
 

 

 

 

 

 

 

 
Generador programable de sots de tensió per a 

l’assaig de convertidors de freqüència 
 

Memòria 
 

Autor: Jordi Motjé Terris 
Director: Antoni Sudrià Andreu 
Titulació: Enginyeria Industrial 
Data de la convocatòria: Novembre 2003 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Generador programable de sots de tensió per l’assaig de convertidors de freqüència Pàg. 1 

 

Resum 

En els darrers anys hi ha hagut un gran augment de l’ús d’equips electrònics en tots els àmbits 
de la nostra societat. A nivell industrial s’ha estes molt l’ús de convertidors de freqüència per a 
controlar motors elèctrics. 

Aquests equips són molt susceptibles al les pertorbacions de la tensió d’alimentació, en 
especial als sots de tensió. 

En aquest projecte s’ha dissenyat i  construït un generador de sots de tensió trifàsic de 230V 
per tal d’assajar el comportament dels convertidors de freqüència enfront dels sots de tensió. 
El  prototip construït pot crear sots de tensió programables en angle d’inici, profunditat de sot i 
duració de sot. 

Per tal de construir aquest generador de sots s’ha dissenyat i contruit una placa de control per 
al DSP que ha de dur a terme el control de l’equip. 
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1. Introducció i objectius 

1.1. Origen del projecte 

En els darrers anys s’ha assistit a una gran difusió dels equips electrònics en tots els àmbits de 
la nostra societat. A nivell industrial tant les màquines com els processos productius estan 
totalment controlats per equips electrònics de gran capacitat de tractament d’informació, com 
poden ser els autòmats programables industrials, ordinadors industrials i convertidors de 
freqüència. En el sector de serveis la utilització dels ordinadors personals i altres equips com 
impressores, faxs, fotocopiadores és molt estes i s’han arribat a fer imprescindibles. El mateix 
esta succeint en l’àmbit domèstic amb equips de confort, aires acondicionats, rentadores, PC, 
equips d’oci com ara DVD,... 

Tots aquests equips electrònics moderns incorporen en el seu interior un processador 
d’elevades prestacions, el seu correcte funcionament depèn de que la seva alimentació 
elèctrica sigui de qualitat. Es podria dir que la nova societat de les tecnologies de la informació 
i de les comunicació és extremament sensible a les pertorbacions elèctriques que li poden 
arribar pel seu sistema de subministrament. 

A nivell industrial  en els darrers anys s’està produint una molt ràpida i creixent utilització dels 
equips de control de velocitat del motors elèctrics, coneguts com a convertidors de freqüència. 
Aquests equips s’estan mostrant molt sensibles a les pertorbacions en la seva alimentació 
elèctrica, especialment a la pertorbació més freqüent que són els sots de tensió. Els sots de 
tensió són les disminucions transitòries del valor eficaç de la tensió nominal de la xarxa 
elèctrica provocades per les actuacions de les proteccions de la xarxa. Es pot dir que els sots 
de tensió són una pertorbació del subministre elèctric inherent al seu funcionament segur. És 
molt difícil disminuir la tassa de sots de tensió que es produeixen en una instal·lació elèctrica. 

Per poder evaluar la susceptibilitat de les diferents equips electrònics als sots de tensió és 
necessari assajar el seu comportament enfront a aquestes pertorbacions. Per aquest motiu en 
aquest projecte es proposa desenvolupar un equip generador de sots de tensió de potència 
programable, que es pugui utilitzar en el assaigs conduents a determinar la sensiblitat dels 
equips electrònics, entre ells especialment els convertidors de freqüència, i proposar possibles 
solucions d’immunització a aquestes pertorbacions. Les companyies elèctriques s’han mostrat 
interessades en poder fer aquest tipus d’assajos, per tal de disposar de dades suficients sobre el 
comportament d’aquests equips en front de sots de tensió i poder assessorar els seus client tant 



Pàg. 8  Memòria 

 

en la selecció dels equips com en la seva instal·lació i en les possibles solucions 
d’inmunització.  

 

1.2. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar i implementar un equip capaç de simular 
una xarxa trifàsica de 230V, en la qual es puguin programar sots de tensió, de manera que 
aquests siguin variables en duració, profunditat  i punt d’inici. 

Un segon objectiu consisteix a dissenyar i implementar una placa de control que serveixi per 
programar i controlar el generador de sots. 
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2. Sintetització de tensions trifàsiques 

 

2.1. Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) 

2.1.1. Introducció 

Actualment s’utilitza àmpliament els onduladors trifàsics de tensió en accionaments elèctrics 
de tensió alterna, així com en sistemes d’alimentació ininterrumpible (SAI’s), en totes 
aquestes aplicacions es fa servir alguna de les tècniques de control dels sis interruptors estàtics 
dels que disposa l’ondulador per tal de convertir eficientment la tensió contínua del bus en 
tensió alterna amb la freqüència i valor eficaç dels valors desitjats. Des de l’existència de 
l’ondulador s’han fet servir diverses tècniques per poder aconseguir aquesta conversió de 
manera més eficaç. 

El primer mètode emprat va ser el conegut PWM (Pulse Width Modulation), que en les seves 
primeres versions analògiques consistia en la comparació de  la senyal a obtenir amb una 
senyal triangular de freqüència igual a la freqüència màxima de commutació dels interruptors 
de potencia de l’ondulador. Posteriorment amb l’aparició del control digital  realitzat a traves 
de microcontroladors o DSP’s es va començar a usar la versió discreta del PWM, l’anomenat 
SPWM (Scalar PWM).  

Més recentment i amb la proliferació de diferents mètodes de control de parell  i velocitat del 
motor d’inducció, la majoria dels quals operaven amb els fasors espaials,  la versió  vectorial 
del SPWM, conegut com a SVPWM (Space Vector PWM) va adquirir una major difusió fins a 
arribar a avui en dia que és el mètode més usat per a la regulació dels onduladors de tensió.  

 

2.1.2. Ondulador trifàsic de tensió 

L’ondulador trifàsic de tensió disposa de  sis interruptors estàtics, habitualment IGBT’s amb 
els seus diodes en antiparal·lel. Aquests sis interruptors s’agrupen de dos en dos formant les 
tres branques de l’ondulador trifàsic. 
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Cada interruptor pot tenir dos estats, estat de conducció  o estat de bloqueig. Per tal d’evitar un 
curt circuit en alguna d’aquestes branques en tot moment s’ha de garantir que només un dels 
dos interruptors de la mateixa branca condueixi. També per tal de garantitzar en tot moment 
que la tensió en els punts mitjos de les branques és un valor conegut, un dels dos interruptors 
de la branca haurà d’estar conduint. Per tant sempre hi haurà que un dels dos interruptors de la 
branca ha d’estar conduint i l’altre ha d’estar bloquejant. 

Tenint en compte les restriccions anteriors es pot donar un valor binari a cada una de les tres 
branques en funció de si l’interruptor que condueix el corrent és l’interruptor superior o bé 
l’inferior. Assignarem el valor d’ 1 a la branca quan l’interruptor que estigui conduint sigui el 
superior i assignarem el valor de 0 quan l’interruptor  que estigui conduint sigui l’inferior. 

A partir d’aquí es pot trobar l’estat de l’ondulador a partir de tres valors binaris que formen el 
que s’anomena Vector de Tensió de l’Ondulador. El Vector de Tensió de l’Ondulador es de 
dimensió 3 i cada un dels seus components pot prendre només dos valors diferents, o 0 o bé 1, 
per tant l’ondulador trifàsic només té 23 vectors de tensió diferents. 

 

  V0=(0,0,0) V1=(1,0,0) V2=(1,1,0) V3=(0,1,0) 

V4=(0,1,1) V5=(0,0,1) V6=(1,0,1) V7=(1,1,1) 
Taula 2.1: Vectors de Tensió de l’Ondulador 

 

A la Taula 2.1 s’han numerat els vectors de tal manera que només canviï l’estat d’una sola 
branca d’interruptors al passar d’un vector al vector següent, d’aquesta manera es 
minimitzaran les conmutacions. L’interpretació dels vectors es realitza habitualment a partir 
de la seva transformada de Clarke (Eq 2.1). 

 

 
0

1 1 1
2 2 2

3 1 11 2 22
3 30 2 2

D

Q

a

b

c

V
V
V

v
v
v

 
    

     = − −     
         − 

 Eq 2.1 
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Si als vuit vectors de tensió de l’ondulador se’ls hi aplica la transformada de Clarke (Eq 2.1), 
s’obtenen vuit nous vectors que s’han representat a la Taula 2.2. Cal indicar que s’ha obviat la 
tensió del bus, ja que aquesta multiplicaria tots els vectors de la taula. 

 

0
30,0,

2
V

 −
=   

 
 1

2 3,0,
3 6

V
 −

=   
 

 2
1 1 3, ,

66 2
V

 
=   

 
 3

1 1 3, ,
66 2

V
 − −

=   
 

 

1
2 3,0,
3 6

V
 

= −  
 

 2
1 1 3, ,

66 2
V

 − − −
=   

 
 

3
1 1 3, ,

66 2
V

 −
=   

 
 

0
30,0,

2
V

 
=   

 
 

Taula 2.2: Vectors Tensió de l’ondulador en la transformada de Clarke on  ( )0, ,d qV V V V=  

S’estudiarà si es pot prescindir de la component homopolar. És evident veure que la 
component homopolar del corrent resultant val zero, ja  que la corrent homopolar només pot 
circular pel neutre i no es disposa d’aquest.  

Però veure que es pot prescindir de la component homopolar de les tensions és una mica més 
complexa. Cal dir que només es treballarà amb les tres fases de sortida, és a dir no es disposa 
de  neutre, per tant les tensions que es poden mesurar només son les tensions compostes. 

D’acord amb el teorema de Fortescue tal i com es pot veure en [1], tres fasors no equilibrats 
d’un sistema trifàsic es poden descomposar amb tres sistemes equilibrats de fasors. Els tres 
sistemes equilibrats de fasors amb que es pot descomposar qualsevol sistema trifàsic son: 

• Components de seqüència directa, que consisteix amb tres fasors d’igual magnitud 
desplaçats un de l’altre en 120º i que tenen la mateixa seqüència de fase que els fasors 
originals. 

• Components de seqüència inversa, que consisteix amb tres fasors iguals en magnitud 
desplaçats l’un de l’altre en 120º i que tenen una seqüència de fases oposada a la dels 
fasors originals. 

• Components de seqüència homopolar que consisteix amb tres fasors iguals en 
magnitud i amb un desplaçament de fase zero l’un de l’altre. 
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Si s’anomena V0 a la seqüència homopolar, V1 a la seqüència directa, i V2 a la seqüència 
inversa, tenint en compte que 120º1a −= , s’obté que: 

 

0 0

2 1 1

2 2 2

1 1 1
1
1

a aa

b a a

c a a

V VV
V a a V A V

a aV V V

      
      = =      
               

 Eq 2.2 

 

 

0 1 2

0 2 1 2

0 1 2 2

a a a a

b a a a

c a a a

V V V V

V V a V aV

V V aV a V

= + +

= + +

= + +

 Eq 2.3 

 

( )
( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

0 1 2 0 1 2

0 1 2 0 2 1 2 2 1 2

0 2 1 2 0 1 2 2

2 1 2 2

0 1 2 2 0 1 2

1 2 2

1 1

1 1

ab a b a a a b b b

a a a a a a a a

bc b c a a a a a a

a a

ca c a a a a a a a

a a

V V V V V V V V V

V V V V a V aV a V a V

V V V V a V aV V aV a V

a a V a a V

V V V V aV a V V V V

a V a V

= − = + + − + + =

= + + − + + = − + −

= − = + + − + + =

= − + −

= − = + + − + + =

= − + −

 Eq 2.4 

 

A l’Eq 2.4 es pot observar que a partir de tensions senzilles amb component homopolar al 
obtenir les tensions compostes el terme homopolar s’anul·la ja que és el mateix per a 
cadascuna de les tensions senzilles. 

Així doncs es pot prescindir de la component homopolar de tensió. La representació dels vuit 
vectors de la Taula 2.2 en el pla d’eixos D i Q és el conegut hexàgon de tensions. Amb dos 
vectors nuls V0 i V7 que estan representats pel centre de l’hexàgon.  

La transformada de Clarke permet passar d’un sistema amb tres variables, les tres tensions, a 
un altre sistema equivalent a on només hi ha dues variables, tensió directe i tensió de 
quadratura.  
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Si s’aplica la transformada de Clarke a un sistema de tensions trifàsiques equilibrades s’obté 
un vector de tensió que gira en el pla D i Q a una velocitat constant i igual a la pulsació de les 
tensions originals. 

 

Figura 2.1: Hexàgon de tensions 

 

La transformada de Clarke aplicada a  les variables del sistema (si es té en compte que és un 
sistema trifàsic sense neutre Eq 2.5) queda tal i com es pot veure en les Eq 2.6 i Eq 2.7. En 
aquestes equacions s’han reduït les variables necessàries per poder-les calcular, de manera que 
el control digital només necessiti llegir dos valors de tensió i dos valors de corrent. 

 
0

0
a b c

ab bc ca

i i i
v v v

+ + =
+ + =

 Eq 2.5 

 

 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )

( ) ( )

2 1 1 1 12
3 2 2 3 3
1 1
3 3
2 3 3 3 1 1
3 2 2 3 3 3

D a b c a b c a b a c

ab ac ab ca

Q b c b c bc ab ca

v v v v v v v v v v v

v v v v

v v v v v v v v

 = − − = − − = − + − = 
 

= + = −

  −
= − = − = = +  

 

 Eq 2.6 
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( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

2 1 1 2 1 2 1
3 2 2 3 2 3 2
2 3
3 2

2 3 1 1 2
3 2 3 3

D a b c a b c a a

a a

Q b c b b a b a

i i i i i i i i i

i i

i i i i i i i i

     = − − = − + = − − =     
     
 = = 
 
 

= − = − − − = +  
 

 Eq 2.7 

Com ja s’ha comentat anteriorment si el sistema és equilibrat el vector resultat és d’amplitud 
constant i gira en el pla d’eixos D i Q a velocitat constant i igual a la freqüència del sistema 
inicial. Per tan es poden crear uns eixos que girin a la freqüència del sistema inicial. En aquest 
nou sistema de referència si el sistema es equilibrat el vector resultat serà un vector constant.  

Aquest raonament és el que dona lloc a la transformada de Park (Eq 2.8), que aplicat a les 
tensions i corrents dona llòc a l’Eq 2.9 i Eq 2.10. 

