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Resum 

Els sistemes industrials actuals busquen les millors prestacions amb els menors costos i obtenir 
respostes temporals més ràpides del sistema. Per altra banda, es necessita optimitzar el control, per 
millorar la competitivitat.  

L’evolució tecnològica porta a un nivell d’automatització molt important. Per aconseguir aquest grau 
d’automatització es necessita tenir sistemes de control que responguin als requeriments del procés. Tot 
això condiciona a tenir convertidors de freqüència que actuïn sobre els motors per aconseguir la 
resposta desitjada. 

En aquest projecte es disposa d’un convertidor de freqüència amb un control analògic. Tenint en 
compte que es vol augmentar les prestacions d’aquest sistema, el rendiment i la velocitat de resposta, és 
necessari dissenyar i implementar un control digital per controlar aquest convertidor. El control digital 
suposarà eliminar els potenciòmetres d’ajust, les possibles derives analògiques degudes a temperatura, i 
afegir la capacitat de comunicació digital i una posterior adaptació per aplicacions concretes. 

S’ha dissenyat i muntat el control d’un motor brushless sinusoïdal amb un processador digital de 
senyals (DSP), adaptant el seu control al convertidor comercial del que es disposa. S’aprofita la 
potència de càlcul i el gran nombre de perifèrics que integren aquest tipus de processadors per a 
controlar motors. Es realitzarà un control de parell que serà la base del llaç de velocitat i de posició del 
motor. 

Un dels objectius és reduir el cost de la placa, disminuint hardware i augmentant la complexitat del 
software, de tal manera que aquest sigui capaç de realitzar els càlculs equivalents i buscant un augment 
de les prestacions. El control que s’ha dissenyat serveix com a base per a algoritmes superiors que 
també es puguin integrar en el DSP. Per això, s’utilitza un algoritme de gran complexitat com és el 
resolver-to-digital, implementat íntegrament en el DSP.  
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1. Glossari 

• Brushless: Motor amb rotor d’imants permanents, de resposta dinàmica i densitat de potència 
elevada. 

• Ondulador: Convertidor estàtic que permet sintetitzar una tensió trifàsica partint d’un bus de 
corrent contínua. 

• DSP: Acrònim de Processador Digital de Senyals (Digital Signal Processor). 

• DAC: Convertidor digital – analògic. 

• ADC: Convertidor analògic – digital. 

• PLL: (Phase Loop Lock) Sistema elèctric o electrònic que s’usa per mantenir constant la fase 
d’un senyal d’entrada oscil·lant. 

• IGBT: Acrònim de Transistor Bipolar de Porta Aïllada (Isolated Gate Biploar Transistor)  

• Driver: Element d’electrònica encarregat del dispar dels IGBT unint les parts de control amb 
les de potència.  

• CAN: Bus industrial de comunicacions (Control Area Network). 

• SVPWM: (Space Vector PWM) Tècnica per generar tensions trifàsiques mitjançant els 8 
vectors de tensió que pot generar un ondulador trifàsic. 

• Interrupció: Event del DSP que redirecciona el programa que s’executa cap a una porció del 
codi associada a dit event. 

• Resolver: Transductor de posició que genera dos senyals analògics, que posteriorment seran 
tractats i serviran per obtenir la posició angular absoluta de l’eix d’un motor. 

• PMSM: Acrònim de motor síncron d’imants permanents (Permanent Magnet Synchronous 
Motor). 

• BLDC: Acrònim de Brushless Direct Current, equivalent al brushless trapezoïdal. 

• Temps mort: Nom que rep el fet que l’electrònica de control d’una branca no permet passar a 
l’estat de conducció d’un interruptor, si abans el seu complementari no porta un temps 
superior, a l’esmentat temps mort, en estat de bloqueig.  
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2. Introducció i Objectius 

 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és fer el desenvolupament d’un sistema de control de baix cost destinat a 
motors tipus brushless.  

Es disposa en l’actualitat d’un convertidor de freqüència de 2,2kVA, d’una empresa determinada, que 
fins ara utilitzava un control analògic per a realitzar aquesta tasca. Això representa derives en el temps i 
amb la temperatura, a més d’una baixa repetitibilitat únicament superable a canvi d’una gran quantitat 
d’ajusts manuals.  

Per tal de millorar les qualitats de l’actual equip, es pretén substituir el control analògic actual, per un 
control digital d’altes prestacions.  

Per aconseguir aquest objectiu, s’utilitzarà un processador digital del senyal, un DSP, ja que és un 
element dirigit específicament al control de motors. Incorpora una gran quantitat de perifèrics per a 
aquesta tasca (sortides PWM, ADC, SPI, etc.); a més a més, d’una gran potència de càlcul, que permet 
la realització de complexos algoritmes de control, i tot això en un únic xip (SOC, System On Chip). En 
particular en aquest projecte s’utilitzarà un DSP de Texas Instruments, ja que és un DSP d’un preu 
ajustat i amb una potència de càlcul més que suficient per aquest tipus de tasques.  

Com a objectiu secundari, s’haurà de dissenyar i implementar una placa de control mixta, analògic-
digital, de manera que sigui capaç d’adquirir els senyals analògics, realitzar els càlculs de l’algoritme de 
control i excitar el circuit de potència. Per altra banda, cal que es pugui integrar dins d’un procés 
industrial, per tant  s’hauran d’introduir els elements necessaris per poder-se comunicar a través d’un 
bus CAN.  

S’ha de tenir present que ha de ser de baix cost i per tant, que la comercialització d’aquest producte ha 
de  ser assequible. Un dels camins per aconseguir aquest objectiu consistirà en la substitució de 
diferents elements hardware, alguns de cost elevat, per a la seva funció software corresponent. En 
particular es substituirà el xip encarregat de realitzar la conversió resolver-to-digital per un complex 
algoritme que s’executarà en el DSP. 
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2.2. Abast del projecte 

El projecte contempla els següents apartats: 

Disseny conceptual del sistema.  

Estudi teòric de totes les parts presents en el prototip.  

Simulació informàtica del disseny per tal de verificar el seu bon funcionament així com per 
detectar possibles falles. 

 

Disseny dels prototips electrònics de la placa de control  

Adaptació dels senyals donats pel convertidor al sistema de control.   

Muntatge de tots els elements electrònics implementant-los en el prototip final.  

Disseny, implementació i optimització del sistema de control del motor basat en un bucle de 
control de corrent i de velocitat amb realimentació. 

 

Comprovació dels objectius plantejats fent proves amb el motor de treball.  

Anàlisis econòmic del projecte.  

Estudi d’Impacte ambiental del projecte.  
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3. Les noves tecnologies: el control 

 

3.1. Introducció 

En el món actual es busca aconseguir el màxim rendiment amb el mínim esforç. En el món de la 
indústria ve a ser el mateix, i això s’aconsegueix mitjançant el màxim grau d’automatització. En 
l’actualitat, es té doncs, un parc industrial amb un nivell d’automatització important. Es pot comprovar 
que el motor elèctric n’és l’element essencial, ja que és imprescindible el seu ús per realitzar aquests 
treballs. Paral·lelament, l’automatització ve lligada amb el concepte de control. És necessari un control 
del procés per tal de garantir un funcionament correcte de la instal·lació. 

L’avenç de l’electrònica de potència i dels microcontroladors ha fet que sigui possible arribar a un grau 
de precisió i capacitat de processament tal que es poden exigir una sèrie de prestacions  molt elevades 
als  motors. 

Fins ara el 90% dels motors en la indústria són d’inducció, a causa del seu reduït cost i baix 
manteniment; però cada vegada més sorgeixen aplicacions que és necessari un altre tipus de motor. 
Aquestes prestacions requereixen motors amb un control de posició molt més precís, d’una velocitat 
angular més alta, d’una elevada resposta dinàmica i de reduït espai, entre altres coses. El motor 
brushless té aquestes característiques, i per això cada vegada més està guanyant terreny en el món 
industrial. 

3.1.1. El motor Brushless 

El motor brushless, tal i com indica el seu nom, prescindeix d’escombretes, entre altres coses. Aquest 
fet el fa un motor de llarga vida i sense necessitat de manteniment ja que no existeix cap tipus de 
fregament entre els seus components. A més a més, existeix un flux magnètic constant en el rotor degut 
a la seva composició: imants permanents. Degut a aquest fet, l’espai ocupat pel rotor és molt més petit, i 
per tant, el volum total ocupat pel motor en si també ho és.  

L’avantatge fonamental d’aquests motors és que al ser un motor síncron gira a la mateixa velocitat que 
el flux rotatiu, i, per tant, no es generen pèrdues en el rotor, de forma que el rendiment és l’òptim.  
S’aconsegueixen motors de gran potència amb un cost d’espai diminut, sent la relació potència/volum, i 
conseqüentment la densitat energètica molt més elevada. Això pot ésser profitós per algunes 
aplicacions.  
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Cada vegada més, gràcies a les evolucions tecnològiques, es busca ocupar el mínim espai possible, i 
aquests motors estan dins d’aquesta tendència. Un altre concepte a tenir en compte és el d’eficiència 
energètica, i per aconseguir això, s’incorpora tecnologia eficient en la indústria, com podrien ser aquest 
tipus de motor. Són motors relativament fàcils de controlar: llaç de control de posició i velocitat. 

Per un costat l’espai i la resposta dinàmica i per l’altre, les velocitats que aconsegueixen girar. Aquests 
tipus de motor arriben a 11000 revolucions per minut, enfront de les 3000 rpm de velocitat de 
sincronisme que arriben els motors d’inducció, a 50 Hz de freqüència.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, és busca el màxim rendiment amb el mínim esforç, però a la 
vegada es busca la màxima eficiència, i per tant, augmentar les velocitats dins dels processos 
aconseguint millores substancials, aquestes velocitats han d’estar controlades i la resposta dinàmica ha 
de ser  elevada. Tot això gràcies a una baixa inèrcia del rotor del motor..  

3.1.2. El convertidor estàtic 

Per poder variar la velocitat del motor, que al cap i a la fi és el paràmetre essencial, es necessita algun 
aparell capaç de variar o la freqüència o el valor de la tensió a aplicar. Aquest és un dels motius pel qual 
cada motor té quasi sempre un convertidor estàtic associat. 

Aquest convertidor ha d’ésser capaç de convertir l’energia elèctrica alterna de tensió i freqüència fixa, 
procedent de la xarxa, en una energia alterna de diferent tensió i/o freqüència. Aquest pas no és directe, 
i es fa mitjançant un pas entremig amb corrent contínua. 

Queda doncs justificat, la necessitat del convertidor per poder fer el control del motor. En el mercat 
existeixen molts fabricants i tipus de convertidors, però tots venen a tenir el mateix principi de 
funcionament. L’elecció ve donada pel client, segons les prestacions necessàries. Per aquest projecte, 
s’ha adaptat part d’un convertidor comercial. Aquest convertidor consta de tres parts diferenciades: un 
rectificador, un bus de contínua i un ondulador. La primera ens rectifica l’energia elèctrica alterna en 
contínua. S’emmagatzema en el bus de contínua i, posteriorment, en l’ondulador es converteix l’energia 
contínua en energia alterna de freqüència i tensió variable. Arribats en aquest punt, es pot intuir que és 
necessari un control d’aquesta energia alterna de sortida per extraure’n les prestacions necessàries. Per 
tant, en l’ondulador s’utilitzaran transistors que siguin controlats. En el cas d’aquest convertidor 
comercial, l’element a utilitzar és l’IGBT. Aquest és un transistor que a l’aplicar-li una tensió a la porta 
es tanca i permet el pas de corrent entre els seus borns.  

3.1.3. El sistema de control: SVPWM 

La conseqüència d’aquesta estructura és, doncs, enginyar-se algun mètode per obtenir la seqüència de 
dispars correcte, tal que doni la tensió i la freqüència desitjades. La tècnica d’excitació dels IGBT serà 
l’SVPWM. Aquesta tècnica dóna molta flexibilitat en les tensions que es volen aplicar al convertidor i 
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minimitza el nombre de commutacions dels interruptors. A més a més, aconsegueix un bon ratio tensió 
d’entrada – tensió de sortida, implicant un bon aprofitament de la tensió de bus. Per últim, encaixa 
perfectament amb el concepte de Park (transformacions matemàtiques) de tractar els sistemes trifàsics 
com a un sol vector en el pla D-Q [1]. 

3.1.4. El resolver: lectura de la posició de l’eix del motor 

Però fins aquí l’únic que es té és: un motor i un convertidor, i un sistema de control anomenat 
SVPWM, però en cap cas s’està controlant ni la velocitat ni la posició de l’eix del motor, tal i com 
s’havia dit anteriorment. Cal, doncs, incorporar un sistema capaç de llegir la posició absoluta del motor 
per poder fer la part de control. Aquest sistema s’anomena resolver.  

Existeixen diferents sistemes per posicionar el motor. Un encoder absolut és un transductor de velocitat 
i posicionament angular, igual que el resolver. Els encoders calculen la posició absoluta de l’eix del 
motor en cada moment i la velocitat d’aquest. A més a més, acostumen a donar idea del sentit de gir del 
motor.  

Un encoder absolut consisteix en un disc transparent o opac solidari a l’eix del motor amb una sèrie de 
marques opaques o transparents, respectivament. Aquestes marques estant distribuïdes de manera 
concèntrica amb el disc, formant una corona. Permet obtenir sortides digitals corresponents a la posició 
angular. Existeixen diferents tipus d’encoders, normalment s’utilitzen encoders de vuit a deu pistes. 
Aquests tenen tantes pistes com bits es desitgin a la sortida, per tant, com més pistes més gran és la 
resolució. 

      

 

Fig.  3.1. Funcionament d’un encoder absolut 
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Per una altra part hi ha el resolver. És una espècie de transformador. Té un rotor amb un debanat que 
s’alimenta d’una tensió sinusoïdal i, al mateix temps, indueix tensions alternes als dos debanats de 
l’estator. El resolver és solament transductor de posició i per calcular la posició es necessari fer servir 
un processador que la calcula. El resolver sols genera uns senyals a partir dels quals es pot calcular la 
posició del rotor. 

  

Fig.  3.2. Fotografia d’un resolver 

Perquè s’utilitza el resolver i no l’ encoder? Cal tenir en compte que l’encoder és molt més barat que 
un resolver incorporat al motor. Però la part important de l’ús del resolver es troba en el moment 
d’adquirir el senyal. A nivell de robustesa el resolver no té tants problemes de transferir el senyal. 
Aquest senyal té menys error i, tal i com es comentarà més endavant, es poden aconseguir nivells de 
precisió molt elevats. En un encoder, si les velocitats són molt elevades hi ha problemes de lectura dels 
senyals, l’adquisició de les marques és menys precís. També existeix una limitació d’espai físic del 
número de pistes que es volen incorporar en l’encoder. A més a més, com el resolver és una màquina 
elèctrica pot treballar a elevades temperatures, en canvi, com que l’encoder porta electrònica interna no. 

Per tant, s’utilitzarà un motor que incorpora un resolver, per que és més robust, i per tal de fer 
l’adquisició i tractament de les dades s’utilitzarà un mètode anomenat Oversampling, que ens captarà 
els senyals provinents del resolver i ens els tractarà per tal d’obtenir l’angle de posició del rotor i la 
velocitat del motor. 

3.1.5. Plataforma de control: DSP 

Per dur a terme tots els càlculs matemàtics, bàsicament sumes i multiplicacions, és necessari un suport 
software que sigui capaç de gestionar totes les dades. A més a més, es necessiten una sèrie d’entrades i 
sortides digitals per poder realitzar el control del convertidor i llençar els dispars dels transistors. Es 
necessita velocitat de càlcul, ja que el control requereix altes velocitats. Es necessita un software que 
sigui capaç de fer càlculs en temps real per respondre a variacions de sistema. Es necessita una 
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freqüència de mostreig fixa, i poder realitzar subrutines en un moment donat sense perdre la informació 
del programa principal. 

És necessari la introducció d’un microcontrolador que respongui a totes aquestes necessitats. 
D’aquestes característiques es disposen els microprocessadors i els DSPs.  

Els DSPs tenen aproximadament el mateix nivell d’integració i la mateixa freqüència de rellotge que un 
microprocessador genèric, fins i tot moltes vegades els microprocessadors avantatgen els DSPs, però 
els DSPs efectuen les tasques de tractament digitals de senyal dos o tres vegades més ràpid, ja que la 
seva arquitectura està optimitzada per a realitzar aquest tipus de tasques. Els DSPs estan orientats a 
aquest tipus de control de motors. 

