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1. Resum 

La finalitat de projecte és aconseguir una font de alimentació per un ordenador personal (PC) 
que incorpori un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI), permetent el funcionament del PC 
durant el temps necessari, en cas de fallada del subministrament elèctric.  

La font d’alimentació i el SAI estan integrats dins del PC, sense elements externs. Aquest 
sistema té menys components electrònics que la solució convencional basada en un SAI extern 
i una font d’alimentació interna. D’aquesta manera s’evita duplicar un convertidor CA/CC 
(corrent alterna/corrent continua), un convertidor CC/CA i un convertidor CC/CC. A més a més, 
en cas de disposar d’una pantalla alimentada amb tensió contínua (per exemple, una TFT) 
s’elimina la font d’alimentació d’aquesta permetent alimentar-la directament del PC en contínua, 
tant en funcionament normal com quan hi ha fallada de la xarxa.  

Gràcies a la connexió USB (i a un programa resident en el PC, el SAI notifica al sistema 
operatiu i a l’usuari la situació de fallada del subministrament elèctric, permetent tancar amb 
seguretat els processos informàtics oberts i el PC. 

Per aconseguir-ho s’ha realitzat un prototip funcional definint els esquemes electrònics 
necessaris. També s’ha programat el xip perquè faci les funcions necessàries i per que es 
comuniqui amb el PC. Com que l’usuari ha de poder visualitzar les variables del conjunt s’ha 
programat una interfície gràfica que funciona amb Windows i avisa a l’usuari en cas de fallada 
en el subministrament de la xarxa. 

Com que la finalitat es poder fer un producte comercialitzable en un futur, es defineixen les 
pautes a seguir per a futures ampliacions i millores i es fa un estudi de la competivitat 
econòmica del producte en el mercat actual. 
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3. Glossari 

AC/AC: Mirar CA/CA.  

AC/DC: Mirar CA/CC. 

AD: Analog Device.  En el nostre cas entrada analògica del xip. 

ATX: Es la forma comú de anomenar a un tipus de plaques base per a ordinadors personals. 

CA/CA: Convertidor que passa de Corrent Altern a Corrent Altern. 

CA/CC: Convertidor que passa de Corrent Altern a Corrent Continu. 

CC/CA: Convertidor que passa de Corrent Continu a Corrent Altern. 

CC/CC: Convertidor que passa de Corrent Continu a Corrent Continu. 

DC/AC: Mirar CC/CA. 

DC/DC: Mirar CC/CC.  

Filtre LC: Filtre format per una Bobina i un Condensador. 

Filtre RC: Filtre format per una Resistència i un Condensador. 

GND: Ground. Terra. 

LAN: Local Area Network. Ret d’Àrea Local. Es una xarxa de computadores interconnectades 
en una àrea reduïda. 

LED: Light Emitting Diode. Diode emissor de llum. Es un petit dispositiu lluminós. 

MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Efect Transistor. Es un Transistor d’efecte de camp 
amb aïllament intern gràcies a una pel·lícula d’òxid. 

NPN: Negatiu Positiu Negatiu. Es un tipus de transistor. 

NTC: Negative Temperature Coeficient. Resistència que quan augmenta la temperatura, 
disminueix la resistivitat. 

PC: Personal computer. Ordinador personal. 

PI: Proporcional i Integrador. 
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PIC: Es el nom comu per als procesadors de la marca MICROCHIP. 

PID: Proporcional, Integrador i Derivador. 

PNP: Positiu Negatiu Positiu. Es un tipus de transistor. 

PWM: Pulse With Modulation. Modulació per ample de pulsació. Es una ona on podem canviar 
l’amplada però no la freqüència ni l’amplitud. 

SAI: Sistema d’Alimentació Ininterrompuda. 

SMD: Surface Mount Device. Tecnologia de muntatge de components en superfície. 

TCP-IP: Transfer Control Protocol / Internet Protocol. Son els protocols que s’utilitzen a internet 
per transmetre dades. 

TFT: Thin Film Transistor. Tecnologia de pantalla de matriu activa. 

USB: Universal Serial Bus. Comunicació universal en sèrie. 
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4. Prefaci 

4.1. Origen del projecte 

L’origen d’aquest projecte esdevé quan s’observa el diagrama de blocs de l’alimentació d’un PC 
que també incorpora un SAI mostrat en la figura 4.1. 

 

Gestor 
Carrega 
Batería 

AC/DC 

AC/DC 
 
 

DC/DC 

AC/DC 

 
PC 

Batería 

Rele AC/AC DC/AC 
Alta 
freqüèn-
cia  

DC/DC 
 
 

DC/DC  
Pantalla TFT 

Red (230 AC 50Hz) 230 AC 50Hz 

+/-12 V 
+/-5 V 
3,3 V 

230Vac 
50KHz 

12Vdc 18Vdc 

24Vdc, 
18Vdc,12V
dc,… 

230Vac 
50Hz 

La Figura 4.1 mostra que hi ha molts convertidors que semblen redundants i a més a més, si 
s’observa el flux d’energia, es pot distingir, que inicialment es disposa de corrent altern el qual 
es passa a continu per poder treballar amb les bateries. A continuació, aquest corrent es torna a 
transformar en altern, per tot seguit passar-lo altre cop a continu en dos dispositius diferents: un 
per alimentar la pantalla i l’altre per alimentar el PC. Sembla que s’està fent massa rectificacions 
i canvis. Tot això comporta un consum en forma de pèrdues considerables, així com  més espai 
requerit i un augment del cost de fabricació i dels components.  

El propòsit d’aquest projecte és eliminar tots els convertidors que sigui possible, i minimitzar 
també l’espai requerit a tal efecte, proporcionant un conjunt similar a l’actual, però més barat i 
amb menys pèrdues. El primer pas a realitzar és fusionar tots els convertidors AC/DC 
(corresponen a: el de l’entrada del SAI, el de la font del PC i el del convertidor de la pantalla) en 
solament un, eliminant així dos convertidors. També es fusionen tots els convertidors DC/DC 
que passen de tensió elevada a tensions baixes de funcionament (corresponen a: el que passa 
a 18Vdc pel carregador de la bateria, el que s’utilitza per alimentar la pantalla i el de la font del 
PC) eliminant així dos convertidors més. Finalment, eliminant el DC/AC i el AC/AC, el qual crea 
la tensió similar a la de xarxa (sortida del SAI), i reordenant tot, s’arriba a l’esquema del Figura 

Fig.  4.1. Esquema de blocs del conjunt actual font/SAI 
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4.2. 

CA/CC Relé CC/CC  
PC +/-12 V 

+/-5 V 
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Voltaje pantalla 
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Cargador batería 
 

Batería 
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Pantalla TFT 
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310Vdc 
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310Ddc 

24Vdc 

 

 

Es pot comprovar que tot i que s’ha afegit un convertidor DC/DC s’han eliminat un total de 6 
convertidors, essent això un estalvi en costos, espai i pèrdues importants. 

4.2. Motivació 

Actualment, molt usuaris domèstics i pràcticament totes les empreses, comencen a incorporar 
sistemes de protecció per als seus PCs, essent el més demanat el SAI off-line per protegir el PC 
de possibles fallades en el subministrament de la xarxa elèctrica. Si es pot aconseguir un SAI 
mes econòmic i que quedi introduït dins de la pròpia caixa del PC, es podria aconseguir que en 
un futur ja no es venguin PCs domèstics o d’oficina sense SAI integrat, sent el món del 
hardware un negoci en constant evolució i amb unes vendes i previsions de vendes molt 
importants. 

Amb aquest projecte, per a un usuari que no sap res de hardware o per a una oficina on volen 
minimitzar l’espai, pot ser molt important que a l’oferir un sistema com el que es proposa, trobi 
una solució molt interessant, ja que tot està integrat i permet no haver de tenir un altra caixa al 
cantó del PC, amb els conseqüents cables i problemes que això pot suposar. A part d’un tema 
estètic o funcional, també cal tenir en compte el tema econòmic, ja que el que s’intenta, és que, 
a l’eliminar components es pugui obtenir un conjunt més econòmic i més eficient, permetent a 
l’usuari final estalviar tant en cost de compra, com en consum elèctric.  

 

Fig.  4.2. Esquema blocs conjunt font/SAI ieal 
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5. Introducció 

Amb aquest projecte es pretendrà demostrar la viabilitat de sistema presentat i crear un prototip 
funcional que serveixi de camí per a un futur producte comercialitzable. 

S’estudiarà les possibilitats de la creació del conjunt mirant quines son les millors alternatives 
per intentar arribar a la solució esperada, sense que suposi un redisseny i un sobrecost a les 
solucions actuals. 

Inicialment, s’estudiarà com funciona una font d’alimentació de PC per saber que és el que es 
necessita i on es pot ubicar físicament dins el PC. Un cop escollida la solució més viable (tant 
econòmicament com funcionalment) es procedirà al seu disseny en tema de hardware i, si es 
necessari, de software. 

Com que es molt important la interacció amb l’usuari, s’utilitzarà una connexió amb el PC 
mitjançant el protocol de comunicacions USB, creant el programa de Windows, perquè l’usuari 
sàpiga en tot moment quin és l’estat del sistema i, a la vegada, permetent al hardware avisar 
quan hi hagi algun problema. 

L’abast d’aquest projecte és crear un prototip funcional, que no vol dir final, del sistema descrit. 
Per tant, tot el que fa referència a normatives es tindrà en compte a l’hora de dissenyar però en 
cap cas es comprovarà si realment es compleixen, tampoc es comprovara fins quin punt és 
100% fiable i compatible amb els diferents sistemes i plataformes que componen l’actual mercat 
de la informàtica. 
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6. Explicació i funcionament del sistema global 

Tal i com s’ha explicat en l’origen del projecte, el que es busca és aconseguir minimitzar els 
components del conjunt font/SAI i encapsular-lo tot dins del PC. 

6.1. Esquema de blocs del sistema 

En principi, un conjunt font/SAI ideal tindria un esquema de blocs tal com aquest: 

CA/CC Relé CC/CC  
PC +/-12 V 

+/-5 V 
3,3 V 
Voltaje pantalla 
33V 

Cargador batería 
 

Batería 
 
 

CC/CC 
 
Pantalla TFT

+/-12 V 
+/-5 V 
3,3 V 

33V  

Voltaje pantalla 
(12Vdc, 24Vdc,.. 

310Vdc 

230Vac 50Hz 
 

310Ddc 

24Vdc 

 

No obstant, amb un primer cop d’ull es pot observar un problema important, és que cal 
redissenyar integralment la font d’alimentació del PC. Això suposa intentar competir amb els 
preus de fabricació i muntatge d’avui en dia, sobretot els d’Àsia. També cal tenir en compte que 
redissenyar un component que porta més de 10 anys funcionant igual i que s’han fabricat 
milions d’unitats, és pràcticament una bogeria; per tant, és millor intentar redissenyar el sistema 
aprofitant una font de PC actual i modificant els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament. En l’annex A. es poden veure amb més en detall les possibles solucions si es vol 
aprofitar la font del PC. 

Després d’aquest estudi, l’opció escollida és la de SAI amb freqüència de sortida de 50 kHz, 
alimentat des de la pròpia font del PC i amb sortida per pantalla a tensió contínua. En l’annex 
B.2. s’ha estudiat la viabilitat d’alimentar la font a 50 kHz. En aquest cas la bateria es carrega 
utilitzant el convertidor CC/CC de la pantalla. 

 

Fig.  6.1. Esquema conjunt font/SAI ideal 
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En definitiva, l’esquema de blocs final quedarà tal com s’il·lustra en la Figura 6.2: 

Pont de 
díodes nou 

Relé 

 
PC 

Cargador 
batería 
 

Batería 
 
 

CC/CA   
Pantalla TFT 

+/-12 V 
+/-5 V 
3,3 V 

33V  

Voltaje pantalla 
(12Vdc, 24Vdc,.. 

310Vdc 50kHz 

230Vac 50Hz 
 

RED 

24Vdc 

Filtre CC/CC 

CA/CC 

 

Les parts acolorides en blau són les noves parts, les parts acolorides en groc són parts de la 
font del PC i les morades són components externs al sistema. Les fletxes indiquen el flux de 
l’energia.  