 
0 01 0 0

0 cos sin
0 sin cos

D d

qQ

x x
x x

xx
θ θ
θ θ

    
    =    

    −   

 Eq 2.8 

 
cos sin

sin cos
d D Q

q D Q

v v v

v v v

θ θ

θ θ

= +

= − +
 Eq 2.9 

 
cos sin

sin cos
d D Q

q D Q

i i i

i i i

θ θ

θ θ

= +

= − +
 Eq 2.10 

El principal avantatge d’aplicar la transformada de Park a les variables del sistema, és que en 
el cas funcionar amb una càrrega equilibrada les variables de Park seran com ja s’havia 
comentat valors constants, això permetrà que el controlador PID tingui menys dificultats per 
seguir la consigna estàtica.  
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Figura 2.2: Representació dels eixos D,Q i els eixos d,q 

La modulació SVPWM consisteix en sintetitzar el vector tensió que es desitja aplicar en borns 
de la càrrega , expressat en els eixos D i Q, utilitzant directament els únics vuit vectors que es 
poden sintetizar en l’ondulador. 

Si el que es desitja és sintetitzar una terna de tensions trifàsiques que siguin reprensentades en 
eixos D i Q pel vector V*, (veure representació en la Figura 2.2) s’haurà d’aplicar durant un 
temps determinat el vector V1 i durant un altre  temps el vector V2. De  manera que es 
compleixi l’Eq 2.11 amb la restricció de l’Eq 2.12, essent el valor mig dels dos vectors aplicats 
igual al valor de la tensió que es vol obtenir. 

 * ·2 i i
T t= ∑V V  Eq 2.11 

 2 i
T t= ∑  Eq 2.12 

 es el vector  aplicable per l'ondulador durant el temps 
 es el periode de conmutacio
i i

on
i t

T
V  

Entre totes les possibilitats que ofereix la definició anterior l’estratègia més usada, és la que 
utilitza dos vectors adjacents al vector de tensió a sintetitzar junt als dos vectors nuls, que 
s’afegeixen per tal d’arribar a què es compleixi l’Eq 2.12. Aquesta estrategia és la que 
minimitza les commutacions i redueix al màxim la distorsió harmònica. 
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La minimització de les commutacions dels interruptors ve donada pel fet que al passar d’un 
vector de tensió al seu vector adjacent només hi ha una commutació d’una branca de  
l’ondulador.  

En l’estratègia de minimitzar les commutacions l’aplicació de un dels dos vectors nuls serà 
funció del vector que s’ha aplicat anteriorment. És a dir, després d’aplicar el vector V2 per tal 
de tenir el mínim nombre de commutacions s’haurà d’aplicar el vector V7. Mentre que abans 
d’aplicar el vector V1  s’aplicarà el vector nul V0. 

Si s’aplica  l’Eq 2.11 per el cas de l’exemple, es tindrà l’Eq 2.13 

 
*

0 1 2 70 1 2 7

0 1 2 7

· · · ·2

2

T t t t t

T t t t t

= + + +

= + + +

V V V V V
 Eq 2.13 

El resultat d’aplicar aquesta estrategia de minimitzar les communtacions es pot veure a la 
Figura 2.3, en la qual hi ha representat l’estat de cadascuna de les branques en cada instant del 
període de commutació. 

 
Figura 2.3: Exemple de sintetització d’un vector 

 

2.1.3. Implementació en un DSP 

La implementació de l’SVPWM no es pot realitzar de manera directa  a partir de les equacions 
Eq 2.13 en un DSP, Per fer-ho s’han de descompondre les variables de l’equació en les seves 
components en els eixos D i Q tal i com es pot veure en l’Eq 2.14. 
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1 2 1

1 2 2

1 2 0 7

0 7

2

2

d d d

q qq

V V V tT
V VV t

T t t t t

t t

    
=    

   

= + + +

=

 Eq 2.14 

 

 

2 2
1

1 2 2 1

1 1
2

1 2 2 1

0 7 1 2

2

2

2

q d d q

d q d q

d q q d

d q d q

V V V V T
t

V V V V

V V V V T
t

V V V V

Tt t t t

−
=

−

−
=

−

+ = − −

 Eq 2.15 

Per la seva posterior aplicació en un microprocessador les equacions, Eq 2.15,  s’han de 
desenvolupar més fins a arribar a unes expressions més senzilles de calcular per un DSP. Si es 
segueix desenvolupant es pot a arribar a obtenir l’Eq 2.16, que només requereix de dues 
multiplicacions i una suma. 

 

2 2
1

1 2 2 1 1 2 2 1

1 1
2

1 2 2 1 1 2 2 1

2 2

2 2

q d
d d

d q d q d q d q

d q
d d

d q d q d q d q

T TV V
t V V

V V V V V V V V

T TV V
t V V

V V V V V V V V

= −
− −

= −
− −

 Eq 2.16 

 

Es poden agrupar els termes variables i els termes constants i l’expressió queda tal i  com es 
pot veure en l’Eq 2.17. D’aquesta manera els valors constants poden estar tabulats depenent de 
la regió de treball. Aquests valors tabulats es poden veure a la Taula 2.3 

 

 
1 11 12

2 21 22

· · · ·2 2
· · · ·2 2

d q

q d

T Tt K V K V

T Tt K V K V

= −

= −
 Eq 2.17 
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Regió
 

11K
 

12K
 

21K  22K  Regió 11K
 

12K
 

21K  22K  

1 3
2

 
1
2

 2  0 4 3
2

−  
1
2

−  2−  0 

2 3
2

 
1
2

−  1
2

 3
2

 
5 3

2
−  

1
2

 1
2

−  3
2

−  

3 0 2−  1
2

−  3
2

 
6 0 2  1

2
 3

2
−  

Taula 2.3: Valors de les constants de l’Eq 2.17 en funció de la regió 

 

Per tal de poder implementar l’SVPWM s’ha de calcular la regió on es troba el vector que es 
vol aplicar.Aquest càlcul senzill de resoldre matemàticament és molt complex de fer en un 
DSP, ja que la funció arctg no es pot implementar de manera directa. El mateix passa amb la 
divisió entre dos números. S’ha decidit optar per un mètode una mica més complex en 
aparença, però molt més senzill de calcular per un DSP. 

A partir del signe de les components directes i de quadratura, i sabent que les rectes que 
divideixen les regions formen un angle de 60º, es pot trobar una relació(Eq 2.18) que amb 
l’ajuda dels signes permetrà decidir a quina regió es troba el vector 

 
( )

arctan

tan 60º · 3· 3· 0

sq

sd

sq sd sd sd sd

V
V

V V V V V

ρ  =  
 

= = ⇒ − =

 Eq 2.18 
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Els càlculs per realitzar aquesta comprovació són molt més senzills, ja que n’hi ha prou amb 
un senzill càlcul i mirar el signe de tres dades. La taula que servirà per decidir la regió és la 
següent: 

 

 1 2 3 4 5 6 

( )sdsigne V  +  - -  + 

( )sqsigne V  + + + - - - 

( )3 sd sqsigne V V−  + - + + - + 

Taula 2.4: Signes segons la regió 

 

 

 

2.1.4. Limit en l’SVPWM 

 

 

Figura 2.4 
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A l’SVPWM no es pot aplicar qualsevol vector de l’hexàgon de tensions, sinó que està limitat 
pel cercle interior a l’hexàgon de tensions. A la Figura 2.4 es pot observar que el mòdul del 
vector màxim que es pot aplicar és el radi de la circumferència interior. A partir de 
trigonometria es pot trobar el radi interior d’aquesta circumferència tal i com s’ha fet a 
l’Eq 2.19. 

 

 3·cos
6 2int ext extr r rπ = = 

 
 Eq 2.19 

 

El valor màxim que es pot arribar és aquell en què el tot el període de commutació s’està 
aplicant un sol vector. Així doncs el valor màxim s’obte quan t1 es mig període. 

Aquest però és el limit del mòdul, i com que en el control es treballa enlloc de en mòdul en 
vectors en components directes i de quadratura s’hauran de limitar cada una d’elles.  

Hi ha moltes maneres de limitar el control però s’ha optat per limitar cada component al 
mateix valor, de tal  manera que si les dues components es troben al màxim valor permès el 
mòdul del vector resultant sigui el valor límit establert anteriorment.  

Aquest mètode presenta la problemàtica que la majoria de vegades s’estarà limitant molt per 
sota del mòdul màxim, ja que quan una component estigui prop del valor límit és molt 
probable que l’altre component, tingui un valor molt baix. Però aquest mètode té l’avantatge 
que el temps de càlcul usat per a establir aquest límit és molt baix, i d’altra manera els càlculs 
per poder limitar de manera més eficient són molt més complexes per a un microprocessador 
en coma fixa. 

 

El límit en Q(15) és el número 16350, aquest límit vector s’aplica en referència d i q. 
L’SVPWM necessita que la consigna sigui en coordenades D i Q, però com que la matriu de 
transformació de Park té mòdul unitari, el mòdul del vector en coordenades D i Q serà el 
mateix. 



Generador programable de sots de tensió per l’assaig de convertidors de freqüència Pàg. 21 

 

2.2. Modelització del sistema 

Per tal de controlar amb precisió la tensió del sistema és necessari fer un control de la tensió 
en llaç tancat. 

Per tal de tenir un bon control en llaç tancat es farà un model del sistema a controlar. 

 
Figura 2.5: Esquema de l’ondulador 

 

A partir de la representació d’un ondulador com el que es pot veure a Figura 2.5 es poden 
trobar les equacions que el modelitzen. En aquestes equacions les variables són vectors en 
referència a,b,c. 

 

[ ]

( )

· ·

·

L L c

c C

L C P

dV V I L I V
dt

d V C I
dt
I I I

= + +

=

= +

 Eq 2.20 

Si es desenvolupen les equacions de l’Eq 2.20 es poden obtenir les equacions Eq 2.21 
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

1 0 0

10 0

10 0
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c Lc Lc Cc
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Cb Cb

Cc Cc
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L

V R I L I V
dV R I L I V
dt

V R I L I V

CV I
d V ICdt

V I
C

I
I

          
          = + +          

                    
 

    
    =            

 

Ca Ra

b Cb Rb

Lc Cc Rc

I I
I I

I I I

     
     = +     
     
     

 Eq 2.21 

Les equacions Eq 2.21 es poden agrupar fins a arribar a l’Eq 2.22 

 

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

1 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0

10 0 0 0 0

1 0 0

10 0

10 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

La La

Lb Lb

Lc Lc

Ca Ca

Cb Cb

Cc Cc

R
L L

I IR
L LI I

RI Id L L
V Vdt

C
V V

CV V

C

L

L

L

 
 

    
    
    
    = − +    −    
    −       
    − 

 
 
 
 
 
 

+  
 
 
 

 

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 0 0

10 0

10 0

a Ra

b Rb

c Rc

V I
V I

C
V I

C

C

 
 
 
    
    −     

        
 
   
   Eq 2.22 

 

L’Eq 2.22 és l’equació del sistema expressada en referència ‘abc’. És una equació 
pràcticament intractable ja que es tracta  d’un sistema de sis equacions diferencials.  

Per intentar simplificar el sistema d’equacions s’aplicarà la transformació de Park, resultat de 
multiplicar l’Eq 2.22 per la matriu Park, Eq 2.23. 
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1 1 1
2 2 2

2 2 2cos cos cos
3 3 3

2 2sin sin sin
3 3

P π πϕ ϕ ϕ

π πϕ ϕ ϕ

 
 
 
    = − +    

    
    − − − − +         

 Eq 2.23 

 

El sistema de l’Eq 2.22, és un sistema del tipus mostrat en l’Eq 2.24. Així doncs per tal 
d’aplicar la matriu de Park es farà tal i com es pot veure en l’Eq 2.25, sent P la matriu de park i 
P-1 la seva inversa. 

 · · ·d I A I B V C Fdt
  = + +   Eq 2.24 

 
( )

( )

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

· · · · · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · · ·

p p p p p

p p p p

p p p

d P P I A P P I B P P V C P P Fdt
d dP I P I A P I B P V C P Fdt dt
d dI P A P P I P B P V P C P Fdt dt
d dI P A P P P I P B P V P C Pdt dt

− − − −

− − − − −

− − − −

− − −

  = + + 
   + = + +   

   = − + +   

   = − + +   
1· pF−

 Eq 2.25 

Així doncs després d’aplicar la matriu de Park i simplificar les equacions que tenen 
component homopolar queda l’Eq 2.26. Es poden simplificar les components homopolars  ja 
que tal i com s’ha vist en el capítol anterior al tenir una càrrega trifàsica i sense neutre es pot 
assegurar que el corrent homopolar serà igual a zero. A més,  el component homopolar de les 
tensions s’anul·la al mesurar tensions compostes. 

 

1 0 0 01 0 0
1 0 00 010

1 01 00 0 0 0
0 101 0 00 0

s
Ld Ld Hd

sLq Lq Hq

Cd Cd Fds

Cq Cq Fq
s

R wL LI I VL
RwI I Vd L L L

V V Idt CwC
V V I

CwC

− −               − −      −          = + −                                     −    




 Eq 2.26 
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En l’Eq 2.26 es pot comprovar que per tal d’augmentar el corrent directe (Id), s’ha 
d’augmentar la tensió directe. El mateix passa amb la component inversa. Es pot observar que 
al augmentar el corrent directe també s’està actuant sobre el corrent de quadratura, s’ha optat 
per no intentar desacoblar les variables ja es pot considerar com una pertorbació, així com 
passa amb les tensions en borns del condensador.  

2.3. Controlador PID 

Per tal de controlar el sistema es proposa fer un control en doble llaç, un llaç de tensió i un de 
corrent. És a dir, a partir de la consigna de tensió que es desitja aplicar i la lectura de tensió 
que s’obtingui s’aplicarà un llaç de tensió que donarà una consigna de corrent. Aquesta 
consigna de corrent amb la realimentació de la lectura de corrent ens donarà al consigna de 
tensió a aplicar a l’SVPWM.  

 

Per tal de facilitar el treball del controlador s’aplicarà la transformació de Park a les consignes, 
de manera que si es vol aplicar una tensió igual a les tres fases la consigna aquesta serà un 
valor constant. L’esquema de control es pot veure a la Figura 2.6 

 

 
Figura 2.6: Esquema de control 

 

Aquest esquema de control presenta un inconvenient quan la càrrega del sistema és una 
càrrega no lineal, com ara podria ser un convertidor de freqüència.  

Les càrregues no lineals consumeixen corrents d’ordre superior al corrent fonamental. Per 
exemple en els convertidors de freqüència només circula corrent pels diodes del rectificador 
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quan la tensió de bus és inferior a la tensió de la xarxa, aquest fenòmen només passa en els 
moments en que la tensió es propera al seu valor màxim. 

Segons el teorema de Fourier una senyal períodica es pot descomposar com una suma de 
senyals amb senyal fonamental i la suma de tots els seus senyals harmònics. A l’Eq 2.27 es 
troba el cas partícular de la descomposició de la tensió.  