Dins dels DSPs existeixen varies famílies, pel control de motors està orientada la família C2000. Per 
dur a terme el control del motor s’utilitzarà el DSP C24, tal i com es comentarà en capítols posteriors. 

 

 

Fig.  3.3. Esquema de les famílies de DSP per control de motors 
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3.1.6. Comunicació externa 

Quan es disposa del programa de control implementat, és necessari algun element de comunicació entre 
el DSP i, en aquest cas el PC, per poder interactuar i verificar el funcionament del programa. Quan es 
parla de prototipus és necessari una comunicació directa amb el DSP, aquesta ha de ser capaç de 
carregar-li les dades al DSP i, a més a més, poder modificar en temps real les variables d’aquest i veure 
la seva resposta. Aquesta comunicació es fa a través del JTAG. Aquesta és una interfície que està 
pensada per comunicar el DSP amb l’ordinador. 

Per l’altre costat, calen perifèrics de comunicació externa. La tendència en el món industrial és poder 
controlar els motors i els sistemes de treball des d’un punt central, ordenador o estació de control. 
S’haurà de pensar en introduir comunicacions industrials, com per exemple, el bus CAN per donar les 
ordres al processador.  
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4. El motor Brushless: la plataforma de treball 

 

4.1. Introducció 

En els últims anys i gràcies a una consciència d’estalvi energètic, s’ha donat suport als motors síncrons 
d’imants permanents. Gràcies a les altes prestacions dels materials magnètics, al creixement de les 
tecnologies relacionades amb els convertidors i l’optimització en la construcció de motors, s’han 
obtingut sistemes de molt alt rendiment. 

La necessitat d’utilitzar aquests motors d’imants permanents ve donada per obtenir una reducció 
d’espai i un augment de l’eficiència, a més a més d’un control precís del motor. Per tant, es busca una 
resposta dinàmica alta del motor, velocitat d’assolir la consigna desitjada. 

El motor Brushless, també anomenat Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), és un motor 
síncron que té un rotor amb imants permanents i un estator bobinat, en conseqüència s’eliminen les 
escombretes del rotor. Poden ser monofàsics o trifàsics, tot i que aquest últim és el més comú i utilitzat 
en la indústria. El motor que s’utilitzarà en aquest projecte és trifàsic, exactament un motor brushless de 
la família BLS-072 [Ref. BS072A]. 

 

Fig.  4.1. Motor brushless de treball BLS-072 
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Els debanats de l’estator estan alimentats amb una tensió que li genera un camp magnètic. Els imants 
del rotor indueixen un camp magnètic de la mateixa velocitat que persegueix el camp magnètic de 
l’estator. 
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Fig.  4.2. Esquema dels camps magnètics d’un motor brushless  

Segons J.E. Miller [2], existeixen dos tipus de motors brushless, o dos tipus de configuració en 
l’estator: els trapezoïdals (DC) i els sinusoïdals (AC). La diferència física entre les dues configuracions 
es basa en la manera en què estan distribuïdes i interconnectades les bobines de l’estator. A més a més, 
l’alimentació de l’estator també difereix: en el motor brushless trapezoïdal cada una de les fases 
s’alimenta amb polsos rectangulars de tensió amb un desfasament entre cada fase de 120º, en canvi, el 
motor brushless sinusoïdal s’alimenta amb tensió alterna trifàsica: tres ones sinusoïdals desfasades entre 
si 120º, tal i com es pot observar en la Fig.  4.3.  

Per altra banda, Yasuhiko Dote [3], anomena al Brushless sinusoïdal com a Servomotor, i al brushless 
trapezoïdal com a brushless DC.  
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Fig.  4.3. Forma d’ona d’alimentació de cada una de les tres fases del 
motor, segons si és DC o AC 

Dins de la família dels motors brushless (PMSM) existeix una altra classificació: la construcció del 
rotor. Segons la distribució dels imants es poden trobar motors amb el rotor d’imants superficials 
(SPM) o amb el rotor d’imants interns (IPM). Els primers tenen els imants distribuïts a la superfície del 
rotor, en canvi, en els segons, els imants estant situats en l’interior d’aquest. Aquests últims són una 
mica més complexes [4] [5]. 

 

Fig.  4.4. Motor brushless tipus IPM i SPM.  
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4.1.1. Imants permanents  

La revolució d’aquests tipus de motors ve donada per la implantació dels imants permanents al rotor del 
motor. Aquests proveeixen al motor amb una excitació de vida llarga. L’únic cost que aporta és el cost 
inicial del motor, ja que no es necessita manteniment de cap tipus. El cost de l’imant ve donat per la 
densitat de potència que es vol (parell per unitat de volum), el rang de temperatura operacional i el 
temps de funcionament de la màquina. 

La càrrega magnètica és proporcional a la densitat de flux remanent de l’imant. El límit del volum de 
l’imant és sovint un límit geomètric, degut al volum mateix del rotor. És important fer estudis de 
desenvolupaments sobre els materials magnètics, aconseguint materials amb propietats normals a un 
baix cost.  

Si el punt de mira és les temperatures de treball, cal dir que l’elecció d’un material magnètic i del seu 
volum ve determinat per la temperatura màxima de treball d’aquest. Afortunadament els rotors dels 
motors tenen poques pèrdues, i l’estator és de fàcil refrigeració. A part d’això els imants poden 
funcionar amb temperatures relativament altes (≈ 100 ºC), amb excepció del neodimi. 

Els imants es poden desmagnetitzar per un sobrecorrent degut a un curtcircuit.  

Per tant, a l’hora d’escollir o dissenyar un motor s’hauran de tenir en compte, no sols els factors 
electromagnètics, sinó també els factors tèrmics i mecànics.  

4.2. Parell/Velocitat 

Existeixen dos paràmetres referents al parell que s’usen per definir un motor brushless: Parell màxim 
(TP) i el parell nominal o de base (TR).  

L’equació que regeix la característica velocitat/parell és la següent [4.1.] [2]: 

0
0

1 T
T

ω ω
⎡ ⎤

= −⎢
⎣ ⎦

⎥       [4.1.] 

On la velocitat sense càrrega és 0
V
k

ω
φ

=  i el parell nominal és 0 0T k Iφ= , sent 0
VI
R

= , amb ω=0. 

La velocitat és fàcil de controlar mitjançant la variació de la tensió proporcionada. Quan augmenta el 
parell, la velocitat cau, disminueix.  

La corba velocitat/parell d’un motor brushless ideal és la que es mostra a continuació, Fig.  4.5.: 
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Fig.  4.5. Gràfica velocitat/parell d’un motor brushless 

En el gràfic anterior, Fig.  4.5., es pot diferenciar dues zones: zona de parell continu i zona de parell 
intermitent. La primera zona indica que el parell es mantindrà continu en la zona delimitada pel parell 
nominal, encara que s’augmenti la velocitat per sobre de la velocitat nominal, a partir d’aquesta 
velocitat el parell baixa de forma continuada (fins a velocitat màxima, un 150% de ωR). Però existeixen 
aplicacions, arrancada-parada-canvi de sentit, que requereixen més parell, superior al parell nominal. 
Aquestes necessiten aportacions extres de parell, pics de corrent, per solventar la inèrcia de la càrrega i 
del mateix rotor.  

La gràfica que regeix la relació parell/velocitat del motor de treball, corresponent al BLS-072 és la 
següent, Fig.  4.6.: 

 

Fig.  4.6. Característica velocitat/parell d’un motor brushless de la 
família BLS70 
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4.3. Motor brushless trapezoïdal 

És molt complicat donar una definició o explicació del que és un Brushless DC i què és el que el fa 
diferents dels altres brushless. En [6] es veu com existeixen milers de definicions, segons qui en sigui 
l’autor. Per tant, s’agafarà com a definició estàndard la que proposen els mateixos autors de l’article: és 
un motor amb un estator bobinat i amb imants permanents o pols sortints ferromagnètics en el rotor. És 
un estator de bobines concentrades. El bobinat de l’estator és alimentat amb una tensió aplicada al 
primari, mitjançant una proporció de temps de tensió per cada fase, calculat a través d’una matriu de 
commutació dels diferents interruptors que estan governats a partir de la posició del rotor d’una manera 
lògica. Per tal de poder ser regulats cal mencionar que la velocitat del motor és aproximadament 
proporcional a la tensió del primari, o d’alimentació. 

Una altra manera de definir-ho és dir que un motor BLDC, tal com es referirà al motor brushless 
trapezoïdal, es pot veure com una màquina de contínua amb commutació electrònica. Una màquina DC 
amb 6 delgues, s’obtindran 6 commutacions en una volta (cada 60º), equivalent al nombre d’estats 
diferents dels interruptors. 

 

Fig.  4.7. Components del motor BLDC  

Un motor trapezoïdal té, doncs, la intenció de proveir als consumidors amb els beneficis del motor 
d’inducció (ampli ventall de velocitats i parells, acceleracions ràpides i suaus, cost raonable) mentre 
s’eliminen els desavantatges (escombretes, desgast en les commutacions, pèrdues calorífiques) [7]. 

Cal mencionar que existeixen diferents tipus de motors BLDC. Aquests motors es classifiquen segons 
les fases del bobinat de l’estator, el nombre de polsos descarregats en cada bobina, o el nombre de pols 
del rotor [6]. Cada un d’aquests tipus de motors és específic per algun tipus d’aplicacions, ja que les 
característiques que donen són diferents. 
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4.3.1. Aplicacions típiques 

Aquest tipus de motors són molt interessants per baixa potència (<100W), ja que el que es busca és una 
ω poc variable i amb que es gaudeixi d’una dinàmica ràpida. 

Exemples: mini ventiladors (els de la CPU), SINDLE (gir) de vídeos, CD-ROM, DVD, disquets,... 
Aquests són els motors més petits per les potències requerides. Com es pot veure s’utilitzen per 
aplicacions que són de potència petita i que, a més a més, necessiten un espai reduït. 

Cal esmentar, que normalment no són motors comercials, més aviat, estan fets a la mesura de les 
aplicacions que en necessiten.  

4.4. Motor brushless sinusoïdal 

Les principals característiques del Brushless AC són: 

 una distribució del flux magnètic sinusoïdal dins de l’entreferro 

 una forma de corrent d’alimentació sinusoïdal  

 una distribució sinusoïdal dels conductors de l’estator inclinats:, distribuïts o escurçats. 

Aquest tipus de motors no deixen de ser un motor síncron. El flux que s’ha de crear en l’estator és 
giratori, per tant s’ha de crear tres corrents sinusoïdals. Té una força magnètica rotativa en l’estator, 
que pot ser analitzada amb un diagrama fassorial. Aquesta característica és la que fa que sigui 
utilitzada per fer el disseny de sistemes de control mitjançant sistemes vectorials.  

4.4.1. Aplicacions típiques  

Aquest tipus de motors s’utilitzen per accionaments d’alta dinàmica, i són interessants per aplicacions 
que requereixen alta potència, entre 100W i 40kW. Els debanats de l’estator estan més o menys 
distribuïts al seu voltant i el camp és sinusoïdal.  

L’equació del parell, igual que en el motor BLDC, és: 

sinT Br Bs I δ∝ × × × , sent δ l’angle entre Br i Bs.   [4.2.] 

El que es busca és treballar amb un º90=δ , per tant tenir els camps magnètics treballant en 
quadratura, ja que és quan s’obté el parell màxim. Quan s’estudiï la part de control, es buscarà sempre 
tenir 90º entre els dos camps magnètics. 
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La diferència amb l’anterior és que aquest cop, en comptes de fer passos cada 60º, ara s’utilitzarà les 
PWM per generar l’alimentació, tenint així 6 estats i el 0, per tal de fer variar l’angle. La teoria és molt 
fàcil, però la lògica de la modulació SVPWM és molt més complicada, com ja es veurà en el capítol 6. 

4.5. Equacions del model 

L’equació que ens descriu el comportament del motor brushless és la següent [2]: 

abcs s abcs abcs
dV R I
dt
λ= ⋅ +       [4.3.] 

On  
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On ( ) ( )abcs abcs s abcs rλ λ λ= +  ; sent abcsλ  el flux de l’estator 
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[4.5.] 

On les sfL  és el valor de flux que s’autoindueix, i les sfM és el que indueix a les altres.  
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L’equació del parell és la següent [4.7.]:  
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        [4.7.] 

On λ és el valor del flux màxim que pot donar. Com es pot veure no és lineal. 

Per un motor brushless sinusoïdal es pot reduir l’equació del parell a la corresponent a [4.8.], fent 
transformacions matricials que es comentaran en capítols posteriors: 

e d qT siλ=        [4.8.] 

Es pot veure que el parell és directament proporcional a l’aportació d’intensitat. 

4.6. Avantatges i inconvenients 

Tal i com indica el mateix nom, motor brushless, prescindeix d’escombretes i delgues. Aquest petit 
canvi li dóna al motor una vida operativa molt més llarga amb una alta eficiència, ja que segons el tipus 
d’ambient de treball les escombretes es desgasten molt més ràpid. Aquest tipus de motors necessiten 
poc manteniment, i, a més a més, es disminueix considerablement el soroll. S’aconsegueixen rotors més 
petits, i conseqüentment, motors més reduïts [8]. S’obtenen motors de pes i volum reduït amb potències 
grans. Té una alta densitat de potència, i una relació parell/inèrcia molt alta.  

Però la part més important, o la característica que el fa més especial és que té una resposta dinàmica 
molt elevada. A canvis de consigna, la resposta i, per tant, el temps que tarda en assolir el nou estat és 
molt petit. 

La potència perduda degut a la inèrcia del rotor disminueix considerablement, ja que no se’n requereix 
tanta per moure la càrrega. S’aconsegueixen acceleracions més grans i es redueixen les dissipacions en 
forma de transferència de calor. Aquestes pèrdues de potència arriben a ser molt elevades en grans 
motors d’altres tipus. 

Existeixen llocs de treball, per exemple atmosferes explosives o d’altes temperatures, que altres motors 
no hi poden treballar, en canvi, el brushless és un bon candidat ja que, al no provocar cap tipus de 
guspira en el seu fregament i a l’aguantar elevades temperatures, no fa perillar l’aplicació.  

Però no tot són avantatges, existeixen inconvenients. Un dels principals inconvenients és el mètode de 
construcció d’aquest tipus de motors. El procés de fabricació és molt laboriós. Quan es parla del seu 
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control, és necessari indicar la posició del rotor en tot moment, i per tant, es necessita un hardware i un 
software que permeti aquest control. És necessari sincronitzar les tensions de l’estator amb la posició 
del rotor per tal de produir el parell adequat. Però tot i així, el seu control és relativament fàcil.  

Aquests tipus de motors són relativament nous, i, per tant, la seva vida útil i el seu nivell de 
desenvolupament i desgast dins del mercat industrial és baix. Això implica que no es coneix tot el que 
s’espera d’aquest tipus de plataforma de treball, i, en conseqüència, poden existir algunes sorpreses que 
la indústria no se les espera [7].  

4.7. Aplicacions 

Es poden trobar molts camps d’aplicació d’aquest tipus de motors: automoció, dispositius, control 
industrial, automatització, aviació, material mèdic i biosanitari, etc. [9]. Totes aquestes aplicacions es 
poden classificar en tres grans tipus de control, segons [10]: 

 càrrega constant 

 càrrega variant 

 control de posició 

 

El primer de tots és el control més fàcil i amb prestacions molt baixes. La importància és aconseguir 
variar les velocitats, sense tenir res més en compte, en un temps considerat ràpid. S’utilitza en bombes o 
en ventiladors.  

En el segon grup, ja és necessari un control més precís del canvi de velocitats i una bona resposta 
dinàmica, cal tenir en compte la càrrega del motor. Es complica una mica més a l’hora d’implementar 
l’algoritme de control. Es troben motors d’aquest tipus en rentadores, en compressors, en bombes de 
control de fuel, en braços robotitzats, etc. 

El control de posició és molt complex. Es necessiten calcular una sèrie de paràmetres per tal de fer un 
control del tot precís. S’ha de conèixer la posició, la velocitat i el parell. És important una resposta 
dinàmica del parell i la velocitat. S’utilitzen en el camp del mecanitzat amb control numèric i en el 
camp de la robòtica. 
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Tipus de motor Regulador de velocitat Inèrcia 

fixa Alta inèrcia Brushless DC [0-200W] 

1 a 100 Inèrcia mitja 

Servo Brushless [100-6000W] 1 a 10.000 Baixa inèrcia 

Fig.  4.8. Prestacions en els diferents membres de la família Brushless 

 

Tal i com indica la taula, els BLDC permeten fer motors molt petits, en canvi, fer Servos inferiors 
costaria molt, degut a un problema de mecànica molt més fina, això fa augmentar el cost. Passa el 
mateix en voler anar a buscar un servo superior a 6000W de potència. També és molt car, ja que costa 
molt mantenir els imants en el rotor. 