6.2. Funcionament del sistema 

El funcionament del sistema es basa en l’obtenció de tensió alterna de la xarxa, la qual es filtra 
amb el mateix filtre que utilitza la font. Aquesta tensió passa pel relè principal i, en funcionament 
normal, es passa a contínua mitjançant un pont rectificador. Aquesta tensió es passa per un 
convertidor CC/CC incorporat en la font del PC a través d’un transformador que proporciona 
totes les tensions necessàries per al correcte funcionament del PC. Paral·lelament, s’agafa la 
tensió de sortida dels filtres i es converteix a contínua amb un toroide i uns reguladors de tensió; 
aquesta tensió resultant de 33V, serveix per al carregador de bateries i per a l’alimentació de la 
pantalla. 

En cas de fallada en el subministrament de  l’alimentació de xarxa, detectable, ja que la tensió 
d’entrada disminueix per sota d’un voltatge mínim, el circuit de control fa canviar, mitjançant el 
relé principal, la tensió de xarxa per una subministrada per les bateries, previ pas per un 
convertidor CC/CC (amb un esquema de push pull). D’aquesta manera, l’alimentació en el PC 
no es veu afectada. En aquest cas es desactiva la càrrega de bateries i la pantalla passa a 
alimentar-se directament de les bateries, passant prèviament per un regulador de tensió.  

En cas de tall en l’alimentació de la xarxa s’avisarà a l’usuari, a través de la connexió USB, 
perquè aquest pugui prendre les mesures pertinents (gravar, apagar l’ordinador, connectar un 
generador alternatiu,...). Si la bateria està a punt de descarregar-se es procedirà mitjançant 

Fig.  6.2. Esquema conjunt font/SAI real 
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software a apagar el PC, per així protegir el PC d’un apagat brusc. Aquest software resident a 
Windows permet també a l’usuari consultar els diferents paràmetres del conjunt (tensió 
d’entrada, nivell de bateries, mode de funcionament, tensió de la pantalla…). 

6.3. Font d’alimentació estàndard de PC 

En la Figura 6.3. es pot veure quin es l’esquema general d’una font d’alimentació de PC [1]. 
Experimentalment, s’ha pogut comprovar que les fonts estudiades difereixen molt poc respecte 
aquest esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.3. Esquema de la font d’alimentació de PC 
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Les diferents parts estudiades són les que es mostren en la Figura 6.4.: 

  

 

6.3.1. Filtres 

En la Figura6.5. es pot veure quines proteccions incorpora 
normalment una font de PC estàndard. Aquestes són: 

• Fusible no rearmable (F1) d’un valor que depèn de la 
potència de la  font, per evita les sobrecàrregues i 
curtcircuits. 

• Una NTC (NRCR1), que és una resistència que amb la temperatura disminueix el seu 
valor, per disminuir la intensitat suministrada en el moment d’encendre la font, limitant el 
pic de corrent que demanen els condensadors per carregar-se. 

• Un filtre RC (C1 i R1) passa baix en mode diferencial. 

• Un Varistor per evitar sobretensions. De fet, és una resistència que a partir d’un cert 
voltatge entre borns, disminueix dràsticament el seu valor creant així un curtcircuit. 

• Un filtre LC en mode diferencial. 

• Un filtre LC en mode comú. 

• Presa de terra (shield) connectada a la carcassa de la font. 

Filtres Pont 
Rectificador 

Push Pull 

 

Circuit de  

control  

dels mosfets 

 

 

 

 

Sortides DC 

 

Chip control 

5VSB 

 

Realimentació 

Fig.  6.4. Parts estudiades de l’esquema d’una font d’alimentació de PC 

Fig.  6.5. Filtres 



Disseny d'una font d’alimentació per PC amb SAI incorporat.  Pàg. 17 

 

6.3.2. Pont Rectificador 

És una rectificació en full bridge (pont complet) que 
crea una sortida de doble voltatge, amb l’opció de 
tenir un full bridge amb possibilitat de doblar el 
voltatge en cas de tenir una entrada a 115Vac. Per 
mes informació mirar el Mohan [2] (2003a, p. 100) 

6.3.3. Push pull 

Per generar les diferents alimentacions en contínua es disposa d’un inversor push pull  en single 
phase controlat per MOSFETs (en fonts de poca potència esta controlat per transistors). Per 
funcionar agafen la tensió mitja (160Vdc) generada en els condensadors del pont rectificador i 
fan commutar els MOSFETs cap a terra tenint +160V, o bé cap a positiu (320Vdc) tenint -160V i 
així s’aconsegueix fer l’inversor de voltatge. 

 

6.3.4. Transformador 

El transformador serveix per passar d’una 
tensió elevada de 160 Vac als diferents 
voltatges. Tenint 12V, 5V, 0V, -5V,  -12V. 

 

6.3.5. Circuit de control dels MOSFETs 

Per poder controlar els MOSFETs i alhora tenir l’alimentació necessària assegurant aïllament 
galvanic entre la xarxa i el circuit de control, s’utilitza una configuració de control proporcional 
tipus flyback. Aquesta configuració permet alimentar el circuit de control i controlar els 
transistors amb el mateix transformador. L’esquema del Mohan [3] (2003b, p. 708) mostra millor 
com funciona aquest circuit.  

Fig.  6.7. Push pull Fig.  6.8. MOSFET 

Fig.  6.9. Esquema i fotografia del transformador 

Fig.  6.6. Pont rectificador 
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6.3.6. Xip de control 

Per controlar tot el sistema s’utilitza un xip generador de PWM en funció d’una entrada 
analògica i amb diferents proteccions de corrent i voltatge (Per més informació mirar datasheet 
de 3524 en l’annex J.1. que és molt semblant). 

 

6.3.7. Sortides DC 

Una font d’alimentació estàndard, si segueix les especificacions ATX, ha de poder subministrar 
la següent taula de voltatges i intensitats [4] (ATX12V Power Supply Design Guide, 2.01a, p.16) 
(depèn de la potència de la font): 

 

Fig.  6.11. Control  MOSFET del MOHAN Fig.  6.10. Control MOSFET 

Fig.  6.12. Chip de control 
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Els voltatges de 12V, 5V, -5V, 12V els treuen directament 
del transformador, passant per un rectificador i un filtre LC. 
Per la seva part, el voltatge de 3.3 es treu amb un regulador 
de tensió variable amb realimentació, i també inclou un filtre 
LC. 

Taula.  6.1. Taula de sortides típiques 

Fig.  6.13. Sortides DC 

Aquest filtrat amb els filtres LC és indispensable per poder complir especificacions, ja que el 
rissat màxim està limitat segons la següent taula ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. (ATX12V Power Supply Design Guide, 2.01b, p.12): 

 

Experimentalment, s’ha pogut comprovar que això es compleix poques vegades i que, en funció 
de la potència demanada, canvia substancialment el voltatge podent veure fins i tot fonts que 
subministren 13.2 en repòs i 10.6 en càrrega. 

 

Taula.  6.2. Especificacions sortides DC 
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6.3.8. Realimentació 

El problema exposat en l’apartat anterior és degut a que la realimentació es fa amb un pont 
resistiu sumant els diferents voltatges. Això fa que si la font no està ben compensada, un 
voltatge pot donar 13 i l’altre 4.5, i que la realimentació consideri que les sortides són correctes. 

Com a exemple es mostra la captura del PC amb el que s’ha treballat, Figura6.15. Tot i que la 
font d’alimentació que hi ha posada és considerada una de les millors del mercat, es pot veure 
que dóna 12.7 V, valor superior a les especificacions. Això passa 
perquè al fer la suma amb -13.2 un error compensa a l’altre. 

 

6.3.9. 5VSB 

Les especificacions d’ATX obliguen a que la font d’alimentació, tot i estar apagada, subministri 
5V amb 2A. Això s’utilitza per saber si s’ha polsat el botó per engegar el PC. També es pot 
veure en moltes plaques base que tot i haver apagat el PC, es queden alguns LEDs encesos, i 
que si es disposa de connexió LAN es continuen rebent paquets encara que no es tractin, ja 
que teòricament es pot engegar el PC a través del protocol TCP-IP. Per poder alimentar tots 
aquest sistemes es necessita un voltatge encara que el PC estigui apagat i el suministra 
l’anomenat 5VSB. 

Per aconseguir aquest voltatge esmentat, com que també ha d’estar aïllat de la xarxa, s’utilitza 
un push pull directe (sense control) amb un transformador que serveix per aïllar i per reduir el 
voltatge. 

 

Fig.  6.14. Ralimentació Fig.  6.15. Captura sortides DC 

Fig.  6.17. 5VSB Fig.  6.16. Trafo 5VSB 
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6.4. Localització 

6.4.1. Espai físic 

El Conjunt Font-SAI està posat en l’espai que ocupa la font d’alimentació d’un PC i en una baia 
de 5 ¼” (on aniria el lector de CD-ROM, per exemple). Tal com es pot veure en la Figura6.18. 

 

6.4.2. Parts 

El conjunt Font-SAI consta de diverses parts (que es detallen en l’apartat 7). 

1. La font d’alimentació comercial modificada. 

2. La part de potència que inclou el push pull, el pont de diodes de la rectificació principal, 
el relè de commutació i el control per aquests components.  

3. La part de Control, que correspon a la part digital del conjunt on hi ha el xip de control i 
tot el sistema necessari per la monitorització, control i comunicacions del projecte. 

4. La part analògica, que es composa del carregador de bateries, la font per tenir les 
alimentacions auxiliars i el convertidor per alimentar la pantalla. 

5. Les bateries. 

Font 
d’alimentació 

baia de 5 ¼” 

Fig.  6.18. Ubicació components
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La part de potència estarà allotjada a la mateixa font d’alimentació, concretament en l’espai que 
deixen els elements que la composen. I la part de control, la analògica i les bateries van dins de 
la baia de 5¼”. 

6.4.3. Dimensions de la font 

Les dimensions per la font d’alimentació es poden consultar en el ATX12V Power Supply 
Design Guide (2.01c, p.30), que són les especificacions pel disseny de fonts ATX. En la Figura 
6.19. [6] es poden visualitzar les diferents longituds dels elements de la font, essent les seves 
dimesions:  150*146*86 mm. 

 

Fig.  6.19. Dimensions espai font 

En aquest cas, s’utilitza una font d’alimentació comercial i se li afegeix la part de potència en 
l’espai restant, per tant, el primer que s’ha de fer és un estudi de l’espai que queda. 
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Si s’observen diferents fons es veu que queda sempre un espai en la part superior de la font en 
el qual no hi ha components, i que en l’espai que queda entre els dissipadors es pot posar el 
dissipador dels MOSFET i així aprofitar el flux d’aire forçat creat pel ventilador Figura 6.20.  

 

 En Figura 6.20. es pot veure un simulació de l’espai utilitzat 
en la majoria de fonts de PC. L’espai invers és el que es 
pot emprar per posar la part de potència Figura 6.21. 

Per tant, es construirà una placa de 146x84 mm i els 
components es disposaran en els espais on hi ha alçada, 
intentant que els MOSFETs amb el dissipadors 
corresponents quedin al mig per tal d’ajudar a la refrigeració 
d’aquests gràcies al ventilador que incorpora la font. 

Fig.  6.20. D’esquerra a dreta i de dalt a baix : Fonts d’alimentació 400W, font 
d’alimentació 250V, Flux d’aire, Recreació de l’espai ocupat. 

Fig.  6.21. Espai sobrant 
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6.4.4. Dimensions de la baia 

Les mides màximes que pot tenir un Lector de CD són: 240x146x42 mm. Si això es compara 
amb les mides de les bateries triades que són de 89x150x20 mm (mirar apartat 11), posant-les 
juntes una sobre l’altra queda 89x150x40 mm. També cal incloure el toroide de la font 
d’alimentació de 33V (mirar apartat 7.3.1) que té unes dimensions de 80x80x35 mm. La posició 
 dels diferents components i l’espai sobrant es pot veure en la Figura 6.22. 

 

Per tant ens queda un espai de 238 mm de llarg i amb un ample de 55 mm en un cantó i 64 mm 
en l’altre.  

Fig.  6.22. Recreació espai utilitzat per les bateries i el toroide en un slot 5”1/4 
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7. Esquemàtics del conjunt font/SAI 

En aquest apartat s’explicaran detalladament els esquemes de hardware del sistema dissenyat. 
Es separaran en tres parts: 

1. Potència: que detalla la generació de voltatge i corrent adient per alimentar el PC quan 
la tensió de xarxa falla. 

2. Digital: detalla la part de control i comunicacions del sistema. 

3. Analògica: es composa del tractament de les senyals analògiques i de la generació dels 
diferents voltatges necessaris. 

7.1. Potència 

Aquest conjunt és el que s’encarrega de generar la tensió i corrent necessaris quan hi ha una 
fallada en el subministrament elèctric i conté un estructura d’inversor push-pull single phase. 

