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Glossari

Ac Àrea efectiva

Ap Producte d’àrees

At Àrea dissipació tèrmica

Awp Àrea de coure del primari

Aws Àrea de coure del secundari

Bac Densitat de flux

BVCE Màxima tensió col·lector emissor del IGBT

CCE Capacitat col·lector-emissor

CGD Capacaitat porta-drenador

CGE Capacitat porta-emissor

CGS Capacitat porta-sortidor

CGS Capacitat porta-sortidor

Ciss Capacitat d’entrada

Cl, CLK Clock

Coss Capacitat de sortida

Cres Capacitat porta-col·lector

Crss Reverse transfer capacitance

D Diàmetre

D Duty

dt
dVout Pendent de la tensió de sortida del driver

Ecommutació Energia dissipada en la commutació
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f Freqüència de treball

FPGA Field Programmable Gate Array

FV Fotovoltaic

Ipri Corrent pel primari del transformador

Isec Corrent pel secundari del transformador

J Densitat de corrent

k Paràmetre característic de la ferrita

Ke Paràmetre característic d’un nucli de ferrita

Kf Paràmetre característic d’un nucli de ferrita

Kg Paràmetre característic d’un nucli de ferrita

LC Inductància i Condensador

m Paràmetre característic de la ferrita

MLT Distància mitjana per volta

n Paràmetre característic de la ferrita

N Zona de treball del convertidor

Np Nombre voltes primari

Ns Nombre voltes secundari

PEBB Power Electronic Building Block

Pi Potència a dissipar

PLD Programmable Logic Device

PNOM Potència nominal

PSIM Powersim, software de simulació de sistemes electrònics de potència

PWM Pulse width modulation o modulació en ample de pols
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Qg Càrrega de porta del MOSFET

R Resistència

RC Resistència i Condensador

RCD Resistència, Condensador i Díode

RDR Resistència equivalent del driver

RDS Resistència MOSFET en conducció

RG Resistència de porta

RST Reset

rt Relació de transformació del transformador

Rth CS Resistència tèrmica de l’aïllant

Rth JC Resistència tèrmica de la unió pn

Rth SA Resistència tèrmica dissipador

Rth Resistència elèctrica equivalent o tèrmica

S Funció de commutació associada a un parell de vectors

SA Senyal de porta del MOSFET A del push-pull

SB Senyal de porta del MOSFET B del push-pull

SiL Signe de la tensió per la bobina

Skq on k є {1,2,3,4,5} i q є {1,2}    Senyals de porta dels IGBTs del pont complet

Sn Nombre de conductors

Sp Signe de la tensió de sortida

Ta Temperatura ambient

THD Distorsió harmònica

Tj Temperatura unió pn
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toff Temps de turn-off del semiconductor

ton Temps de turn-on del semiconductor

V*ge Plateau voltage

Vab Tensió a l’entrada del transformador

Vcc Tensió d’alimentació

Vcd Tensió a la sortida del transformador entre els dos debanats

Vce on Caiguda de tensió en conducció del IGBT

VCE Tensió col·lector emissor IGBT

VDS max Màxima tensió drenador sortidor MOSFET

VDS Tensió drenador sortidor MOSFET

Vef Tensió a l’entrada del filtre

VFM Caiguda de tensió en conducció del díode en antiparal·lel del IGBT

Vgd Tensió a la sortida del transformador entre un debanat

VGE Tensió porta emissor IGBT

VGS Tensió porta sortidor MOSFET

Vi Tensió entrada al convertidor

VNOM Tensió nominal

VO Tensió després del filtre

Vpri Tensió en un bobinat del primari del transformador

Vref Sinusoide de referència

Vs Tensió a bloquejar

VSD Caiguda tensió díode MOSFET

Vsec Tensió en un bobinat del secundari del transformador
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Vth Tensió llindar

Wa Àrea de finestra

α Regulació

ε Distància pel·licular

Salta seccc impar
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A. Simulacions

El convertidor a simular és un Inversor Multinivell amb Aïllament d’Alta Freqüència amb
entrada Push-Pull i sortida en Pont Complet (Fig. A.1).

Figura A.1 Inversor Multinivell amb Aïllament d’Alta Freqüència amb entrada Push-Pull i sortida en

Pont Complet. Font: [1].