Existeixen motors específics d’aplicacions segons el tipus de material en què estan fets els imants, 
tenint en compte si es busquen alts rangs de parell o velocitats, sense deixar de banda la part econòmica 
del motor. Els materials influeixen en el comportament de les forces mecàniques, i dels balanços 
elèctrics i magnètics de la màquina  [11]. 

Actualment s’està investigant per introduir motors d’aquest tipus en els cotxes. El que es busca en 
aquest sector és augmentar la comoditat i la seguretat dels passatgers sense descuidar la part 
d’eficiència energètica, el baix cost i la disminució de les emissions a l’ambient. En l’article [12] es 
desenvolupa un compressor elèctric governat per un motor brushless. 

 

4.8. Comparació motor brushless vs altres motors  

Quan es vol comparar aquest dos tipus de motor es veu clarament que tenen sectors de mercat ben 
diferents i, per tant, una comparació no té massa sentit de manera directe.  

A continuació, en la següent Fig.  4.9., es mostren dos quadre-resum on es poden comparar diferents 
camps i característiques dels dos motors [10]: 

 

 

 

 



Pàg. 30  Memòria 

Característiques Motors Brushless Motor d’inducció 

Parell/velocitat Permet treballar a diferents velocitats 
amb càrrega inicial 

A velocitats altes, la fricció augmenta i 
redueix el parell útil 

Potència/Volum Densitat de potència elevada. Petits 
motors aconsegueixen potències 

elevades 

Densitat de potència mitjana. Degut a 
les dissipacions al rotor que fan 

augmentar la temperatura 

Inèrcia del rotor Baixa. Bones característiques 
dinàmiques, resposta ràpida a canvis 

sobtats de velocitat 

Alta. Característiques dinàmiques 
pobres 

Generació de soroll Baix. No existeix fregament entre cap 
component 

Alt nivell de soroll produit pel 
fregament de les escombretes 

Lliscament No existeix diferència entre les 
freqüències de gir de l’estator i del rotor 

El rotor gira a freqüències inferiors que 
les de l’estator. La diferència tendeix a 

créixer amb càrrega 

 

Característiques Motors Brushless Motor de corrent continu 

Commutació Commutació electrònica basada amb 
sensors de posició 

Commutació en les escombretes 

Manteniment No en necessita, no té escombretes Manteniment periòdic 

Vida útil Llarga Curta 

Eficiència Alta. No hi ha caiguda de tensió Mitja. Caiguda de tensió en les 
escombretes 

Rang de velocitats Gran. No existeix limitacions 
imposades per les escombretes 

Petit. Limitacions mecàniques 

Requeriments del control Necessitat de control per velocitats 
constants i variables 

Sols necessita control per  velocitats 
variables 

Control Complex i car Simple i barat 

Cost de construcció Alt. Degut als imants Baix 

Fig.  4.9. Comparació dels motors brushless amb altres motors  
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5. Estudis previs del control de motor brushless 

 

El principi bàsic de funcionament del control d’un motor brushless és que la tensió i el corrent de 
l’estator d’aquest motor estigui sincronitzat amb la posició del rotor que garanteixi la generació d’un 
parell constant a una velocitat constant.  

Per aconseguir això s’han passat per diferents etapes. En un principi els controls eren de tipus 
analògics, actualment és de tipus digital. En l’actualitat el control dels motors brushless utilitza 
transistors de gran potència i microcontroladors o processadors digitals de senyal de gran rapidesa, que 
implementen de forma digital, llaços de control de posició, velocitat i intensitat, parell [13]. 

El control de motors, que bàsicament consisteix en variacions de velocitat i control de posició d’aquest, 
es fa mitjançant algun mecanisme o sistema que permeti variar els seus paràmetres, de forma 
controlada, per tal d’aconseguir les característiques apropiades. Els paràmetres a tocar són la tensió i la 
freqüència, tal i com s’ha parlat en el capítol 4. L’element que s’associa a cada motor per dur a terme 
aquesta tasca és el convertidor estàtic o convertidor de freqüència 

La part important del control va dirigida a la generació d’un senyal apropiat d’alimentació pel motor, 
segons els paràmetres que es requereixen. Això s’aconsegueix mitjançant la gestió dels diferents 
interruptors, IGBT’s, de l’ondulador, per aconseguir-la. A continuació s’estudiaran diferents principis 
de funcionament dels principals mètodes de modulació de l’ona. S’estudiaran, d’entre tots els possibles, 
els que es consideren de major interès, segons l’autor de la tesis [14]. 

5.1. La modulació per ona semiquadrada 

El primer mètode de modulació que es va utilitzar va ser el de l’ona semiquadrada o quasiquadrada, 
més coneguda com el six-steps. Aquesta aporta la màxima tensió de sortida de l’ona fonamental d’entre 
totes les diverses tècniques, però també aporta la màxima distorsió harmònica. 

És per culpa del seu alt THD (taxa de distorsió harmònica), que aquest mètode no s’empra de forma 
exclusiva. En l’actualitat el seu ús està restringit a les aplicacions de control de la velocitat dels  motors 
en les zones de màxima velocitat i màxim parell, zones on es busca la màxima tensió possible, sense 
importar les pèrdues ocasionades pels corrents d’ordre harmònic superior a la fonamental. 
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5.2. El PWM, modulació per amplada d’impulsos 

El PWM (de l’anglès Pulse Width Modulation, modulació per amplada d’impulsos) va ser molt utilitzat 
durant l’època dels vuitanta i principis del noranta. Les primeres versions analògiques del mateix, 
consistien en la comparació del senyal sinusoïdal de referència, amb un senyal triangular, de freqüència 
igual a la freqüència màxima de commutació dels interruptors de potència de l’ondulador, Fig.  5.1.. 
Quan la tensió de consigna prenia un valor superior a l’ona triangular, es donava l’ordre de posar-se en 
conducció a l’interruptor superior de la branca en qüestió, en cas contrari, era l’interruptor inferior el 
que es posava en conducció.  

 

Fig.  5.1. Versió analògica del mètode de la  generació del PWM  

La seva implementació a base d’elements analògics (principalment amplificadors operacionals, 
oscil·ladors, condensadors i resistències), eren la font dels principals problemes que aquest mètode 
presentava. Entre ells, s’ha de destacar la diferència de temps morts que aplicava a les branques de 
l’ondulador, per culpa de la tolerància dels diversos components passius.  

Posteriorment i amb l’aparició del control digital i realitzat directament des del microcontrolador es va 
emprar la versió discreta del mateix, anomenat SPWM, Scalar PWM. Amb l’eliminació dels 
components analògics es va eliminar també els problemes derivats dels mateixos. 

Si abans s’havia dit que el mètode anterior (apartat 5.1) és el que permet extreure el màxim de la tensió 
d’entrada a la seva sortida, això significa que el PWM n’extreu menys. El PWM únicament pot assolir 
el 86,6% de la tensió trifàsica d’entrada (de manera ideal).  

S’ha de tenir en compte que la gran majoria de motors que s’han d’alimentar amb un ondulador PWM, 
estan dissenyats per a una tensió igual a la de la xarxa, la majoria dels motors treballaran en una tensió 
inferior a la seva nominal, ja que amb aquest mètode no és possible donar a la sortida del convertidor el 
mateix nivell de tensió d’entrada. Això té dues conseqüències: dissenyar motors adaptant les tensions i 
freqüències nominals a aquests onduladors i impossibilitat de mantenir la relació tensió-freqüència 
constant, amb conseqüències com augment de l’escalfament i reducció del rendiment.  
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5.3. El PWM amb l’addició del tercer harmònic  

Aquest és un dels primers mètodes que es va inventar que va aconseguir augmentar la tensió trifàsica de 
sortida de l’ondulador. El seu principi de funcionament és aconseguir una tensió sinusoïdal composta 
(tensió entre fases), tal que sigui la desitjada. 

La modulació PWM amb l’addició del tercer harmònic afegeix a les tensions sinusoïdals de referència 
de cadascuna de les tres fases, una tensió també sinusoïdal, però de freqüència triple que la fonamental. 
Amb aquest fet s’aconsegueix augmentar la tensió composta de sortida (la seva component fonamental) 
fins a assolir un 100% de la tensió trifàsica d’entrada.  

 

 

Fig.  5.2. Tensió de referència obtinguda amb el mètode PWM amb 
l’addició del tercer harmònic 
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5.4. El SVPWM, Space Vector PWM 

El SVPWM es basa en que l’ondulador trifàsic de tensió disposa de 6 interruptors, dos per cada branca, 
i que aquests sols es poden trobar en conducció o en obert. Els dos interruptors d’una mateixa branca 
s’han de trobar en estats oposats. Per tant, l’ondulador sols pot generar 23 = 8 tensions trifàsiques 
diferents a la seva sortida. 
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Fig.  5.3. Components D i Q dels vuit vectors de tensió d’un 
ondulador trifàsic 
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En la taula anterior, Fig.  5.3., s’han representat els vuit estats diferents que poden prendre els sis 
interruptors de l’ondulador, i les tensions de cadascuna de les fases associades a cadascun dels vuit 
estats dels interruptors.  

Finalment estant representades aquestes mateixes tensions expressades en les variables de Park. Per 
simplicitat s’ha suposat a l’ondulador amb un punt mitjà de tensió en el bus de contínua. En el cas que 
l’ondulador no disposés d’aquest punt mitjà de tensió, aleshores es podria prendre com a tensió de 
referència l’extrem negatiu del bus de contínua, i per tant, les tensions de les tres fases es mourien entre 
Ed i 0, però les seves components de Park no canviarien en absolut. 

 

Fig.  5.4. Diagrama de modulació vectorial SVPWM 

Si es representen aquests vectors en el pla dels eixos D i Q, s’obtenen sis vectors desfasats 60º un 
respecte  l’altre, i dos vectors de longitud zero, tal i com es pot observar en la figura Fig.  5.4.. En 
aquesta mateixa figura queda representat el vector tensió consigna V, així com els límits de tensió 
màxima sintetitzable per l’ondulador amb la utilització de diferents tècniques (hexàgon i les dues 
circumferències inscrites).  

La modulació SVPWM consisteix en sintetitzar el vector tensió V (expressat en eixos D i Q) que es 
desitja aplicar en borns de la càrrega, utilitzant directament els 8 únics vectors de què disposa 
l’ondulador.  

Per a sintetitzar un vector tensió qualsevol a partir dels vuit vectors aplicables per part de l’ondulador, 
s’imposa que el producte V·(T/2) (on T és l’invers de la freqüència de commutació dels interruptors i V 
el vector tensió a sintetitzar en forma complexa) sigui igual a la suma de productes corresponents a 
l’equació [5.1.] on Vi és el vector i = 0,...,7 aplicable per l’ondulador durant el temps ti.  

i iV t⋅∑  amb la restricció  
2i
Tt =∑     [5.1.]  
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Aquest tipus de síntesis dóna lloc a moltes diferents possibilitats, ja que no hi ha una única manera de 
sintetitzar un vector tensió qualsevol a partir dels 8 disponibles. 

Al llarg del temps s’han aplicat diferents tècniques de síntesis, cadascuna d’elles pretenen optimitzar 
diferents aspectes de l’ondulador i la forma del corrent de sortida.  

En l’apartat següent es parlarà de la metodologia d’aquesta síntesi. Cal remarcar que no s’utilitzarà 
aquesta mateixa metodologia sinó que en aquest projecte s’utilitzarà el OSVPWM (de l’anglès 
Optimized Space Vector PWM). Aquest mètode pren la base del SVPWM, però a diferència d’aquest té 
certes millores el que el fa més eficient [14].  
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6. Disseny del sistema de control 

6.1. Control digital de motors (DMC) 

Cada vegada més es busca un control de les maniobres de la indústria. Aquestes “maniobres” estan 
normalment governades o sota la influència del moviment d’un motor. Existeixen diferents aplicacions 
que requereixen un moviment molt més precís d’aquest motor. Per tant, es crea la necessitat de fer el 
control dels motors. Fins fa uns anys, i segons quines aplicacions encara ara, aquest control era de 
manera analògica, però amb el gran avenç de l’electrònica, aquest control es tendeix a fer-lo de manera 
digital. Això dóna una sèrie d’avantatges: s’incrementen les prestacions del motor, resposta més ràpida 
del sistema davant d’un canvi de consigna i optimització del temps de còmput destinat a càlculs. 

El mercat ofereix moltes possibilitats de control, però els dissenyadors d’aquests sistemes busquen alts 
rendiments, bons nivells de funcionalitat i eficiència i, sobretot, baix cost. Aquest és l’objectiu d’aquest 
projecte: aconseguir millorar la resposta del sistema, amb un rati prestacions/cost més elevat que en 
sistemes de control de característiques semblants.  

Es necessita un controlador digital de senyals amb la millor combinació de rapidesa d’execució, 
eficiència i rendiment per fer-lo un sistema optimitzat i de gran capacitat, per dur a terme aquest tipus 
d’implementacions amb reducció d’espai i components, i amb disminució de cost. Texas Instruments té 
un gran ventall de controladors amb aquestes prestacions, dirigit al control de motors (comunicacions 
industrials, encoders/resolvers, interacció amb sensors, memòria externa, sortides PWM i convertidor 
analògic-digital per senyals de sensat) per això s’escull aquest processador davant d’altres possibilitats. 
En els apartats següents se centrarà en el SVPWM, modulació utilitzada pel control del motor brushless 
sinusoïdal.  

6.1.1. Transformada de Park i Clarke 

Però no es pot parlar de SVPWM sense haver parlat abans de les transformades de Park i Clarke. 
Aquestes són transformacions matemàtiques de caire matricial que fan més fàcil la manipulació dels 
vectors a utilitzar [14]. El sistema de coordenades original del motor està composat per un sistema 
trifàsic amb un desfasament de 120º dels seus eixos en el pla, això complica molt els càlculs a l’hora 
d’obtenir les tensions a aplicar a cada una de les branques del motor.  Per tant, es fa una primera 
transformació, anomenada de Clarke, que passa del sistema trifàsic (as, bs, cs) a un sistema trifàsic 
ortogonal (α, β), també anomenats D i Q.  
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  Fig.  6.1. Transformació de Clarke  

No es modifica el valor del mòdul dels vectors, però les corrents transformades encara depenen de 
l’angle de gir, ja que aquesta nova base és fixa, i el vector corrent té una velocitat angular. 
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Per eliminar aquesta dependència de l’angle de gir s’ha de construir una nova base que sigui solidaria al 
vector. La segona transformació matricial serà un senzill gir en el pla d’angle θ qualsevol (d i q). Per 
tant, es passa de controlar tres sinusoïdals a controlar un valor constant.                     

La transformada de Park és la combinació de fer la transformada de Clarke i aplicar el gir. Es pot 
aplicar tant a les variables de corrent com les de tensió.    
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( ) ( )

0 1 2 1 2 1 2
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3

sin sin 2 3 sin 2 3
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d r r r
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 [6.2.] 

Per tant, es treballarà amb les variables de Park, tal i com es veurà a l’apartat següent.  

( ) 1
0dq r abcsi P iθ −= ⋅  on és la antitransformada de Park [6.3.] ( ) 1

rP θ −
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6.1.2. SVPWM 

En el capítol anterior s’ha parlat del control del motor aplicant el que se’n diu space vector PWM. 
Aquest algoritme, explicat més detalladament en l’annex B, és el que dóna millors resultats. La 
modulació SVPWM consisteix en sintetitza un vector tensió qualsevol V* que es desitja aplicar en borns 
d’una càrrega, a partir dels vuit vectors únics aplicables per part de l’ondulador. Ja s’havia vist que 
aquests vectors provenen de les vuit possibilitats que té l’ondulador de connectar els seus interruptors 
sense contradir cap de les seves regles de funcionament. Cal afegir que es busca el màxim rendiment i 
que això es troba ideant un mètode disminuint el nombre de commutacions, es busca la manera que per 
passar d’un vector al següent només impliqui la commutació d’una branca.  

L’estratègia de l’SVPWM consisteix en sintetitzar qualsevol vector tensió de dins l’hexàgon mitjançant 
l’aplicació dels 8 possibles vectors de l’ondulador. 

Aquest mètode de generació de tensions, és complex d’implementar en un DSP ja que s’ha de decidir 
en cada moment quins són els dos vectors de l’hexàgon de tensions més propers al vector consigna. 
Com a bloc de control, que s’explicarà en l’apartat 6.5, el mòdul SVPWM obté les sortides PWM a 
partir d’unes entrades utilitzant el mètode que s’explica a continuació. 