 

 

Fig.  7.1. Fotografia de la part de potència del prototip 2 
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En el cas que ens ocupa, la tensió Vd és la tensió de bateria (24Vdc) i el conjunt D1 T1 consta 
d’un MOSFET amb diode integrat. La id és el corrent que subministra al bateria, que és d’un 
màxim de 15A. El transformador esta dissenyat amb el bootrans amb una relació d’espires de 
24/325. La vo és 325Vac i la io 1.2A. 

L’esquema final és el que es detalla a continuació (mirar annex E per veure-ho amb mes detall): 

T3

tornM3

1
a

L SAI

L RED p

Mosf et 1 p

12V p

R37 10

T6

tornM3

1
a

Voltatge sortida push pull

GND bateria p

T5

tornM3

1
a

R21

2k v ar

1
3

2
GND bateria p

Potencia

N SAI

N RED p

GND bateria p

K2
RELAY DPDT

3
4 5

6
8 7

1 2

rele alimentació p

Entrada pont de diodes de
la font d'alimentació

Q6

BUZ11A

2

1

3

L SAI

D12 BYT 12PI-1000

R39 4k7

JP7

2 HEADER

1
2

+ C18
1uF 500V

C22
330nF MKP

D9

MR856

R36
470

L RED p

D15 BYT 12PI-1000

D29
MUR3020WT

1

2

3

V out p

D16 DIODE_1N4007

Q5
BC337_25

3

2

1

12V p

GND bateria p

C26
330nF MKP

D13 BYT 12PI-1000

D21

15v

R34

4k7

+ C37
1000uF 100V

Sortida pont de diodes de la
font d'alimentació

R41
2R2 10W

bateria p

R44 4k7

N SAI

bateria p

D14 BYT 12PI-1000

T4

tornM3

1
a

JP11

4 HEADER

1
2
3
4

D19

MR856

Q7
BC337_25

3

2

1

R20

62k 1/2w

JP3

6 HEADER

1
2
3
4
5
6

R38
2R2 10W

Q4

BUZ11A

2

1

3

R43 10

R25

62k 1/2w

N RED p

R42
470

C23
1uF tantal

C20
1uF tantal

Q3
BC337_25

3

2

1

GND bateria p

12V p

T2

TRNSFMR

14

5 3

2

Push Pull

JP12

4 HEADER

1
2
3
4

Mosf et 2 p

D22

15v

12V p

Pont de
diodes

C21
330nF MKP

Rele conmutació
red/bateria

 

Fig.  7.2. Imatge del Mohan ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia (2003c p 223)

Fig.  7.3. Esquema de la part de potencia 
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Anem a detallar les diferents parts que componen la part de potència. 

7.1.1. Entrada xarxa 

El Conjunt Font-SAI fa un bay-pass al pont de diodes de la font. Pel correcte funcionament, s’ha 
eliminat el pont de diodes i s’ha substituït per un relè, que commuta entre l’entrada de xarxa o la 
sortida del push-pull (SAI) i un pont de diodes millorat, el qual suporta la freqüència de 50kHz de 
la sortida del push-pull. Desprès, el conjunt relè/pont, es connecta en el punt on anaven els 
terminals de continua del pont de diodes original.  

Les Figura 7.4. i Figura 7.5.  il·lustren amb més claredat l’explicació precedent: 

 

 

 

 

 

 

 

Relè 

Fig.  7.4. Entrada font d’alimentació abans del by-pass 

Push pull 

Fig.  7.5. Entrada font d’alimentació després de la modificació 



Pàg. 28  Memòria 

A continuació es detallen les diferent parts de l’alimentació modificada: Entrada, filtres, relè i 
pont de diodes. 

7.1.2. Filtres 

Tal com s’ha explicat anteriorment, la tensió de xarxa es rep directament de la font d’alimentació 
del PC agafant-la just a l’entrada del convertidor CA/CC (pont de diodes). 

S’agafa des d’aquest punt perquè així ja es té tot el circuit de proteccions i filtres propis d’una 
font commutada de PC, evitant els costos que suposaria crear un circuit paral·lel al de la font. 
Es pot consultar  l’apartat 6.3.1. per més informació sobre els filtres d’una font. 

7.1.3. Relè 

El relè que s’ha introduït serveix per commutar entre l’entrada de xarxa ja filtrada i l’alimentació 
que proporcionen les bateries a traves del push-pull. Aquesta commutació de la xarxa per 
l’entrada d’emergència (bateries) es produeix quan el microprocessador detecta una fallada en 
l’alimentació de xarxa. 
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El relè ha de poder commutar en un temps petit, per no deixar al PC massa temps sense 
alimentació. 

 

 

 

Fig.  7.6. Esquema del rele i del pont rectificador 
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S’ha triat el RT2 de Tyco que té les següents característiques (per mes informació mirar 
datasheet a l’annex J.2.): 

• Tensió màxima de ruptura: 250/440V ac. 

• Potència màxima commutada: 2pole 8A: 2000 VA. 

• Potència nominal de bobina: 400 mW. 

• Temps de funcionament: 7 ms. 

• Temps de tall: 3 ms. 

• Aïllament entre contactes: 1 kV. 

• Resistència de bobines dc: 90Ω.     

Aquest relè esta controlat per una configuració típica de control de reles amb un npn i un diode 
en paral·lel a la bobina per evitar la saturació d’aquesta. 

Fig.  7.7. Rele RT2 
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1
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Fig.  7.8. Detall del control del relè

7.1.4. Pont de diodes 

S’ha canviat el pont de diodes original de la font, ja que els 
diodes típics de les fonts no suporten freqüències de 50 
kHz.  Per veure simulacions que demostren que no són 
viables els diodes original es pot consultar l’annex B.2. 
S’ha triat el BYT 12PI-1000 de ST, està sobredimensionat 
pel que es buscava, però és més barat que els altres. Té 
les següents característiques (mirar datasheet a l’annex 
J.3. per mes informació): 

• I forward (average): 12A 
• Vrrm (Repetitive Peak Reverse Voltaje): 1000V 
• Vf màx.:1.9 V 
• trr màx.: 65ns  

Fig.  7.9. Diode 
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7.1.5. Transformador 

Amb l’ajuda del programa bobtrans s’ha dissenyat el transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot veure que en la temperatura hi ha un valor massa gran però sembla que és un problema 
del software. 

Fig.  7.10. Resultats del càlcul del transformador
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7.1.6. MOSFETs 

Desprès de fer una recerca de MOSFETs que siguin de potència, suportin un corrent de 20A i 
una Vdss de 24V, un temps de turn on/turn off petit per poder funcionar a 50kHz i amb una 
Rds(on) el més petita possible (també és important la disponibilitat i el preu), s’ha escollit el 
BUZZ11A de ST (datasheet complet a l’annex J.4.). 

Altres possibles MOSFETs són: el SUM110N04 de Vishay, l’avantatge del qual és que és SMD i 
s’utilitzamolt en automoció; el IRCZ44 d’IOR, que té una sortida per monitoritzar el corrent; 
IRFZ34E de IR… 

Característiques bàsiques del BUZ11A: 

Drain-source Voltage (VGS = 0): VDS = 50 V. 

Drain Current (continuous) at Tc = 25 oC: ID = 26A. 

IDM Drain Current (pulsed) 104 A. 

Total Dissipation at Tc = 25 oC: Ptot = 75 W. 

Turn-on Time td(on) = 18 ns. 

Turn-off Delay Time td(of f) = 50 ns. 

Rds(on) < 0.055 Ω. 

7.1.7. Activació dels MOSFETs 

S’ha utilitzat una configuració pull down pel control invers amb un transistor npn (mirar 
datasheet a l’annex J.5.). 
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S’ha posat una resistència en sèrie a la porta del MOSFET per limitar la corrent, també s’ha 
posat un Zener per protegir el MOSFET de tensions Vds massa altes. 

Fig.  7.11. Esquema intern BUZ11A 

Fig.  7.12. Esquema de control d’activació MOSFET 

 



Pàg. 32  Memòria 

En el següent gràfic (Fig. 7.13.) podem veure la forma d’ona de l’entrada del MOSFET Vgs 
(senyal inferior) respecte a la senyal de control (senyal superior). Cal tenir en compte que el 
MOSFET condueix quan en el senyal de control tenim un zero i la Vgs es major de 5V. 

 

En el gràfic següent es mostra el senyal de control (senyal inferior) respecte la tensió Vds 
(senyal superior). Es pot comprovar que hi ha un cert retràs respecte a la commutació en la 
senyal de control i l’activació del MOSFET (el MOSFET condueix en els zeros de la senyal de 
control, quedant Vds a zero quan aquest condueix)  

 

Fig.  7.13. Senyal de control (superior), senyal Vgs (inferior) 

Fig.  7.14. Senyal Vds (superior), senyal control (inferior) 
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7.1.8. Snubber 

S’ha posat un snubber per reduir els problemes originats en la commutació dels MOSFETs, per 
eliminar les ressonàncies paràsites i per controlar la rampa de pujada i descens de les 
commutacions. Posar un snubber també serveix per reduir els pics de corrent, en alguns casos 
fins al 40%. 

Per veure les diferents opcions proposades mirar annex D. S’ha escollit la següent opció: 
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En aquest cas es necessita un condensador de 330µF MKP, una resistència no inductiva de 
2.2 Ω que dissipi una potencia de 10W i un diode MUR3020WT de ON que és un encapsulat 
on van dos diodes. 

Experimentalment es pot veure que l’snubber compleix el seu propòsit ja que no tenim 
sobrepuig. També es pot comprovar en la Figura 7.16.que els senyals son simètrics i que el 
valor màxim és de 48.8V (els senyals estan dividits per dos per poder mostrar-se en 
l’oscil·loscopi). La prova està feta amb una càrrega resistiva de 100 W. 

 

Fig.  7.15. Snubber 

Fig.  7.16. Senyals Vds 
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7.1.9. Connexions 

Per comunicar-se i alimentar-se és necessari posar una connexió de control i una 
d’alimentacions. 

Control: S’ha utilitzat un connector de Tyco tipus MTA de 6 pins. 

 

  

Fig.  7.18. Connector control 
Fig.  7.17. Fotos connector MTA 

Potència: S’utilitza connectors plug-in de Camden que suporten 12 A. Per aquesta raó s’ha 
doblat la connexió de la bateria.  
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Fig.  7.19. Connector d’ alimentacions Fig.  7.20. Connectors plug-in 
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7.2. Digital 

Aquesta part detalla els apartats del circuit  de control i comunicacions del sistema.  

 

7.2.1. Xip de control 

Per les especificacions del projecte es necessita un microprocessador que tingui 6 entrades 
analògiques, 7 entrades/sortides digitals, una interrupció, PWM, timer i comunicació amb el PC 
per USB. 

Desprès de buscar diferents opcions com DSPs de Motorola, micros de Texas o Pics de 
Microchip, s’ha decidit escollir el pic 16C745. Aquest xip té un problema: consta de memòria 
ROM, això obliga a que el procés de desenvolupament del software sigui més llarg que els 
altres, però alhora assegura un preu molt econòmic en grans produccions així com una 
seguretat de que no es quedi obsolet, ja que Microchip té la garantia de obsolència dels seus 
micros. 

Fig.  7.21. Foto de la part de control del prototip 2 
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No obstant, també és un ferm candidat el MC68HC908JG16 de Motorola, que és més potent 
que el pic (suporta USB 2.0 i memòria flash) però, a part de ser més car per unitat i de ser 
extremadament car el kit de desenvolupament i els drivers de l’USB (preu aprox. 1000$), és 
molt més recomanable escollir el pic, ja que el software de Microchip és gratuït. A més a més, el 
MC68HC908JG16 també te la complexitat del seu sistema de programació. 

Les característiques principals d’aquest component es poden consultar en l’annex J.6. però 
s’apuntaran les principals: 

• Processor clock of 24 MHz. 

• Crystal or resonator (6 MHz). 

• Fully static low-power, high-speed CMOS. 

• In-Circuit Serial Programming⎢ (ICSP). 

• Operating voltage range (4.35 to 5.25V). 

• High Sink/Source Current 25/25 mA. 

• Wide temperature range (-40°C - 85°C). 

• Low-power consumption: ~ 16 mA @ 5V . 

• Universal Serial Bus (USB 1.1). 

• 64 bytes of USB dual port RAM. 

• 22 I/O pins,1 high voltage open drain (RA4). 

• 3 pins dedicated to USB. 

• Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler. 

• Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler. 

• Timer2: 8-bit timer/counter with prescaler and postscaler. 

Fig.  7.22. Pinatge del xip 

• 2 Capture, Compare and PWM modules. 