A.1. Senyals de Modulació

La modulació dels MOSFETs A i B del push-pull és una modulació PWM (modulació per
ample de pols) de freqüència 10 kHz i duty D i 1-D, respectivament, amb un valor de D de
0,5 (Fig. A.2).
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Figura A.2 Modulació PWM del push-pull amb un duty, D, de 0,5

La modulació dels semiconductors del pont complet, kq on k є {1,2,3,4,5} i q є {1,2}, és una
estratègia de modulació anomenada Modulació dels Dos Vectors més Propers (veure
capítol 5 de la memòria per la descripció teòrica). La taula de la veritat de la modulació és la
següent (Taula A.1):
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sp N Vab S S1q S2q S3q S4q S5q V ef

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1 -rtVi

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 1 1 0 1 0 0 1 -rtVi

0 1 0 0 0 0 0 1 1 -rtVi

0 1 0 1 1 0 0 1 0 -2rtVi

0 1 1 0 0 1 0 0 1 -rtVi

0 1 1 1 0 1 1 0 0 -2rtVi

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

1 0 0 1 0 1 0 0 1 rtVi

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 1 1 rtVi

1 1 0 0 0 1 0 0 1 rtVi

1 1 0 1 0 1 1 0 0 2rtVi

1 1 1 0 0 0 0 1 1 rtVi

1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 rtVi

Taula A.1 Estratègia de modulació dels dos vectors més propers. Font: [1].

Skq on k є {1,2,3,4,5} i q є {1,2} són els senyals de modulació del pont complet de
semiconductors i Vef és la sortida del convertidor abans del filtre. Sp, N, Vab i S són les
variables de la modulació i es defineixen a continuació.

El senyal sp es defineix com el signe de la tensió a la sortida del convertidor, és a dir, el
signe d’una sinusoide a 50 Hz (Eq. A.1).
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0Vsi0
0Vsi1

sp
0

0 (Eq. A.1)

El senyal sp (Fig. A.4) s’ha implementat comparant una sinusoide de referència Vref (50 Hz i
230 V eficaços) amb una tensió nul·la (Fig. A.3).

El senyal N (Fig. A.6) es defineix en l’Eq. A.2; es tracta de comparar el valor constant de 0,5
amb el valor absolut una sinusoide unitària (valor de pic 1 V). Per aquest motiu es multiplica
per un guany el valor absolut de la sinusoide de referència (Fig. A.5). Aquest senyal
representa el sector de l’índex de modulació tal i com es pot a veure a [1].

Figura A.3 Implementació senyal sp

Figura A.4 Senyal sp
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(Eq. A.2)

El senyal Vab es correspon amb el signe de la tensió Vab, essent aquesta la tensió a
l’entrada del transformador (Eq. A.3). És un senyal rectangular, provinent del push-pull, a
una freqüència de 10 kHz.










0Vtensiósi0
0Vtensiósi1

 Vsenyal
ab

ab
ab (Eq. A.3)

Figura A.5 Implementació senyal N

Figura A.6 Senyal N
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Presenta la següent implementació en PSIM (Fig. A.7):

Es compara un senyal quadrat de freqüència 10 kHz i valor màxim d’1 V amb un senyal
continu de valor 0,5 V.

El senyal obtingut és (Fig. A.8):

Per últim, el senyal S es defineix com la zona de treball instantània del convertidor,és a dir,
el temps que s’aplica cadascun dels dos vectors dins una zona. En base a estudis previs en
[1] aquest senyal presenta la següent forma (Fig. A.9):

Figura A.7 Implementació senyal Vab

Figura A.8 Senyal Vab
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Amb una descripció matemàtica (Eq. A.4):

    N1inV2N1refV2                                                                                        (Eq. A.4)

on Vin és una sinusoide unitària.

La implementació d’aquesta equació en PSIM es realitza de la forma següent (Fig. A.10):

Figura A.9 Senyal S
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Figura A.10 Implementació senyal S

Tal i com es pot veure a la figura A.9 la definició d’S emprada és un senyal analògic que
s’ha de comparar amb un senyal d’alta freqüència per tal de fer-lo digital (Fig. A.11).

Figura A.11  senyal S
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Els senyals de modulació Skq on k є {1,2,3,4,5} i q є {1,2}, de la taula A.1 resulten tal i com
es detalla a continuació (Taula A.2):

Senyal
Funció

booleana
Implementació

S1q

SVNSp

SSpNV
SVNSp

SVNSpS

ab

ab

ab

ab1q







S2q

SVSp

VSpN

SVNSp

NVSp

SVSp

SVNSpS

ab

ab

ab

ab

ab

ab2q













Pàg. 18 Annex A

S3q

SVNSp

SNVSp

SVSpN

SVNSpS

ab

ab

ab

ab3q







S4q 2q4q SS 

S5q
SN

SNSNS 5q





Taula A.2 Implementació de la modulació dels dos vectors més propers

A.2. Senyals per la selecció dels semiconductors

Per a la selecció dels components s’estudia el corrent i la tensió que han de suportar els
mateixos.