Si suposem un vector genèric situat entre els vectors 1 i 2 (Fig.  6.2.), es pot expressar de la següent 
manera: 

 

Fig.  6.2. Vector tensió genèric entre els vector 1 i 2 

*
0 0 1 1 2 2 7 7

0 1 2 7

2

2

TV V t V t V t V

T t t t t

⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= + + +

t
    [6.4.] 

Es pot expressar el vector consigna en les seves components D – Q, i tenint en compte que les 
components directa i en quadratura dels vectors 0 i 7 són nul·les: 
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Es pot trobar les úniques incògnites del sistema com:   
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[6.6.]

 

Ara es tenen els temps que s’han d’aplicar a cada transistors de cada una de les tres branques 
d’alimentació del motor. Per tant, es té la seqüència de dispars, senyals PWM, en funció de la tensió 
que es vol aplicar al motor. 

Ara ja es tenen preparades les equacions per introduir-les al programa de control. Aquestes queden 
registrades en l’annex B.  

6.1.3. Els temps morts 

Fins aquí es tindria el cas d’un ondulador ideal de resposta immediata dels seus transistors, en aquest 
cas IGBTs. S’utilitzen aquest tipus de transistors ja que, a part de les gammes de tensió i intensitat que 
suporten, poden treballar a freqüències de commutació molt elevades, de l’ordre de 20 kHz (valor 
habitual). Els IGBTs tenen una resposta d’obertura molt més lenta que la resposta de tancament. Aquest 
fet provocaria curtcircuits en l’ondulador quan s’enviessin el senyal PWM i la seva negada, 
corresponents als dos transistors d’una mateixa branca,  ja que en aquest cas s’estaria connectant el 
positiu i el negatiu de la tensió del bus a través dels interruptors. Per evitar aquesta situació s’imposa el 
que es coneix com a temps mort. 

Els temps morts provoquen una caiguda de tensió important. Els díodes en antiparal·lel dels IGBTs el 
que fan és desviar la corrent fins que existeix un canvi de commutació d’aquest. Per tant, es 
compensaran els temps morts de tal manera que es tingui en compte en el còmput final del control i 
siguin els desitjats i els òptims. Habitualment aquest temps pels IGBTs s’agafa de l’ordre de 2 a 3 μs. 

Per veure de manera gràfica aquest fet s’ha captat les gràfiques de dos senyals del convertidor 
comercial, corresponents a una mateixa branca. El que es veu en la figura següent, Fig.  6.3., és 
l’esquema del retard que se li imposa per tal que els dos senyals no se solapin. 
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Fig.  6.3. Esquema de funcionament de dos senyals PWM d’una 
mateixa branca amb temps morts 

6.1.4. Parell i velocitat 

El que es vol controlar és el parell i la velocitat del motor. Per fer això es necessita fer un llaç de 
velocitat, tenint en compte el llaç més intern de control de parell (intensitat), que és el que engloba el 
bloc SVPWM. És necessari realimentar amb les variables reals per tancar el bucle, ja que juntament 
amb el càlcul de les estimades s’obtindrà l’error.  

Les necessitats d’aquest control són les següents:  

 Lectura de corrent (Ia i Ib) 

 Lectura velocitat i  posició (θ i ω) 

 Pont trifàsic a convenir (senyals PWM) 

Es necessita utilitzar l’equació del parell del motor, ja que és l’equació que regirà el control. Com que el 
parell és proporcional al corrent es farà el llaç de corrent. Per tant, de les equacions del motor que es 
veien en el capítol 4, s’hauran de transformar per obtenir una equació més senzilla.  

Les equacions obtingudes en el capítol 4 eren referenciades en la base (r,s,t), per tant es tenien un 
sistema de 6 equacions diferencials, amb coeficients no constants. Per poder subsanar els problemes 
anteriors, s’ha de transformar l’equació [4] en una altra base on els coeficients passin a ésser constants 
o, si més no lineals. S’aplica la transformada de Park en l’equació de balanç de tensions i s’obtenen les 
següents expressions: 
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Fent les substitucions pertinents i arreglant el resultat, les equacions finals del motor són les següents 
[6.9.]: 
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Es pot veure que desapareixen les equacions que depenien de l’angle, les tensions i corrents passen a 
ser valors constants, el sistema d’equacions és de fàcil tractament i anàlisis, i, finalment es pot calcular 
el parell de forma senzilla.  

L’equació que regeix el parell és la mostrada a continuació [6.10.]. Hi ha parell creat per l’imant i parell 
reluctant: 

( )(3
2 2e m q d q

nT i L Lλ= + − )d qi i

L L

    [6.10.] 

Però en un motor brushless sinusoïdal, aquesta equació és molt més fàcil, per tant, l’equació a tenir en 

compte del parell és la següent [6.11.], ja que d q= : 

e dT qsiλ=          [6.11.] 

On dλ és el valor del flux que dóna en la component directa el corrent en q. 

L’estratègia de control és obtenir una iq per controlar el parell i controlar la id nul·la o el més pròxim a 
zero possible. La tensió aplicada en l’eix q és el que crea parell en l’eix d. D’aquesta manera la tensió 
aplicada Vq es converteix en parell, però aplicar tensió sobre el vector de base D (Vd), implica pèrdues, 
ja que no ens dóna parell. 

El control de velocitat i posició es fa mitjançant la lectura real d’aquestes variables provinents d’un 
element anomenat resolver, veure apartat següent, amb la comparació de l’estimació d’aquesta, que 
s’obté del bucle superior en el cas de la velocitat i és el valor consigna en el cas de la posició. L’error 
que s’obté passarà per un bloc PID.   

 

6.1.5. Resolver 

El resolver és un sistema que permet obtenir la posició angular absoluta de l’eix del rotor d’un motor. 
El funcionament es basa amb la utilització d’una bobina, rotor, solidaria a l’eix del motor i excitada 
amb un senyal portador, i per dues bobines fixes situades al seu voltant, estator, tal i com es mostra en 
la Fig.  6.4.. Generalment està acoblat directament al motor. Normalment s’utilitza per aplicacions on es 
requereix conèixer la posició del motor.  
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Fig.  6.4. Esquema d’un resolver  

Es podria dir que existeixen dos mètodes per obtenir la posició angular d’un resolver [15]. El primer 
consisteix en excitar el rotor amb un senyal de Vref i es llegeix els senyals de les dues bobines de 
l’estator, desfasades 90º. Aquest és el mètode utilitzat en aquest projecte, que es mostra a continuació 
Fig.  6.5.. El segon mètode consisteix en excitar les dues bobines de l’estator amb dos senyals, un 
voltatge és induït al rotor amb amplitud i freqüència fixades, però amb la fase variant la qual indica la 
posició de l’eix.  

 

Fig.  6.5. Esquema de funcionament i senyals que s’obtenen 

Existeixen diferents mètodes per tractar el senyal provinent del resolver. El mètode que s’utilitza en 
aquest projecte és el que es comenta en [16], mètode d’oversampling utilitzant la potència de càlcul del 
DSP.  

En aquest cas el DSP, mitjançant la generació d’un senyal d’excitació digital i d’una freqüència donada 
(ye0), sintetitzarà un senyal de PWM que serà l’encarregada d’excitar el rotor del resolver (Ye0). Però 
aquest senyal s’haurà de passar per un filtre i un amplificador operacional (U8), ja que s’ha de convertir 
amb un senyal analògic, filtrar-la, perquè es correspongui en una bona sinusoide, i, a més a més, 
s’haurà d’adaptar a rangs de tensió adequats pel resolver. S’envia un senyal Ye1 al resolver.  
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Fig.  6.6. Esquema del mètode per la conversió resolver-to-digital  

Posteriorment, a la seva sortida es captaran els senyals de control que es donen. Aquests senyals són el 
sinus i el cosinus, Ys0 i Yc0. Aquests senyals es fan passar per uns amplificadors per adequar el rang dels 
senyals per l’ADC del DSP, s’obtenen Ys1 i Yc1. Una vegada filtrades, els senyals Ys3 i Yc3, 
corresponen als valors sinus i cosinus respectivament de l’angle mecànic girat pel motor. Les equacions 
d’aquests senyals són els següents: [6.12.] 
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On α i β són el retard que hi ha des de la sortida del DSP fins l’entrada del resolver, i en sentit contrari, 
respectivament.  
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( ) (3
1 sin sin 2
4s m my t t )ω α γ ω α β γ= + − + − −⎡⎣ + ⎤⎦     [6.14.] 

L’avantatge del mètode és que ara el senyal no varia en funció de la freqüència en què es genera el 
senyal d’excitació del resolver, sinó que sols depèn de la freqüència mecànica de gir.  

Finalment, per obtenir el valor de l’angle mecànic i de la velocitat de gir el que s’ha de fer és aplicar 
l’arctangent, una divisió: 
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= + Δ  

         [6.15.] 

On Δ és un desfasament degut a retards acumulats en tot el procés d’obtenció i càlcul de resultats. 

6.1.6. Sondes de corrent 

El principi de funcionament d’aquestes sondes és l’efecte Hall. Aquest relaciona la tensió entre dos 
punts amb un camp magnètic, Fig.  6.7..  

La sonda de corrent amida la corrent que circula pel seu interior i en genera un senyal de corrent 
proporcional a l’entrada. Aquests dos senyals estan completament aïllats entre si. Aquesta sonda 
utilitzada en el convertidor és de la casa LEM i té un rang de 6A.  

  

Fig.  6.7. Funcionament i encapsulat de la sonda de corrent 

La sortida de la lectura és en forma de tensió. Aquesta va des de 0 V fins a 5V, són sondes rail-to-rail. 
Però això és en el cas ideal, ja que el seu valor es veu disminuït un 20%, el rang de treball real és de 0.5 
V fins a 4.5 V.  
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En el convertidor existeixen dues sondes, una sobre la fase U i l’altre sobre la fase V de l’alimentació 
del motor. Aquestes lectures aniran al conversor analògic-digital, ja que són senyals analògics, tot i que 
primer hauran de passar per un circuit que adapti el senyal a rangs de valor bons per aquest. 
Posteriorment, aquests senyals seran transformats per tal de poder utilitzar-los en el bucle de control. 

 

6.2. El circuit de Potència 

6.2.1. Convertidor de freqüència  

Els convertidors de freqüència s’han extès molt en la indústria en els darrers anys. L’avenç de 
l’electrònica de potència ha fet que sigui possible la implantació del motor d’inducció, molt econòmic, 
en processos on és necessari un control de la velocitat i parell, camps abans reservat per altres tipus 
de motors. Si bé és cert que més del 90% dels motors en la indústria són d’inducció, a causa del seu 
reduït cost i baix manteniment, els altres tipus de motors existents, com podrien ser els Brushless o els 
de contínua, també requereixen d’un convertidor estàtic pel seu bon funcionament. Es té, doncs, en 
l’actualitat, un parc industrial amb un nivell d’automatització important on l’element essencial, el 
motor, té casi sempre associat un convertidor de freqüència que li regula la velocitat [1]. 

Normalment l’energia elèctrica es genera, transporta i distribueix en forma de corrent alterna trifàsica a 
50 Hz. Existeixen aplicacions en que el subministrament és en contínua, unes vegades perquè 
s’utilitzen bateries i altres perquè el transport en continua ofereix certs avantatges. També és possible 
que la tensió o la freqüència de la xarxa no siguin les més adequades per alimentar una càrrega 
determinada, ja que s’hagi d’alimentar amb una tensió o que necessiti variar la seva freqüència. És 
necessari algun mecanisme que permeti canviar les característiques de l’energia elèctrica. 

Per tal de poder controlar la velocitat d’un motor, és necessari algun mecanisme que ens permeti, tal i 
com s’ha dit anteriorment, variar la freqüència de l’ona que alimenta dit motor. Per poder realitzar això, 
s’emplea un element anomenat convertidor. Aquest, com indica el seu nom consisteix en una estructura 
electrònica que converteix l’energia elèctrica, adaptant-la a les seves diferents aplicacions. Els 
convertidors són dispositius basats en components electrònics, interruptors estàtics (semiconductors), 
que s’utilitzen per canviar les característiques de l’energia elèctrica [17]. 
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Fig.  6.8. Característica d’un convertidor 

Es poden diferencia quatre grups de convertidors: 

 Rectificadors: obtenir CC a partir de CA. 

 Onduladors o inversors: converteixen CC en CA de tensió i freqüència variables. 

 Trossejadors o choppers: passen de CC a CC varien el valor de la tensió. 

 Convertidors o reguladors: obtenen CA a partir de CA, canviant el valor de l’amplitud 
de la tensió i/o de la freqüència en la sortida. [Cal recalcar que generalment aquests 
últims estan formats per un rectificador i un ondulador en sèrie, s’anomenen 
convertidors indirectes, ja que el pas no es fa amb un sol dispositiu]. 

En el món industrial, generalment, la tensió d’entrada és directament la tensió de xarxa (alterna 
trifàsica). Els motors que s’utilitzen, normalment, són alterns trifàsics, i per tant, es busca algun 
element que passi d’alterna a alterna, però que, aquesta tensió alterna que es trobi a la sortida, es pugui 
modular en freqüència i en amplitud. Segons la classificació anterior es necessita un convertidor o 
regulador de CA a CA. Aquesta estructura descrita consta de dos convertidors: un rectificador (AC/DC) 
i un ondulador (DC/AC) units per un bus comú de tensió contínua, Fig.  6.9.. En aquest cas, es veu de 
manera directa el tipus de convertidor que es necessita, però, moltes vegades s’ha d’analitzar la situació 
final que es requereix i extreure l’esquema del convertidor idoni segons l’aplicació donada. Això es pot 
fer de manera metòdica mitjançant una sèrie de regles lògiques: metodologia de síntesis de convertidors 
estàtics [18]. 
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Fig.  6.9. Esquema d’un convertidor 

El rectificador passa d’alterna a contínua d’una manera no controlada, mitjançant díodes, aconseguint 
així una tensió contínua. S’anomena rectificador no controlat degut a la naturalesa dels seus interruptors 
estàtics utilitzats. Aquesta s’emmagatzema en un condensador, un bus de contínua. I posteriorment, un 
convertidor estàtic permet sintetitzar una tensió trifàsica partint d’un bus de contínua, l’ondulador. Però 
en aquest cas de freqüència i tensió variable. Aquest tipus d’estructures tenen un rendiment del 80-90% 
[19]. 

Per aconseguir la tensió d’amplitud i freqüència desitjada, s’ha de tenir un convertidor controlat, 
mitjançant IGBTs, per poder obtenir a la seva sortida els valors demanats per injectar-ho a la càrrega 
(en aquest cas, el motor). Un IGBT és un dispositiu que permet activar i desactivar-lo de manera 
controlada, injectant una tensió entre la seva porta i el seu surtidor. Aquesta acció s’anomena dispar. 
Els Drivers són el lligam entre el sistema de control (DSP) i el sistema de potència (IGBT). La funció 
del driver és la de disparar els IGBTs i protegir-los en front curtcircuits i sobretensions. La seqüència de 
dispars és la part de control que s’haurà d’implementar amb la placa de control, mitjançant el DSP. 
Normalment s’utilitza la tècnica SVPWM, tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior. Ja es veurà que 
aquesta part és molt important, es vol disminuir el nombre de commutacions dels transistors, 
aconseguint una bona resposta. Les commutacions està lligat al concepte de pèrdues, sorolls 
electromagnètics i augment d’harmònics.  

L’ondulador ha de crear una ona simètrica, i per tant, es necessiten dos dispositius per branca. Com que 
es necessita que condueixi corrents tant positives com negatives per cada dispositiu, el que es farà és 
posar un díode en antiparal·lel amb els IGBTs, a forma de protecció. Normalment els fabricants 
d’IGBTs ja incorporen aquest díode. Aquest el que farà és deixar conduir el corrent en sentit contrari a 
l’IGBT. Això sols es donarà en cas que els dos IGBTs de cada branca estant commutant. Aquesta 
situació s’haurà de tenir en compte a l’hora de programar ja que dóna problemes. Per tant, s’hauran 
d’implementar uns temps establerts tals que es trobaran els dos IGBTs oberts, a aquest espai de temps 
se l’anomena temps mort (Dead time), tal i com s’ha comentat en el Capítol 6.1.1..  
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En la Fig.  6.10. es pot veure el díode en antiparal·lel de l’IGBT, es pot veure els drivers, amb aïllament, 
ja que el senyal de control, generat pel microcontrolador, s’envia al transistor a través d’un optocoupler, 
aquest envia el senyal a la porta, aïllant la part de control de la part de potència. 