- PWM maximum resolution is 10-bit. 

• 8-bit multi-channel Analog-to-Digital converter. 

• Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI). 

Fig.  7.23. Foto PIC 
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L’esquema d’aquest xip és el següent: 
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7.2.2. PWM 

Per generar el PWM de control dels MOSFETs s’han considerat dues opcions: 

Opció 1: Control passiu 

R28

5.1k

Mosf et 2

R28 5.1k

C16
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R19 6.8k

R23
20k

3524 on

R34
R

R33

1k

1
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Mosf et 1

12V
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U4

UC3524
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7
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Col A
Em A

shutdown
Comp

CT
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Non-INV in
OSC
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RT

C14

1.83nF
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En aquest cas s’utilitza un 3524 (annex J.1.) per generar el PWM realimentat amb la tensió 
llegida a la sortida de la rectificació (Vout) i amb posibilitat d’habilitar a través del pic (3524 on). 

Fig.  7.24. Esquema del xip de control 

Fig.  7.25. Esquema control passiu PWM. 
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Aquest integrat genera un PWM fent una comparació amb l’ona generada pel circuit de rellotge 
(RC) i l’entrada (Vout). L’ona generada, en aquest cas no permet controlar els MOSFETs 
directament i cal afegir un inversor a les sortides.  

Opció 2: Control actiu. 

En aquest cas s’utilitzen les sortides de PWM que té el pic. El problema és que el pic no permet 
que hi hagi delay entre les dues sortides de PWM i la freqüència ha de ser la mateixa. Per tant, 
es necessita tractar el senyal per tenir el que es busca. El procés es mostra en la Figura 7.26. 
                               
Senyal 1 a aconseguir                                           
                             

 

Senyal 2 a aconseguir                                          
                                      
Senyal 1 que tenim                                    
                                   
Senyal 2 que tenim                                     
                                      
Senyal 3 passant 2 per flip flop                                     
                             
Senyal 4 fent 3 AND 1                                           
                             
Senyal 5 fent (NOT 3) AND 1                                          
                          

Fig.  7.26. Senyals PWM 

Que representat en l’esquema lògic és: 

5V
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1

3
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2

J

CLK

K

Q
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L

5V
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74LS04

1 2

U10A

74LS04

1 2

Mosf et 2

U8A

74LS04

1

U6A

74LS00

1

2PWM2 2
3

U7A

74LS00

1

2
3

U9A

74LS04

1 2PWM1

Mosf et 1

U12A

74LS04

1 2

Fig.  7.27. Esquema control actiu PWM 
 

Cal esmentar que s’ha afegit un delay a la línea 1 per igualar-la al retràs que pateix la línia 2 en 
el flip flop. 
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La representació en l’esquema electrònic és el que mostra la Figura 7.28. 

PWM

 

5VU6

74LS73

3

7

5

14

12
13

8
6

10
9

4 11

1
2

1K

2J

2CLK

1J

1Q
1Q

2Q
2CLR

2K
2Q

VDD VSS

1CLK
1CLR

5V

PWM1

5V

C15

100nF C17

100nF

5V

5V

5V

PWM2

5V

Mosf et 1

U5

74LS04

3
4
5

11
12
13

8
6

10
9

14

7

1
2

IN2
OUT2
IN3

IN5
OUT4

IN4

OUT6
OUT3

OUT5
IN6

VDD

VSS

IN1
OUT1

5V U8

74LS00

5V

3
4
5

11
12
13

8
6

10
9

141

7

2

OUT1
INA2
INB2

OUT3
INB3
INA3

OUT4
OUT2

INA4
INB4

VDD

VSS

INA1
INB1

Mosf et 2

C16

100nF

Fig.  7.28. Esquema electrònic del control actiu PWM 

S’ha escollit l’opció 2 ja que permet al pic controlar perfectament els MOSFETs i es pot fer un 
soft start o afegir blanking time, essent el preu i les dimensions ocupades molt semblants a la 
proposta anterior.  

7.2.3. Alimentació 5V PIC 

Per alimentar el circuit de control s’utilitza la connexió de sortida de 12V que dóna la font 
d’alimentació. Amb aquest voltatge s’alimenta la part de 12V analògica i amb un regulador de 
tensió LM7805 s’alimenta el xip i tota la part digital. L’esquema és el següent: 

+ C3

100uF/25V
C5
100nF

12V U2
REG_7805

1

2

3VIN

G
N

D

VOUT

5V

+C4

100uF/25V

C6

100nF

 

 

7.2.4. Connexions 

Fig.  7.29. Esquema del regulador de 5V

Control: S’ha utilitzat un connector de Tyco tipus MTA de 6 pins. 

Mosf et 1

V out

5VMosf et 2

JP4

CONTROL

1
2
3
4
5
6

rele alimentació

 

  

 

Fig.  7.30. Fotos connector control Fig.  7.31. Connector control  
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D+

USB 1.1

D-

JP5

USB

1
2
3
4

USB: Seguint l’estàndard del protocol USB s’ha utilitzat un connector tipus B: 

 

  

 

7.3. Analògica 

En aquesta part hi ha el tractament de les senyals analògiques i de la generació dels diferents 
voltatges necessaris per al correcte funcionament de les diferents parts que composen el 
sistema.  

 

 

Fig.  7.33. Connector USB Fig.  7.32. Fotos connector USB 

Fig.  7.34. Foto part analogica del prototip 2 
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7.3.1. Font 33V 

Per al carregador de bateries es necessita una font de com a mínim 33V i per la pantalla una de 
27V com a mínim. Per tant, es fa una font d’alimentació de 33V per als dos casos. Aquesta font 
ha de poder subministrar 33V en funcionament normal (sense fallada d’alimentació) amb una 
potència de sortida de 50 W. Per veure els càlculs necessaris mirar l’annex C. 

Per fer el convertidor es necessita un transformador toroidal de relació 230/36, 50 Hz i 50 VA, 
un pont de diodes 2KBP02 de IOR, un condensador de 1000 µF i 100V de la sèrie M de 
Panasonic i un LM350T de ON. Amb tots aquests components l’esquema queda de la manera 
següent: 

33V

L RED

U10 LM350A/TO220

3
1

2
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10k
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- +
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TRNSFMR 230/36

5

6
7

8

4

3
2

1

N RED
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Fig.  7.35. Esquema font 33V 

7.3.2. Alimentació de la pantalla de corrent continu 

Per alimentar una pantalla de corrent continu (per exemple, una TFT) s’ha fet un petit estudi de 
les pantalles que tenen el transformador extern i s’ha comprovat que les tensions van de 12 a 
24 V, essent les més corrents les de 12, 14, 18, 19, 24 V, no excedint mai els 50 W. 

El que es fa és posar un conjunt de jumpers (semblants als que s’utilitzen en els discs durs o en 
els lectors per seleccionar si es màster o esclau) per poder seleccionar el voltatge de la pantalla. 

Per les pantalles de 12Vdc, que són la majoria, s’utilitza directament la sortida de 12Vdc de la 
pròpia font del PC, això es farà amb un relè que també es controla per jumpers. 

Per les pantalles de 14, 18, 19, 24 Vdc s’utilitzarà el regulador LM350T, que suporta 3 A de 
corrent de sortida. Pel cas de 14 Vdc es pot apreciar que amb 3 A només es té 42 W. No 
obstant, l’única pantalla que s’ha trobat a 14V només consumeix 30 W, per tant, no serà un 
problema. 
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El regulador LM350T pot donar fins a 3 A a la sortida i uns 
voltatges que poden anar de 1,2 V a 33 V. La fórmula per 
calcular el valor de sortida és: 

 

Amb Vref = 1.25 V i R1 = 240 Ω tenim una IPROG = 5.2 mA 

Com que segons el datasheet (annex J.7.) la IAdj és més petita 
que 100 µA, es pot menysprear el terme que l’inclou intentant 
escollir els valors de R a la baixa perquè quedi compensat. 
Així, la fórmula queda de la manera següent: 

Si calculem R2 per a cada voltatge que volem obtenir tenim: 

Amb un esquema final per al regulador de la pantalla tal com: 

12V
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                        (Ec.  7.1) 

240V*192240*1
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240

 (1 *1.25  V out
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2
2

out −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⇒+= R

R
 (Ec.  7.2)

Fig.  7.36. Funcionament LM350 

Vout = 14 V → R2 = 2.448 kΩ  ≈  R2 = 2.43 kΩ  (Ec.  7.3) 

Vout = 18 V → R2 = 3.216 kΩ  ≈  R2 = 3.16 kΩ (Ec.  7.4) 

Vout = 19 V → R2 = 3.408 kΩ  ≈  R2 = 3.40 kΩ (Ec.  7.5) 

Vout = 24 V → R2 = 4.368 kΩ  ≈  R2 = 4.32 kΩ (Ec.  7.6) 

Fig.  7.37. Esquema d’alimentació de la pantalla 
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El selector de voltatge quedaria a la part de darrera tal i com mostra la Figura 7.38. 

 Pins: 

  6 5 4 3 2 

 

1 1 1 1 1 

Fig.  7.38. Foto selector voltatge pantalla 

Voltatge SW TFT 

12 2-1 

14 3-1 

18 4-1 

19 5-1 

24 6-1 

Taula  7.1. Taula de sel·leccio de voltatge pantalla 

7.3.3. Commutació 33V/bateria 

Per poder continuar alimentant la pantalla en el moment de fallada de l’alimentació general, es 
disposa d’un relè que selecciona l’alimentació directament de la bateria o de la font de 33V. 

bateria

Bat / 33V

Rele de conmutacio Bateria/33V
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3

2

1
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3
5

4
1
2

12V

 

Fig.  7.39. Esquema del relè de commutació 33V/bateria 

 



Pàg. 44  Memòria 

7.3.4. Càrrega de bateries 

En l’apartat 11 s’explica quina bateria s’ha triat i el perquè, en aquest subapartat l’únic que es 
mostra és el circuit de càrrega de les bateries. 

Es proposen dues opcions. 

A. Càrrega intel·ligent. 

S’utilitza un xip de control i monitorització del procés de càrrega. Aquest integrat controla la 
intensitat de càrrega, el voltatge, el temps i l’estat de la càrrega. 

S’ha escollit el UC3906 ja que conté tot el necessari per assegurar una càrrega òptima per les 
bateries de plom. Aquest integrat monitoritza i controla els voltatges i intensitats de càrrega en 
tres estats diferents: un primer estat de corrent màxima, un segon de sobrecàrrega controlada i 
un tercer per mantenir la càrrega constant (standby). L’esquema és el següent: 

30V

R6

?k

GND 24

V2
24V

R7

?k

GND 24

R9

?k

R8

?k

Q3

BC6392

3

1
R4

Rs

GND 24
uc3906

5
1

6
15

11

10

14
16

7
9

2
4

3 13
12

8
PVIN
C/S OUT

G
N

D
D

R
IV

E
R

 S
O

U
R

C
E

TRICKLE BIAS

STATE LEVEL CONTROL

C
O

M
P

D
R

IV
E

R
 S

IN
K

POWER INDICATE*
OVER-CHARGE INDICATE*

C/S -
C/L

C/S + VOLTAGE SENSE
CHARGE ENABLE

OVER-CHARGE TERMINATE

C1

1n

R5

?k

bateria

 

Fig.  7.40. Esquema carrega intel·ligent 

Es pot veure que es controla el voltatge i s’activen els diferents estats gràcies a un pont de 
resistències. Per controlar la intensitat s’utilitza una resistència en sèrie i un npn controlat per 
l’integrat. 
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Per veure els diferent estats es pot mirar la Figura 7.41. (per més informació mirar datasheets 
a l’annex J.8.).  

 

B. Càrrega bàsica 

Fig.  7.41. Gràfics de càrrega 

En aquest cas el que es fa és aplicar una càrrega a tensió constant amb limitació d’intensitat i 
amb compensació per temperatura. 

Per fer això s’utilitza un regulador de tensió LM317H de National  
(annex J.0.) que disposa de limitació de corrent a 0.5 A. Si es 
consulten les recomanacions de càrrega que dóna el fabricant 
(datasheet de  l’annex J.10.), es pot veure que cal carregar amb 
un màxim de corrent de 0.58 A i un voltatge de 14.4 a15 V per 
bateria.  

La compensació de temperatura es troba al manual que 
proporciona Yuasa (datasheet a l’annex J.11.) que diu que per 
una càrrega cíclica cal d’aplicar una compensació de -4mV/ 
ºC/Cell. En aquest cas es tenen dues bateries de 12V (6 celles), 
per tant, la compensació és d’un total de -48mV/ºC. 

