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6.5 CONCLUSIONS

Com havíem esmentat anteriorment l’anàlisi dels convertidors es molt senzill una vegada 

realitzat l’estudi previ de l’estructura inversora escollida i de l’estructura rectificadora 

emprada. 

Les propietats més importants dels convertidors són molt semblants a les dels inversors 

que els  composen, també tenen altres com ara: 

- Convertidor ressonant sèrie: 

 · Aquesta estructura es comporta com un reductor, idealment la seva tensió de 

sortida serà com a màxim el valor d’entrada. 

 · No pot treballar d’un manera segura amb la sortida en circuit obert. 

 · La seva eficiència és més elevada amb valors de càrrega elevats. 

 · El convertidor posseeix una protecció inherent davant de curt circuits. 

- Convertidor ressonant paral·lel: 

 · Aquesta estructura es comporta com un elevador reductor depenen de la 

freqüència de treball. 

 · Pot treballar des de curt circuit fins a circuit obert per a un rang estret de 

freqüències.

 · Aquest convertidor té una protecció inherent davant de curt circuits. 

 · No pot treballar d’una manera segura amb la sortida en circuit obert en 

freqüències properes a of .

- Convertidor ressonant sèrie-paral·lel 

 · Aquesta estructura pot treballar amb valors de càrrega des de curt circuit fins a 

circuit obert. 
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 · La funció de transferència de tensió del convertidor es independent de la càrrega 

per freqüències properes a rf .

 · El circuit no pot treballar d’una manera segura en curt circuit per freqüències de 

treball properes a rf .

 · El circuit no pot treballar d’una manera segura en circuit obert per freqüències de 

treball properes a of .

- Convertidor ressonant CLL: 

 · La funció de transferència del circuit es independent de la càrrega per freqüències 

de treball que fassin treballar als interruptors com si hagués una càrrega inductiva. 

 · El convertidor no pot d’una manera segura en curt circuit a freqüències properes a 

rf .

 · El convertidor no pot d’una manera segura en circuit obert a freqüències properes 

a of .
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7 CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIO

S’ha demostrat que l’anàlisi dels convertidors ressonats no és tan complicat si l’abordem 

d’un manera correcta i amb un tipus d’anàlisi adequat a aquestes estructures. 

Com s’ha realitzat en aquest projecte dividint els convertidors ressonants en un estructura 

inversora en cascada amb una estructura rectificadora adequada a les característiques de 

l’inversor precedent i del convertidor desitjat final, amb un anàlisi d’aproximació del 

primer harmònic l’estudi es pot realitzar d’una manera bastant simple. 

Les estructures dels convertidors ressonants de dos elements reactius tenen l’avantatge que 

el seu anàlisi es molt senzill però els inconvenients que tenen unes aplicacions molt 

limitades i pot haver-hi elements reactius paràsits importants per a que l’estudi sigui previ 

del convertidor ressonant sigui correcte. 

En canvi les estructures de convertidors ressonants de tres elements encara que el seu 

estudi sigui més complex, podem fer servir els diferents elements que composen el 

convertidor i fer que s’aproximi a un transformador amb els seus elements reactius paràsits 

introduint l’avantatge de l’aïllament galvànic molt important dins dels convertidors 

comercials. 

Dins dels camps d’investigació sobre els convertidors ressonants, un dels més estudiats és 

la seva regulació. La motivació es deu a que aquests circuits estan més dirigits a una 

aplicació industrial concreta, sent dissenyats amb uns rangs d’especificacions de 

funcionament no molt grans, lo que fa que la regulació no sigui fàcil i una compensació 

clàssica no sigui suficient per aconseguir la dinàmica adequada pel circuit. 
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Una futura línia de millora d’aquest projecte seria l’estudi d’una regulació apropiada per 

aquests tipus de convertidors, com ja s’ha esmentat anteriorment seria de gran utilitat per 

poder donar una major sortida a les aplicacions dels tancs ressonants. 