 Driver

 

IGBT 

Fig.  6.10. Esquema d’un mòdul driver-IGBT 

6.2.2. Convertidor de treball 

En aquest cas l’estructura que s’utilitza per la realització del projecte és l’adaptació de part d’un 
convertidor comercial. Aquest convertidor consta de les següents parts: un rectificador no controlat, de 

díodes, que s’alimenta a una tensió de 230 VAC, un bus de contínua de 300V ( )V3252230 =×  i un 

ondulador d’IGBTs que actuen sobre les tres fases d’alimentació del motor. 

El rectificador està format per un pont de díodes. Aquest és totalment no controlat ja que els díodes no 
necessiten cap tipus de control addicional perquè condueixin, ho fan de manera natural. D’aquesta 
manera, i seguint una pauta, la càrrega, en els seus extrems, sempre veu una tensió positiva, tal com es 
mostra en la Fig.  6.11.. 

 

Fig.  6.11. Tipus de rectificadors: a) Pont de díodes, no controlat;          
b) Semi controlat; c) Controlat 
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Per tal d’obtenir una millor qualitat de la tensió contínua a la sortida del rectificador, es pot posar una 
sèrie de condensadors i inductàncies. La funcionalitat d’això és reduir l’arrissat de tensió i corrent, 
respectivament [20].  

 

Fig.  6.12. Tensió rectificada: La línia vermella representa la tensió del 
bus de contínua 

El bus de contínua està format per 4 condensadors en paral·lel. Normalment són condensadors de gran 
capacitat. Aquests emmagatzemen la tensió rectificada. Una de les missions del circuit intermedi és 
absorbir els pics d’energia que retornen els onduladors durant la commutació.  

L’últim element és l’ondulador trifàsic. Anomenat puntualment inversor, degut a la seva traducció de 
l’anglès inverter, consisteix en un pont trifàsic amb sis interruptors formats per transistors controlats, 
anomenats IGBTs, tal com es mostra en la  Fig.  6.13.  

 

 

Fig.  6.13. Ondulador en pont trifàsic amb transistors 

 



Pàg. 52  Memòria 

 

Fig.  6.14. Seqüència de dispars del IGBTs 

Una part important i a ressaltar, són les proteccions en el convertidor. S’hauran d’introduir proteccions, 
per tal de tenir un sistema segur i de ràpida resposta en cas de tenir qualsevol tipus de problema, ja sigui 
a través de la xarxa elèctrica, com per un error de les càrregues connectades o de la mateixa placa de 
control. 

- Cal esmentar que el convertidor presenta en la seva entrada un filtre per l’atenuació de pertorbacions 
electromagnètiques. Aquest atenua possibles sorolls que es puguin transmetre a les parts electròniques 
de control, provocant errors de funcionament. 

- Quan es connecta l’alimentació a l’equip, amb els condensadors descarregats, apareix un pic 
d’intensitat que podria destruir els díodes i els fusibles. Aquest transitori s’atenua amb un circuït de 
resistències en sèrie a l’entrada. Aquest s’anomena circuit de precàrrega. Quan passa un temps 
d’haver-se connectat i, per tant, els condensadors deixen d’estar en buit, arribant a un nivell de càrrega 
suficient, es desconnecta la resistència que limita el pas de corrent. En aquest cas es fa mitjançant un 
circuit de relés governats per una sèrie de retards (delays). Quan passa el temps suficient per carregar 
uns condensadors de testimoni, es fa commutar el relé que governa la resistència, deixant el pas lliure al 
corrent.  

Filtre
Filtre Filtre

Díode Bus de 
contínua IGBTs

Ondulador
Rectificador

Precàrrega

 

Fig.  6.15. Detall d’un convertidor amb localització de la resistència de 
precàrrega 
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Precàrrega 

Fig.  6.16. Esquema del circuit de precàrrega del convertidor 

- En el bus de contínua una de les missions dels condensadors és absorbir els pics d’energia que retorna 
l’ondulador durant la commutació. Pot haver situacions que es retorni massa energia, com en el cas de 
frenat, i la tensió pugi perillosament, això s’evita posant un detector de sobretensió.  

- En el bus de contínua també es té un filtre, en aquest cas de corrents paràsites. Les corrents paràsites 
són corrents de baixa intensitat provocades per transitoris d’alta freqüència que afecten el funcionament 
d’equips electrònics, analògics sensibles, etc.  
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Fig.  6.17. Disposició de les diferents parts del convertidor 

 

 

 



Pàg. 54  Memòria 

Les variables de control 

El convertidor dóna una sèrie de variables que s’utilitzaran per fer el control del sistema. Tal com es 
veurà en l’apartat 8, es tenen 3 variables digitals. Aquestes marquen el defecte o error (fallada) dels 
drivers, i la falta i sobre tensió del bus de contínua del convertidor.  

Les variables de subtensió i sobretensió, UV (Undervoltage) i OV(Overvoltage) respectivament, són les 
de protecció que desconnecten el convertidor. 

L’ondulador en cas que la tensió del bus disminueixi per sota d’un valor determinat es desconnecta. 
Aquesta mesura preventiva és necessària ja que la caiguda de tensió en el bus de contínua pot causar 
diversos problemes si no es limita. Es poden danyar els interruptors de potència de l’ondulador si es 
manté la potència entregada al motor, ja que al disminuir la tensió ha de créixer el corrent. Si la tensió 
cau en el bus de contínua, la tensió entregada per l’ondulador també disminueix, en conseqüència, el 
corrent d’alimentació cau proporcionalment el que pot implicar una disminució de la velocitat del 
motor. En determinats processos, aquesta caiguda de velocitat pot ser intolerable. L’electrònica de 
control i els IGBTS del convertidor, que s’alimenten a partir de la tensió de bus mitjançant una font 
commutada, es poden quedar sense tensió..  

Quan existeix una sobretensió, provoca sobrecorrents. Aquestes pertorbacions poden afectar als díodes 
del rectificador, fins i tot destruir-los al superar-se la tensió màxima de bloqueig. 

Per altra banda, el convertidor incorpora dues sondes d’efecte hall, que mesuren el corrent que circula 
per dues de les tres fases d’alimentació del motor. Aquestes sortides són necessàries en el moment de 
fer el control del motor.  

Els principals senyals de control, els senyals de PWM, també van al connector del convertidor. 
Aquestes són les encarregades de disparar els IGBTs, i, produir les tres tensions i corrents sinusoïdals 
que alimentaran el motor. Però aquestes es parlaran en el següent apartat ja que formen part del circuit 
de control. 

6.3. El circuit de Control: IGBTs 

Un IGBT és un transistor bipolar amb porta aïllada i, per tant es controla per tensió. Per poder tancar-lo 
cal aplicar una tensió positiva entre porta i emissor.  

Degut a la construcció de l’IGBT es forma un condensador paràsit entre la porta i l’emissor que s’haurà 
de carregar i descarregar cada cop que es vol fer commutar el transistor. Tenint en compte que la 
commutació dels IGBTs és de l’ordre de kHz, les corrents de càrrega i descàrrega del condensador 
poden ser considerables. Com que aquests pics de corrent no les pot donar el DSP, s’incorporen els 
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drivers amb una alimentació externa que els hi proporcionin. A l’annex A es pot consultar una 
descripció detallada dels IGBTs.  

Una altra funció important dels drivers és proporcionar aïllament galvànic. En una estructura d’un 
convertidor trifàsic, els dos IGBTs d’una mateixa branca tenen referències de tensió diferents en el punt 
on s’aplica la tensió de porta, ja que aquest punt elèctric, l’emissor, no té el mateix potencial. Els 
drivers dels IGBTs són els elements que han d’aïllar la part de potència de la part de control.  

 

 

IGBT 

Fig.  6.18. Mòdul dels drivers i els transistors del convertidor utilitzat 

En aquest convertidor s’utilitza un mateix dispositiu pels drivers i els IGBTs, esquema corresponen a la 
Fig.  6.18.. Aquests van integrats en un mateix mòdul, el PS21255E, que incorpora proteccions de 
fallada dels drivers, els mateixos drivers i els IGBTs.  

La part de protecció, el senyal de fallada, el Fault (F0), és una variable que va directe al DSP,per 
informar-lo d’un estat d’alarma. És una variable que controla problemes de curtcircuits i d’alimentació 
de l’element.  

La part de control, els drivers, necessita les entrades de control, els senyals PWM provinents del DSP. 
Aquests atacaran directament als drivers, que obriran i tancaran els IGBTs per tal de produir les tres 
tensions sinusoïdals d’alimentació del motor, sortides del mòdul integrat, U, V i W, que van a parar al 
motor, part de potència. Aprofitant el sistema SVPWM quedarà establerta la seqüència de dispars dels 
drivers. 
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6.4. Requeriments del DSP 

Tal i com s’havia comentat s’utilitza un DSP, més concretament un DSP de la família C24. Però quins 
han sigut els raonaments per triar aquest?   

El plantejament del problema és el següent: es té un sistema de treball com el de la figura Fig.  6.19.. El 
DSP necessita una sèrie d’entrades i sortides pel seu control.  

4 entrades analògiques pels senyals provinents del resolver i de les sondes de corrent  

3 entrades digitals corresponents a els tres senyals de protecció del convertidor  

6 sortides digitals, PWMs,  pel control dels IGBTs que ondulin la tensió que s’aplicarà al 
motor 

 

1 sortida digital, compare, per excitar el senyal PWM del resolver del motor  

1 entrada digital que dóna senyal de problemes tèrmics del motor  

 

Fig.  6.19. Esquema del sistema de treball 

La marca Texas Instruments disposa d’una família de DSP de coma fixa, de baix consum, baix cost i 
altes prestacions amb certs perifèrics especialment dissenyada pel control de motors, convertidors de 
freqüència i accionaments. Tot això incorporat i integrat en un sol xip, es tracta de la família 240x. La 
nova gamma d’aquesta família, la 240xA, ofereix 40 MIPS (milions d’instruccions per segon) i una 
major integració dels perifèrics. Els diferents tipus de DSP de la mateixa família es diferencien 
principalment per: 
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Quantitat i tipus de memòria  

Nombre de perifèrics  

Nombre d’entrades analògiques  

Nombre d’ entrades/sortides digitals  

Nombre de potes (pins) de l’encapsulat  

Com major sigui el nombre d’entrades i sortides, major serà el nombre de potes del DSP, i per tant, 
dificultarà el disseny de la placa i més es complicarà el soldat d’aquest sobre la placa. Per això i per 
l’augment del preu, es busca optimitzar el preu de la placa (control de baix cost), s’escollirà un model 
que s’ajusti el màxim possible a les necessitats creades pel conjunt de treball. 

Finalment, s’ha escollit el 2403A (concretament el TMS320LF2403A) com la solució adequada. Les 
principals característiques i prestacions queden comentades en l’annex C.  

6.5. Esquema de blocs 

Finalment, l’esquema de l’algorisme de control de tot el sistema de treball quedarà de la manera 
següent: existiran tres bucles o llaços de control que s’encarregaran de gestionar les diferents variables 
d’entrada/sortida del sistema, donant les ordres pertinents pel seu correcte funcionament. 
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Fig.  6.20. Esquema del sistema de control 

Existeix una part central que és la gestió dels senyals PWM. Aquests es gestionen dins del bloc 
SVPWM. Aquest bloc té com entrades dues tensions, VD i VQ, que donen idea de la tensió que es vol 
aplicar al motor, i com a sortides, les tensions (Vr,s,t) que donaran pas al càlcul dels temps que han de 
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restar oberts o tancats cada una de les tres parelles d’IGBTs de l’ondulador, els senyals PWM. Amb 
això s’aconsegueix injectar els corrents necessaris al motor. 

SVPWM

VD*

VQ*

VR*

VS*

VT*

 

Fig.  6.21. Bloc funcional SVPWM 

El llaç més intern de control correspon a un control de parell (nivell 2, Fig.  6.22.). L’estratègia a seguir 
és tal que es vol controlar el corrent en quadratura (iq) per poder controlar el parell, i controlar la corrent 
directe (id) perquè sigui el més proper a 0 possible, ja que són pèrdues, no dóna parell. Es comparen els 
dos corrents reals (ia, ib), provinents de les lectures de les sondes i amb una posterior transformació pel 
mòdul de Park (iq, id), amb els desitjats (iq*, id*). En aquest cas, els desitjats són calculats pel bucle de 
velocitat. 
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Fig.  6.22. Esquema de blocs del nivell 2 

Pels següents dos llaços de control, velocitat i posició (nivell 3 i nivell 4, Fig.  6.20.), se segueix la 
mateixa estratègia. Es compara la velocitat i posició real (ωr i θr), provinents d’una lectura de sinus i 
cosinus del resolver i posterior càlcul i obtenció de les variables reals, amb les dues variables desitjades: 
el valor de velocitat (ωr

*) prové del bucle de posició, i el valor de posició (θr
*) és la consigna que es 

desitja. Si es volgués fer un control de velocitat, es desactivaria el llaç de posició i s’atacaria 
directament al valor de la velocitat desitjada.  
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7. Simulacions del sistema 

La simulació és l’eina que permetrà determinar si el sistema que es planteja és viable o no. El control 
que s’ha proposat així com els elements constructius, la placa de control principalment, han de ser 
verificats mitjançant la simulació ja que això estalviarà hores de feina. 

Per altra banda, fer la simulació del sistema donarà una aproximació del funcionament de les diferents 
parts de control. 

El sistema del projecte és bastant gran, per tant, es faran simulacions independents de les parts més 
crítiques, aquelles que són de més difícil implementació i més complex. Se centrarà amb les parts que 
plantegen més problemes a l’hora de fer el disseny final. 

7.1. Les eines de simulació 

Les eines de simulació en són dos. Per poder simular els sistemes de potència s’ha utilitzat el programa 
PSim, mentre que per simular els sistemes de control i senyal s’ha triat el programa Matlab. 

El PSim és un programa de simulació elèctric de la casa Powersim Technologies Inc. Aquest programa 
és de molt fàcil utilització i permet obtenir uns resultats molt pròxims a la realitat en molt poc temps de 
càlcul. El PSim utilitza simplificacions importants en quant a les característiques i comportaments dels 
elements de potència, és per aquest motiu que en situacions crítiques de transitoris no és una bona eina 
com podrien ser altres programes molt més concrets com ara el PSpice. Tot i això, en situacions 
estables o amb transitoris de potència és una eina molt bona. 

L’altre programa utilitzat és el Matlab de la casa The MathWorks Inc. Aquest programa és una eina 
matemàtica molt potent que també permet simular sistemes amb el paquet Simulink. Amb el Matlab es 
pot, des de trobar l’estabilitat d’un sistema a simular el comportament d’un filtre, és per això que s’ha 
triat per analitzar parts del sistema de difícil solució. 

Els principals problemes que es poden trobar en aquest projecte són:  

 La implementació dels temps morts; com afecta a la forma de l’ona de corrent d’aplicació al 
motor 

 El bloc resolver 

 La resposta del motor; implementació del bucle d’intensitat 

 Adaptació dels senyals del convertidor 
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7.2. Esquema general 

Es farà una simulació general del funcionament del bucle de control, Fig.  7.1.. Aquesta s’emprarà per 
fer un seguiment a les diferents parts del sistema i veure la resposta que s’aconsegueix. 

El sistema està composat per un bloc SVPWM, un bloc ondulador, un bloc motor i els diferents blocs 
de càlcul i control. El bus de contínua està implementat com a una font ideal de corrent contínua 
d’amplitud 325V. 

L’ondulador (ondulador) està format per 6 IGBTs i els seus senyals de control Fig.  7.2.. El bloc 
SVPWM ataca directament als senyals dels transistors, obertura o tancament. 

Finalment, el motor (Motor) se simularà com a un circuit equivalent RL amb connexió estrella. A 
l’hora de fer el sistema equivalent s’ha de tenir en compte l’ordre de la constant del sistema, [7.1.], que 
en aquest cas és: 

0.0053 0.001 1
5.4

L s ms
R

τ = = =      [7.1.] 