Fig.  7.42. Funcionament LM317 
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La formula per trobar R2 és la següent::  

2Adj
1

2
refout RI  )  (1 V  V ++=

R
R

 (Ec.  7.7)

Amb Vref = 1.25V i R1 = 240Ω i amb una IAdj despreciable ja que el datasheet diu que és molt 
petita, quedant la fórmula com a: 

8.28V*192240*1
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 ) 

240
 (1 *1.25  1.1 V out
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⎟
⎠
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⎜
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⎝

⎛
−

+
=⇒+=+ R

R
 (Ec.  7.8) 

Si es vol Vout entre 28.8 i 30 V cal agafar una R2 de 5k7 Ω que dóna una Vout teòrica de 29.84 V. 

Cal notar que per tal de que no retorni corrent de la bateria cap al carregador es posa un diode 
que impedeix el pas d’aquesta. Aquest diode té una caiguda de tensió de 1.1 V  

També es pretén que la intensitat màxima de càrrega de les bateries no superi 0.58 A. Això no 
és un problema ja que el regulador escollit té la limitació a 0.5 A (ha de tenir el sufix H). Per tant, 
ell mateix limita el corrent màxim. 

A més a més, s’ha introduït un transistor npn per poder desactivar la càrrega quan sigui 
necessari de manera que aquest posa la resistència R2 pròxima a 0 (depèn de la R del npn) 
fent que la Ec.7.7. quedi una Vout d’uns 5 V. Com que la bateria mai baixarà d’aquest voltatge, 
és com si es desactivés  

Per compensar la temperatura posarem una resistencia NTC en sèrie amb la R2 que provoqui 
una compensació de -48mV/ºC. Sabent que per una R2 de 5k7 Ω  es té una Vout de 29.84 V, es 
calcula la R2 per a una Vout compensada amb una temperatura 10 ºC superior. Així doncs, si es 
tenen 29.36 V, la R2 que hauríem de tenir per compensar aquests 10ºC es pot calcular per 
l’Ec.7.8. Substituint termes, surt R2comp de 5608.32 Ω, que suposa una compensació de 9,168 
Ω/ºC. Per tant, cal trobar una NTC que, aproximadament dins de les temperatures de treball 
(10º-60º), tingui una variació com la que es busca. S’ha trobat la 2322 615 1331 de 
BCcomponents, que és una resistència de 330 Ω. 

Amb les dades de la taula R/T (annex J.12.) s’ha construït el gràfic Figura 7.43., on es poden 
aproximar les dades a una recta de regressió lineal, on s’observa que el pendent Ω/ºC és 
bastant semblant al que es busca. 
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Corva de NTC 330
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Fig.  7.43. Gràfic de la variació de R en funció de la temperatura 

Com que el valor per 25ºC és 330Ω, es modifica la R2 quedant R2=5 k4Ω. 

També s’ha posat una resistència NTC a la sortida de la bateria, per evitar els pics de corrent a 
l’inici de les commutacions i quan es connecta la bateria. 

Així doncs, l’esquema final és el que es mostra a continuació: 
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R23

NTC

R7
240 1%

Q2

BC337_25

3

2

1

C7
100nF
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R11 4k7

C8100nF

bateria

rele carrega

V1
24V

 

Fig.  7.44. Esquema del carregador de bateries 

La tensió d’entrada necessària ha de ser aproximadament 3 V més que la màxima tensió de 
sortida, que en aquest cas és de 30 V; per tant, es necessiten 33V. 
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7.3.5. Interrupció fallada de xarxa 

És molt important saber quan hi ha una fallada en el subministrament de l’alimentació de xarxa i 
aconseguir-ho en el menys temps possible per poder subministrar la nova tensió abans de que 
s’apagui el PC. Per fer-ho es rectifica la tensió de sortida del toroide (proporcional a la 
d’entrada). I a continuació es passa per un filtre RC calculat de manera que si existeix una 
fallada de xarxa de més de 20 ms (el període de la ona de la xarxa és de 50Hz) activi la 
interrupció. 

N 36

Interrupccio voltatge entrada

C19
100nf

- +

U11
DF04M 1
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2

4

R31
500

L 36

Int Alimentació
R50
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5k6 1W

4N25

1 6

2

5

4

5V

 

Fig.  7.45. Esquema de generació d’interrupció. 

Si es visualitza l’ona en l’oscil·loscopi (Fig. 7.46.), s’observa que es produeix un sot cada 10 ms, 
justificat ja que és una rectificació en pont complet, i el sot és fins 2,2 V (la interrupció s’activa a 
1.5 V). En la part superior de la imatge es veu l’entrada del xip (Int Alimentació) i en la part 
inferior es mostra el moment que aquest activa la interrupció. 

 

Fig.  7.46.Senyal d’interrupció (inferior) i senyal d’entrada (superior) 
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Si s’analitza el temps que es triga a detectar-ho (Fig. 7.47.) s’observa que tan sols 620 us 
després de la fallada, el sistema ho detecta, el qual és un temps de detecció força reduït. 

 

Fig.  7.47. Detall del senyal d’interrupció (inferior) i senyal d’entrada (superior). 

7.3.6. Mesures AD 

Per poder monitoritzar i controlar totes les alimentacions és necessari adequar-les a l’entrada 
del PIC, que té un màxim de 5V. 

V in: 

Entrada de xarxa. Indica quin és el valor de la tensió de xarxa. Per monitoritzar-la s’aprofita el 
toroide de la font de 33V per reduir la tensió i per aïllar la mesura de la xarxa. Es monitoritza 
aquesta mesura tan sols per pura informació, ja que per detectar si hi ha fallada de tensió 
s’utilitza una interrupció que és molt més ràpida per detectar fallades (mirar apartat 7.3.5). Es 
pot veure l’esquema en la Figura 7.35. 

V out: 

En aquest cas es monitoritza la tensió de sortida del push pull, es rectifica per poder llegir un 
valor aproximat. Aquesta mesura permet realimentar la generació del PWM i adequar la tensió 
de sortida al valor adequat. Per mirar els càlculs es pot consultar l’annex B.1. 
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Voltatge sortida push pull
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Fig.  7.48.Esquema lectura Vout 

V 33: 

R22
10k

R17
110k

33V

V 33
En aquest cas es mira la tensió de sortida de la font de 33V per 
comprovar que tot és correcte i que es pot activar la càrrega de les 
bateries. 

Fig.  7.49.Esquema lectura V33 

TFT

R19
62k

R24
10k

V tf t

V tft: 

Vtft indica el valor de sortida de l’alimentació de la pantalla, permetent 
comprovar i monitoritzar si hi ha algun problema en aquesta 
alimentació. 

Fig.  7.50.Esquema lectura Vtft 

V bateria: 

V bateria

R29
10k

bateria

R26
82k

Permet saber el nivell de càrrega de la bateria quan no s’està 
carregant, i quan es carrega permet monitoritzar que el voltatge de 
càrrega és correcte. 

Fig.  7.51.Esquema lectura Vbateria 
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7.3.7. Connexions 

Potència: S’utilitza un connector plug-in  de Camdem que suporta 12 A (per això s’ha doblat la 
connexió de la bateria). 

 

L RED

JP8

8 HEADER

1
2
3
4
5
6
7
8 24V

12V

N RED

 

 

 

TFT

JP1

Sortida TFT

1
2

JP2

Entrada 12V

1
2

12V

 

TFT:  En aquest cas s’utilitza un connector tipus jack. 

 

 

Entrada 12V: Entrada del connector tipus PC.  

  

 

Bateria: s’utilitzen terminals tipus splice.  

bateria

JP13

4 HEADER

1
2
3
4

 

Fig.  7.52. Fotografia connectors plug-in Fig.  7.53. Connector d’alimentacions 

Fig.  7.55. Connector TFT Fig.  7.54. Fotografia connector jack 

Fig.  7.57. Connector 12V Fig.  7.56. Fotografia connector molex 

Fig.  7.59. Connector Bateria Fig.  7.58. Fotografia connector  
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8. Layout i llista de material 

En aquest apartat es mostra l’esquema de pistes i col·locació dels components, així com el 
llistat dels components segons el seu nom de referència en els esquemes. 

8.1. Layout 

Per fer l’esquema de pistes s’ha utilitzat el programa Layout plus aplicant la tecnologia de 
through hole a doble capa. 

El prototip final s’ha fet amb la tecnologia milling a doble capa, ja que és de la que es disposa en 
l’ETSEIB. Aquesta tecnologia es basa en el fressat d’una placa banyada amb coure. Amb 
aquest tipus de plaques, degut a la seva topologia, el que es fa és retallar les parts que estan al 
costat de la pista, deixant les parts on no hi ha pistes ni components, buides. Aprofitant això, 
s’han posat a terra els espais no ocupats de les dues cares aconseguint una pseudo-capa de 0 
V en la capa top i la bottom. Per evitar l’efecte condensador que podrien crear aquestes capes 
s’ha fet tot un seguit de vies que les posen en contacte. 

El disseny de la placa té en compte que hi ha dues parts en diferents espais: la part de potència 
en la font del PC i la part de control i analògica en un slot de 5”1/4 (mirar apartat 6.4.). 

Pel disseny del layout s’han utilitzat una sèrie de regles bàsiques: 

1. Components de desacoblament tant a prop com sigui possible dels nodes a desacoblar. 

2. Impedir a les interferències colar-se desprès dels condensadors. 

3. Connexions d’alta impedància més curtes que les de baixa impedància. 

4. Per a pistes llargues, posar al final filtre RC. 

5. Procurar aconseguir que el camí de terra sigui el més curt possible. 

S’ha utilitzat el programa Layout Plus del paquet informàtic OrCad. 
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8.1.1. Placa 1. Potència 

Per la col·locació dels components en la part de potència s’ha tingut en compte que ha d’anar 
dins de la font d’alimentació i que aquesta té una part on s’ocupa pràcticament tot l’espai i una 
on l’alçada es menor. Amb això, s’ha intentat col·locar els components en funció de les seves 
mides per no molestar els components d’una font estàndard. Així, la posició dels components 
queda tal i com es veu a continuació (Mirar annex F per més detall). 

 

En l’esquema de pistes es pot veure que la part de potència te unes pistes molt més amples per 
poder suportar tot el corrent que ha de passar i les pistes crítiques s’han intentat minimitzar 
sempre i quan la limitació d’alçada dels components ho ha permès. En la següent il·lustració es 
pot veure en color vermell la cara bottom, en blau la cara top i en blanc on coincideixen les dues 
cares (mirar annex F per més detall).  

Fig.  8.1.Distribució dels components en la part de potència. 
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8.1.2. Placa 2. Analògica i de control 

En aquest cas no es té cap limitació per alçada però sí una limitació de l’espai a utilitzar ja que 
dins de l’slot de CD també han d’anar-hi les bateries i el toroide de l’alimentació a 33V. 

També cal recordar que és important que tots els connectors estiguin a al part del darrera del 
CD i que la part analògica quedi diferenciada en l’espai de la digital. 

 

 

Fig.  8.2.Esquema de pistes de la part de potència. 

Fig.  8.3.Distribució dels components part analògica i de control. 
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Per l’esquema de pistes s’han creat dues zones de GND (0 V), la zona analògica i la zona 
digital, unint les dues capes de terres en un sol punt amb una resistència de 0 Ω diferenciant 
així el terra de la part digital i el terra de la part analògica. 

En la següent il·lustració es pot veure en color vermell la cara Bottom, en blau la cara Top i en 
blanc on coincideixen les dues cares (Mirar annex F per més detall).  

 

 

Fig.  8.4.Esquema de pistes part analògica i de control. 
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8.2. Llista de Material 

El material s’ha seleccionat segons l’experiència personal i procurant que siguin components 
econòmics i fàcils de trobar. S’ha utilitzat el catàleg de Farnell com a referència però no és 
necessari que el components muntats siguin exactament iguals, sempre i quan facin la mateixa 
funció i siguin de característiques menys restrictives.  

Per veure mes informació dels components, així com la referència del fabricant, el preu i el Codi 
Farnell, es pot consultar els annex H. 