 

( )

( )
( )

( )

( )
( )

1

cos · · cos · ·

2 2cos · · cos · ·3 3
2 2cos · · cos · ·3 3

i k
r

s k k i k
k

t
i k

w k t w t kv
v V w t k V w t k
v

w t k w t k

ϕ

π π ϕ

π π ϕ

∞
+ −

=

    
+               = − + + +                       + − +           

∑  Eq 2.27 

 

El consum harmònic de  corrent està format per els harmònics imparells, sense tenir em 
compte els harmònics múltiples del tercer, ja que no hi ha neutre i per tan no hi pot haver-hi 
consum homopolar, així doncs els harmònics més importants són el 5è, 7è, 13è, 11è, 17è, 
19è,....  

Aquests harmònics s’hauran d’eliminar mitjançant el control de llaç tancat per els de baixa 
freqüència, i amb l’ajuda d’un filtre LC s’eliminaran els de més alta freqüència.  

Degut a que el bucle de tensió és un bucle molt més lent que el de corrent, ja que les seves 
inèrcies són molt més grans que les de corrent, li costarà seguir un error a on hi hagi 
components d’altes freqüències (600Hz). Per  tal de solventar aquesta problemàtica es proposa 
realitzar diferents controladors PID, un per a cada freqüència que es vulgui eliminar, creant 
una referència estàtica per a cadascuna d’aquestes freqüències.  

En quant al controlador de corrent, com que és un controlador molt més ràpid es pot 
sintonitzar de manera que sigui capaç de seguir consignes de freqüències més elevades. Com 
ara les freqüències de que puguin donar els PID del setè i el cinquè harmònic passades una 
altra vegada a referència estacionaria de la component fonamental. 
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Així doncs el control proposat és com el que es pot veure a la figura següent: 

 
Figura 2.7: Esquema de control amb injecció de corrents harmònics 

 

2.4. Implementació del control en el DSP 

El control comença primerament amb l’adquisició de les variables d’interès. Tal i com ja 
s’havia vist en el capítol anterior les variables analògiques necessàries per portar a terme el 
control son dues corrents de fase, és a dir les corrents que circulen per les bobines, i dues 
tensions compostes. A partir dels dos corrents de fase i com que no tenim neutre es pot trobar 
el tercer corrent. En el cas de les tensions passa el mateix, a  partir de dues tensions compostes 
es pot trobar la tercera tensió. 

 
0

0
a b c

ab bc ca

i i i
v v v

+ + =
+ + =

 Eq 2.28 

Els senyals analògics s’han de convertir en senyals digitals perquè el DSP els pugui interpretar 
adequadament, d’això se’n encarrega el conversor Analogic a Digital que hi ha en el mateix 
DSP.  L’esquema del bucle de control és pot veure en la Figura 2.7 
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El primer que es fa a dins del bucle de control és generar un angle que ens servirà de 
referència, aquest angle té una freqüència de 50 Hz, que es podria variar si es volgués generar 
una tensió amb una freqüència diferent.  

Ja que en el temps disposat per fer els càlculs en el DSP és limitat, i el cosinus de l’angle i el 
sinus es faran servir diverses vegades en cada cicle, per fer les transformades, no te sentit 
calcular-lo cada vegada que s’utilitzi, sinó que el que es farà es disposar de dues variables a on 
al principi del cicle es calcularà el valor de sinus i del cosinus i s’emmagatzemaran per ser 
utilitzat en tots els càlculs que els necessitin. 

Com s’ha vist en l’esquema de control (Figura 2.7) com que les consignes de tensió estan 
donades en components directes i inverses i amb un sistema de coordenades que gira a la 
velocitat de 50Hz, s’haurà de convertir les senyals adquirides a aquest sistema de referència, 
per fer-ho caldrà primerament fer la transformada de Clarke (Eq 2.6 i Eq 2.7). 

Posteriorment s’aplicarà la transformada de Park, Eq 2.9 i Eq 2.10, de manera que les 
variables adquirides pel conversor analògic digital estiguin ara en referència d,q. En aquest 
punt tan les consignes com les variables analògiques adquirides estan en la mateixa referència 
per tant ja es podrà calcular l’error de consigna que hi ha en cada instant i intentar corregir-lo 
amb un controlador PID. 

En la implementació del PID incremental és necessari emmagatzemar en la memòria del DSP 
els errors de fins a dos instants anteriors a l’instant actual, ja que la constant integradora del 
PID necessita l’error en l’estat anterior, mentre que  la constant derivativa necessita també 
l’error fins a dos instants anteriors. Tot i que en un principi no es farà servir la part derivativa 
en el moment d’implementar la rutina del PID s’ha decidit incorporar-la, ja que no consumeix 
gaire temps més de càlcul i està llesta per si fos necessari fer-la servir.  

S’aplicarà l’estructura de control vista en la Figura 2.7, tenint en compte que és necessàri 
aplicar un PID per a cada variable a controlar, així doncs farà falta un controlador PID per la 
variable d, i un altre per la variable q. No obstant per simplificar-ne el control en un principi 
s’ajustaran els dos per igual, ja que es pot considerar que les dues tenen el mateix grau 
d’afectació sobre el sistema. Tot i que és una funció poc complexa s’ha d’optimitzar al màxim 
el seu disseny, ja que es repetirà moltes vegades dins el mateix cicle de control. 

Les sortides del PID de tensió, que donen una consigna de corrent,  no es limitaran, ja que 
segons la normativa dels generadors de sots tal i com es pot veure en l’annex E d’aquest 
projecte,  un generador de sots ha de poder donar tot el corrent que demani la càrrega. De totes 
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maneres s’ha posat una limitació que no hauria de funcionar en condicions normals, per no 
destruir el generador de sots i els convertidors sense protecció de sobrecorrent 

El PID de corrent dona una consigna de tensió a aplicar que haurà d’estar limitada tal i com 
s’ha vist en l’apartat 2.1.4 d’aquest projecte, ja que l’SVPWM està obligat a treballar només a 
l’interior de l’hexàgon de tensions. 

En quant a l’aplicació de l’SVPWM es faran servir les equacions que s’han trobat en el capítol 
2.1.3 d’aquest projecte. Aquesta funció és la més complexa, però per evitar que sigui molt 
feixuga de calcular s’ha decidit implementar-la en llenguatge ensamblador.  
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3. Simulació 

3.1. Descripció del sistema 

 

La simulació és una eina fonamental pel disseny de qualsevol control, ja  que permetrà 
comprovar la viabilitat del control abans de la construcció del prototip. També servirà per a 
dimensionar alguns components en funció dels resultats obtinguts en les simulacions, i 
comprovar la robustesa del control enfront de les variacions dels paràmetres del sistema. 

L’objectiu de la simulació és el de comprovar el funcionament  de l’estructura de control i 
comprovar que funciona el control realimentat tal i com es desitja. A més de donar una 
primera aproximació de les constants del PID, tot i que els ajustos finals s’hauran de fer sobre 
el prototip. 

Cal recordar que malgrat que els programes de simulació usen models dels components que 
formen el prototip, aquests models mai s’ajusten del tot a la realitat, i per tan la única manera 
de comprovar si el control funciona és construir un prototip que permeti assajar el sistema amb 
components reals. 

3.2. Matlab 

Per tal de fer les simulacions s’ha emprat el programa Matlab Simulink, de l’empresa The 
MathWorks Inc. Aquest programa consta de varis mòduls diferents segons el tipus d’aplicació 
que es desitja emprar, hi ha un mòdul específic que permet simular potencia elèctrica, el 
PowerSim Toolbox, que és el que hem emprat per modelitzar la part de potència, mentre que 
la part de control s’ha realitzat directament amb Simulink. El gran avantatge que té aquest 
programa és que pot integrar la simulació de la part de potencia i la part de control i fer-les 
interactuar mútuament. La programació del control pot ser molt complexa amb comparació a 
altres programes de simulació, això permetrà tenir uns resultats molt més acurats i precisos. 
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3.3. Modelització del generador de sots 

La simulació del sistema la podem dividir en les següents parts: 

 Etapa de rectificació de la xarxa i el bus de contínua 

 Etapa d’ondulació i filtrat de la sortida 

 Etapa de control 

 Càrrega del generador de sots 

 Generació de sots 

Es pot veure el model final del generador de sots en la Figura 3.1, en la qual es poden 
diferenciar les diferents parts comentades anteriorment. 

 
Figura 3.1: Esquema principal del model del generador de sots 

 

3.3.1. Etapa de rectificació de la xarxa i el bus de contínua 

La xarxa és una línia trifàsica de 230V i 50Hz, que amb un autotransformador permetrà elevar 
un 20% la tensió d’entrada per tant es podrà tenir una tensió a l’entrada de 480V de pic. 
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Aquesta tensió es rectificarà mitjançant un pont rectificador i s’estabilitzarà en un banc de 
condensadors que formaran el bus de contínua. 

Per tal de fer la simulació, s’ha obviat tota la part de la xarxa de tensió trifàsica i la 
rectificació, i es partirà d’una alimentació de tensió contínua que simularà la tensió de bus. 
Aquesta tensió es suposarà perfectament contínua i sense rissat tot i que no sigui del tot 
correcte ja que la tensió de bus tindrà un petit rissat, però es considerarà que no influeix. 

Així doncs es suposarà per la simulació que  l’ondulador està alimentat per una font de tensió 
contínua de valor eficaç el valor de pic de la tensió de xarxa trifàsica elevada amb un 20% per 
l’autotransformador. És a dir 480V de tensió contínua. 

 

3.3.2. Etapa d’ondulació i filtrat de la sortida 

L’ondulador està format per sis IGBTs que s’aparellen de dos en dos i formen les tres 
branques de l’ondulador. Es pot trobar més infromació sobre les característiques dels IGBTs 
en l’Annex A.  Cada IGBT ja porta el seu diode en antiparal·lel. En el  punt mig de la parella 
d’IGBTs es situarà la sortida de cada fase. Aquesta sortida genera una tensió plena 
d’harmònics d’altes freqüències degut a que és una tensió generada per commutacions de 
interruptors a 20kHz. Es pot veure l’esquema emprat per l’ondulador en la Figura 3.2, mentre 
que cada bloc de IGBT està format per l’igbt que es pot veure a la Figura 3.3. 

 
Figura 3.2: Bloc Ondulador 
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Figura 3.3: Bloc IGBT 

Les altes freqüències són filtrades per un circuit LC. Els valors del circuit LC s’escolliran amb 
l’ajuda de les simulacions i entre els diferents valors de les bobines i condensadors disponibles 
en el laboratori. Els components que es fan servir en aquesta etapa pertanyen al PowerSim 
Toolbox. Es pot veure el detall del filtre juntament amb la càrrega en la Figura 3.4 

 
Figura 3.4: Bloc Filtre 

 

3.3.3. Etapa de control 

La etapa de control és l’etapa més complexa. Permetrà comprovar si el control escollit es vàlid 
per l’aplicació, així com també ens ajudarà a escollir altres paràmetres, com ara els valors 
inicials de les constants del PID, la freqüència de commutació dels IGBTs. En aquesta etapa 
s’apliquen les equacions trobades en el capítol anterior d’aquest projecte al igual que el 
mètode de control  

Aquesta etapa està realitzada casi en la seva totalitat per blocs de control del Simulink.  

S’implementarà l’esquema de control vist en l’apartat 2.4. Amb l’ajuda dels elements de 
mesura de la PowerSim Toolbox es llegiran els valors de la tensió i corrent. Aquests es 
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passaran a traves d’un guany que simularà el guany de les sondes de tensió i corrent, de 
manera que els senyals de lectura estiguin en tan per un, que és tal i com es treballa en el DSP.  

Els senyals analògics s’hauran de convertir a senyals digitals, ja que el microprocessador 
treballa en temps discret, per tal de simular-ho adequadament s’ha incorporat a les lectures 
analògiques un mostrejador d’ordre zero amb la mateixa freqüència de mostreig que es farà 
servir en el conversor A/D del DSP, de manera que els valors es mantindran iguals durant tot 
el període de mostreig. 

S’ aplicaran les transformades de Clarke i Park a les tensions i el corrent de manera que 
estiguin en component directe i inversa i amb referència de sincronisme, de la mateixa manera 
que estan les variables de consigna. 

Seguidament s’implementa el controlador PID explicat en l’apartat 2.3, tal i com es pot veure 
a la Figura 3.1. 

Es pot veure el bloc del PID de tensió que és el més complexe ja que porta un PID per a cada 
harmònic que es desitja suprimir en la Figura 3.5. Cal recordar que les senyals que es poden 
veure en el Simulink són vectors bidimensionals en els quals hi ha la variable d i q. 

 
Figura 3.5: Bloc PID Tensió, es pot veure els PID de cadascun dels harmònics 

La part mes complexa de la simulació és generar les ordres de dispar dels IGBTs, a partir de 
un valor de tensió en referència D,Q.  

L’SVPWM és un model complexe de simular amb el Simulink ja que cada cop s’ha de 
seleccionar la regió de treball i  aplicar uns vectors diferents dependentment  de la zona de 
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treball. S’ha optat per utilitzar una funció en Matlab que sigui cridada des de l’entorn de 
Simulink, la qual a partir de les entrades de Vd i Vq calcularà les ordres de dispar dels IGBT’s.  

Aquest bloc és anomenat SVPWM en la Figura 3.1. Interiorment és tal i com es pot observar 
en la Figura 3.6, a on la S-functions és la funció de Matlab executada desde Simulink. 

Aquest programa escrit en Matlab resol les equacions trobades en el capítols anterior, Eq 2.17, 
i troba el temps que s’ha d’aplicar cadascun dels vectors depenent de la zona de treball. 
Posteriorment calcula en quin moment de la rampa es troba el sistema i dona les ordres de 
dispar de cada branca. 

 
Figura 3.6: Bloc SVPWM 

3.3.4. Càrrega del generador de sots 

Per tal de verificar el bon funcionament del control dissenyat es faran simulacions amb 
càrregues lineals i sobretot amb càrregues no lineals, ja que l’objectiu d’aquest projecte és 
dissenyar un generador de sots per tal d’assajar convertidors de freqüència. 

Per tal de fer les simulacions la càrrega lineal es simularà com a una resistència connectada en 
estrella als les sortides de tensió del filtre. 

Els convertidors de freqüència es simularan com a  càrregues no lineals, ja que el seu principi 
de funcionament es basa en un bus de contínua alimentat a traves d’un rectificador de pont 
sencer que només consumeix corrent quan la tensió d’alimentació és més gran que la tensió 
del bus. 