 

Fig.  7.1. Esquema general de la simulació 

 



Control millorat i de baix cost d’un motor Brushless mitjançant un processador digital de senyal (DSP) Pàg. 61 

7.2.1. SVPWM 

Realitzant un parell de simulacions a freqüències de mostreig diferents es pot observar com varia 
l’aspecte del senyal obtingut. Com més gran sigui la freqüència més qualitat té el senyal en borns del 
motor. Cal tenir en compte que existeix una limitació d’aquesta freqüència deguda als transistors. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte el rang màxim de tensió, el mòdul, que es pot sintetitzar amb 
l’aplicació del sistema de modulació SVPWM. Aquest valor és del 0.866% del màxim. Aquest fet 
limita la constant de temps del sistema, ja que donat un canvi brusc de consigna el valor màxim que es 
pot aplicar de Vq és de ±0.866Vmàx. 
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Fig.  7.2. Detall d’un IGBT de l’ondulador 

7.2.2. Bucle de corrent 

El bucle de corrent correspon al llaç més intern del sistema. Es fa la simulació de la resposta del sistema 
en front d’un esglaó de consigna, veient el temps de resposta del sistema i el senyal d’error 
corresponen.  

Es duran a terme una sèrie de simulacions variant els paràmetres del controlador PID per tal d’ajustar la 
resposta del sistema desitjada. Tenint en compte que la constant de temps del sistema no es pot 
disminuir més, es vol disminuir el sobrepuig i el temps d’establiment. 

7.2.3. Resposta de la simulació 

En aquest apartat es recullen les diferents gràfiques obtingudes en les simulacions anteriors. En primer 
cas, s’ha simulat el sistema en llaç obert amb els valors de Vd i Vq de consigna, per poder verificar el 
funcionament correcte de la simulació. En segon cas, s’ha simulat el sistema en llaç tancat i s’ha pogut 
observar el temps d’establiment del sistema davant d’una consigna d’entrada de corrent, Id i Iq, tipus 
esglaó [0 1]. I finalment, s’ha anat variant els valors de Ki i Kp per tal d’obtenir la resposta desitjada. 
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Un cop verificat el funcionament correcte del sistema, s’observa que si s’augmenta el valor de Kp, 
augmenta el sobrepuig, i si s’augmenta el valor de Ki, s’obté un sistema que té un temps d’establiment 
més gran, augmentant al mateix temps el sobrepuig. Es vol aconseguir un sistema amb un mínim de 
sobrepuig i un temps establiment pràcticament nul.  

En la gràfica següent, Fig.  7.3., es pot veure que al tenir valors molt grans de les constants del PID, es 
té un sistema totalment inestable, i per tant, el senyal de corrent en borns del motor té un rissat 
indesitjable, Fig.  7.4.. 

 

Fig.  7.3. Sistema inestable degut al mal ajustament de les constants 
del PID (Kp=2, Ki=4) 

Aquestes gràfiques corresponen a l’error de corrent, als valors de corrent real i als valors de consigna 
introduïts al sistema. Com es pot observar és un sistema oscil·latori, i per tant, inestable. Tal i com veu 
el senyal de corrent el motor en aquest sistema inestable es veu clarament que no és un senyal ben 
ajustat. 

 



Control millorat i de baix cost d’un motor Brushless mitjançant un processador digital de senyal (DSP) Pàg. 63 

 

Fig.  7.4. Senyal de corrent de les tres fases del motor  

Es pot observar que utilitzant aquests valors de les constants el senyal deixa de ser oscil·latori, però té 
un sobrepuig i un temps d’establiment molt grans.  

 

Fig.  7.5. Gràfica corresponent a l’ajust dels PID del bucle de corrent 
(Ki=2, Kp=2) 

Els senyals del primer gràfic corresponen a les corrents reals id i iq (vermell i blau). En groc i lila es pot 
veure el valor de la consigna de corrent donada. En el segon gràfic, els senyals groc i lila corresponen 
als valors de tensió que s’aplica en la realimentació, sent Vq i Vd respectivament.  
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En aquest cas, primer es prova un Kp=1 i es pot veure que en provar Kp=2 costa més d’estabilitzar-se el 
sistema i s’obté un sobrepuig més gran. 

 

Fig.  7.6. Gràfica corresponent a l’ajust dels PID del bucle de corrent 
(Ki=0.752, Kp=1 i 2) 

En aquesta gràfica cal observar que com millor estigui ajustat el PID de la realimentació, el senyal 
tindrà menys distorsió en fer un canvi de consigna brusc. 

 

Fig.  7.7. Senyal de corrent en el motor corresponent a la simulació 
anterior  
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Es pot observar que canviar el sentit de gir del motor, és equivalent a intercanviar dues fases. Al 
disminuir el valor de consigna del corrent, en valor absolut, es pot observar una disminució en els 
senyals de tensió. Aquests són les consignes que s’utilitzen per realimentar el llaç de control. 

Finalment, s’obté l’ajust per obtenir la resposta del sistema següent (Ki=0.7, Kp=2): 

 

Fig.  7.8. Gràfica de l’ajust del PID 

La gràfica Fig.  7.8. mostra els senyals de consigna i reals del corrent. La segona gràfica correspon al 
senyal de realimentació de tensió. Cal observar que en tenir un canvi brusc de consigna, el valor màxim 
de tensió que s’aplica és el de la màxima tensió permesa, aquesta està limitada pel tipus de modulació 
utilitzada, ±0.866.  

En la gràfica següent, Fig.  7.9.; es pot veure el pic de corrent que se li dóna quan es necessita un canvi 
brusc del sistema. Cal veure que el temps d’establiment és pràcticament nul. 

 



Pàg. 66  Memòria 

 

Fig.  7.9. Gràfica del senyal de corrent real, consigna i error. (PID) 

7.3. El bloc resolver 

Per tal de corroborar aquest apartat s’aprofitaran la base de les simulacions que s’adjunten al document 
[16]. Es farà la simulació corresponent a la part de la implementació del bloc resolver, on es poden 
veure les diferents parts que composen l’estructura del tractament del senyal per obtenir l’angle i la 
velocitat reals a partir de les dues senyals que s’adquireixen del resolver. 

L’esquema general del sistema que s’ha utilitzat per simular és el corresponen a la següent figura, Fig.  
7.10.. En blau queden marcats els elements que funcionen en temps continu, és a dir, aquells que són 
analògics, i en taronja, aquells que succeeixen en temps discret, és a dir, aquells que s’implementen 
digitalment. Els elements en blanc són auxiliars, els que s’utilitzen per observar i comparar resultats 
dins de la pròpia simulació. Aquests no intervenen en el sistema real. 

 

Fig.  7.10. Esquema general de la simulació de la part resolver 
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S’ha simulat l’adquisició dels senyals del sinus i cosinus amb oversampling, tal i com s’havia comentat 
en capítols anteriors, per obtenir el valor del càlcul de l’angle i la velocitat. S’ha aprofitat la simulació 
per fer la comparació del mètode oversampling amb el mètode undersampling. Es compara els dos 
sistemes de càlcul de l’angle amb l’angle real, així es veuen els errors que es produeix. 

El funcionament del model és equivalent al mencionat en el capítol 6. Hi ha un primer bloc que genera 
el senyal sinusoïdal, corresponent a l’excitació del resolver. Aquest senyal es passarà per un filtre 
analògic, intentant fer un senyal el més sinusoïdal possible. Aquest senyal es condueix cap al resolver, 
que a partir d’aquest senyal d’excitació, genera els dos senyals, sinus i cosinus, que serveixen per 
calcular l’angle real.  

Aquests senyals s’introdueixen al ADC (cal recordar que és de 10 bits), que una vegada digitalitzats es 
passen a un filtre FIR i un atenuador. Finalment, es realitza el càlcul, una divisió, que dóna com a 
resultat l’angle real.  

Gràcies a aquestes simulacions s’ha pogut adaptar el filtre i els valors dels PID a utilitzar en aquest 
bloc. 

Les gràfiques que s’han aconseguit mitjançant la simulació descrita són les següents (Fig.  7.11.): 
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Fig.  7.11. Gràfica dels senyals del bloc resolver 
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8. La placa de control 

8.1. Disseny 

Les parts que s’hauran de tenir en compte des d’un començament són les següents: 

 Alimentació  

 DSP 

 Event Manager: PWM, Captació senyals digitals 

 Comunicacions 

 EEPROM * 

 DAC  

 ADC: Captació d’entrades analògiques 

 Resolver 

Aquestes són totes les possibles que es poden implementar i/o adaptar al DSP per tal de fer una bona 

placa de control. Cal remarcar però, que segons el tipus de control o segons el tipus de projecte en que 

va encaminat hi hauran parts en el DSP que no seran necessàries d’implementar i encara menys 

d’introduir-les en el disseny de la placa. 

El disseny de la placa es basa en introduir totes les parts necessàries per a què el sistema tingui un 

funcionament correcte. L’element principal de la placa de control és el processador digital del senyal, 

DSP. Concretament s’utilitza un DSP del fabricant Texas Instruments, el TMS320LF2403A. Aquest 

s’encarrega d'executar el programa de control, el software, que es parlarà en el capítol 9. 

* La part de l’EEPROM és un tema més complicat. Consisteix en una memòria externa al processador 

que pot ser útil segons la grandària del programa de control i la velocitat necessària d’execució. Per 

tant, s’inclourà aquesta part en l’esquema de disseny encara que des d’un principi no se soldarà, ja que 

es creu que amb el DSP ja se’n tindrà suficient. 
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Les parts que es mostren en la Fig.  8.1., són les que ha de contenir la placa per tal de realitzar les 
tasques mencionades en el capítol 6. El funcionament i l’estructura del DSP queda detallat en la part de 
l’annex C.  

 Alimentació 

 Event Manager 

 Comunicacions: nivell electrònic i nivell de bus industrial  

 DAC 

 ADC 

 Resolver 

 EEPROM 

 

 

Fig.  8.1. Localització de les diferents parts de la placa de control 

Cal recordar que aquesta placa és part del prototip, i per tant, incorpora parts que no són necessàries per 
un ús industrial, però a l’hora del control i d’estudi són molt beneficioses. Aquestes, tal i com es 
comentarà posteriorment, permet estudiar l’evolució de variables internes per corroborar un 
funcionament correcte.  

8.1.1. Alimentació 

La placa anirà alimentada a 24V DC. Això implicarà la conversió d’aquesta tensió a les diferents 
tensions de treball.  

La font commutada és l’encarregada de transformar els 24 VDC de l’alimentació principal de la placa 
de control als 5 VDC. Aquesta tensió és la tensió principal de l’electrònica externa al DSP. La tensió 
alimenta principalment als amplificadors operacionals, al DSP, al DAC i a la comunicació CAN. 

JTAG

DSP

Entrades 
Analògiques 

ADC 

Entrades 
Digitals 

Alimentació Resolver 

EEPROM

CAN 
RST

DAC

 



Control millorat i de baix cost d’un motor Brushless mitjançant un processador digital de senyal (DSP) Pàg. 71 

Dins de la placa s’haurà de tenir en compte que el DSP necessita una tensió de 3.3V, per alguns 
amplificadors operacionals, pel dispositiu del reset i pel senyal de falla entre altres elements. Aquesta 
tensió s’obté a través d’un regulador de tensió 5-3.3V. 

També s’utilitza els 1.65V. Aquesta tensió s’obté a través d’un circuit divisor de tensió.  

8.1.2. Event Manager 

L’Event Manager és el perifèric del DSP que agrupa totes aquelles funcions específiques pel control de 
màquines elèctriques, com poden ser els PWM, CAPs i QEPs, etc. 

S’ha de tenir en compte que el DSP C24 té un sol EVM, s’anomena EVA. A continuació es fa un estudi 
de les parts que composen l’EVA. 

 PWM 

Els PWM són els senyals que disparen els IGBT. El DSP utilitza una sortida digital per cada PWM i 
per tant donarà dos estats 0/3.3V. En cas de Reset o d’error, aquestes sortides es posen en alta 
impedància, que en el DSP s’assimila, més o menys, a un nivell alt (3.3V). 

 PDPINT 

Pel que fa al senyal de Fault (error) dels Drivers es tenen dos estats. El fault es manté a 5V en el 
funcionament correcte dels Drivers, mentre que es posa a 0V quan aquests entren en mode falla. Es té 
un sol senyal de fallada per tots els drivers. Per tant, no es pot distingir quin d’ells és el que he fallat. 
Pel que fa al DSP C24 es té una entrada digital (PDPINTx) que en ser posada a 0V deshabilita les 
sortides PWM posant-les en alta impedància, fa saltar una interrupció i el DSP es queda en un mode 
segur. Aquesta sortida de Fault correspondrà a la sortida del convertidor. Aquest senyal es troba al 
connector JP5 del convertidor. Veure esquemes a l’annex E. La lògica encarregada de fer tot això es pot 
veure a la Fig.  8.2.. 

 



Pàg. 72  Memòria 

R88
22k

+3.3

FAULT_DRV

1 2 3

SW4
HEADER 3

D19
LED

R89
120

R90
10k

+3.3

+5

R94
10k

Q3
BC849BL

PDPINTA

Q4

SN7002

Jumper o switch 

Def.Power

C52
100nF

 

Fig.  8.2. Adaptació dels senyals de Fault. 

 CAPs i QEPs 

Aquests senyals estan adaptats per recollir senyals provinents dels encoders. Un encoder és un 
mecanisme que permet calcular la velocitat de gir del motor. Existeixen diferents tipus d’encoders i per 
tant, existeixen varies maneres de capturar els valors. Existeixen d’un, de dos o de tres canals (senyals).  

Cada un dels senyals seran tractats a través dels pins 2, 3 i 4 del DSP. Aquests senyals poden ser 
configurats com a CAP (Capture units) o QEP (quadrature-encoder pulse), segons el tipus d’encoder. 
Tant els senyals Capture com els senyals QEP serveixen per la lectura de la posició de motors amb 
encoder.  

En aquest cas, l’encoder és de 3 canals, utilitzant així els tres pins. S’ha de tenir en compte que els 
senyals que genera l’encoder són de 5V i, per tant, s’hauran d’adaptar per tal de ser tractats directament 
amb el DSP, transformant-los a nivells de 3.3V.  

L’encoder s’utilitzarà per corroborar el bon funcionament de l’algoritme de control del resolver 
implementat en el DSP. 
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Fig.  8.3. Esquema del bloc de l’EVM intern del DSP. 

8.1.3. Comunicacions 

El DSP disposa de dos nivells de comunicacions, comunicacions de nivell electròniques (entre xips), i 
comunicacions de bus industrials (CAN). 

Les comunicacions per bus industrial estan destinades a interconnectar elements d’un procés industrial 
com ara sensors, actuadors, PLCs, convertidors de freqüència,... En aquest projecte s’utilitzarà el bus 
CAN. El DSP ja disposa d’un perifèric destinat al control i la gestió d’aquest bus, que només requereix 
d’un element extern [21], Fig.  8.4., el CAN controller interface que serà l’encarregat d’interconnectar 
el bus físic amb el DSP. S’ha escollit el model PCA82C250 per a dur a terme aquesta funció  

Aquesta comunicació s’utilitzarà o bé per tal de poder controlar el sistema des d’un ordenador central, o 
bé per poder fer un seguiment de l’evolució del sistema de treball. 
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Fig.  8.4. Esquema del Mòdul CAN  

En el DSP existeixen diferents comunicacions de nivell electròniques: SCI, SPI, JTAG, XINTF, 
McBSP. Veure Annex C i manuals DSP. En aquest projecte s’utilitzen alguns de les possibles:  

 JTAG. Aquesta interfície està pensada per comunicar el DSP amb l’ordinador. Amb un 
element extern, que es ven a un preu no gens mòdic, es poden gravar programes, posar break 
points, o veure les variables en temps real. 

 SPI. Comunicació sèrie síncrona. S’utilitza per comunicar el DSP amb una sèrie d’elements o 
xips externs al DSP. En aquest cas, per comunicar-se amb el DAC. 

L’element encarregat d’intercomunicar el DSP i el PC és un emulador JTAG, aquest es connecta al port 
USB del PC per un costat i a la placa del DSP l’altre. La interfície que s’utilitza des de l’ordenador per 
realitzar totes les accions necessàries sobre el DSP és el programa Code Composer Studio de Texas 
Instruments. Les accions que es realitzen amb aquest programa és programar el DSP, depurar-lo i 
gravar-lo en la memòria flash.  

Aquest emulador permet visualitzar i realitzar canvis sobre qualsevol variable de dins el DSP en temps 
real. Per altra banda, permet programa la memòria flash del DSP, cosa que el fa més ràpid. Permet la 
depuració de programes de manera ràpida i eficient. El fabricant garantitza un mínim de 1000 
gravacions, que ja és més que suficient pel desenvolupament d’un i varis programes.  