A.2.1. MOSFETs

En el cas dels MOSFETs del primari s’estudia el corrent i la tensió a bloquejar per un dels
interruptors A o B (Fig. A.12 a Fig. A.15).
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Figura A.12 Corrent per l’interruptor A (A).

Figura A.13 Zoom del corrent per l’interruptor A (A).
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Figura A.14 Tensió per l’interruptor A (V).

Figura A.15 Zoom de la tensió per l’interruptor A (V).

d’on s’extreu la taula següent (Taula A.3):
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Magnitud rms pic unitat

VDS 67,4 98,1 V

MOSFET

I conducció 48,9 130,7 A

Taula A.3 Paràmetres característics MOSFETs

S’ha de tenir en compte que alhora de la tria, als valor anteriorment calculats, se’ls ha
d’aplicar un factor de seguretat, del 50 %.

A.2.2. IGBTs

Pel cas dels IGBTs s’ha de tenir present que només cal estudiar un semiconductor
de la parella 21-22 (o, igualment 41-42) ja que aquesta està en conducció un 50% del
temps, hipòtesi que es pot constatar a la figura A.16, mentre que els semiconductors de les
parelles 11-12, 31-32 i 51-52 (Fig. A.1) ho estan un 33,33% del temps. Com a condició de
disseny s’imposa que tots els transistors IGBT siguin iguals; per tant, estudiant el pitjor cas
(parella 21-22 o 41-42) és suficient.

Com en el cas anterior, s’estudia el corrent que ha de suportar el semiconductor en
conducció i la tensió a bloquejar (Fig. A.16 a Fig. A.19).

Figura A.16 Corrent per l’interruptor 21 (A).
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Figura A.17 Zoom del corrent per l’interruptor 21 (A).

Figura A.18 Tensió per l’interruptor 21 (V).
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Figura A.19 Zoom de la tensió per l’interruptor 21 (V).

Els valors obtinguts a la simulació són (Taula A.4)

Magnitud rms pic unitat

VCE > 225,9 494,7 V

IGBT

I conducció > 6,5 13,0 A

Taula A.4 Paràmetres característics IGBTs

Al igual que el cas anterior, aquests valors s’han de multiplicar per un factor de seguretat
del 50 % per emprar-los com a valors per la selecció dels dispositius semiconductors.

A.3. Simulació del comportament de l’inversor

Un cop seleccionats els semiconductors més adients (Annex B i Annex C) es simula el
comportament de l’inversor.

En les següents figures es poden veure els senyals més característics (Fig. A.20 a
Fig. A.32):
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Figura A.20 Tensió d’entrada Vi (48 V).

Figura A.21 Tensió Vab a l’entrada del transformador (V).
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Figura A.22 Zoom de la tensió Vab a l’entrada del transformador (V).

Figura A.23 Tensió Vcd a la sortida del transformador (V).
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Figura A.24 Zoom de la tensió Vcd a la sortida del transformador (V).

Figura A.25 Tensió Vcg a la sortida del transformador (V).
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Figura A.26 Zoom de la tensió Vcg a la sortida del transformador (V).

Figura A.27 Tensió multinivell Vef (V).
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Figura A.28 Zoom de la tensió multinivell Vef; zona I (V).

Figura A.29 Zoom de la tensió multinivell Vef; zona II (V).
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Figura A.30 Zoom de la tensió multinivell Vef; zona III (V).

Figura A.31 Zoom de la tensió Vef; zona IV (V).
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Figura A.32 Tensió i corrent (multiplicat per 10) a la sortida del filtre (V, I).

En aquesta figura s’observa com, al ser càrrega resistiva pura, la tensió i el corrent estan
en fase. La forma d’ona que es preveu a la sortida no és purament sinusoïdal, a cada
banda del canvi de nivell presenta un pendent diferenciat. S’ha de tenir present que en
aquesta simulació es considera el comportament ideal tan del transformador com del
cablejat.

Al finalitzar la construcció de l’inversor aquest presenta inductàncies paràsites dels cables
del connexionat no menyspreables, sobretot en el primari. Per altre banda s’ha intentat
caracteritzar el comportament del transformador d’una manera més acurada.