La càrrega no lineal està formada per un rectificador de diodes trifàsic de pont sencer que 
alimentarà una càrrega lineal amb un condensador d’estabilització. La càrrega no lineal és la 
que causarà majors problemes de control. Es poden veure els detalls de la càrrega en la Figura 
3.4, en la qual es pot observar la càrrega lineal i la càrrega no lineal.  
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3.3.5. Generació dels sots de tensió 

Tal i com s’ha commentat en l’annex E d’aquest projecte per assajar com es comporten els 
convertidors de freqüència en front a sots de tensió s’ha de poder sintetitzar sots de tipus A i 
tipus D, es pot trobar més informació en [6]. 

Per tal de generar els sots de tensió en el model simulat el que es fa és actuar sobre el valor de 
la consigna, per exemple en cas de tenir un sot trifàsic (tipus A) el que es fa és multiplicar el 
valor de la consigna per una constant més petita que la unitat.  

Si el que es vol és generar un sot a dues fases  (tipus D) el que s’ha de fer és afegir una altra 
sistema de tensions trifàsiques equilibrat que giri en sentit oposat. Aquest en una referència 
que gira a 50Hz es pot veure com a una pulsació de 100 Hz.  

Per tal d’implementar un sot d’aquest tipus s’ha d’afegir a la consigna de tensió en referència 
d,q un arrissat de 100 Hz, de manera que controlant l’arrissat es controlarà la profunditat del 
sot, mentre que controlant l’angle de desfasament es variarà la posició relativa dels dos 
sistemes de tensió, podent aconseguir sots de diferents tipus. 

3.4. Resultats de les simulacions 

A partir de les simulacions s’ha decidit que la freqüència de commutació fos alta, 20kHz, ja 
que el sistema necessita una resposta molt ràpida davant dels sots de  i s’aconsegueix tenir un 
millor control sobre el corrent. 

A partir de les simulacions s’ha escollit els valors més adequats pel filtre de sortida. S’ha vist 
que els millors resultats s’obtenien amb inductàncies de entre 1 i 3 mH i amb condensadors de 
entre 10 i 60 µF. Si es posava uns valors del filtre més grans tot i que es comportava una mica 
millor, tenia una resposta molt més lenta en variacions brusques de consigna. Ja que es disposa 
d’una inductància de 2,6 mH i condensadors de 17µF aquests seran els valors escollits per fer 
les simulacions en llaç tancat. 

 

El primer que s’ha decidit simular és el comportament de la càrrega no lineal en llaç tancat de 
tensió però només amb un PID a la freqüència fonamental, s’ha obtingut una senyal com la de 
la Figura 3.7. 



Pàg. 36  Memòria 

 

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4

x 105

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

 
Figura 3.7: Llaç tancat amb PID de freqüència fonamental 

Es pot observar que el control és incapaç d’obtenir una tensió senoïdal, i aquesta conté un alt 
nivell d’harmònics, especialment del 5é,7é,11é i 13é. Es pot veure que el control de tensió és 
incapaç de seguir la seva consigna, però sí en valor mig. En la Figura 3.8 es pot veure la Vd i 
Vq consignes i els seus valors reals, a on es pot veure que s’assoleix el valor mig però no 
l’error nul.  
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Figura 3.8: Consigna de tensió i tensió, en referència d,q de sincronisme. 

Aquesta problemàtica ja s’havia predit anteriorment i per tal de solventar-la s’havia proposat 
un control amb injecció d’harmònics. Es comprova que els resultats són totalment 
satisfactoris. En la Figura 3.9 es poden veure els resultats d’aplicar un sot de tensió a una 
càrrega totalment no lineal.  
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El corrent que passa per la inductància es gairebé nul durant l’inici del sot, això és degut a que 
la càrrega no lineal consumeix energia del seu condensador, ja que la tensió d’aquest 
condensador és  superior a la tensió de la xarxa. Quan la tensió d’aquest condensador baixa 
suficientment la càrrega torna a consumir corrent. 
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Figura 3.9: Tensió i corrent amb càrrega no lineal 

 

S’ha verificat també el funcionament amb càrrega lineal. Tal i com era d’esperar el 
funcionament del generador de sots amb càrrega lineal és molt bo. Els resultats obtinguts es 
poden veure en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Tensió i corrent amb càrrega lineal 
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4. Placa de control 

Un dels objectius d’aquest projecte ha estat fer el disseny i construir una placa de control que 
tingui una capacitat gran de càlcul i a més que sigui de baix cost (2 capes).  

La placa de control ha de ser capaç de fer funcionar el DSP, i a més a més ha de tenir 
integrada tota l’electrònica per tal de fer funcionar l’inversor de Semikron. També s’ha 
d’integrar a la placa de control uns adaptadors de tensió, que permetin convertir les tensions de 
les sondes que van de -10V a 10V en tensions aptes per a les entrades del DSP. 

El disseny de la placa de control es pot fer per a cada una de les parts tenint en compte la 
posterior integració de tot el conjunt.  

Es poden diferenciar tres parts de la placa de control. La primera és el DSP i el conjunt de 
perifèrics necessaris, com ara ports de comunicacions (SPI, SCI, JTAG, CAN, I/O,...). La 
segona part és tot el conjunt d’amplificadors operacionals, que serviran per a convertir els 
senyals de les sondes en senyals aptes per ser llegits pel DSP.I finalment la tercera part que 
està formada per tots aquells elements necessaris per  fer funcionar l’ondulador SKiiP de 
Semikron. 

 
Figura 4.1: Resultat de la construcció de la placa de control 
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La principal dificultat del disseny de la placa de control ha estat el fet d’integrar en un espai 
reduit un alt nombre de components electrònics, i poder traçar les pistes respectant els criteris 
de compatibilitat electromagnètica marcats per Texas Instruments en [13].  

Es poden trobar tots els esquemes del disseny de la placa de control en l’Annex F. 

4.1. DSP 

La part principal de la placa de control és la part destinada a controlar el DSP. El model 
escollit de DSP és el TMS320LF2403A de Texas Instruments. S’ha escollit aquest model de 
DSP per diferents raons, primerament és un DSP amb poques potes, 64, i una capacitat de 
càlcul molt gran, 40 MIPS. Si a més a més es té en compte que es disposen de les eines de 
programació per aquest microprocessador, tan de software com el dispositiu hardware que 
permet connectar-lo a port paral·lel del PC, aleshores aquest DSP és ideal per a aquesta 
aplicació. Es pot veure informació més estesa sobre aquest DSP en l’annex B d’aquest 
projecte. 

 

Aquest DSP té un encapsulat molt miniaturitzat, amb una distància entre potes de només 
0,5mm i un reduït nombre de potes,  64. El baix nombre de potes permetrà que el disseny de la 
placa de control sigui només a dues cares, estalviant el sobre cost de fer la placa a quatre o a 
sis cares com seria necessari en un DSP amb més potes. La poca distància entre les potes farà 
que la placa hagi de tenir unes toleràncies molt petites, per tant haurà de ser d’alta qualitat, 
cosa que encarirà una mica la seva fabricació. 

Per tal de reduir el mínim els problemes de soroll i EMI’s s’han seguit les pautes de disseny de 
plaques que recomana Texas Instruments en el seu document PCB Design Guidelines for 
reduced EMI. [13] 

El DSP necessita estar alimentat  a dues tensions, 3,3V i 5V, i al mateix temps necessita tenir 
dos zeros diferents, el zero analògic i el zero digital. 

Pel seu funcionament normal el DSP necessita 3,3V de tensió. Aquesta tensió ha de ser 
constant i amb poc arrissat, ja que sinó el microprocessador es podria inestabilitzar si la tensió 
no fos correcta. Al mateix temps i tal i com recomana el fabricant és molt important fer un 
reset del DSP quan la seva tensió arribi als valors òptims de funcionament.  
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Si no es fes així podria ser que l’estat del microprocessador en el moment de arribar a la tensió 
de funcionament no fos un estat conegut, i per exemple podria activar sense control les 
sortides dels PWM i generar un curtcircuit en borns de l’ondulador. Per tant, quan la tensió 
sigui adequada per començar a treballar es farà un reset del microprocessador i es portarà  
l’estat inicial. L’integrat de la casa MAXIM concretament el MAX6315US31D3-T permet fer 
aquesta funció. Aquest quan detecta que la tensió supera el 3.08V de tensió activa una senyal 
que connectada a l’entrada de reset del microprocessador el reiniciarà. 

 

La tensió de 5V és necessària quan es desitja gravar a la memòria flash del microprocessador, 
això permetria dissenyar una protecció per tal de no borrar accidentalment la memòria flash 
del DSP, però s’ha optat per tenir-la permanentment connectada, ja que la placa de control està 
pensada per poder fer desenvolupament, la qual cosa vol dir que s’hauran de carregar sovint 
programes a la memòria flash.  

 

El microprocessador disposa de dos zeros de tensió diferents, un per la part digital, i un altre 
per la part analògica. Les altres freqüències del rellotge i de les commutacions de les sortides 
poden fer que el zero digital tingui soroll d’alta freqüència, però s’ha d’evitar que el zero 
analògic hi hagi soroll ja que aquest podria distorsionar la senyal adquirida pel conversor 
analògic digital.  

Aquests dos zeros han de ser comuns per no tenir-ne un de flotant respecte l’altre. Això 
s’aconsegueix unint els dos zeros amb una inductància. Aquesta  fa de filtre passa baixos, és a 
dir actuarà d’impedància nul·la quan hi hagin components contínues, i en canvi es comportarà 
com una impedància molt gran en el cas de tenir components d’alta freqüència.  

En l’alimentació de 3,3V del DSP s’ha col·locarà un filtre passabaixos, de tipus LC, per 
desacoblar les tensions d’alimentació del soroll d’alta freqüència. Per fer-ho s’ha d’aconseguir 
que el condensador tingui una impedància equivalent més baixa que la inductància.  

S’han escollit per els filtres condensadors de 100nF.  Aquest són els que es fan servir a la resta 
de la placa de control com a condensador de desacoblament. Aquests són ceràmics i de 
muntatge superficial amb un encapsulat 0805.  S’han seleccionat els que poden suportar una 
tensió en borns de 50V, ja que només hi havia disponibles models de 16V i de 50V i els 
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primers no es poden usar en els integrats que s’alimenten a 15V de tensió, ja que el límit és 
massa just.  

A l’Eq 4.1 es calcula la impedància del condensador. I a l’Eq 4.2 es busca el valor mínim de la 
inductància perquè tingui la mateixa impedància. Així doncs a partir d’una inductància de més 
de 2,5 nH el condensador serà el que subministrarà el corrent ja que la seva impedància 
equivalent serà molt més baixa que la de la inductància. 

 6 9

1 1 0.159
2· ·10 ·100cX

wC e eπ −= = = Ω  Eq 4.1 

 6

0.159· 2.5
2· ·10
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XX w L L nH
w eπ

= ⇒ = = =  Eq 4.2 

Les inductàncies es col·locaran de 1µH, un valor molt superior al trobat a a l’Eq 4.2, de 
manera que compleixin amb la funció especificada. La inductància és també de muntatge 
superficial, amb un encapsulat de tipus 1208, i permet el pas màxim de 195mA de corrent.  

 

El DSP necessita d’una senyal de rellotge extern o bé d’un cristall que proporcioni la base de 
temps necessària. L’entrada de senyal de rellotge es sol usar en aplicacions a on hi ha més 
d’un microprocessador que estan sincronitzats, però en aquest cas no es disposa de cap senyal 
de rellotge i per tan s’ha optat per col·locar un cristall.  

La freqüència màxima de treball del 
DSP és de 40 MHz, que es pot 
aconseguir amb un cristall extern i el 
multiplicador intern que porta. El valor 
màxim del cristall és de 20MHz i el 
multiplicador pot arribar fins a 4. 
Interessa treballar a la màxima 
freqüència possible, ja que el control a desenvolupar és complexa, per tant s’anirà a la màxima 
freqüència del microprocessador. Aquesta freqüència es pot aconseguir de dues maneres, o bé 
mitjançant un cristall de 20 MHz i un multiplicador intern de 2 o amb un cristall de 10 MHz i 
un multiplicador de 4. Degut a què interessa minimitzar les altes freqüències, s’opta per 
utilitzar l’opció amb el cristall de més baixa freqüència i el multiplicador més alt, així doncs és 
col·locarà un cristall de 10 MHz. 
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Texas Instruments recomana que el cristall a utlitzar sigui amb freqüència fonamental i 
ressonància paral·lela, que tingui una resistència sèrie entre 30 Ω i 150 Ω, i una potencia 
màxima de dissipació de 1mW. El cristall escollit per que compleix aquestes condicions és de 
el fabricant CMS, el model HC49/U.  

Per tal de minimitzar el jitter el DSP disposa dues potes, les PLLF i la PLLF2, per col·locar el 
filtre de la PLL, els valors del filtre surten d’una taula proporcionada per Texas Instruments en 
el datasheet del DSP  [10]. 

 

4.2. SKiiP 

L’equip de Semikron SKiiP 132 GLD 120-412CTVU(E) és un ondulador format per tres 
branques d’IGBTs amb una quarta branca de frenat. Té els drivers integrats i les proteccions 
corresponents també. S’ha d’alimentar amb +24V de tensió no regulada. A la placa de control 
s’ha afegit una part que és l’encarregada d’interactuar entre el DSP i l’ondulador de Semikron 
SKiiP. 

 

 L’ondulador disposa de dos connectors. En un hi ha totes les entrades i sortides corresponents 
a les tres branques d’IGBTs, els senyals de dispar digitals, les senyals d’error corresponents, 
l’alimentació, i algunes lectures analògiques. En l’altre connector hi ha totes les senyals 
corresponents a  l’IGBT de la branca de frenat de l’SKiiP. 

El problema que hi ha és que l’SKiiP i el DSP tenen nivells de tensió molt diferents. És a dir, a 
l’SKiiP el nivell lògic alt de tensió és una tensió entre 11,2V i 15V, mentre el nivell lògic baix 
és una tensió entre 5,4V i 0V, en canvi el DSP dona una sortida de nivell lògic alt de 3,3V. Si 
la senyal del DSP es connectes directament a l’SKiiP, l’ondulador entendria independentment 
de la senyal que dones el DSP un nivell lògic baix, ja que sempre la senyal estaria per sota de 
5,4V. 

La solució escollida per aquesta problemàtica ha estat col·locar en la placa construïda un 
integrat que faci la conversió de nivell. Aquests tipus d’integrats són els coneguts amb el nom 
de Level Shifter, concretament s’ha escollit el model CD4504B de Texas Instruments. 
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Aquest integrat permet passar d’una tensió lògica baixa de entre 0V a 1,5V a una altra de 0V 
de sortida. I una tensió lògica alta entre 1,5V i 5V a 15V de sortida, si es configura 
adequadament. Aquest integrat necessita estar alimentat a15V de tensió. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’SKiiP disposa de tres senyals d’error que indiquen si 
s’ha produït un curtcircuit en alguna de les branques de l’ondulador o si funciona normalment.  