El Code Composer Studio disposa d’una eina, el Real Time que permet visualitzar els valors de 
variables del DSP en temps real i de forma contínua. És molt útil, ja que permet fer gràfiques d’una o 
més variables que s’actualitzen de forma automàtica, encara que tingui limitacions en funcionament a 
freqüències de refresc superiors a 20 kHz. 
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8.1.4. ADC 

Els senyals analògics que entren al DSP han de ser senyals de tensió de 0 a 3.3V, com ja s’ha comentat 
anteriorment. Existeixen dos grups de senyals d’entrada del DSP: els provinents de les sondes que 
llegeixen corrent i els provinents del resolver.  

Els senyals de les sondes s’han definit com a senyals unipolars de 0-5V. Així doncs cal adaptar-los als 
0-3.3V mitjançant amplificadors operacionals. En la Fig.  8.5. es pot veure de manera esquemàtica el 
procés d’adaptació dels senyals. 

El conversor del DSP té un petit retard que s’haurà de tenir en compte en el moment que es vulgui anar 
a freqüències de conversió elevades, per tal de verificar les dades obtingudes. 

 

Fig.  8.5. Esquema d’adaptació de les sondes 

Cal remarcar que les sondes veritablement adapten les seves lectures entre 0,5 - 4,5V. Per tant, cal 
veure que es perd rang de valor. S’ha de tenir en compte per altra banda la resolució de la lectura de la 
sonda. Consultar data sheet de la sonda. 

Si s’estudien els senyals provinents del resolver, aquests són senyals bipolars (±6V). S’han d’adaptar 
amb amplificadors per poder ser tractats directament amb el DSP. En la Fig.  8.6. es pot observar el 
circuit d’adaptació d’aquests senyals.  

Pel que fa als amplificadors operacionals es tenen dues possibilitats: amplificadors clàssics i 
amplificadors rail to rail. Els primers com a avantatges es té que poden proporcionar tensions positives 
i negatives a la sortida i en particular 0V. Com a inconvenient es troba que s’han d’alimentar amb dues 
tensions de polaritat inverses (±15V) i de valor més gran al màxim valor de sortida que es vol. Els 
segons amplificadors sols requereixen d’una alimentació en valor positiu que serà molt pròxim a la 
màxima tensió de la seva sortida. Per la vessant negativa, cal esmentar que no es poden obtenir tensions 
inferiors a un límit que es troba per sobre dels 0V. 
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Fig.  8.6. Esquema d’adaptació dels senyals del resolver 

Finalment es triarà l’opció dels operacionals rail to rail ja que presenten les següents avantatges [1]: 

 Estructura senzilla, intercanviable fàcilment entre entrades unipolars i bipolars (sols 
cal canviar el valor de les resistències) 

 Estalvi de fonts de tensió de ±15V. 

 Utilització d’un operacional per cada entrada analògica. 

Com queda explicat en la Fig.  8.5., desprès d’adaptar els nivells de tensió d analògics cal fer passar el 
senyal a través d’un filtre RC per a què l’estructura Amplificador-Filtre sigui capaç de subministrar el 
corrent necessari a l’ADC amb la velocitat requerida per aquest. 

Les característiques del conversor analògic-digital del DSP són [21]: 

ADC de 10 bits.  

16 canals multiplexats d’entrades digitals   

Té una unitat de Sample/Hold i una de conversió   

El temps de conversió és de 500ns.  

Rellotge de l’ADC escalable.   

En les figures següents, Fig.  8.7. i Fig.  8.8., es pot observar el disseny final dels elements de l’ADC, 
corresponents als senyals provinents de les sondes de corrent i  provinents del resolver, respectivament. 
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Fig.  8.7. Estructura d’entrada unipolar de les sondes de corrent 
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Fig.  8.8. Estructura d’entrada unipolar de les sondes de corrent 

 

Quan ja s’han tingut els esquemes fets s’han tingut en compte diferents aspectes a l’hora de dibuixar els 
esquemes: 

Minimitzar la distància entre la sortida dels operacionals i les potes del DSP  

Minimitzar la distància entre les resistències de caiguda del senyal de les sondes i l’entrada dels 
operacionals. 

 

Separar els plans de massa de la part analògica de la part digital. D’aquesta manera s’evitarà 
que soroll de la part digital pugui pertorbar les lectures analògiques. 
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Amplificadors
operacionals

 

Fig.  8.9. Detall dels amplificadors operacionals de la placa que 
adapten el senyal cap a l’ADC 

8.2. La placa del convertidor 

La placa del convertidor ja s’ha comentat que és tracta d’un convertidor comercial i que per tant, ja ve 
construïda. L’únic que s’ha de tenir en compte són els nivells dels senyals que dóna i, a més a més, 
veure les tensions en què s’alimenta i les que produeix internament. També es tindran en compte els 
nivells de tensió i corrent que necessiten les entrades del convertidor per tal que tinguin un 
funcionament correcte. 

Per tant, veien els esquemes elèctrics de la placa, Annex E, es pot veure que es tracta d’alimentació de 
230V de la xarxa.  

Es pot veure que els senyals de control que dóna la placa estan agrupats al connector JP5. La part de 
distribució i d’adaptació dels senyals es comentarà en l’apartat següent 8.3.  

Com que el convertidor no incorpora un sistema de desconnectada o parada d’emergència s’introduirà 
de manera externa. En el moment de donar tensió al conjunt, s’ha de tenir en compte la seguretat del 
sistema, i per tant, és necessari una parada d’emergència i un magnetotèrmic que salti per tal de 
desconnectar en el cas de sobrecorrents. Aquest muntatge es farà per protecció del circuit i, per tant, es 
farà entre els borns de la xarxa i l’entrada del convertidor.  
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8.3. Muntatge  

En el moment que es vol realitzar el muntatge i connectar les dues plaques, la de control i la del 
convertidor es necessitarà un muntatge auxiliar, aquest es composarà de dues plaques auxiliars. Aquest 
muntatge té dues funcionalitats, una primera d’enviar cada senyal del convertidor al seu homònim de la 
placa de control. Aquesta placa no introduirà cap tipus de mecanisme electrònic, el seu fi és transportar 
el senyal al destí. La segona funcionalitat és adaptar els senyals, s’haurà de realitzar un circuit 
d’adaptació, com es veurà més endavant. 

Tal i com s’ha vist a l’apartat 6.2, les variables que surten del convertidor i que es necessiten pel control 
(Fig.  8.10.) són: 

LEM_U (entrada analògica)  
LEM_V (entrada analògica)  
UV (entrada digital)  
OV (entrada digital)  
Def Power (entrada digital)  
PWM_i (on i=1,2,3,4,5,6) (sortides digitals)  

 

Xarxa
220 VAC Motor

Placa 
convertidor

JP5

Adaptació senyals

PWM Ia
Ib

Uv Ov F0

Placa 
control

Alimentació 
24 V

 

Fig.  8.10. Connexions placa convertidor i placa de control. 

A part d’enviar-los als seus punts corresponents caldrà adaptar-los a una tensió compresa entre          
[0V, + 3.3V]. Qualsevol altre valor danyaria al DSP i el faria inservible. 

Es tenen dos tipus de senyals a controlar en el DSP: els senyals analògics i els senyals digitals. 

Els senyals analògics, que en aquest cas en són dos d’entrada, es tractaran amb un amplificador 
operacional (U7) per adaptar-los a valors adequats i aptes pel DSP. Aquest amplificador tracta en 
l’entrada rangs de [0V,+5V] i els adequa en un rang de [0V,+3.3V], tal i com s’ha comentat en l’apartat 
anterior 8.1. Seguidament s’enviaran a les potes corresponents de l’ADC (ADCIN: analogic to digital 
converter) del DSP. 
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Els diferents senyals d’entrada digitals el que es fa és veure els rangs de tensions de treball i comprovar 
la seva compatibilitat amb una entrada directe en les potes del DSP. En aquest cas es tenen 3 entrades 
digitals, i 6 sortides digitals. 

Si es refereix a les sortides digitals, aquestes tindran un rang de 0V a +3.3V, ja que les genera el DSP 
directament, en aquest cas el que s’ha de tenir en compte és fer-la aprofitable pel seu posterior ús.  

Els senyals PWM de sortida dels DSP ataquen directament a les potes d’un optocoupler. Aquest 
necessita d’un corrent  per tal de poder transmetre el senyal als drivers dels IGBT’s. La problemàtica 
d’això és que, tot hi extreure nivells de tensió bons (límit de rangs), el corrent que extreu cada pin és 
escàs pel que se li demana (15 mA). Els senyals del DSP s’agrupen en tres grups. Els del grup 1, 
senyals PWM, sols extreuen fins a 2 mA  

Per tant, s’ha d’adaptar aquest senyal. És necessari un circuit tal que augmenti els nivells de tensió per 
assegurar (0-5 V) i que, sobretot, augmenti el nivell de corrent.  

Existeixen diferents alternatives, la que s’utilitza és la següent: un level shifter per augmentar els nivells 
de tensió i un transistor bipolar PNP. S’utilitza aquest per qüestions de lògica del senyal, quan el DSP 
reseteja les potes, les deixa en alta impedància, això ha d’implicar una obertura dels IGBTs (nivell alt). 

5 V

5 V

R1

R2

R3

R4

PWM
(sortida Level Shifter ) Driver

20 mA

5 mA

15 mA

Optoocuplador
Circuit d’adaptació
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El punt de partida per realitzar els càlculs és la necessitat que circulin 15 mA a través de la R3 

(resistència del convertidor, 220Ω). Es calcularà una 20cI mA= . S’ha de limitar el corrent de base, ja 

que va directe al level shifter: 

1
5 0,8 1 6 7

0,5B
B

R R k
I mA
− −

= = =
=

 

On es té en compte la caiguda del díode 0,8 V i es prendrà com a nivell baix 1V, en cas pitjor. 
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Els senyals digitals d’entrada també són complexes. Aquests, igual que en els senyals analògics, 
s’hauran de comprovar els nivells de tensions en què treballen. En aquest cas, s’ha comprovat que 
treballen a nivells compatibles. Per tant, el senyal Def_power no caldrà adaptar-lo ja que treballa entre 
VOL=0.5V i VOHmàx=2.9V. Això es pot comprovar en els diferents datasheet dels components que 
formen el circuit. En canvi, les altres dues variables s’hauran d’estudiar per tal d’assegurar que la tensió 
no superi els límits permesos. Existeixen un parell d’entrades (OV i  UV) que treballen amb un 
transistor, i per tal d’assegurar la tensió en tot moment (limitar la tensió de sortida), es realitzarà un 
circuit pull-up referenciat a +3.3V. Per tal de calcular la resistència que cal posar, es tindrà en compte 
que el transistor necessita un corrent mínim per poder-se tancar. 

Un altre punt de muntatge és l’alimentació de la placa de control. Aquesta es farà aprofitant una de les 
tensions que dóna el mòdul del convertidor comercial (0, +24V). Aquesta tensió s’obté directament de 
la placa Font Alimentació, entre els pins 1 i 3 del connector X3. Veure esquemes elèctrics de l’annex E. 
El mòdul està connectat directament de la xarxa i a través d’un transformador extreu els 24 volts 
requerits.  

Per tant, per poder fer la connexió entre les dues plaques de control s’haurà d’habilitar una tercera 
placa, placa_auxiliar, que contindrà els circuits extres. Aquesta placa distribuirà cada un dels senyals 
cap al seu connector correcte. Per tant, es rebran tots els senyals del convertidor mitjançant el cable del 
connector JP5. Aquest tindrà el seu homòleg, JP5A, a la placa auxiliar. A partir d’aquest punt es 
distribuiran els senyals als diferents connectors. Aquests connectors, J8A i J4A, són els homòlegs de la 
placa de control.  L’esquema final del connexionat queda mostrat en la següent figura, Fig.  8.11.: 
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Fig.  8.11. Esquema del cablejat del  muntatge auxiliar 
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8.4. Fotografies del sistema 

A continuació s’exposaran una sèrie de fotografies per tal de fer-se una idea de les diferents parts de 
treball, com són la placa de control, el convertidor i la part d’adaptació dels senyals PWM. 

8.4.1. Placa de control 

DSPDAC
Amplificadors 
operacionals

Senyals 
PWM

AlimentacióResolver

Comunicació 
CAN

 

Fig.  8.12. Fotografia general de la placa 
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8.4.2. Placa Convertidor 

Connector 
JP5

Sondes de 
corrent

Drivers 
+ IGBTs

Font 
d’alimentació

Bus de contínuaSistema 
precàrrega

Proteccions Pont rectificador 
de díodes

 

Fig.  8.13. Fotos del convertidor 
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8.4.3. Adaptació del senyal 

Aquí es pot veure el circuït auxiliar que s’ha muntat per adaptar els senyals de control PWM que genera 
el DSP per obrir o tancar els IGBTs de l’ondulador. 

 

Fig.  8.14. Fotos del convertidor 

8.4.4. Conjunt del sistema 

L’emulador JTAG és el dispositiu que s’utilitza per realitzar la comunicació amb el DSP a través de 
l’ordenador. Aquest permet carregar el programa i veure variables internes del DSP i veure’n la seva 
evolució de forma contínua, entre altres coses. 

Emulador 
JTAG

 

Fig.  8.15. Foto del sistema de treball 
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9. Implementació del Software 

Arribats en aquest punt ja es té la idea de les variables que es necessiten per al control del sistema, i el 
tipus de control que es realitzarà, SVPWM.  

Per tant, cal designar les variables habilitant els pins corresponents del DSP. Cal estructurar el 
programa d’execució i tenir en compte les freqüències d’execució. El DSP treballa a una freqüència de 
rellotge de 40 MHz.  

S’ha decidit que la freqüència de commutació dels IGBTs sigui de 10 kHz. D’aquesta manera caldrà 
executar tot el control en un temps màxim de 0,0001 segons. La manera de treballar en el DSP es basa 
en generar un rellotge que cada 0,0001 segons inicia la conversió de totes els senyals analògics. Un cop 
convertides, es tenen totes els senyals de control refrescades a l’instant t, i es fan tots els càlculs 
necessaris dels algoritmes de control proposats, obtenint així, les ordres de dispar dels IGBTs per 
l’instant t+1. Es busca la manera de realitzar el més separat possible, en temps, les lectures dels ADC i 
les commutacions. El fet és que els sorolls electromagnètics que les commutacions de potència 
provoquen no afectin les lectures.  

9.1. El DSP C24xx 

El DSP funciona a base d’interrupcions del programa principal. Aquestes interrupcions redireccionen el 
codi d’execució a una altra part del programa, realitzant una sèrie de tasques independents. Però abans 
d’això cal tenir en compte que es fa una còpia de seguretat de l’estat de tot el programa en que es troba 
el DSP. Quan les tasques pertinents s’han acabat, es torna al punt on s’havia quedat del programa 
principal, descarregant l’estat en que es trobava abans de la interrupció, i posteriorment, seguint amb la 
seva rutina. 

Les parts, perifèrics i unitats que composen el DSP C2403A es troben explicades en l’annex C.  

El suport informàtic de la implementació del software és el programa Code Composer Studio de la casa 
Texas Instruments, especialment dissenyat per treballar amb plataformes DSP. 

Aquest programa inclou dos tipus de llenguatge d’implementació: en codi o llenguatge C/C++ o en 
llenguatge màquina o ensamblador. El llenguatge C/C++ és un llenguatge d’alt nivell, relativament fàcil 
d’utilitzar i de gran difusió. A més a més, Texas Instruments disposa d’un amplia gamma de llibreries 
específica pel DSP. Però el gran problema que tenen aquests programes és que són poc eficients. El 
llenguatge ensamblador, en canvi, és d’un grau elevat de complexitat, però per contra la traducció a 
codi màquina és directe i per tant, el resultat és l'obtenció de programes molt eficients. 
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9.1.1.  La família C28xx 

Cal tenir en compte que existeix una versió millorada. Aquest DSP és més potent. La família C28 
compte amb certes millores respecte el DSP de la família C24.  

Les avantatges principals del C28 en front del C24 són: 

Augment de capacitat de memòria.  

Rangs de treball a freqüències superiors, es treballa a 110 MIPS (40 MIPS pel C24).  

Programació integra amb C/C++. No cal optimitzar parts amb llenguatge ensamblador.  

Es tenen dos mòdul d’Event Manager: EVA i EVB (un sol EVM pel C24).  

Però totes aquestes millores sobrepassen molt les prestacions que es demanen al DSP en aquest 
projecte. Amb el C24 ja se’n té prou pel que es vol aconseguir. Però cal tenir en compte que si es 
volgués introduir altres tasques, caldria pensar en quin seria el DSP òptim a utilitzar. 