Els cables de la sortida dels semiconductors del push-pull a l’entrada del transformador i de
la sortida del transformador als semiconductors del secundari presenten una inductància de
dispersió mesurada de 500 nF. A més les inductàncies paràsites del transformador es
poden considerar, vistes des del primari, de 1,64 µH pel primari i de 52 nH pel secundari. La
inductància magnetitzant del transformador, vista des del primari, és de 164 nF. L’energia
emmagatzemada en aquestes inductàncies s’haurà de dissipar emprant mecanismes
addicionals de dissipació com ara snubbers.

Els resultats obtinguts en diverses simulacions, afegint les consideracions anteriors no
reflecteixen el comportament real del convertidor, probablement degut a les diferències de
comportament del transformador real i el tractament matemàtic que fa PSIM del
mateix.Salto secc
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B. Càlculs per la selecció dels MOSFETs

Per tal de seleccionar els MOSFETs més adients per al push-pull del primari del
transformador es parteix de les condicions extretes de la simulació. Pel cas concret dels
MOSFETs aquestes condicions es poden veure a la Taula B.1.

Magnitud rms pic unitat

VDS > 101,1 147,2 V

MOSFET

I conducció > 73,4 196,1 A

Juntament amb aquestes condicions es necessita que el MOSFET inclogui un díode en
antiparal·lel al mateix encapsulat (Fig. B.1) de manera que es faciliti el muntatge del
dispositiu en el mòdul. Els MOSFETs treballen en la zona òhmica i, per tant, en conducció
es comporten com una resistència, RDS. S’ha de tenir present que aquesta resistència
afecta negativament a la potència dissipada i, per tant, dels diferents models s’han de
prioritzar aquells que presentin un baix valor de la mateixa.

Figura B.1 MOSFET amb díode en antiparal·lel. Font: datasheet MOSFET

La selecció del MOSFET més adient per la construcció de l’inversor s’ha fet en base a un
estudi tèrmic. Aquest es basa, en primer lloc, en convertir cada contacte entre superfícies
en una resistència elèctrica equivalent de valor Rth, tal i com es veure a la figura B.2. Per
altre banda l’energia a dissipar es comporta com un corrent a través de les diferents
resistències Rth.

Taula B.1 Condicions de disseny dels MOSFETs
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Figura B.2 Detall de les resistències tèrmiques d’un MOSFET. Font: AN-558 de National
Semicondcutor

En primer lloc es troba Rth JC que representa la resistència entre la unió pn del dispositiu
semiconductor i l’encapsulat i és un paràmetre que es troba al datasheet dels
semiconductors. Després Rth CS, que és la resistència entre l’encapsulat i el dissipador.
Aquest valor es correspon a la resistència de l’aïllant, anomenat mica, emprat per aïllar
elèctricament el drenador del dissipador. Aquest valor s’ha pres de 1,2 ºC/W per
l’encapsulat TO-220. Per últim es troba Rth SA, la resistència del dissipador a l’ambient i el
valor en funció del qual triarem el MOSFET.

Els MOSFETs tenen al seu interior varies unions pn i, aquestes, a partir d’un cert valor de
temperatura comencen a perdre les seves característiques elèctriques. Un valor típic a
prendre per aquesta temperatura, TJ, és 150 ºC. Se li ha aplicat un factor de seguretat del
15 %,i, finalment, el valor de disseny de TJ, triat és de 127,5 ºC.

Per tal de limitar al màxim l’increment de temperatura del dispositiu es necessita una
temperatura de referència, Ta, que s’ha triat de 25 ºC.

El model tèrmic d’un MOSFET que s’ha emprat en el disseny es pot observar a la
figura B.3.

Figura B.3 Model tèrmic d’un MOSFET.
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Com ja s’ha comentat, la potència a dissipar pel MOSFET deguda a l’efecte Joule es
comporta com una font de corrent a través de les resistències tèrmiques fins a l’exterior.

En la taula B.1 s’observa que el MOSFET en conducció ha de ser capaç de suportar
corrents en conducció de l’ordre dels 70 A a temperatures d’unió de 127,5 ºC, però no hi ha
cap dispositiu capaç de suportar aquests corrents. Per això s’ha optat per posar n
MOSFETs en paral·lel per repartir el corrent.

En el cas de n MOSFETs en paral·lel (on n és minimitzarà en funció del dispositiu) el model
tèrmic emprat és el que es veu a la figura B.4.

Figura B.4 Model tèrmic n MOSFETs en paral·lel

Resolent el sistema el valor de Rth SA. (Eq. B.1)

n
RR

n·P
TT

R CSthJCth

i

aj
SAth





 (Eq. B.1)

on Pi , i є {1,n} és la potència a dissipar per cada MOSFET.