S’ha dissenyat un circuit per  de poder visualitzar ràpidament si es produeix un error en alguna 
de les tres branques. La senyal d’error que dona l’SKiiP és una alta impedància en el cas de 
tenir algun error i un 0V en el cas de que l’equip funcioni correctament.  Aquest tipus d’error 
dona la certesa que es produirà una senyal d’error en el suposat cas que la connexió quedes 
anul·lada accidentalment, i d’aquesta manera es podrà posar el sistema en  mode d’aturada 
segura. 

Degut a que només es disposa d’un pin d’interrupció extern en el DSP i com que en el cas de 
fallada de qualsevol de les tres branques es realitzarà una parada segura, és a dir s’obriran  tots 
els IGBT’s, s’ha optat per acabar sumant totes les senyals d’error en una sola i fer-la entrar en 
el DSP a traves de la interrupció externa (pin PDPINTA). 

Així doncs el circuit de visualització d’error estarà constituït per tres leds que indicaran quina 
de les branques falla i una única senyal d’entrada al DSP. Per tal de poder sumar les senyals i 
entrar-les al DSP s’ha optat per fer servir un transistor NPN, ja que l’entrada del PDPINTA és 
amb lògica inversa, és a dir que un 3,3V és que no hi ha error mentre que un 0V indica que hi 
ha error. Així doncs quan hi ha una alta impedància en alguna de les branques la tensió que es 
veurà és la del pull up de 5V i per tan el led s’il·luminarà. De la mateixa manera la tensió de 
porta del transistor passarà a ser més gran que 0, per tant començarà a conduir i el PDPINT 
veurà 0V. 

L’esquema ens queda de la següent manera: 
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Figura 4.2: Esquema d’error de l’SKiiP 

 

S’han col·locat unes resistències de pull-down ja que el level shifter és de tecnologia TTL, i si 
es posa l’entrada en alta impedància és com veies un 1 lògic, això provocaria que en cas que hi 
hagués un error el DSP posaria les seves sortides en alta impedància i el level shifter les 
interpretaria com a un 1 lògic provocant un curtcircuit a l’ondulador. 

 

 

4.3. Adequador de senyal analògica 

El conversor analògic digital del DSP converteix una senyal analògica entre 0 i 3,3V a un 
valor digital proporcional entre 0 i 1023 (10 bits).  

En la placa de control s’ha dissenyat una part específica per tal d’adaptar les senyals de tensió 
provinents de les sondes a valors admissibles per les entrades del conversors A/D del DSP. 
Tot això s’ha de realitzar de tal manera que les senyals d’entrada no pateixin cap mena 
d’alteració, és a dir que no es produeixin retrassos i que no es modifiqui la forma d’ona. Ja que 
això provocaria errors en el control. S’ha intentat  evitar el soroll electromagnètic provocat pel 
rellotge d’alta freqüència del DSP i per les commutacions de la part de potència separant les 
alimentacions de la part analògica de les alimentacions digitals. 

Les senyals de tensió provinents de les sondes tant de corrent com de tensió, són senyals de 
corrent, però les que es disposen al laboratori porten integrades a la mateixa placa una 
resistència que converteix la sortida de corrent en una caiguda de tensió que pot variar entre -
10V i 10V.  Degut a que ja es disposen d’algunes sondes i la necessitat d’estandaritzar, i que la 
majoria de sondes son bipolars, per tant també haurem d’adaptar el senyal, ja que el DSP 
només admet tensions positives. S’ha optat per adaptar les senyals de -10/10V a senyals que 
vagin de 0V a 3.3V, que són les senyals que accepta el conversor A/D del DSP. 
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Figura 4.3: Adequador de tensions 

 

Hi ha senyals específiques que sempre seran positives, com ara la tensió del bus de contínua, 
per tan només tindran valors entre 0 i 10V, si es té això amb compte podem adaptar una senyal 
que vagi de 0 a 10 a una que vagi directament de 0 a 3,3V d’aquesta manera es guanyarà el 
doble de precisió. Si ens fixem en l’esquema anterior, una senyal que sigui sempre positiva un 
cop adaptat el senyal serà una senyal que el seu valor estarà compres entre 1,65V i 3,3V, i 
llavors el conversor la convertirà en una senyal que anirà de 512 a 1024, queda molt clar que 
es podria augmentar la precisió a el doble si  la senyal adaptada va entre 0 i 3,3V. 

Per resoldre aquesta problemàtica es proposa utilitzar un conjunt d’amplificadors operacionals 
que actuïn com un amplificador d’instrumentació.  

L’entrada de senyal és una entrada diferencial, és  a dir, s’avalua la diferencia de tensió entre  
les dues entrades, eliminant la part de tensió en mode comú que pugui haver-hi. La tensió en 
mode comú pot ser gran si la longitud dels cables és elavada. També s’ha preparat l’entrada 
per si no és necessari que la senyal sigui diferencial, per dur-ho a terme s’han connectat les 
dues entrades a terra mitjançant una resitència de valor molt gran. Així si només es fa servir 
una sola entrada l’altra queda referenciada a 0V. 

La senyal passarà primerament per un amplificador operacional amb connexió seguidor 
emisor, així s’assegura que el corrent consumit per l’amplificador operacional és nul, 
d’aquesta manera no es distorsiona el senyal d’entrada, ja que la impedància d’entrada d’un 
amplificador actuant com a seguidor  emissor es pràcticament  infinita. Degut a les 
característiques dels amplificadors operacionals, la realimentació ha de ser en la entrada 
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inversora de l’amplificador ( l’entrada negativa), ja que sinó l’amplificador s’inestabilitzarà i 
deixarà de funcionar adequadament. 

Posteriorment es restaran les dues entrades de senyal en un altre amplificador operacional, de 
manera que s’elimina la tensió en mode comú que pugui portar la senyal. Els amplificadors 
operacionals, connectats tal i com es pot veure en la Figura 4.4,  quan tenen realimentació en 
l’entrada inversora compleixen l’Eq 4.3. Per tan es pot aplicar un guany menor que la unitat 
per tal de disminuir la tensió d’entrada de tal manera que l’amplitud de la senyal de sortida 
sigui dels 3,3V màxims que pot veure el DSP.  

 

 ( ) 1
2 1

2
out

RV V V
R

= −  Eq 4.3 

 
Figura 4.4: Esquema del guany d’un amplificador operacional 

Si s’aplica  un guany a una senyal que vagi de -10V a 10V per tal que l’amplitud màxima sigui 
de 3,3V, apareixerà una senyal que el seu valor estarà compres entre -1,65V i 1,65V per tan 
per tenir aquesta senyal dins el rang caldrà sumar-li un offset de 1,65V.  

En canvi si la senyal que es té és una senyal positiva, no ens caldrà sumar-li aquest offset, però 
s’haurà de modificar el guany, ja que en aquest cas l’amplitud total no és de 20V com en el cas 
anterior sinó de 10V, així doncs per mantenir la senyal a dins al mateix rang haurem de tenir la 
meitat de guany total.  

Per tal de poder llegir els dos tipus de senyal s’ha decidit col·locar un selector (jumper) que o 
bé sumarà el offset adequat o bé aplicarà un guany. L’esquema queda de la següent manera. 
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Figura 4.5: Esquema de un adaptador de senyal 

 

Es pot  observar que enlloc de sumar-li un offset, el que es pot fer es restar un offset negatiu, 
és així com s’ha optat per fer-ho, ja que la realimentació s’ha de fer sempre per l’entrada 
inversora de l’amplificador operacional. L’inconvenient que té això és que fa necessari tenir 
una tensió de referència de -1,65V. Aquesta tensió no ha d’alimentar cap corrent sinó que 
només ha de ser de referència, per tant una manera fàcil d’obtenir-la és mitjançant un 
amplificador operacional. A partir de la tensió d’alimentació de 3,3V, es pot obtenir una 
diferencia de tensió de -3,3V. Col·locant els 3,3V a l’entrada inversora i el 0V a l’entrada no 
inversora, i aplicant una relació de guany de ½ s’obté una tensió de -1,65V. 

 

Degut a que les senyals poden portar components d’alta freqüència no desitjables s’ha decidit 
que hi hagi la possibilitat de que la senyal quedi filtrada. El filtre serà del tipus pasa baixos, de 
tipus RC, és a dir una resistència en sèrie i un condensador posat en paral·lel entre la senyal de 
sortida i el zero analògic. El filtre té l’inconvenient que provoca un retard en el senyal. 

Com que actualment es poden fer filtres digitals a l’interior del DSP que són igual d’eficients, 
s’ha instal·lat únicament la resistència, mentre que el condensador del filtre no s’ha instal·lat. 
No obstant s’ha deixat el lloc per fer-ho en el cas que es consideres necessari en altres 
muntatges.  

Finalment i com a mètode de protecció s’han col·locat uns diodes de baixa caiguda de tensió 
entre la senyal que va al DSP i les referències analògiques. Això es fa per tal de protegir al 
DSP, de manera que si per algun motiu la tensió en aquest punt sobrepasses els 3,3V o baixes 



Generador programable de sots de tensió per l’assaig de convertidors de freqüència Pàg. 49 

 

de 0V, els diodes Shottky entrarien a conduir i permetria que només es sobrepasses aquests 
valors entre 0,2 i 0,3V protegint així el microprocessador. 

 

4.4. El conversor D/A 

Un element bàsic per tal de depurar correctament el programa de control és la possibilitat de 
veure les variables internes del DSP en temps real, per tal de poder aconseguir aquesta fita és 
necessària la utilització d’un conversor analògic a digital. 

El conversor s’utilitzarà per mostrar en forma analògica algunes variables d’interès que utilitza 
el microprocessador en la seva tasca de control. D’aquesta manera podran ser observats en 
temps real valors com la lectura de tensió en els terminals del condensador, la lectura de 
corrent a través de la bobina, i d’altres variables d’interès ( error, funció de commutació...) i 
així comprovar el bon funcionament del control o del conversor analògic digital usat per 
adquirir les dades. Serà doncs una eina molt útil d’anàlisi senzill de cara a la depuració al tenir 
accés a les variables que ens interessin en temps real. 

El conversor caldrà connectar-lo com a un perifèric extern al DSP ja que no el porta 
incorporat. 

 

4.4.1. Conversor Digital a Analògic  (Digital to Analog Converter) 

El conversor que s’ha fet servir és el TLV5637, de Texas Instruments, i està especialment 
dissenyat perquè la seva utilització conjuntament amb un DSP del mateix fabricant sigui 
senzilla. Integra dos conversors D/A de 10 bits que proporcionen dues sortides analògiques de 
0 a 5V si es dona una referència de tensió de 2,5V. Abans d’enviar-li cap dada s’ha de 
programar el DAC, enviant-li una paraula de configuració, a on hi ha el tipus de tensió de 
sortida que es vol utilitzar, si és interna o bé una referència d’externa i també es configura la 
velocitat i el mode de funcionament per si es vol apagar. 

El model  TLV5637CD porta un encapsulat de muntatge superficial i té 8 potes, de les quals 
tres són de comunicació amb el DSP, dues d’alimentació, una es una referència opcional de 
tensió de sortida i les dues restants són els dos canals de sortida.  
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Aquest DAC té internament 4 registres, 2 corresponents a les  sortides dels dos canals, un que 
fa de buffer i finalment un registre de configuració. El buffer serveix per poder actualitzar els 
dos canals simultàniament, és a dir, primer s’envia una dada al buffer, llavors una altra dada 
per l’altre canal i quan acaba el DAC actualitza els dos canals simultàniament. Per la seva part 
el registre de configuració permet decidir si s’utilitza una referència externa de tensió o bé una 
de les dues que porta internament, s’ha optat per utilitzar una referència interna de tensió, de 
tal manera que la tensió de sortida varia entre els 0 volts i els 4,096 volts. 

 

Tot i que aquest conversor funciona a 5V de tensió, i el DSP a funciona a 3,3V no caldrà fer 
cap mena de conversió de senyal, ja que el conversor detecta com a nivell lògic alt una tensió 
superior a 2,7V, i com que el DSP envia el nivell lògic alt com a una tensió de 3,3V la 
comunicació es durà a terme de manera correcte. 

 

El següent diagrama funcional ajudarà a comprendre el funcionament del conversor: 
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Figura 4.6: Esquema del DAC 

 

 

Els quatre fils de control contindran la següent informació: 

   
• SCLK: Entrada del rellotge sèrie. 

• DIN: Entrada de dades sèrie. 

• CS: Chip select. És el pin per activar el conversor, s’utlitza quan es té més d’un 

perifèric conectat, aquest conversor necessita per començar a treballar un flanc 

de baixada d’aquest pin que indica l’inci de la transmissió de dades. 
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Un cop els 16 bits han estat enviats, el pin CS es posa a nivell alt, i el contingut del registre de 
desplaçament ( shift register ) s’envia al mòdul DA que s’utilitzarà. La paraula de 16 bits 
enviada consta de dues parts: 

• 4 bits de control ( D15...D12 ): s’especifica el canal de sortida, el Settling Time, 

i el pas a mode de baix consum si fos necessari. 

• Nou valor de sortida ( D11...D2 ) 

 
Figura 4.7: Registre que s’ha d’enviar al DAC 

La conversió a un senyal analògic es basa en una arquitectura de cadena de resistències per 
obtenir el valor analògic de sortida, que ve donat per la següent expressió: 

 

 
h
bitsCODIVrefVout

1000
)10(2 ⋅⋅=  Eq 4.4 

on CODI és el valor d’entrada digital amb rang de 000h a FFCh. Vref és la tensió de referència 
que es proporciona al conversor a través d’un buffer d’alta impedància d’entrada  o bé 
utilitzant alguna de les referències internes.  

La sortida de la cadena de resistències va al buffer de sortida de guany x2. D’aquesta manera, 
la tensió de referència no pot superar els  2.5V ja que al duplicar-se en el buffer de sortida 
assolirà els 5V tensió a la qual aquest es satura. També es pot escollir una tensió de referència 
interna, o bé de 1,024V o bé de 2,048V 

A continuació es pot observar un diagrama de temps de la transmissió de les dades: 
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Figura 4.8: Diagrama de temps de la transmissió de dades 

 

El conversor admet una freqüència del rellotge d’entrada de fins a 20 MHz. Tal com s’ha 
comentat anteriorment, s’utilitzarà el port SPI que incorpora el DSP per realitzar la 
comunicació entre els dos elements, encara que aquest té una freqüència màxima del rellotge 
de sortida de 10MHz. Tanmateix, aquesta velocitat és més que suficient, ja que correspon a 
una transferència de 10 Mbps.  