 
Referència Nom Explicació 
C1,C2,C19,C24 1uF 50V condensador electrolític 1uF 50V 
C3,C4 100uF/25V condensador electrolític 100uF 25V 
C5,C6,C7,C8,C9,C10,C15, 100nF condensador poliester 100nF 
C16,C17   
C37,C11 1000uF 100V condensador electrolític 1000uF 100V 
C12,C13 22pF Condensador ceràmic 22pF 
C14 220nF condensador poliester 22nF 
C18 1uF 500V condensador electrolític 1uF 500V 
C20,C23 1uF tàntal Condensador tàntal 35V 330nF 
C21,C22,C26 330nF MKP capacitor mkp 330nF 
C25,C27,C29,C31,C32,C33, 1nF condensador poliester 1nF 
C38,C39   
D1,D16,D20,D24,D25,D26,D27 DIODE_1N4007 Diode 1N4007 
D2 LED G Led verd 
D3 LED R Led vermell 
D4,D5,D7,D11,D28 5v Zener 5v1 
D9,D19 MR856 Diode ràpid 
D12,D13,D14,D15 BYT 12PI-1000 Diode de potencia ràpid 
D21,D22 15v Zener 15v 
D23 2KBP02 Pont de diodes de 2A 
D29 MUR3020WT Diode snubber 
JP1 Sortida TFT Connector tipus jack 
JP2 Entrada 12V Entrada per l'alimentació del PC 
JP9,JP4 CONTROL Connector MTA 
JP5 USB Connector USB tipus B per PCB 
JP7 2 HEADER Connector Plug-in mascle 2 terminals 
JP8 8 HEADER Connector Plug-in mascle  4 terminals 
JP9 6 HEADER Connector Plug-in mascle  6 terminals 
JP11,JP12,JP13 4 HEADER Terminal  
J1 ANALOGIC Header de 6 
J6 DIGITAL Header de 8 
J7 TFT selec Header de 6 
J9 CON2 Header de 2 
K3,K1 RELAY SPDT Rele de potencia 1 contacte 
K2 RELAY DPDT Rele de potencia 2 contactes 
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LS1 BUZZER Buzzer 
Q1,Q2,Q3,Q5,Q7,Q8 BC337_25 transistor npn 
Q6,Q4 BUZ11A Mosfet potencia 
R1,R7,R46 240 1% Resistència precisió 
R2 4k32 1% Resistència precisió 
R3 3k40 1% Resistència precisió 
Referencia Nom Explicació 
R4 3k16 1% Resistència precisió 
R5 2k43 1% Resistència precisió 
R6,R8,R11,R12,R15,R16, 4k7 Resistència 
R27,R28,R30,R33,R34,R35,   
R39,R40,R44,R45,R47,R48   
R9 5k4 1% Resistència precisió 
R10 Ntc 330 NTC de 330 
R13 6k8 Resistència 
R14 1k5 Resistència 
R17 110k Resistència 
R18 0 Pont 
R19 62k Resistència 
R25,R20 62k 1/2w Resistència 
R21 2k var Resistència variable 
R22,R24,R29,R51,R55 10k Resistència 
R23 NTC NTC limitacio corrent 
R26 82k Resistència 
R31,R36,R42 470 Resistència 
R32 5k6 1W Resistència 
R43,R37 10 Resistència 
R38,R41 2R2 10W Resistència 
R50 5k6 Resistència 
R52 6k2 Resistència 
R54 220k Resistència 
SW1 SENS59025-SPST Polsador 
T1 TRNSFMR 230/36 Toroide 230/36 50VA 
T2 TRNSFMR  
T3,T4,T5,T6,T11,T12,T13,T14 tornM3 Cargol M3 
U10,U1 LM350A/TO220 regulador de tensió variable 3A 
U2 REG_7805 regulador de tensió 5V 
U3 LM317H/TO39 regulador de tensió variable 0,5A 
U4 PIC16C745 Micro PIC16C745 PROM 
U5 74LS04 Inversor 
U6 74LS73 Quad 
U8 74LS00 Nand 
U9 4N25 opto 
U11 DF04M Pont rectificador 
Y1 6 MHz Cristall Quartz 
 Altres components Connector Plug-in femella 2 terminals 
  Connector Plug-in femella 4 terminals 
  Connector Plug-in femella 6 terminals 
  Bateria 12V 2Ah 
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9. Software del xip de control 

El software que hi ha programat en el pic s’encarrega de la generació del PWM, de la càrrega 
de bateries, de la comunicació amb el PC i de la supervisió de tots els paràmetres. 

9.1. Consideracions generals 

El software s’ha programat en c++ utilitzant el programa gratuït subministrat per Microchip 
MPLAB IDE v6.6. S’ha utilitzat com a compilador de C++ el PICC de Hi-Tech. 

S’ha intentat fer un software modular utilitzant un arxiu per a cada grup de funcions diferents. 
Aquestes són, entre altres, el PWM, el PID, el lector ADC o les funcions d’USB.  

El bucle principal està constituït per tres mòduls que corren seqüencialment, la part de càrrega 
de bateries, la comunicació amb el PC a través d’USB i el control del sistema com a SAI. 

Per programar el chip s’ha utilitzat un gravador de pics MP PIK+ de la casa Grifo i un esborrador 
d’EEPROMs, utilitzant un chip amb finestra. Aquesta peculiaritat del xip ha dificultat molt el 
desenvolupament de software ja que, cada vegada que es volia canviar alguna cosa, s’havia de 
treure el xip de la placa, esborrar-lo, tornar-lo a programar de nou i posar-lo a la placa un altre 
cop fent que s’allargués més del previst la programació. Un altre problema també ha estat el de 
no disposar d’eines de debugació, cosa que ha impedit poder provar les coses sense haver 
d’estar canviant de xip i de poder aturar o veure on està en aquell moment el programa, 
dificultant encara més la programació, ja que quan no funciona, no hi ha més remei que revisar 
el codi de dalt a baix, sense saber que és el que realment no funciona.  

A continuació es detalla el bucle principal i alguna part de les parts més interessants. No 
obstant, es pot consultar el llistat complet del software en  l’annex H. 

9.2. Bucle principal 

Tal com s’ha explicat, en el bucle principal corren tres processos independents entre sí però que 
per qüestions de disseny es fan seqüencialment. Anteriorment a ells s’executa un seguit 
d’instruccions que serveixen per inicialitzar el sistema. 

9.2.1. Inicialització 

En aquest apartat, que es el que primer s’executa, s’inicialitza tot el que és necessari pel 
correcte funcionament del programa. 
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9.2.2. Càrrega de bateries 

Per fer la càrrega de bateries el que es fa és deixar carregant la bateria durant 12 hores i un cop 
ha passat aquest temps es comprova que la càrrega final està per sobre de 75%. Si no és així, 
es torna a carregar. 

Per saber el nivell de bateria restant s’ha utilitzat la taula que subministra el fabricant YUASA, 
que dóna la càrrega en funció de la tensió en borns de la bateria sense càrrega (Fig. 9.1.) 

En cas de que no s’estigués carregant, cada 12 hores es comprova que no s’ha perdut càrrega. 

 

Fig.  9.1.Gràfic de la capacitat de la bateria en funció del voltatge. 

9.2.3. Comunicació amb el PC 

En aquest apartat es procedeix a comunicar-se amb el PC mitjançant USB. Per saber si el 
programa resident a Windows està actiu, el que es fa es esperar que aquest  enviï un missatge i 
quan es rep es respon amb els paràmetres que el programa necessita per mostrar a l’usuari 
l’estat del sistema.  
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Els paràmetres a enviar són, per aquest ordre i amb una dimensió d’1 byte:  

• Mode:  0 Normal sense carrega. 

  1 Normal amb carrega. 

2 Fallada de xarxa. 

• La tensió de la xarxa. 

• La tensió de sortida de la pantalla. 

• El nivell de bateria. 

9.2.4. SAI 

En aquesta part es detalla tot el relacionat amb el funcionament del sistema com a SAI i té una 
estructura de casos, que són els diferents modes de funcionament: 

1. Apagat: Si l’interruptor no està connectat el SAI queda desactivat encara que sí que 
carrega les bateries i es comunica amb el PC. 

2. Espera: S’està esperant que hi hagi tall en la xarxa. 

3. Inici: Quan hi ha hagut un tall s’inicialitza el PWM pel seu correcte funcionament i 
s’activa el relè per commutar l’entrada amb el push-pull. 

4. SAI: Ja s’està funcionant com a SAI, fent una realimentació de la sortida d’aquest i 
aplicant un PI per tenir el PWM necessari. 

Veiem doncs l’esquema de blocs: 
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Nivell de bateria?

Bucle Principal

Inicialitzacions

Apagat

Si boto = 0

Espera

Si Int_alim =1

Canvia rele alim.

Canviar Rele

Ajust PWM

Si boto = 1

Reset

Activar SAI Si Int_alim =1

Si Int_alim =0

Si Int_alim = 0

 

Fig.  9.2.Diagrama de blocs de software com a SAI 
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9.3. USB 

Per fer la programació de codi que s’encarrega de la transferència d’informació amb el mòdul 
USB integrat en el xip, s’ha utilitzat el codi que subministra Microchip [8] per al lliure ús amb els 
seus dispositius (es paga la llicència amb el preu del microprocesador) 

Aquestes llibreries tenen unes funcions bàsiques molt fàcils d’utilitzar, però tenen una part 
d’inicialització de les comunicacions amb el PC i d’enviar els paràmetres perquè Windows 
reconegui que és un dispositiu HID molt complicada. Això ha requerit moltes hores de 
programació i proves així com d’estudi del protocol USB i de les especificacions dels mòduls 
HID (Mirar annex H.5 per veure les funcions de l’USB). 

9.4. ADC 

S’ha creat un mòdul encarregat de la inicialització dels conversors AD del xip així com de fer la 
lectura del canal seleccionat. 

Les funcions són: 

unsigned int llegir_adc(unsigned int canal)    Retorna el valor llegit de l'ADC del canal indicat 

void ini_adc()  Fa totes les operacions necessàries per iniciar correctament el conversor AD. 

9.5. PWM 

En aquest cas s’inicialitza i es genera el PWM de micro. Aquest xip té dos PWM, un s’utilitza pel 
rellotge (duty al 50%) i l’altre pel PWM (duty variable) (mirar apartat 7.2.2). 

Funcions: 

void ini_pwm(void) Fa totes les operacions necessàries per iniciar correctament el PWM. 

void change_duty_1(unsigned long duty) Canvia el duty ratio que va de 0 a 255 on 255 és el 
duty a 100%. 
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Disseny d'una font d’alimentació per PC amb SAI incorporat.  Pàg. 65 

 

10. Software del programa resident a Windows 

Els paràmetres del sistema són visualitzats en el PC a través del port USB i gestionats per un 
software programat en Visual Basic 6.0 sobre el sistema operatiu de Windows. 

A continuació es descriu el disseny del programa així com l’operativa seguida per obtenir totes 
les variables. Pel que fa al codi de programació concret, es pot consultar en l’Annex I  

10.1. Consideracions generals 

El programa ha estat dissenyat de manera que l’usuari pugui visualitzar els paràmetres més 
representatius del sistema, és a dir, les variables indicatives del sentit del flux  d’alimentació dins 
el SAI, del nivell de càrrega del la bateria i de l’estat de les tensions de pantalla i xarxa. 

La representació de totes aquestes variables es compagina entre la representació qualitativa i la 
quantitativa. Així, els paràmetres més gràfics, com és el sentit del flux d’energia, s’han 
representat en imatges animades. D’altres, com és la tensió de xarxa,  estan representats de 
manera quantitativa. D’aquesta manera, el que es pretén és il·lustrar tant com sigui possible el 
funcionament del sistema per tal de que l’usuari li sigui més fàcil entendre el sistema i saber de 
seguida quan hi ha algun problema. 

10.2.  Disseny i funcionament del soft 

10.2.1. Comunicació i obtenció de les dades 

La comunicació entre Windows i xip s’aconsegueix mitjançant un controlador OCX anomenat 
HIDComm, que no està en les llibreries estàndard de Visual Basic però que és de lliure 
circulació [9]. Aquest controlador té la funció de transmetre la informació tant del xip al 
programa com a la inversa en cas que sigui necessari. Concretament, envia les 4 variables que 
es visualitzen en el programa mitjançant 4 buffers d’un byte cada un. 

El problema que presenta aquest controlador és que no conté cap event de Visual Basic que 
permeti llegir els valors del sistema cada un cert temps. És per aquest motiu que s’ha hagut 
d’inserir un timer (rellotge) que obliga a llegir les variables del xip cada 250 ms. Al voltant 
d’aquest timer es desenvolupa tot el programa, és a dir, cada 250 ms s’actualitza tota la 
informació que rep el programa i modifica totes les variables en funció d’aquests valors. 