9.2. Algoritmes 

L’estructura del programa es basa en els algoritmes que s’executen quan es produeixen les 
interrupcions que estan assignades a certs events. Les dues interrupcions en que es divideix el programa 
són les següents: 

La interrupció del ADC  

La interrupció del SVPWM  

Aquestes interrupcions s’executen a alta freqüència, per tant s’implementen totalment amb llenguatge 
ensamblador, per optimitzar el temps de càlcul, ja que tal i com s’ha comentat anteriorment el temps per 
realitzar és molt crític a les freqüències que es treballa (10 kHz).  

9.2.1. La rutina principal 

El programa se centra amb les dues principals interrupcions, aquestes, tal i com es veurà, porten el pes 
principal de les operacions a realitzar. Però existeix una rutina principal que es va executant mentre no 
s’activin les interrupcions. Aquesta rutina fa tasques no crítiques dins d’un bucle de caràcter infinit 
(dins d’un while). 

Aquesta rutina és l’encarregada de gestionar: 
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 Control dels paràmetres de seguretat. Quan existeix alguna variable en zona crítica s’haurà de 
realitzar el tractament corresponent. 

 Comunicació a través del bus CAN. Recepció i tractament de missatges entrants. 
Posteriorment, enviament dels missatges pertinents. El DSP està preparat per comunicar-se 
amb autòmats, PCs, etc. Així, el motor pot estar controlat a distància. Per un altre costat, el 
DSP pot enviar de manera periòdica l’estat de variables, donant informació de l’estat del 
sistema, a mode de supervisió del procés, per realitzar un control de qualitat. 

 Extracció de les variables pel port sèrie SPI cap al DAC extern. Això serveix per depurar el 
programa, per tal de veure l’evolució de qualsevol variable de programa en temps real 
mitjançant el suport d’un oscil·loscopi. És important quan s’està treballant a alta freqüència, ja 
que és impossible de veure l’evolució a través del monitoreig que inclou el mateix programa. 

  Control d’activació del motor. Fins que no s’activa una variable booleana, el funcionament del 
motor no serà actiu o apte per aplicar-li un control.  

9.2.2. Perifèric Event Manager 

L’estructura de l’event manager ja s’ha explicat en el capítol anterior. Sols es comentarà els paràmetres 
més significatius per la seva utilització en el control.  

L’EVM té dos timers interns independents, aquests s’utilitzen per activar de manera separada els 
senyals PWM i activació de la conversió de l’ADC i, per altre, l’excitació del resolver. L’activació de 
l’ADC es farà en el period del senyal generat i es farà a una freqüència configurada anteriorment de 10 
kHz. La generació del senyal PWM es farà amb la utilització dels tres compares (nivell de commutació) 
del timer 1.  

No s’utilitzarà cap interrupció de l’EVM ja que és més profitós utilitzar la interrupció de l’ADC. 
L’explicació és molt senzilla, si s’utilitza aquesta segona interrupció s’assegura que el valor de les 
variables utilitzada dins de l’ADC (variables de control) seran les lectures reals de l'instant (t) 
immediatament anterior, per obtenir els canvis necessaris per actuar en l’instant següent (t+1). 

9.2.3. Perifèric i Interrupció de l’ADC 

Cal separar el concepte de l’ADC com a perifèric i com a interrupció. L’estructura de l’ADC queda 
explicada en el capítol 8. Com a paràmetres claus de configuració, cal comentar que s’utilitzaran els 
canals de conversió en cascada (s’obtenen així una possibilitat de tenir 16 canals a convertir). S’han 
d’indicar les variables i el nombre de conversions que han de tenir lloc en cada senyal de SOC (Start of 
conversion) manat pel period de l’EVM.  
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Aquest és el perifèric on s’ha de configurar la freqüència de commutació i els valors PWM. També 
s’inclourà la configuració inicial de l’estat dels IGBTs mitjançant activació que asseguri tenir-los en 
obert. Per altra banda, s’han de tenir en compte els temps morts que s’han d’implementar per tal de no 
generar curtcircuits a les branques de l’ondulador. S’han implementat uns temps morts equivalents a 
2,5 μs. Finalment, s’activarà la sortida dels compares amb el registre FCOMPOE.  

La interrupció de l’ADC és una rutina fora del programa principal, tal i com s’ha comentat 
anteriorment. L’ADC_INT engloba tota la part estrictament del resolver. Aquesta interrupció saltarà 
cada vegada que les conversions s’hagin acabat, tal com s’ha comentat anteriorment. 

Dins de la rutina es tractaran els valors de sinus i cosinus provinents del resolver, mitjançant un filtre 
[22], comentat en el capítol 6. S’obtenen així els nous valors de velocitat i posició del motor. Es 
carreguen els nous valors dels senyals digitals provinents de les noves conversions. 

Una cosa important a tenir en compte és el concepte del vector d’interrupció. Cal estar alerta que la 
interrupció de l’ADC s’activa pel INT1 d’aquest vector. La interrupció del PDPINTA (interrupció 
prioritària i que posa el DSP en estat de parada d’emergència) també s’activa per aquest mateix INT1. 
Abans d’anar directament a la rutina de l’ADC caldrà comprovar que la interrupció que es generi, 
vingui del canal adequat. Quan es tenen totes les variables tractades, salta una altra interrupció: 
SVPWM_INT. 

9.2.4. Gestió SVPWM 

La interrupció SVPWM_INT és crítica en temps i per tant s’escriurà en llenguatge ensamblador. 
Aquesta és la que s’encarrega de calcular el nou vector tensió que s’ha de generar en borns del motor en 
funció de la consigna donada. Aquest vector vindrà donat pel càlcul dels nivells de compares 
(commutació dels IGBTs) que s’han d’introduir en l’ondulador. La implementació d’aquest bloc és la 
sintetització de les equacions vistes en el capítol 6 en llenguatge ensamblador.  

Dins d’aquesta rutina es genera el bucle de control, posició, velocitat o parell (intensitat). Per tant, tal i 
com es mostra en el gràfic Fig.  6.20., es necessiten les lectures de corrent de les fases del motor i la 
posició i velocitat del motor. Cada una de les variables seran tractades per poder ser utilitzades a 
posteriori en el bucle corresponent. Les lectures d’aquestes variables són necessàries per realitzar la 
realimentació del control, tancament del bucle. 

Una vegada obtingudes les variables que tanquen el llaç de control corresponent, lectures reals 
provinents de l’instant t, es passa a comparar-les amb el seu valor desitjat, obtenint l’error per calcular 
les noves variables de l’instant t+1. L’error es tractarà amb un mòdul proporcional i integrador, un PID. 

Dins d’aquesta interrupció també s’implementaran els blocs de transformada i antitransformada de 
Park, ja que són blocs que faciliten la manipulació del sistema de treball.  
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Finalment, s’aconsegueixen els nous valors desitjats de tensió directa i en quadratura que s’han 
d’aplicar a l’algoritme SVPWM per tal d’obtenir les ordres directes d’obertura i tancament dels 
transistors del convertidor. 

Es pot realitzar diferents tipus de control, ja sigui de posició, velocitat, parell o directament aplicar una 
tensió. La manera de tractament serà desactivar el bucle que controli la variable que es vulgui 
manipular. 

9.3. Programa complet 

Quan s’arranca el programa per primera vegada es necessita implementar una sèrie d'inicialitzacions i 
habilitacions dels perifèrics del DSP. Per tant, es seguirà l’esquema següent, el de la figura Fig.  9.1., 
s’hauran d’implementar les diferents parts necessàries. 

S’inicialitzarà seqüèncialment: el sistema o CPU, les variables a utilitzar, l’event manager, el  CAN, la 
funcionalitat dels pins del DSP, el mòdul ADC i, finalment, s’habilitarà el SPI (el port sèrie) per ser 
utilitzat per l’extracció de variables pel DAC. 

9.3.1. El SPI i el DAC 

Es configurarà el DAC la primera vegada que es carregui el programa. Se li ha de configurar la 
velocitat i la posada en marxa. Se li ha de passar una referència. Aquesta pot ser interna o externa, i 
marca el zero que llegeix el DAC, tenint una amplitud de treball del doble del valor de dita referència. 
A més a més, se li ha de passar un senyal de rellotge. Aquest li marcarà el temps de captació i de 
conversió del DAC. 

Quan es tingui registrat i, s’hagi fet la corresponent configuració del perifèric SPI, ja es podrà assignar 
la variable que es vulgui controlar. Aquest port és l’encarregat de comunicar el DSP amb el DAC. 

El SPI és un port sèrie I/O de velocitat ràpida. En aquest cas l’SPI sols s’utilitza pel DAC i per tant, per 
fer la inicialització es farà de manera específica per aquest. La inicialització dels diferents registres es 
poden consultar en el manual del DSP. 

Cal tenir en compte el Chip Select del DAC, ja que aquest és el que li dóna l'ordre al DAC a partir de 
quan ha de fer cas a la informació que corri per SPI, ja que serà la que ha de treure per pantalla. Aquest 
CS és la variable corresponent al DSP CS_DAC. Aquesta és la pota número 1 del DSP corresponent a 
la IOPDE0 (entrada/sortida E 0). Cada vegada que es vulgui transmetre, se li posarà un 0 a aquest pin 
(lògica negativa) i quan s’acabi la informació (16 bits) se li posarà un 1 i per tant, deixarà de llegir 
valors, i es quedarà esperant fins la pròxima habilitació del CS_DAC.  
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Inicialització del Sistema

Inicialització de les variables

Inicialització del SPI

Inicialització del Event Manager

Inicialització del ADC (analogic to digital 
Converter )

Inicialització del DAC (digital to analogic 
Converter )

WHILE (Bucle infinit)
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P 
r 
o
g 
r 
a
m
a

 P 
r  
i 
n
c 
i 
p
a 
l

I   
n
t 
e
r  
r 
u
c
p
i
o
n
s

PDPINT

 

Fig.  9.1. Esquema general del programa 

9.3.2. Els pins del DSP 

Per acabar amb la implementació del software cal mencionar els pins del DSP. Per tal d’activar les 
potes del DSP per les diferents tasques ha realitzar, caldrà activar la seva funcionalitat mitjançant el 
registre MCRx. Una vegada fet això caldrà configurar-les com a entrada o com a sortida a convenir al 
sistema en el registre PxDATDIR.  

S’ha de tenir en comptes les potes que es configurin com a sortides del DSP, ja que si existeix tensió es 
crearan curtcircuits i aquest es tornaria inservible. Les potes, en la seva configuració inicial, estan 
definides com a entrades, per tal d’evitar aquest tipus de problemes.  
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10. Assaig i comprovació de resultats 

Una vegada muntat el prototipus i implementat el programa de control s’han obtingut resultats extrets 
del sistema real per realitzar una avaluació del funcionament del sistema conjunt. S’han dividit els 
resultats en diferents parts interessants de mencionar.  

10.1. Conversió en l’ADC 

Tal i com s’havia comentat anteriorment, la conversió analògica-digital introdueix dos retards, un retard 
de la part analògica de la placa de control (amplificadors operacionals, filtres RC, etc.) i un altre retard 
del conversor analògic-digital del DSP. Aquest retard es pot comprovar a la gràfica següentFig.  10.1.. 
S’ha realitzat un assaig de resposta a diferents freqüències. 

En la figura es pot observar un retard equivalent a 0,78 μs. La màxima freqüència que es podria 
mostrejar correspondria a 1,28MHz. Per tant, tenint en compte el teorema de Shannon es podrà 
reconstruir senyals a una freqüència màxima de 600 kHz. Aquesta freqüència està molt per sobre dels 
requeriments que aquest projecte exigeix, que s’anirà a una freqüència màxima de 20 kHz.  

 

 

Fig.  10.1. Conversió de l’ADC. En vermell es pot observar el senyal 
d’entrada de l’ADC i en blau la lectura adquirida 
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10.2. El resolver 

Es vol corroborar el bon funcionament de la generació del senyal d’excitació del resolver implementat 
mitjançant una modulació amb un senyal PWM . 

En la figura següent Fig.  10.2. es mostra el senyal generat pel DSP de l’excitació del resolver 
(vermell). La forma d’ona de color taronja mostra el senyal de tensió, filtrat i amplificat pel hardware 
dissenyat, tal com apareix en borns del resolver (± 12 V). 

 

 

Fig.  10.2. Senyal d’excitació del resolver generat pel DSP  

 

10.3. Els temps morts 

Els interruptors emprats en l’ondulador són els IGBTs. Aquests tenen retards d’obertura i de tancament 
diferents. Aquests temps s’han de tenir en compte en la implementació del control, per tal d’evitar 
curtcircuits en el convertidor. Els valors estàndards que es prenen són de l’ordre de 2 a 3μs. Aquests 
valors introdueixen una no linealitat important en el control, ja que suposa una bona part del període de 
commutació. Per tant, cal ajustar al màxim aquest valor per evitar un sobredimensionat que disminueix 
el rendiment del convertidor.  
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En la gràfica Fig.  10.3. es pot observar els senyals PWM en borns del driver de l’integrat de potència. 
En la figura es comprova que els temps morts que s’apliquen en l’IGBT són de 2,5 μs, tal i com 
recomana el fabricant. Cal mencionar que la lògica del senyal és negativa, el nivell baix correspon a 
l’estat de funcionament del transistor (tancament). Per tant, s’ha d’evitar que els dos senyals 
(corresponent a les línies en blau i vermell) tinguin un nivell inferior (ordre de tancament de l’IGBT) en 
el mateix moment.  

 

 

Fig.  10.3. Obertura i tancament dels IGBTs d’una mateixa branca de 
l’ondulador  
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10.4. Llaç de control 

S’han realitzat diferents proves per fer l’ajust dels PID per tal d’obtenir la resposta desitjada del 
sistema. En la gràfica següent Fig.  10.4. es veu la consigna de velocitat (groc) i la resposta del sistema 
davant d’aquest canvi (vermell). Aquesta consigna de velocitat ve directament del bucle de posició. 
S’observen oscil·lacions pròpies d’un sistema de segon ordre. Es pot veure que es treballa sobre un 
bucle de corrent intern (la línia taronja correspon al parell) que evoluciona més ràpid que el de velocitat. 

 

 

Fig.  10.4. Resposta del sistema davant d’un canvi de consigna donada 
pel bucle de posició  
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11. Conclusions 

Un cop finalitzat el projecte es pot concloure que els objectius plantejats en un inici han estat assolits 
amb èxit. S’ha realitzat un sistema de control destinat a motors brushless que funciona adequadament i 
dissenyant i implementant una placa de control mixta de baix cost. Aquest sistema ha millorat les 
prestacions del control analògic, que d’un principi utilitzava el convertidor comercial, augmentant 
considerablement les prestacions dinàmiques de l’equip.  

Per aconseguir reduir el cost de la placa, s’ha implementat un complex algoritme que permet fer la 
conversió resolver-to-digital mitjançant la potència de càlcul del DSP. Fins ara aquesta conversió es 
realitzava amb un costós xip que encaria molt la placa de control. Aquesta conversió és necessària per 
fer el control de motors brushless. 

La placa de control que s’ha dissenyat i implementat és de baix cost i de gran potència. Ha demostrat 
gran robustesa durant tot el període de proves. L’adaptació de les dades provinents del convertidor, s’ha 
solventat molt satisfactòriament desprès d’haver fet les adaptacions pertinents. Aquestes dades s’han 
introduït posteriorment dins del bucle de control. S’ha pogut comprovar la capacitat de càlcul del DSP i 
del seu encert en voler-lo introduir en aquest projecte.  

El DSP ha permès executar els diferents algoritmes complexos implementats, amb un consum de temps 
baix. Aquests algoritmes han permès fer el control del convertidor per tal de generar la sintetització de 
l’ona mitjançant la modulació del SVPWM, aconseguint fer un control de parell, velocitat i posició del 
motor, amb una molt bona resposta. Han quedat paleses les millores que comporta treballar amb un 
control digital en front del treball amb un control analògic. 

Per altra banda, la placa de control s’ha construït el suficientment modular per permetre la fàcil 
transformació i adaptació pel seu ús amb altres finalitats. 

La quantitat de perifèrics que aporta el DSP el converteix en un element molt utilitzable i adaptable per 
les prestacions que se li requereixin dins de la indústria. S’ha implementat una interfície que permet a 
qualsevol persona o un PLC controlar el motor de forma remota, a través del bus de comunicacions 
CAN.  

De caire personal, aquest projecte ha aportat a l’estudiant reforçar alguns coneixements adquirits dins 
de la carrera, però la part més important és que ha adquirit i ampliat molts i nous coneixements de 
diversos camps: electrònica, electrònica de potència, electricitat, control, que han servit per dur a terme 
la realització d’aquest sistema. 
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