 

La quantitat mínima de hardware necessari per implementar el conversor;  remarcant el seu 
baix consum, així com un temps d’establiment programable, i sobretot l’alta velocitat de 
transmissió de dades lligat a la senzillesa de connectar-lo amb el DSP a través del port SPI fan 
d’aquest model un element molt útil i versàtil per la tasca requerida: observar variables 
internes usades pel DSP sense complicar massa el programa ni requerir massa temps de 
computació “robat” a les tasques de control efectuades pel microcontrolador. 

4.4.2. Comunicació entre el DSP i el DAC 

Per tal d’obtenir una comunicació correcte entre el DSP i el DAC s’ha de fer segons les 
específicacions del DAC. El DAC necessita que se li enviïn 16 bits de dades, una senyal de 
rellotge, però abans d’això necessita que s’activi el CS (Chip Select). Aquesta funció 
generalment es fa amb un pin anomenat SPISTE. Aquest pin que s’activa abans d’enviar una 
dada i es desactiva quan s’acaba. Com que aquest model de DSP no el porta incorporat s’haurà 
d’emular mitjançant una sortida digital del DSP.  
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Així doncs per tal de que el DAC pugui entendre les dades que li envia el DSP ens caldrà 
primerament habilitar el CS del DAC mitjançant un flanc de baixada d’una senyal digital, 
llavors caldrà enviar la senyal de rellotge i sincronitzada amb la senyal de rellotge haurem 
d’enviar els 16 bits de la paraula a transmetre a el DAC, que poden ser de configuració o bé 
una dada a visualitzar. 

 

4.4.3. Serial Peripherial Interface (SPI) 

El  Serial Peripherial Interface (SPI), es un port d’entrada sortida del DSP d’alta velocitat 
configurable, fins a 10 MHz, i amb rellotge de sincronització, a més a més pot enviar i rebre 
dades al mateix temps. En general es fa servir per comunicar el DSP amb periferics externs, o 
fins i tot amb un altre DSP. 

El mòdul del DSP corresponent a l’SPI està format per tres pins, SPICLK, SPISOMI, 
SPISIMO, i en els DSP de gama alta de la família també porta del SPISTE. El pin de SPICLK 
porta una senyal de rellotge que permet sincronitzar el perifèric amb el DSP. Els pins 
SPISIMO i SPISOMI, son les entrades i sortides del DSP, depenent si està configurat com a 
Master o com  a Esclau.  

A part del hardware el DSP porta uns registres per la configuració del SPI, com són el 
SPICCR, SPICTL, SPISTS, SPIPRI i SPIBRR, i també porta uns registres que son els buffers, 
SPITXBUF i SPIRXBUF. 

Aquest port envia i/o rep de 1 a 16 bits d’informació un darrera l’altre, per això es 
comunicació sèrie, i sincronitzats amb la senyal de rellotge. Es pot configurar tant la longitud 
de la paraula que envia, com la velocitat del rellotge, el moment de la senyal de rellotge en la 
qual envia les dades,... L’SPI te la possibilitat de rebre i enviar al mateix temps, això fa que la 
velocitat de comunicació sigui molt ràpida en cas de comunicacions bidireccionals.  

 

4.5. Comunicacions 

En la placa s’han disposat un seguit de connectors de sortida per tal de comunicar el DSP amb 
perifèrics externs.  
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El connector més important i el més usat de tots és el que permet connectar l’emulador de 
JTAG. Com s’explica més endavant aquest emulador permet càrregar els programes del PC a 
el DSP i també visualitzar les variables internes i modificar-les. No cal dir que s’usarà durant 
el procés de debug del programa. 

 

Degut a l’alt cost de l’emulador de JTAG s’ha dissenya una placa per poder-se comunicar a 
traves del port sèrie d’un PC. S’ha de tenir en compte que el port sèrie del PC emet senyals 
que van de 0 a 5V. Si aquestes senyals es connectessin de manera directa al DSP el danyarien 
de manera irreversible, per la qual cosa s’ha posat un circuit integrat que permet transformar 
una tensió de 5V a una de 3,3V de manera que el DSP la pugui llegir. Aquest integrat és el 
SN34CBT3245a de Texas Instruments. 

 

En quant a la senyal de sortida del DSP al port sèrie del PC no cal fer-li cap mena de 
modificació ja que està dins els límits del nivell lògic alt.  

 

La comunicació sèrie amb el PC és farà mitjançant els pins del perifèric SCI (Serial 
Communicaction Interface), però també serà necessari disposar de la senyal de RESET i del 
BOOTEN per tal de poder programar la memòria flash des de la comunicació RS-232. 

 

El DSP és capaç de comunicar-se mitjançant el bus CAN. No s’ha implementat aquesta 
connexió però s’ha preparat la placa de control per si més endavant es desitges fer servir el bus 
industrial CAN per comunicar amb el DSP. S’ha reservat doncs l’espai a la placa de control 
per poder-hi instalar un xip capaç d’intercomunicar el DSP amb el bus can, aquest és 
l’anomenat CAN tranceiver. L’integrat és el PCA82C250 de Phillips.  

 

S’ha preparat un connector per poder fer la conexió externa del SPI amb algun altre perifèric. 
En aquest connector hi ha totes les senyals necessàries per poder efectuar la comunicació. 



Pàg. 56  Memòria 

 

4.6. Alimentació 

La placa de control necessita tensions diferents per alimentar els diferents integrats i 
components. Tot i que s’ha intentat reduir al màxim aquests nivells, faran falta les tensions de 
+24, +15, +5, +3,3, -1,65 i -15V. 

L’alimentació de la placa s’ha optat perquè sigui externa, ja que suposa un espai considerable, 
i com que la el preu de la fabricació depèn de la superfície i la placa de control requereix ser 
d’alta qualitat per tenir les toleràncies adequades per poder-hi instal·lar els petits circuits 
integrats de muntatge superficial.  

D’aquestes tensions la de +24 és per alimentar l’ondulador. Aquest +24V no regulats o bé a 
15V regulats, s’ha escollit l’opció d’alimentar-lo  a +24V, ja que degut al gran consum que té, 
aproximadament 500mA funcionant a 20 kHz, i té una demanada de punta de corrent de 2A 
construir una tensió regulada de +15V resultaria molt costos. Per altre banda aconseguir els 
+24V no regulats és molt senzill, ja n’hi ha prou amb tenir un transformador de 220V a 18V 
que ens donarà aquesta tensió amb només un rectificador i un condensador d’estabilització que 
d’altre manera també seria necessari.  

Els -/+15V són necessaris pels amplificadors operacionals i per l’elevador de tensió que envia 
els PWM a l’ondulador. S’havia plantejat l’opció de intentar treballar amb operacionals rail-
to-rail que poguessin estar alimentats amb tensions de 5V o 3,3V, però degut a què la tensió de 
+15V seria necessària de totes maneres i  per altra part s’haurien de utilitzar sondes noves, ja 
que les existents no estan preparades per treballar a la aquestes tensions s’ha desestimat 
aquesta opció. 

La tensió de +5V és necessària per la majoria d’integrats, com ara el DAC, el quick shifter, el 
can transceiver, i el mateix DSP per tal de programar la memòria flash. 

Els 3,3V és la tensió que alimenta el DSP, a partir de les especificacions de Texas Instruments, 
i considerant que el bucle de control funcionarà a 20kHz, i que també funcionaran els 
conversors analògics digitals i l’SPI per transmetre dades al DAC, s’obté que el corrent 
absorbit pel DSP és de uns 200 mA de màxim. Per efectuar els càlculs es suposa que el corrent 
que consumeix el microprocessador és de 300 mA.  
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S’ha optat per situar el regulador de 3,3V a dins la placa de control, ja que la tensió de 3,3V es 
pot obtenir fàcilment a partir de la tensió de 5V amb un regulador, i com que la caiguda de 
tensió es petita, no tindrà que dissipar molta potència, tal i com es pot veure a l’Eq 4.5 el 
regulador ha de dissipar 0,51W.  

 5 3,3 1.7
· 1,7·0,3 0,51

in outV V V
V

P V I W

∆ = − =
= − =
= ∆ = =

 Eq 4.5 

El regulador escollit és el model LF33CDT del fabricant ST, concretament en el seu 
encapsulat DPAK per a muntatge superficial, que la Rthj-amb de 100ºC/W, per tant la 
temperatura de la carcassa podrà arribar a augmentar en 50ºC, això s’ha de preveure en el 
disseny de la placa i deixar una zona al seu costat per dissipar aquest calor. 

 

Finalment cal comentar que la tensió de -1,65V no és una tensió per alimentar cap component, 
simplement és una tensió de referència que no tindrà cap consum, per tant s’ha optat per 
realitzar-la amb un amplificador operacional partint de la tensió de 3,3V com a referència. 

 
Figura 4.9: Esquema de les alimentacions del DSP 
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5. EL PROTOTIP 

 

5.1. Introducció 

Un dels objectius d’aquest projecte ha estat la construcció de un prototip de generador de sots 
trifàsic. Esquemàticament el prototip està format per quatre blocs molt diferenciats, el bus de 
contínua, l’ondulador, el control, i el filtre de sortida. 

S’ha tingut en compte que aquest prototip també podria servir per fer altres muntatges com ara 
un rectificador actiu, un filtre actiu, .... ja que els components es repeteixen com és en el cas 
del filtre actiu, i en altres casos només s’han de treure els components no utilitzats. Degut a 
aquest fet i a la disponibilitat de quatre onduladors SKiiP, s’ha fet un disseny d’una plataforma 
modular que pugui contenir diferents configuracions depentment de l’ús per la qual es vulgui 
obtenir. 

5.2. La xarxa 

La font d’energia de tot el sistema és la xarxa. El prototip rep tota la potència d’una línia 
trifàsica de 230. Degut a la que l’autotransformador utilitza es satura al donar corrent a la 
màxima  tensió s’ha optat per elevar la tensió amb un transformador de 220-380 que sigui 
alimentat per l’autronsformador, de manera que aquest treballi correctament 

 La part de control s’alimentarà de la xarxa monofàsica de 230V a través d’una font 
d’alimentació construïda especialment per al projecte de la qual se n’extreuen +5, +15 i –15V 
de tensió contínua. 

5.3. El rectificador 

Per poder passar la tensió alterna de la xarxa a tensió contínua per alimentar el bus cal 
rectificar la tensió alterna trifàsica. S’ha optat per utilitzar un rectificador de pont sencer no 
controlat que està format internament per sis diodes. S’ha escollit el model SKKD 12/30 de 
Semikron, ja que es disposava d’aquest rectificador en el laboratori. Aquest rectificador és 
capaç de  bloquejar una tensió de 1200V i conduir fins a 30 A. Aquestes especificacions són 
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suficients per complir les necessitats d’aquest projecte. S’ha muntat el rectificador sobre un 
radiador per tal d’evitar problemes d’escalfament. 

 

5.4. El bus de contínua 

Per aconseguir estabilitzar la tensió trifàsica rectificada es connecta uns condensadors en borns 
del rectificador.  

Es disposen en el laboratori condensadors de 470µF i 400V, però degut a què la tensió que 
poden suportar aquests condensadors és inferior a la tensió prevista de treball, s’han de 
col·locar dos condensadors en sèrie perquè puguin suportar la tensió que haurà de tenir el bus. 

Aquesta connexió en un condensador fa que la seva capacitat es vegi reduïda a la meitat. Per 
tal de mantenir doncs aquesta capacitat s’han de col·locar dos condensadors en paral·lel. Així 
doncs, per tal de tenir una capacitat de 470µF i poder soportar els 800V de tensió cal col·locar 
quatre condensadors, que estiguin connectats dos en série i dos en paral·lel. Finalment s’han 
connectat tres grups de quatre condensadors, un per a cada branca d’igbts de tal manera que la 
capacitat total del bus és de 1410µF i pot soportar una tensió de 800V. 

Els condensador del bus han de suportar una tensió molt elevada i al mateix temps han de tenir 
una gran capacitat, per tan els condensadors més adequats per aquest propòsit són els 
condensadors electrolítics.  Aquests però tenen un problema que és que són condensadors 
lents i presenten una inductància interna bastant elevada que pot perjudicar les commutacions 
dels IGBTs.  Per solventar aquest problema s’ha disposat tan aprop com s’ha pogut de les 
entrades de l’ondulador de condensadors ràpids de baixa capacitat, 1,5µF de manera que 
puguin donar les puntes puntuals de corrent. 

El bus de contínua porta unes resistències per tal equilibrar el bus de tensió i al mateix temps 
serveix per descarregar el bus de tensió.  Aquestes resistències són de 75kΩ i 1/4W, de manera 
que un cop aturat el sistema consumiran l’energia emmagatzemada pels condensadors i al 
mateix temps permet circular corrent en cas que hi hagi alguna diferència de tensió entre dos 
condensadors, la qual cosa farà que s’equilibrin en cas de un desequilibri. 

Al estar el bus de contínua format principalment per condensadors la xarxa no es pot 
connectar directament al rectificador, ja que sinó al tenir els condensadors totalment 



Pàg. 60  Memòria 

 

descarregats aquests intentarien consumir un pic de corrent inicial molt gran, la qual cosa els 
autodestruiria, i probablement també destruiria el rectificador.  

Per aquest motiu s’ha optat per connectar la xarxa d’alimentació  a traves d’un 
autotransformador trifàsic de manera que l’alimentació sigui progressiva i s’evitin els pics de 
corrent. 

5.5. L’ondulador  

5.5.1. Interruptors de potència 

Hi ha un gran nombre d’interruptors de potència disponibles avui en dia: BJT, MOSFET, 
GTO, i IGBT, i s’han fet grans avenços en els darrers anys en tots aquests dispositius. Les 
propietats ideals que es busquen per qualsevol interruptor de potència són: 

 
• Capacitat de bloquejar altes tensions 

• Capacitat de conduir elevats corrents quan està en conducció, amb una petita 

caiguda de tensió i baixa resistència per minimitzar les pèrdues 

• Temps d’obertura i tancament petits per poder treballar a altes freqüències 

• Bona dissipació d’energia 

 

Com es pot intuir, i malgrat els esforços que s’han fet en aquest camp, no existeix cap 
semiconductor de potència actual que compleixi tots aquests requisits. Així, cada 
semiconductor té el seu camp d’aplicació ja que els avantatges que presenta en alguna de les 
propietats ideals abans anomenades compensa en aquella aplicació en concret als 
desavantatges. 

Per a l’aplicació concreta de l’ondulador d’aquest projecte i tenint en compte que es fa un 
control mitjançant un SVPWM, la capacitat de treballar a altes freqüències és el requisit més 
important. Per això només ens deixa dos possibles candidats: el MOSFET i l’IGBT. 

El principal problema que presenten els MOSFET són les pèrdues provocades per la 
resistència en conducció que, a més, augmenta molt amb la tensió. Aquest fenomen no es 
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presenta en els IGBTs tot i que aquests darrers han de treballar a freqüències inferiors i a més, 
l’alimentació de la porta necessita una tensió positiva i una negativa per controlar l’obertura. 