Cal esmentar, però, que el valor rebut directament del xip cal modificar-lo per obtenir el valor 
real de la variable en qüestió, ja que la informació es rep en hexadecimal i cal passar-lo a 
decimal. D’aquesta manera, els valors de  les tensions de xarxa i de pantalla s’obtenen fent la 
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conversió que indica les Eq. 10.1 i 10.2: 

127
)2(230 BufferU xval

⋅
=  (Ec.  10.1)

127
)3(18 BufferU pval

⋅
=  (Ec.  10.2)

On  és la tensió de xarxa real, en V. xvalU

  és la tensió real de pantalla, en V. pvalU

  és el valor de la tensió de xarxa en hexadecimal obtingut del xip. )2(Buffer

)3(Buffer  és el valor de la tensió de pantalla en hexadecimal obtingut del xip. 

Menció especial es mereix la traducció d’informació del nivell de bateria (en %). En aquest cas, 
es rep el voltatge de la bateria, i en funció d’aquest valor es pot saber la capacitat restant, tal i 
com es pot veure en la Figura 9.1. Amb aquesta figura s’ha estimat una equació de la recta que 
passa pel mig de les probabilitats de capacitat remanent en funció del voltatge. Considerant que 
es tenen dues bateries i que l’escala hexadecimal està centrada a 24 V, l’equació de la recta 
queda de la manera següent: 

540)1(535,4 −⋅= Bufferb  (Ec.  10.3)

  On   és el nivell de bateria en %. És el valor real que es visualitza en el sistema. b

  és el valor de la tensió de bateria en hexadecimal obtingut del xip. )1(Buffer

Per últim, l’estat de direcció del flux d’energia es rep amb una variable compresa entre 0 i 2 i 
que es llegeix en el  i en funció del seu valor se sap en quin dels tres estats possibles 

es troba el sistema. 

)0(Buffer

10.2.2. Visualització de les variables 

Un cop s’obtenen i es converteixen els valors de les variables, es visualitzen en el programa. 
Aquest consta de 3 pestanyes diferents. En la primera (anomenada PARÀMETRES) es 
visualitza l’estat de la bateria tant en valor com en una barra de progrés que canvia de color en 

 



Disseny d'una font d’alimentació per PC amb SAI incorporat.  Pàg. 67 

funció de la càrrega remanent (Fig. 10.1.). Així, quan està quasi descarregada es mostra de 
color vermell i quan està carregada apareix de color verd. Entremig d’aquests valors hi ha una 
llarga franja de colors força il·lustratius del nivell de bateria.  

En aquesta mateixa pestanya es mostren també els valors de les tensions de la xarxa i de la 
bateria en la part central. I finalment, en la part inferior es pot veure que apareix un rètol que 
identifica amb una frase l’estat del sistema, podent distingir entre: 

Estat 0: ESTAT NORMAL DEL SISTEMA SENSE CÀRREGA DE BATERIA 

Estat 1: ESTAT NORMAL DEL SISTEMA AMB CÀRREGA DE BATERIA 

Estat 2: SISTEMA SENSE TENSIÓ DE XARXA. ALIMETACIÓ DES DE BATERIA 

En cas que el sistema estigui en aquest últim estat, el programa avisa a l’usuari mitjançant una 
alarma sonora i aquest text es posa de color vermell tot fent intermitència, per tal de que l’usuari 
interpreti que és l’estat anòmal de funcionament. 

 

Fig.  10.1.Pantalla de paràmetres 

Pel que fa a la segona pestanya, anomenada FLUXE ENERGIA, és un esquema simplificat del 
sistema i mostra en funció de l’estat del sistema, la direcció del flux d’alimentació als diferents 
elements que el composen. Així, en l’Estat 0 definit en el punt anterior, el flux d’energia viatja de 
manera normal, des de la xarxa als elements del PC: pantalla i la pròpia torre del PC (Fig. 10.2.)  
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Fig.  10.2.Pantalla de flux energia estat 0 

En l’Estat 1 es visualitza el mateix flux d’energia que en l’estat anterior, però l’alimentador 
detecta que a la bateria li manca energia i la carrega (Fig. 10.3.)  

 

Fig.  10.3. Pantalla de flux energia estat 1 
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En cas que es sistema caigués en l’Estat 2 el que es visualitzaria seria la Figura 10.4, la qual 
mostra que és la bateria la que alimenta tant la pantalla com la torre del PC al mancar 
l’alimentació externa. 

 

Fig.  10.4. Pantalla de flux energia estat 2 

Finalment, en la tercera pestanya apareixen una sèrie d’opcions que l’usuari pot activar o 
desactivar com ara apagar el PC automàticament sense preguntar res. També dóna l’opció de 
fer aparèixer una icona remanent a la barra d’eines de Windows al cantó del rellotge així com 
pot donar la possibilitat que s’engegui quan es carrega Windows. I, per últim, es pot posar o 
treure l’alarma sonora que avisa a l’usuari quan es queda sense alimentació externa (Veure Fig. 
10.5) 
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Fig.  10.5. Pantalla d’opcions 
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11. Tipus i autonomia de les bateries 

Les bateries són una part molt important del projecte, ja que aquest intenta subministrar energia 
quan hi ha una fallada de l’alimentació principal. Aquesta energia és subministrada per les 
bateries. 

11.1. Tipus 

Per fer una selecció acurada de les bateries s’ha fet primerament una valoració del voltatge 
necessari. Inicialment es va pensar en utilitzar un voltatge petit (9V) per tal de poder aprofitar la 
pròpia font del PC per carregar les bateries (la font dóna 12V) i estalviar un convertidor. No 
obstant, aquesta opció es va desestimar ja que la intensitat a suportar pels component i pel 
circuit és molt elevada (45A) i això encareix el cost dels components. Per altra banda, l’snnuber 
consumiria molta potència i els condensadors serien massa grans. A més a més, amb aquesta 
solució tampoc s’estalviava un convertidor ja que era necessari posar un convertidor igualment 
per a la pantalla de contínua, que té un voltatge màxim de 24V. 

Un cop desestimat un voltatge petit es va mirar d’utilitzar el voltatge que utilitzen molts SAIs 
comercials (12V) però el corrent continua sent força alt, i aquesta solució no tenia avantatges 
respecte la solució triada que és la de 24V, ja que amb aquest voltatge (24V) tenim 15A i podem 
utilitzar-lo tambe per al convertidor  de la pantalla. 

Per tant, es necessiten unes bateries de 24V que puguin subministrar entre 300 i 400 W durant 
uns deu minuts, això significa que cal buscar una bateria amb un valor mínim de 2 Ah. 

Un cop seleccionades les característiques elèctriques de la bateria s’ha fet una tria segons el 
tipus de bateria, considerant les de Plom,les de NiCd, les de NiMh o les de Liti. S’han escollit les 
primeres, ja que el que més es prioritza en aquest projecte és el preu i les dimensions. Com que 
el pes o el temps de càrrega no són tan importants, és evident que cal seleccionar les de Plom, 
encara que per les seves dimensions i potència siguin més recomanables altres tecnologies. 

En la taula 11.1. es pot veure una comparativa de diferents bateries. Les que estan acolorides 
en groc són les opcions més adequades pel que es busca. Les dimensions que estan 
remarcades en vermell són les que no serien adients, ja que no hi cabrien en l’espai esperat. 
Per escollir definitivament la bateria s’han seguit tres criteris: 

1. Espai reduït: les màximes dimensions són les d’un lector de CD: 240x146x42 mm. 

2. Potència a subministrar aproximadament 300W durant 10 minuts. 

3. Preu mínim. 
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composició tipus marca model voltatge Ah Q W 10min dimensions preu 

sealed lead 
PB 

 

acid YUASA NP2-12 12 2 2 288 40/89/150 59,36 
sealed lead 
acid PB YUASA NP2.8-12 12 2,8 2 403,2 134/134/67 55,2 

Li portatil GPB DR202s 10,8 4,21 2 545,616 40/89/150 280 
NiMh portatil GPB DR36S 12 3,1 2 446,4 40/89/150 172 
NiMh piles AA sanyo HR-3U 1,2 1,5 40 432 40/100/100 272 
NiMh portatil compaq DR31 21,6 3 2 777,6 37/52,5/208 320 

NiCd piles D Sanyo 
KR-
5000DELHT 1,2 5 20 720 33/120/330 250 

NiCd piles AAA Sanyo N3US  1,2 1 40 288 40/100/100 152 
NiCd piles AA Rs 20×AA 24 0,7 3 302,4 228/110/32  181,5 

Taula.  11.1. Taula comparativa de diferents bateries 

Finalment, s’ha escollit la primera bateria que figura en la taula 11.1. ja que encara que no 
subministra gaire potència, es la més econòmica amb diferència respecte a les altres. El model 
s’anomena NP2-12 de la casa Yuasa i se’n posaran 2 en sèrie.  

 

Fig.  11.1. Fotografia de les bateries. 
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Les principals característiques (mirar datasheet a l’annex J.10.) són: 

Voltatge nominal:  12V. 

Capacitat nominal: 20 hr. rate of 100 ma to 10.50V 2.0Ah. 

Carrega:  Maximum charging current: 0.5A. 

Charging voltage: 14.4 to 15.0V. 

11.2. Autonomia 

Les bateries estan pensades per durar, aproximadament el temps necessari per poder avisar a 
l’usuari, i que aquest pugui prendre les mesures pertinents, com per exemple, gravar, finalitzar 
programes, tancar Windows o engegar un grup electrogen. Aquest temps no es preveu que 
sigui mai superior a 5 minuts.  

Si s’observa el que consumeix un PC estàndard [10]. 

 

  

Taula.  11.2. Consum de les diferents parts d’un PC  

Per tant, per un PC estàndard es té un consum entre 200 W i 300 W i per una pantalla TFT mai 
consumeix mes de 50W. Això ens dona un valor mig de 300W per al conjunt PC-pantalla. 
També sabem que aquesta energia serà subministrada per un conjunt de bateries amb 24 V de 
sortida, per tant, la intensitat necessària a subministrar serà:  
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AIIIVPot 5.12300*24* =⇒=== (Ec.  11.1)

 Si es calcula l’equivalent en ampers hora (Ah) i considerant un temps de 5 minuts, s’obté: 

AhhA 1
min60

1min*5*5.12 =  (Ec.  11.2)

Al disposar de bateries de 2 Ah, teòricament no hi ha problema; no obstant, al consultar les 
corbes característiques que dóna el fabricant (Fig. 11.2.), es pot comprovar, considerant que es 
té 6C, que tot just aguantarien 4 minuts. No obstant, Experimentalment s’ha comprovat que pot 
aguantar fins a 10 minuts. 

 

Fig.  11.2. Gràfic de temps de descarrega en funció de la intensitat. 

Com a conclusió, es pot extreure que la capacitat de la bateria és un pèl justa però suficient, ja 
que l’objectiu del projecte és poder avisar a l’usuari i que aquest tingui temps per prendre les 
mesures pertinents, no perquè pugui continuar treballant. També cal notar que els consums del 
PC estan pensats pel cas en què el PC estigui treballant al 100% de la seva capacitat i que 
totes les seves diferents parts (disc dur, lector, gravadora, targetes PCI, xarxa, RAM, gràfica...) 
estiguin funcionant al màxim, cosa que no passa pràcticament mai. 
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12. Viabilitat i estudi econòmic comparat amb un 
conjunt font de PC + SAI actual al mercat 

12.1. Viabilitat 

Tal com s’ha pogut anar veient al llarg del present document, tècnicament el projecte és viable i 
factible, encara que es requeririen moltes més proves i millores abans de poder ésser tret al 
mercat. A més a més, també s’hauria de comprovar que compleix les normatives vigents de 
cada país de destinació. 

Veient el prototip funcional que s’ha construït es pot afirmar que és molt provable que el 
producte final funcioni sense problemes i que complirà la majoria de normatives, ja que s’ha fet 
sempre seguint les directrius ATX, USB, i de baixa tensió. 

12.2. Estudi econòmic 

En aquest apartat s’estudiarà si el projecte és competitiu respecte a un conjunt font-SAI del 
mercat actual. 

12.2.1. Preu Font + SAI 

Per poder fer una comparativa és necessari saber el preu de mercat actual d’una font 
d’alimentació per PC (350W) i d’un SAI estàndard (off-line 300VA). 

Els preus s’han extret fent la mitja entre diferents botigues d’informàtica de Barcelona tals com 
PCBOX, LIFE, PNP,... Aproximadament, una font per PC costa uns 40 € i un SAI uns 70 €. Per 
tant, es pot dir que el conjunt pot costar actualment més o menys 110 €. 

