE CONTROL 

La placa de control utilitzada ha estat dissenyada en el centre tecnològic o es disposa el 

muntatge experimental, CITCEA-UPC. El seu disseny esta enfocat a projectes industrials 

que el centra ha realitzat per diferents empreses. Les principals característiques de la placa 

de control es detallen a continuació: 

 DSP TMS320F2809. 

 Alimentació 5V. 

 DAC TLV5614CD. 

 Comunicació RS-485. 

 4 entrades analògiques unipolars. 

 2 entrades analògiques bipolars. 

 6 entrades digitals (1ECAP). 

 4 sortides PWM. 

S’ha utilitzat els quatre canals unipolar per entrada dels quatre sensors de corrent i 

tensió. També s’ha utilitzat una entrada digital ECAP per tal d’adquirir el senyal de sortida 

del creuament per cero i una sortida PWM per la commutació del MOSFET. 

El microprocessador que integra la placa és un processador de senyal digital (DSP) de 

Texas Instrument, TMS320F2809, encarat a les aplicacions de caràcter industrial. Les 

principals característiques són: 

 Tecnologia estàtica CMOS d’alt rendiment. 

 Processador arquitectura Harvard.  

 Processat de 32bits amb coma fixa (100 MHz). 

 Baix consum (1,8 V nucli / 3,3 V I/O). 

 JTAG (IEEE estàndard 1149.1-1990). 

 Memòria interna: RAM 36KB i Flash 256KB. 

 16 canals ADC de 12 bits. 

 Comunicacions sèrie: CAN, SPI, UART i  SPI. 
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 16 sortides PWM. 

 2/4 CAP/QEP. 

El programa utilitzat per la programació del DSP és el “Code Composer Studio v5” 

(CCSv5) proporcionat pel propi fabricant Texas Instrument. Es programa el DSP via JTAG. 

Aquest mode de programació juntament amb el programari proporcionat pel fabricant permet 

la visualització/representació en temps ral dels registres interns del DSP i les variable del 

programa. Això permet, comandar i supervisar de la plataforma experimental en 

funcionament d’una forma fàcil i còmoda 
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