 

Per poder construir l’ondulador és necessari tenir tres branques de dos interruptors. Ja que es 
diposava al laboratori d’un equip de la casa Semikron, concretament el model SKiiP 
1342GD120-314CTV, que és un ondulador de tres branques de dos IGBTs per branca i una 
quarta branca que té un sol IGBT que està dissenyada per col·locar una resistència per poder 
dissipar energia en cas de per exemple tenir un frenat del motor, ja que si no es pot retornar 
energia a la xarxa i aquesta tampoc es dissipa per enlloc, el que farà aquesta energia és 
aumentar la tensió del bus, i en segons quins casos podria portar a la destrucció del bus i de 
l’equip.  

Aquest ondulador compleix perfectament els requisits del projecte, amb l’avantatge afegida 
que porta els drivers dels IGBTs integrats. A més aquest equip porta proteccions contra 
sobrecorrents, sobretensions i sobretemperatura. Cal destacar també que els drivers d’aquest 
ondulador no necessita que les senyals de PWM tinguin un temps mort entre els dos senyals 
de la mateixa branca, ja que el driver ja s’encarrega de donar el temps mort necessàri.  
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5.6. El control 

Com ja s’ha comentat extensament en el capítol 4 d’aquest projecte s’ha desenvolupat una 
placa de control per tal d’allotjar el DSP, l’electrònica necessària per tal de poder comunicar 
adecuadament el microprocessador i l’ondulador, i adequar les senyals de les realimentacions 
de tensió i corrent . 

   

5.7. Realimentació del corrent 

Per realtizar la lectura del corrent de la bobina s’han de tenir en compte que es requereix que 
hi hagi un aïllament galvànic entre la potència i el control, i a més a més s’haurà d’adequar la 
senyal a un valor admissible per al conversor A/D del DSP. Com que el microprocessador 
només reconeix lectures de tensió  s’haurà de convertir el corrent a un valor proporcional en 
tensió. 

Una de les formes més usades per fer una mesura de corrent consisteix en posar un shunt en 
sèrie amb el corrent que es vol llegir. Aquest és una resistència de precisió ( de molt baix 
valor, per no provocar una caiguda de tensió excessiva ) que transforma el corrent que circula 
a través seu en una petita tensió, de l’ordre de milivolts, proporcional al mateix. A continuació, 
aquesta tensió s’hauria d’amplificar, i posteriorment condicionar-la als nivells de tensió 
desitjats.  

 

Aquesta solució presenta dos inconvenients principals. En primer lloc, no proporciona 
aïllament galvànic entre la potència i el control, encara que això es podria resoldre usant un 
amplificador aïllat. El segon inconvenient és l’alta sensibilitat al soroll que presenta el valor 
obtingut: al prendre’s la mesura a prop dels interruptors de potència, que commuten a alta 
freqüència, molt soroll electromagnètic es suma amb el senyal. Aquest error de mesura afegit 
encara augmentarà en ser amplificada la lectura en un muntatge típic i finalment serà llegit pel 
DSP. L’error de mesura pot resultar doncs força gran. 
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Per evitar tots aquests problemes s’ha fet la lectura de corrent amb una sonda d’efecte Hall. 
D’aquesta manera, la mateixa sonda ja ens proporciona l’aïllament galvànic. A més, la sortida 
de la sonda és un corrent proporcional al que es vol mesurar, i al ser la mesura en corrent 
enlloc de tensió és menys sensible a les fonts de soroll, i permetrà que el pas a tensió i el 
condicionament del senyal es facin lluny dels IGBT. La sonda utilitzada té la referència LA 
55-P/SP1, i té un rang de mesura de fins a 50 A als quals correspon una intensitat de sortida de 
25 mA.  

 

Aquest corrent de mesura proporcional al que passa es basa en el principi de compensació del 
camp magnètic, o mètode de flux magnètic nul: el camp magnètic creat pel corrent que es vol 
mesurar en el circuit primari, és compensat pel camp creat en el secundari, que és igual en 
ampers-volta i oposat en polaritat al del primari.   

 

La intensitat de sortida de la sonda Hall és perfectament proporcional a la que circula pel 
primari, és a dir, té la mateixa forma i, tenint en compte que la relació de transformació 
primari-secundari és de 1:2000, la seva amplitud serà 2000 vegades menor. Per tant, per un 
corrent màxim en el primari de 50A, es tindrà un corrent de mesura de 25 mA.  

 

L’error típic de la sonda LA-55P/SP1 és d’un 0.5% de la intensitat nominal a 25ºC; això són 
+/- 0.25A. Per tant, per mesurar corrents nominals menors de 50 A, l’error mínim s’obtindrà 
fent vàries voltes en el primari de manera que el corrent nominal que mesurarem multiplicat 
pel nombre de voltes sigui igual a 50 A, o un valor el més proper possible. D’entre les altres 
característiques de la sonda cal dir que és capaç de seguir acuradament dI/dt superiors a 50 
A/µs, i proporciona un aïllament galvànic superant el test de 2 kV rms/50Hz/1 min. 

 

Com que pel primari de la sonda ha de passar el cable amb tota 
la potència i, per tant, ha d’estar a prop dels IGBTs s’ha separat 
físicament en dues plaques el que és l’obtenció del senyal de 
corrent amb la sonda Hall, del circuit que adequarà aquesta als 
valors desitjats per evitar que un alt soroll electromagnètic afecti 
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als circuits més sensibles.  

En una placa s’ha muntat la sonda Hall que mesurarà el corrent. A aquesta placa l’hi arribarà 
la tensió d’alimentació i en teurà la senyal de corrent de la sonda d’efecte Hall. En aquesta 
mateixa placa s’ha instalat la resistència d’alta precisió que converteix la senyal de corrent en 
una caiguda de tensió que pugui ser entrada a la placa de control dissenyada. 

Com que la sonda ja porta aïllament galvànic es pot usar la mateixa font de tensió que la usada 
en el control i no és necessàri fer una font aïllada. 

D’aquesta placa sortirà un conductor per on hi circularà la intensitat de mesura fins a la placa 
de control 

Com ja s’ha comentat, la sortida de la sonda és una intensitat proporcional a la de mesura, amb 
un rang màxim de +/- 25 mA. Per convertir-lo a una tensió adequada es fa circular el corrent 
per la resistència de 400Ω, obtenint doncs un rang de lectura d’uns +/- 10V. 

 

 

5.8. Realimentació de tensió 

La tensió que es vol controlar és la tensió entre fases a la sortida de la inductància de filtre, és 
a dir en bornes del condensador. Aquesta tensió tindrà una forma d’ona sinussoidal d’una 
tensió de 230V de valor eficaç i uns 325V de pic.  

Hi ha varis mètodes per aconseguir adaptar aquestes tensions a senyals que puguin ser llegides 
pel control, sense oblidar que s’ha de proporcionar aïllament entre la banda de potència i la de 
control. Es podria llegir la tensió mitjançant un amplificador operacional dissenyat per aïllar i 
amplificar senyals de gran ample de banda 

La forma més senzilla consistiria en llegir la tensió a través d’un transformador amb una 
relació de transformació adequada i que a més, ja proporciona un aïllament galvànic entre 
primari i secundari. Posteriorment, amb un amplificador operacional se li sumaria l’offset 
necessari. Aquest mètode és molt senzill,  a més de barat, tot i que el seu principal 
inconvenient és el volum necessari. 
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Un altre mètode mètode és amb transformadors que donin una tensió proporcional a la tensió 
la tensió llegida en el primari. S’ha escollit fer les sondes per aquest últim mètode.  

S’ha usat una sonda d’efecte Hall, al igual que en la realimentació de corrent, però com que 
les sondes d’efecte Hall el que mesuren és corrent, el que es fa és posar una resistència molt 
gran de tal manera que circuli un corrent de mA. La diferència entre aquesta sonda de efecte 
Hall i la de la realimentació de corrent és que en aquest cas la relació entre el primari i el 
secundari és 2500:1000, és a dir que per cada 10mA en el primari circularan 25mA en el 
secundari. 

S’haurà de dimensionar la resistència col·locada, de manera que quan la tensió sigui la 
màxima circuli per la resistència conectada en el primari 10mA de corrent, de manera que es 
puguin llegir 25mA en el secundari. 

Per evitar problemes de soroll ocasionats per les commutacions d’alta freqüència que hi ha en 
la part de potència, la tensió agafada directament dels terminals del condensador es porta amb 
un cable apantallat fins la placa on hi ha l’amplificador.  

La placa que s’ha construït per posar la sonda de tensió permet variar el valor de les 
resistències, curt-circuitant-ne algunes, de manera que es pugui variar la tensió que es vol 
llegir.  

 

5.9. Interface amb el PC 

Per connectar el DSP amb el PC es farà servir el software de Texas Instruments Code 
Composer Studio, en la seva versió 2.12. Aquest software es connecta amb el DSP a traves del 
port JTAG. 

Mitjançant un emulador del fabricant Spectrum Digital que permet connectar la sortida JTAG 
de la placa de control a el port paral·lel del PC. Aquest emulador permet visualitzar en el 
programari de Texas qualsevol variable interna del DSP, així com modificar-la en temps real i 
sense que s’aturi l’execució del programa. 

Això és molt útil durant el verificació del programa, ja que permetrar modificar variables i 
veure com efecten aquestes directament sense haver de tornar a càrregar tot el programa a la 
memòria flash del DSP. Cal recordar que aquest DSP no té memòria RAM externa, de manera 
que els programes de control s’han de carregar a la memòria flash. Això suposa un problema, 
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ja que la vida de la memòria flash és limitada en nombre de gravacions, però el fabricant 
assegura un mínim de 1.000 gravacions, i diu que probablement en podrà suportar més de 
10.000, la qual cosa és suficient per desenvolupar un programa de control. També hi ha 
l’opció per fer proves d’utilitzar la placa Evalution Module, de Spectrum Digital, que és una 
placa formada pel DSP TMS320LF2407 a on hi ha integrada memòria RAM que es pot gravar 
il·limitadament. 

Per la programació del control de l’aplicació es presenten inicialment dues alternatives: 
llenguatge C, o l’ensamblador que ofereix Texas. El primer presenta l’avantatge que és un 
llenguatge d’alt nivell d’ús molt estès i àmpliament conegut. A més es disposaria d’un conjunt 
de llibreries estàndard que incorporarien una gran varietat de funcions matemàtiques. El 
principal problema és l’eficiència alhora de traduir aquest codi C a llenguatge ensamblador i 
finalment a codi màquina: després de compilar un programa fet en C s’ha pogut comprovar 
que el nombre de línies de codi és clarament superior al mateix programa fet directament en 
ensamblador.  

Respecte a l’ensamblador, el principal punt negatiu és la seva complexitat: a diferència del C, 
l’ensamblador és específic per cada model de processador, i fins i tot dins la mateixa marca les 
diferents famílies presenten diferències importants. A favor de l’ensamblador hi ha 
l’optimització del programa que es pot aconseguir. 

Finalment s’ha optat per programar amb una mescla dels dos codis, fent les funcions més 
crítiques en ensamblador, i preparant-les del tal manera que puguin ser executades desde el C, 
així tenim l’avantatge de l’eficiència del llenguatge en ensamblador i podem fer l’estructura 
amb C de tal manera que el codi sigui molt més comprensible i modificable a posteriori. 
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6. Implementació en el DSP 

6.1. Introducció 

El control s’implementarà en el DSP. A traves de l’interfície de comunicació amb el PC 
explicada en el capítol anterior, el JTAG, es dissenyarà l’algorisme de control en el PC, es 
compilarà i posteriorment es carregarà a la memòria flash del micro. 

Un cop l’algorisme està carregat en el DSP s’ha de verificar que funciona adecuadament abans 
de donar potència a l’ondulador, ja que en cas d’anomalia del software es podria danyar tot 
l’equip. Per tal de poder verificar el correcte funcionament sense tenir que aplicar la potència 
es pot usar el conversor digital analógic per tal de verificar els variables internes del programa 

6.2. Configuració del DSP 

El primer que haurà de realitzar l’algorisme és preparar i configurar el DSP per tal de què 
funcioni adequadament. Per tal de fer-ho correctament s’ha d’entendre el funcionament 
d’arranc del DSP. 

Primerament i despres de una senyal de RESET el DSP col·loca el seu PC (Program counter) a 
l’inici del fitxer vectors.asm. Aquest fitxer és el que conté la informació sobre l’adreçament de 
les interrupcions del DSP.  

Posteriorment s’executa el contingut del fitxer boot.asm. Aquest fitxer conté la configuració 
inicial del microprocessador. Aquí primerament es configuren tots els pins d’entrada/sortida 
del DSP en estat d’alta impedància, és a dir d’entrada. Això es fa perquè cas de tenir un pin 
configurat com a sortida i que li estigui arribant una tensió d’entrada provocarà un curtcircuit 
si els valors lògics són diferents que destruirà completament el DSP. Per tan és la manera de 
col·locar les entrades sortides en mode segur. Seguidament es netejaran totes les flags dels 
perifèrics per tal de tenir-les incialitzades a un valor conegut, cal dir que després de un RESET 
de un microprocessador no es pot assegurar l’estat de tots els registres del sistema, per tan els 
registres que no tenen un valor fixe d’inci convé incialitzar-los. Es pot trobar més informació 
sobre quins son aquests registres en el [10] 
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Un cop s’han executat aquests dos fitxers el contador de programa dona el control al fitxer 
escrit en C, el main.c. Aquest fitxer és el que contindrà tot l’algorisme de control, a més a més 
en aquest fitxer també hi ha una part de configuració dels perifèrics del DSP.  

Aquest fitxer té l’estructura de un fitxer normal de C, primerament les inclusions de les 
llibreries necessàries, seguit de l’establiment de constants, i dels prototipus de les funcions i  
variables que es faran servir. El segueix el cos del programa i posteriorment l’implementació 
de les funcions. 

El cos del programa s’ha dividit en dues parts, una que només s’executa una primera vegada , 
que és l’inicialització de les variables i la configuració dels perifèrics i una altra que és el 
bucle infinit, el qual manté el DSP sempre aqui dins fins que no pren el control una 
interrupció. 

Primerament es configurarà del timer del DSP, el timer és un comptador, aquest  s’incrementa 
en un per cada cicle de rellotge intern. Com que el control es vol dur a terme a 20kHz, i com 
que el rellotge extern és de 10 MHz multiplicats per 4, això vol dir que el timer haurà de 
comptar de  fins a 2000. S’ha optat per  configurar el timer de manera que aquest incrementi el 
valor del timer fins arribar a la meitat del període i després el decrementi, de manera que es 
tingui una senyal de timer en forma triangular. Això esta pensat per poder treballar 
adecuadament amb els PWM que porta el DSP. Aquest DSP té tres registres que són 
comparats (compare) constantment amb el timer, en el moment que el registre passa a ser 
superior que el timer s’activa (o desactiva depenent de la configuració) la sortida de un PWM i 
el seu negat amb el temps mort configurat. 