12.2.2. Preu del projecte 

En l’annex G es pot veure el preu de cada component del projecte. Aquest preu és el preu que 
cobra Farnell a un no client. Aquest preu és orientatiu i serveix per veure entre components quin 
és més barat. No obstant, a la pràctica Farnell aplica unes polítiques de disponibilitat i lliurament 
immediats, així com de garantia i servei. Tot això fa que un component costi entre tres i quatre 
vegades més que en una botiga especialitzada com pot ser Onda Radio. Exemple1: 
Component MUR3060 (diode de potència) comprat a Onda Radio: 1.76 €. Comprant a Farnell 
una unitat costa 9.21 €, comprant 500 unitats costa 3.36 €/u. 

Exemple2: Condensador 1uF 450V comprat a Diotronic costa 0.048 €, comprant a Farnell (una 
unitat) costa 0.36 €, comprant-ne 1000 unitats, 0.27 €/u. 
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Si es té en compte que el comerç ha de guanyar diners i que tenir un estoc és car, es pot 
afirmar que els preus de les botigues es multipliquen per dos. 

Experimentalment, s’ha pogut comprovar que si s’han de fer grans produccions com, per 
exemple, cent mil unitats a l’any (això és possible donades les ventes anuals de PCs), els 
proveïdors fan un preus molt rebaixats, que poden estar en aproximadament cinc vegades 
menys que preu de 1000 unitats Farnell. Considerant aquestes suposicions, si es calcula el 
total, que surt a 153 €, i es divideix per 5, queden 30,6 € de material. En aquest preu manca 
considerar cables, caixes i el transformador del push-pull T2. Amb això, es pot aproximar a que 
tot el material ascendeix a 40 €. 

També cal contar el muntatge i les plaques de circuit imprès. Consultant a un fabricant de 
plaques (Catalana de Circuits) comenten que per a una tirada molt gran el cost de fer els fotolits 
seria d’uns 500 € i desprès uns 8 € més per placa (considerant una producció de 10.000 
plaques). Pel que fa al muntatge, sortiria per uns 7 € per placa, no obstant, aquest cost es 
podria reduir considerablement si es fes amb tecnologia SMD. 

Finalment, a aquest cost també cal sumar-hi la font d’alimentació, que costaria una tercera part 
que el preu de venta, ja que no s’obté benefici de venda i se’n comprem grans quantitats, per 
tant, 13 €. La situació final es pot resumir en la Taula 12.1.: 

Concepte Preu (€/u) 

Components llista 30 

Components varis 10 

Placa 8 

Muntatge 7 

Font 13 

Total 68 

Taula.  12.1. Taula de costos aproximats. 

Si s’aplica un 21% de benefici industrial propi i un 45% de distribució i venta, ens queda 120 €. 
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12.2.3. Resultat 

A la vista de la comparativa, el sistema de SAI incorporat surt més car que el SAI i la font per 
separat. Teòricament, no hauria de ser així ja que es tenen menys parts que un SAI estàndard. 
Segurament és degut a què els preus encara poden ser més reduïts i que alguns components 
es poden substituir per d’altres equivalents més econòmics. Cal esmentar a més que no es té 
en compte que també s’estalvia el convertidor de la pantalla, cosa que a una empresa li pot 
suposar un cost aproximat de 20 €, a part del valor, immaterial, de que tot queda reduït en un 
sol espai, no havent de tenir aparells externs al propi PC. 

Tot i que és més car, és ben cert que pot competir perfectament i tal com s’ha explicat, i fins i tot 
en millors condicions. 
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13. Problemes solucionats, millores possibles i 
ampliacions 

Tal i com s’ha explicat en altres apartats, aquest projecte tracta d’obrir un camí per seguir 
desenvolupant-lo fins que sigui totalment comercialitzable. Per aquesta qüestió és impossible 
enumerar totes les ampliacions i millores possibles i només es mostraran les més interessants. 

13.1. Problemes solucionats 

13.1.1. PIC16C745 

Un gran problema ha estat la programació del xip perquè, tal i com s’explica en l’apartat 7.2.1., 
és un micro amb finestra i memòria EEPROM, el que significa que cada vegada que s’ha de 
programar cal esborrar-lo. També te un altre problema afegit que és que no es pot debugar, 
afegint molta dificultat en el disseny del software. Tot i això, cal dir que aquesta tecnologia té un 
gran avantatge en comparació amb la tecnologia Flash, ja que per grans produccions, si 
s’adquireixen xips no regravables, aquests són més econòmics. 

13.1.2. Bateria 

En aquest cas ha estat molt difícil trobar una bateria econòmica i prou petita en dimensions però 
que disposi d’una bona capacitat. A causa d’aquestes limitacions es podem trobar que la 
capacitat de al bateria sigui una mica petita i que es descarregui en menys temps del previst. 

També hi ha hagut un problema degut a què, quan es connectava, carregava els condensadors 
i fonia els fusibles de protecció degut a què una bateria pot subministrat tot el corrent que se li 
demana. Això s’ha solucionat canviant el fusible per una NTC fabricada a tal efecte. 

13.1.3. USB 

Amb l’USB s’ha topat amb un problema del qual no existeix gaire informació per a usuaris no 
especialitzats, es tracta de com aconseguir que Windows reconegui el sistema i es comuniqui 
amb ell. Cal dir que Microchip aporta drivers però que a l’estar escrits en assembler  suposa un 
gran repte de programació quan es vol canviar alguna cosa. 

També cal afegir que Windows és molt hermètic i és difícil saber per què rebutja un component 
USB i no es connecta amb ell. Per més dificultat, sobre Windows encara és més difícil 
aconseguir informació ja que Microsoft no dóna ni un sol document. L’únic que s’ha pogut fer és 
entendre perfectament el protocol [11]. 
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13.1.4. Transformador push pull 

Al no haver-hi cap transformador d’aquestes característiques i per aquesta freqüència, s’ha 
hagut de dissenyar des de zero. Per sort, a l’ETSEIB es disposa del BOBTRANS, que és un 
software desenvolupat per un professor que ha facilitat molt la feina. 

13.1.5. Espai 

Com que es volia que tot cabés dins el PC i que s’aprofités els espais destinats a components 
externs, ha costat molt encabir-ho tot en tan poc espai i s’ha hagut de mirar moltes opcions i 
localitzacions. 

13.2. Millores 

13.2.1. Microprocesador 

En el moment d’inicialització del projecte (abril 2004), Microchip només disposava d’una família 
de pics amb USB la 16C7X5 amb els problemes ja explicats anteriorment. Actualment, han tret 
al mercat una nova família de pics amb USB com, per exemple el 18F2455, que tenen 
l’avantatge de que són de la família 18F2xx, amb memòria flash, suporten USB2.0 i el software 
és força compatible amb els xips utilitzats en el projecte. 

Per tant, una millora molt interessant seria canviar de xip actual pel 18F2455. 

13.2.2. SMD 

En el projecte s’ha utilitzat tecnologia de components Trhougt hole. Si es passessin els 
components de la part digital i analògica a SMD, es podria fer una placa més petita i amb menys 
cost de muntatge; l’únic desavantatge és que suporta menys potència, per tant, la part de 
potència, hauria de continuar amb la tecnologia actual. 

13.2.3. Snubber 

Per les proves que s’han fet, s’ha comprovat que l’snubber està sobredimensionat, ja que no 
crea sobrepuig i aquest seria acceptable fins a un 30%, cosa que reduiria la potència a dissipar 
pels dispositius que componen l’snubber. 

13.2.4. Normatives 

Degut a què és un prototip funcional, no s’ha comprovat que compleix les diferents normatives 
elèctriques i electromagnètiques que hauria de passar un producte final. 
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13.3. Ampliacions 

13.3.1. Wachdog 

Una ampliació molt interessant és que, ja que tenim un xip que té un wachdog intern, es podria 
utilitzar per mirar si el PC s’ha penjat i, en cas de que això ocorri, es pot desconnectar i 
connectar l’alimentació i així resetejar el PC. Això es podria fer amb un programa resident a 
Windows que anés enviant un valor al xip i que, si aquest no el rep durant un temps 
preestablert, desconnecti i connecti l’alimentació. També s’hauria de fer un pont al botó de 
power del PC per tornar a connectar el PC i el xip hauria de poder alimentar-se directament de 
la xarxa, per exemple, amb el convertidor actual de 33 V. 

13.3.2. Lectura de corrent 

Actualment el sistema no sap quina potència està subministrant al PC, això fa que sigui 
impossible predir el moment en el qual les bateries es quedaran sense càrrega. Seria molt 
interessant poder monitoritzar la potencia subministrada a la font i poder saber el temps que 
queda de bateria o si no s’està sobrepassant el màxim de potència que els components 
accepten. 

13.3.3. Capacitat 

Si es volgués augmentar la capacitat de les bateries, podria ser útil disposar de mòduls 
ampliables amb més bateries que es poguessin connectar a l’actual sistema, i així tenir més 
capacitat. Aquest mòduls podrien estar ubicats en la baia de 5”1/4 podent ampliar amb les que 
es desitgin. 
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14. Conclusions 

S’ha partit de la base de que es vol aconseguir integrar un SAI a l’interior del PC i aconseguir 
reduir costos i estalviar d’energia, ja que es suprimeixen convertidors. 

Inicialment, es va pensar en fer tot el sistema de nou, però desprès es va veure que això 
encariria el cost de desenvolupament i de fabricació del producte. Per tant, s’ha fet un prototip 
que manté la font d’alimentació del PC, modificant-la el més mínim. Això s’ha aconseguint fent 
un baypass als diodes de rectificació de la font, ja que aquests no suportaven la rectificació 
d’una ona a 50 kHz. 

La part de potència va allotjada a l’interior de la pròpia font del PC, aprofitant l’espai que aquesta 
deixa lliure. Aquesta opció te l’avantatge que el ventilador que inclouen totes les fonts, s’aprofita 
també per refrigerar els components mes crítics del nou sistema, i a més a més, permet que el 
nou pont de diodes i el relè de commutació entre l’entrada de xarxa i la sortida del push pull, 
estiguin tan a prop com sigui possible del lloc on s’ha de fer el pont a la font. 

Les bateries i la part de control van allotjades en l’espai que ocuparia un lector de CD (baia de 
5”¼ ). En aquest compartiment també va allotjat el convertidor, constituït per un transformador a 
50 Hz, que permet alimentar la pantalla i que permet carregar les bateries. Aquest  
transformador també té la funció de monitoritzar la tensió de xarxa i d’activar la interrupció 
generada al fallar l’alimentació general. 

Cal fer notar que el conjunt esta galvànicament aïllat de la xarxa elèctrica, ja que l’intercanvi 
d’energia es fa mitjançant transformadors, cosa que fa que el compliment de normatives sigui 
mes fàcil. 

El conjunt es comunica amb l’usuari mitjançant dos canals: un de visual i acústic i l’altre a través 
de la pantalla del PC. Quan tot està en estat normal es mostra, en el frontal del lector de CD, un 
led verd. Al seu torn, quan hi ha fallada en el subministrament elèctric, s’activa un led vermell i 
un senyal acústic avisa a l’usuari gràcies a un petit altaveu. A part d’aquests senyals, l’usuari 
també rep la informació a través de la pantalla, gràcies a un programa que corre sobre Windows 
i que avisa de tall, així com del temps restant per que s’esgotin les bateries. Aquesta interfície 
gràfica permet informar de l’estat del sistema, del nivell de bateria i dels nivells principals de 
tensió (xarxa i pantalla). Tota aquesta informació viatja a través del port de comunicacions USB, 
connectant el sistema operatiu amb el xip de control. 

Respecte a la competitivitat del producte en el mercat actual, s’ha de destacar que segurament 
sortirà una mica mes car que un SAI extern. Això és degut a que actualment els SAIs ja estan 
molt desenvolupats i comencen tenir molta competència, fent que els preus siguin força 
econòmics. No obstant, el producte té l’avantatge de que és més eficient i que queda tot integrat 
en el propi PC. 
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En un futur es podria provar de fer un conjunt Font/SAI des de zero, provant a veure si es pot fer 
mes econòmic que el conjunt actual, ja que encara es podrien reduir una mica més els 
components finals. 

Si mirem el projecte com una innovació tecnològica i amb futur, és interessant dir que 
actualment ja es té el número de sol·licitud de patent, que és el P200500653 amb el nom de 
“FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA PC CON SAI INCORPORADO EN EL INTERIOR DEL 
PC Y CONEXIÓN MEDIANTE USB”, i que només falta que s’aprovi definitivament com a 
invenció en l’oficina de patents espanyoles. 

Com a conclusió final es pot dir que el projecte és totalment viable i molt interessant d’intentar 
fabricar i comercialitzar. 
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