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serà competència del projectista, el qual queda fora de tota responsabilitat derivada del 
funcionament dolent de l'equip com a conseqüència d'aquesta omissió. 
 
23.6 Tancament i clausura. 
 
Les parts interessades manifesten que coneixent els termes d'aquest Plec de Condicions 
i del projecte adjunt, i estan d'acord amb el qual en ell es manifesta. 
 
 
24 CONCLUSIONS PFC2 
 
 
Amb l’estudi del convertidor s’ha arribat a les següents conclusions: 
 
• Amb relació amb les especificacions la tensió de sortida no es manté a 15V si la 

càrrega en la sortida és màxima, aproximadament cau 1V. 
 
• La tensió mínima de funcionament d’entrada son 213V, per tant el marge de 

funcionament es %5.7230 ± . 
 
• Cal remarcar que el rendiment del convertidor es un 80% en condicions de treball 

molt concretes de càrrega i tensió d’entrada. 
 
• L’arrissada de la tensió de sortida es superior a la descrita en les especificacions es 

aproximadament 50mV sense tenir en comte els pics de commutació. 
 
 
• El convertidor forward té una característica lineal si treballa en CCM  i en mode 

tensió, en DCM no controlable en un dels seus possibles tres estats i no es lineal. 
 
• Si el convertidor treballa en DCM la relació de conducció es més elevada que si ho 

fa en CCM, ja que el rendiment en DCM es baix i s’ha de compensar augmentant la 
relació de conducció. 

 
• Si la tensió d’entrada al convertidor es disminueix el rendiment del convertidor 

augmenta lleugerament  al igual que la relació de conducció. 
 
• La realimentació solament en tensió no es convenient ja que pot destruir el 

commutador, per evitar-ho es convenient limitar la intensitat màxima. 
 
• Per relacions de conducció més elevades del 50% el convertidor esdevé inestable. 
 
• Es millor utilitzar un driver integrat que un basat amb un transformador d’impulsos 

ja que aquest últim presenta a la sortida un condensador electrolític. Com la 
freqüència de commutació es elevada el condensador no treballa en les millors 
condicions provocant més arrissada en la tensió de sortida sobretot si és demana 
potència a la càrrega. 

 
• Si el controlador no porta integrat un driver per atacar els transistors, normalment 

s’ha de disposar d’un sistema per arrancar o cebar. 