Seguidament es configuren els registres del PWM, indicant quines sortides de PWM 
corresponen a cada compare, al igual que escollint el temps mort que es vol aplicar entre cada 
senyal del PWM. Degut a què s’està treballant amb IGBT’s s’ha escollit un temps mort molt 
gran, de 3µs.  

El següent perifèric a  configurar és el conversor analògic digital. S’ha de resetejar i fer una 
instrucció d’espera sense executar res (és dir executant la instrucció “no fer res”, NOP), a 
partir d’aquí es pot configurar el conversor. Els punts més importants d’aquesta configuració 
són l’encarregat d’iniciar la seqüència de conversió, la duració de la finestra de adquisició, la 
habilitació d’interrupcions i finalment el número de conversions a realitzar així com quins 
canals es desitgen convertir.  
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Per iniciar la seqüència de conversió s’ha escollit fer-ho amb el punt màxim del timer 
triangular, anomenat periode, i s’ha habilitat que executi una interrupció en alta prioritat en el 
moment d’haver acabat de convertir les dades, concretament activa la interrupció 1. 

Aquesta generació de DSP tenien inicialment la possibilitat de autocalibrar el conversor 
analògic digital, però com tal i com informa el fabricant aquesta possibilitat ha quedat 
anul·lada al detectarse uns errors en aquesta instrucció del microprocessador. 

L’últim perifèric a configurar-se és el perifèric de comunicació SPI, aquest perifèric és el que 
s’usarà per tal de comunicar-se el DSP amb el DAC extern. S’ha configurat per tal d’obtenir la 
màxima velocitat de transmissió possible. I com que el DAC no és un perifèric crític no s’ha 
utilitzat cap interrupció per tal de verificar que les dades s’hagin enviat correctament. 

Finalment es configuren els pins que son sortides, es disposen els pins del PWM com a tals. 

Un cop els perifèrics estan configurats s’envia per el port SPI la configuració del DAC, no és 
una configuració pròpia del DSP, ja que és extern a aquest, però necessita que se li enviin 16 
bits per tal de saber com ha de treballar. Aquesta configuració està explicada en el capítol 
4.4.1 quan es parla sobre el DAC. 

Abans de passar a l’execució del bucle infinit s’habiliten les interrupcions necessàries, en 
aquest cas només cal l’interrupció 1, que marca quan el conversor ha finalitzat, i la interrupció 
del Real Time. El Real Time és una llibreria que permet veure i modificar les variables del 
DSP a traves del JTAG sense que el funcionament d’aquest es vegi perturbat. El codi de 
programa que s’ha afegit per tal de fer funcionar el Real Time és el codi que dona Texas 
Instruments amb les llibreries del Real Time.  

6.3. Algorisme de control 

L’algorisme de control està implementat tot durant l’interrupció que provoca el conversor 
analògic digital, com que aquest conversor s’activa cada 50µs ja que s’ha configurat d’aquesta 
manera, es disposa d’aquest temps per realitzar tot el control. 

El primer que es fa un cop s’entra dins la funció d’interrupció es deshabilitar que puguin entrar 
les altres interrupcions, això es fa perquè com que és la interrupció de màxima prioritat i no ha 
de ser interrompuda per cap altre. 
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Llavors mitjançant una funció realitzada amb ensamblador però cridable des de el C es genera 
el nou valor de l’angle de referència. Aquest angle és un angle de 50 Hz que servirà com a 
base del control. Seguidament es calcula el sinus i el cosinus d’aquest angle mitjançant el 
mètode de lectura de taules i interpolant. Aquesta funció també esta implementada en 
ensamblador. 

El següent pas a realitzar és  les lectures analògiques. Quan s’ha acabat la conversió aquestes 
estan contingudes en els registres de l’ADC. Aquesta lectura és de 10 bits de precisió, de 
manera que els 10 bits amb dades són els de la part alta de la paraula. En una notació Q(15) el 
bit més significatiu és el que marca signe, aquest bit és 1 en les variables negatives i 0 en les 
positives. Si la lectura que es fa prové d’una senyal que pot ser negativa els valors compresos 
entre 0 i 511 corresponen a valors negatius, mentre que els que van entre 512 i 1023 són 
positius, és a dir el bit que correspondria al signe és 0 en els valors negatius i 1 en els positius, 
just al contrari de la notació en Q(15). Per tal d’expressar la variable en Q(15) es compara el 
bit més significatiu amb un XOR amb 1. 

Un cop les variables analògiques han estat tractades adequadament se’ls hi aplica la 
transformada de Clarke. Seguidament a la transformada de Clarke s’aplica la de Park per tal de 
tenir-ho referenciat tot a una freqüència de 50Hz. Així com ja s’ha comentat anteriorment, una 
senyal equilibrada de 50 Hz es veurà constant.  

Seguidament l’algorisme verifica si el sistema es troba en mig d’un sot, i si es així aplica la 
consigna de tensió adecuada pel tipus de sot. Aquesta part és l’encarregada de gestionar el sot, 
tan en duració, com en inici i profunditat, al igual que haurà de restaurar els valors de les 
consignes un cop hagi passat el sot. Aquesta funció s’ha implementat en C. 

A partir de les lectures de les variables analògiques transformades i les consignes desitjades es 
pot obtenir tan l’error de tensió com el de corrent i aplicar l’estructura del controlador PID vist 
en el capítol 2.3d’aquest projecte. 

Un cop s’obté la tensió a aplicar  s’ha de fer la transformada inversa de Park i així es podrà 
aplicar l’algorisme de l’SVPWM per tal de sintetitzar la tensió desitjada. 

L’SVPWM és una funció realitzada en ensamblador i que té la capçalera en C, de manera que 
pugui ser executada des del C. Val a dir que aquesta funció també porta incorporada 
l’actualització dels compares del sistema, per tant es pot donar per acabat el bucle de control. 



Generador programable de sots de tensió per l’assaig de convertidors de freqüència Pàg. 71 

 

Just abans d’acabar el bucle de control cal enviar les dades per SPI al DAC, netejar la 
interrupció que ha provocat l’ADC, ja que si no es neteges aquesta interrupció no tornar-hi a 
entrar-hi, i activar de nou les interrupcions que s’havien deshabilitat en el moment d’entrar. 

 

Finalment i com a mesura de protecció s’ha connectat la senyal d’error dels interruptors de 
l’SKiiP a l’entrada del dsp PDPINT, aquest pin és una interrupció externa no emmascarable, 
és dir, que en cas que es dispari el senyal d’error automàticament entrarà aquesta interrupció, i 
col·locarà les sortides del PWM en estat d’alta impedància. S’ha decidit que no hi hagi sortida 
d’aquesta interrupció, de manera que si hi ha algun error l’única manera de tornar a posar en 
marxa l’equip és esperar que l’error desapareixi i resetejar el microprocessador. 

 

6.4. Generació de la consigna de sot 

Per tal de poder executar el sot de tensió s’ha primer d’analitzar el sot de tensió. El sot de tipus 
A, és un sot trifàsic i equilibrat. Una tensió que tingui un sot de tipus A aplicat  en referència 
d,q, es veu com la component d del vector té una baixada proporcional a la profunditat del sot, 
mentre que el la component q es manté zero. 

Per generar els sots tipus A es variarà la component d en una relació tal que s’obtingui la 
tensió residual desitjada. Per altra part també es podrà configurar la duració del sot així com el 
punt d’inici d’aquest. Per variar el punt d’inici cal començar a executar el sot en un altre punt 
de la referència d’angle de 50 Hz.  

 

Els sots tipus D són sots a dues fases amb un petit desfassament entre elles. Per generar 
aquests sots s’ha estudiat com es comporta una tensió desequilibrada amb dues fases més 
baixes en el sistema d,q. 

Es pot observar que degut al desequilibri apareix un fasor corresponent al sistema trifàsic 
invers girant en sentit oposat. Aquest fasor vist en referència de sincronisme es veu com un 
vector que gira al doble de la pulsació inicial. Per implementar una consigna d’aquest tipus el 
que s’ha de fer és ,mantenint la consigna anterior ,aplicar una pertorbació al doble de la 
freqüència fonamental.  
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La amplitud de la qual marcarà la profunditat del sot. Mentre que el desfasament d’aquesta 
pertorbació permetrà seleccionar les fases que es desitjen modificar. 

En el fons el que s’està fent és aplicar una tensió trifàsica equilibrada en sentit invers, de 
manera que la suma de les dues tensions dona una tensió desequilibrada controlada. 
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7. Resultats experimentals 

La posada en marxa del prototip ha estat la feina més complicada d’aquest projecte, ja que hi 
ha una gran quantitat de problemes que van apareixent a mesura que es van afegint elements i 
fa que hagi resultat una tasca més difícil del previst. Els resultats obtinguts però justifiquen 
l’esforç portat a terme i és molt gratificant veure que el que ha començat com a un estudi 
teòric i unes simulacions acaba funcionant tal i com s’havia predit. 

A continuació s’analitzaran algunes formes d’ona capturades amb un oscil·loscopi. 
Primerament es pot veure en la Figura 7.1 la tensió que es veu en borns d’una càrrega no lineal 
quan es té el sistema en llaç obert. Es pot veure que la distorsió harmònica és molt elevada, i la 
tensió és lluny de ser senoïdal. 

 

 

Figura 7.1: Tensio en borns de la càrrega no lineal en llaç obert 
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A la Figura 7.2 es pot veure la tensió a la sortida de l’ondulador quan hi ha aplicada una 
càrrega lineal, es pot veure que pràcticament no hi ha distorsió harmònica, el THD és del 
0,5%.  

 
Figura 7.2 Tensió en borns de una càrrega lineal 

 

En la Figura 7.3 es pot observar la tensió que es pot mesurar en borns de una càrrega no lineal 
després d’haver tancat el llaç de realimentació i haver elimininat els harmònics 5é,7é,11é i 
13é, es pot observar que aquesta tensió és molt millor, i pràcticament és totalment sinusoïdal, 
només té una distorsió harmònica del 1,2%, un valor molt baix pel tipus de càrrega que hi ha 
connectada, els equips comercials (SAIs) tenen errors més grans.  Es pot veure també la forma 
del corrent que passa per la inductància del filtre, es pot observar el corrent absorbit típic 
d’una càrrega no lineal. 
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Figura 7.3 Tensió en borns de una càrrega no lineal 

 

S’ha provat diferents configuracions de sots de tensió, tan amb càrrega lineal com amb càrrega 
no lineal. Amb càrrega no lineal no s’ha fet mai sots superiors al 20%, ja que com que la 
càrrega que s’ha usat com a no lineal conté un condensador si s’apliquessin sots més grans el 
corrent absorbit en el moment  de recupar-se la tensió podria destruir aquesta càrrega. En els 
convertidors es podrà aplicar sots més grans ja que aquests han de portar proteccions de 
precàrrega en el bus. 

En la Figura 7.4 es pot observar la forma de la tensió en una càrrega lineal al aplicar un sot de 
tensió del 20%. Es pot observar que la resposta és ràpida però el contorl no aconsegueix tornar 
estabilitzar la tensió a una forma senoidal fins aproximadament un període després del sot. 
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Figura 7.4 Sot del 20% en una càrrega lineal 

 
Figura 7.5 Sot del 80% en una càrrega lineal 
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En la Figura 7.5 es pot veure la forma del corrent i de la tensió al aplicar un sot del 80% de la 
tensió nominal. Es pot comprovar com a mesura que la profunditat del sots es fa més gran al 
controlador li costa més obtenir una senyal senoidal . I tal  com és d’esperar el sistema es posa 
a oscil·lar una mica. Es pot veure també com és afectat el corrent al sot, que per tal de imposar 
la tensió desitjada el corrent ha de canviar de manera brusca la seva direcció i causa un 
sobrepic de corrent.  

 

Finalment es pot veure a la Figura 7.6 un sot de tipus D, sot a només dues fases. 

 
Figura 7.6 Sot tipus D 

Es pot dir que els resultats experimentals han estat molt satisfactoris si bé encara es pot seguir 
treballant per millorar alguns aspectes, ja que els sots tarden aproximadament entre mig 
període i un període en estabilitzar-se. 
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8. Conclusions 

Un cop finalitzat el projecte es pot concloure que tots els objectius del projecte han estat 
aconseguits amb èxit. S’ha aconseguit muntar un prototip d’ondulador trifàsic controlat per 
DSP capaç de generar sots de tensió programables tant en càrrega lineal com en càrrega no 
lineal. A més el sistema de control usat ha permès obtenir una distorsió harmònica molt baixa 
quan la càrrega  de l’ondulador és una càrrega no lineal, podent-se aplicar el disseny utilitzat 
en el control de l’ondulador en un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) trifàsic. Els 
THD obtinguts en les proves realitzades són molt baixos amb comparació a SAIs comercials, 
per la qual cosa es pot afirmar que el mètode de control és molt eficaç. 

Tot i que els sots generats no tenen una resposta molt ràpida i tenen un període transistori 
abans la tensió no s’estabilitza, aquests sots són molt semblants als sots observats en una xarxa 
real. 

Les proves realitzades amb el prototip s’ajusten suficientment a les simulacions realitzades 
amb el Matlab, de manera que es pot concloure que el model creat és un model suficientment 
realista del sistema. 

El disseny de la placa de control ha estat molt complicat degut a la dificultat de crear una placa 
de només dues cares, una de les tasques més complexes d’aquest disseny ha estat traçar les 
pistes i disposar els components evitant problemes de CEM. Durant el període de proves i 
programació s’ha pogut comprovar la robustesa, funcionant correctament en l’entorn de 
treball. El prototipus construït és de molt baix cost i fàcil muntatge i aconsegueix donar unes 
prestacions molt bones, mitjançant un  DSP, s’ha demostrat com a una eina molt eficaç per a 
realitzar controls de sistemes de potència. 

Les línies de treball futures haurien d’anar encaminades en la millora del control, tan per 
intentar eliminar harmònics de més alta freqüència, com per millorar la velocitat de resposta 
del sistema en canvis ràpids de la consigna. També serà recomanable poder augmentar la 
tensió de treball per tal de generar una tensió trifàsica de 400V de manera que es puguin 
assajar tots els possibles convertidors de freqüència. 

Una altra línia futura de treball hauria de ser en la millora de l’interface de comunicació entre 
el DSP i el PC dissenyant un entorn propi en el qual es poguessin programar els sots de forma 
més senzilla per l’usuari. 
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