La potència que dissipa  cada dispositiu es calcula segons [2]. S’ha de tenir present que al
estar els MOSFETs en paral·lel el corrent es divideix uniformement entre els n diferents
dispositius (Eq. B.2).





























 s

2
rms

frGGon

2
rms
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n
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2
1VQfDR

n
I

P (Eq. B.2)

Els paràmetres de l’equació es defineixen tal i com segueix: Irms és el corrent que passa pel
conjunt dels dispositius, Ron la resistència del MOSFET en conducció, D el duty màxim, f la
freqüència de treball, QG la càrrega de porta, VG voltatge porta-driver, tr i tf són,
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respectivament, el temps de pujada i de baixada de la commutació i Vs el voltatge en
bloqueig que suporten els dispositius.

El convertidor dissenyat només funcionarà amb càrrega resistiva i, per tant, no passa
corrent pel díode en antiparal·lel i per tant no dissipa potència.

Els dispositius trobats que compleixen els requisits de la taula B.1 són el FDP2532 i el
FDP79N15 i presenten les característiques següents (Taula B.2).

FDP2532 FDP79N15 Unitats

VDS max 150 150 V

Id continua a Tj 45 30 A

RDS a Tj 0,034 0,066 Ω

ton 69 522 ns

toff 84 205 ns

VSD 1,25 1,4 V

Qg 107 73 nC

Rth JC 0,48 0,27 ºC/W

Taula B.2 Paràmetres característics del FDP 2532 i FDP79N15. Font: Datasheets

Les característiques de treball són les que es poden observar a la Taula B.3.
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FDP2532 / FDP79N15 Unitats

D 0,5 -

f 10.000 Hz

Vg 4,5 V

Tj 127,5 ºC

Ta 25 ºC

VS 147,2 V

Taula B.3 Característiques del punt de treball dels MOSFETs

El valor del duty, D, ve donat per la modulació dels MOSFETs; la freqüència de treball
correspon a l’aïllament d’alta freqüència, el valor típic triat per Vg s’ha extret de [2].

Si es divideix el corrent total a circular, 73,4  A, entre el corrent màxim que poden suportar
els dispositius a la temperatura Tj es troba el nombre de MOSFETs de cada tipus en
paral·lel necessaris per constituir cada interruptor A i B (Taula B.4). Així mateix, s’ha vigilat
que aquest dispositius puguin suportar els pics de corrents obtinguts a la simulació.

FDP2532 FDP79N15

n 2 3

Si s’avalua l’Eq. B.2 per als dos dispositiu s’obté el resultat següent (Taula B.5).

FDP2532 FDP79N15 Unitats

Pi 27,0 32,8 W

Taula B.5 Potència a dissipar pels MOSFETs

                                     Taula B.4 MOSFETs en paral·lel
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Amb aquest valor s’avalua l’Eq. B.1 i s’obté el resultat de la Taula B.6.

FDP2532 FDP79N15 Unitats

Rth SA 1,1 0,6 ºC/W

Taula B.6 Resistència tèrmica dels MOSFETs

Aquest és el valor de la resistència tèrmica del dissipador que es necessita en cada cas.
S’ha triat per la construcció de l’inversor el model FDP2532 ja que dissipa menys potència i
és més ràpid en les commutacions.

És possible aconseguir el valor de 1,1 ºC/W afegint als dissipadors actuals dels mòduls,
Seradhe 1142, un ventilador a 5 m/s.

En conclusió, l’interruptor A, B està format segons es mostra a la següent figura (Fig. B.5),
amb dos MOSFETs FDP2532 paral·lelitzats:

Figura B.5 Solució per a cada interruptor A , B
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C. Càlculs per la selecció dels IGBTs

En el secundari del transformador es troba el pont complet format per IGBTs. Al igual que
en el cas dels MOSFETs per triar el dispositiu més adient s’ha realitzat un estudi tèrmic.

Les dades de que es disposa per fer l’estudi són les obtingudes de la simulació (Taula C.1).

Magnitud rms pic unitat

VCE > 338,9 741,9 V
IGBT

I conducció > 9,7 19,5 A

Taula C.1 Taula selecció IGBTs

Els IGBTs triats són de canal n amb un díode en antiparal·lel (Fig. C.1).

Figura C.1 IGBT canal n. Font: Datasheet
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El model tèrmic emprat per un IGBT és el que es mostra a la figura C.2:

Figura C.2 Model tèrmic d’un IGBT

A diferència del cas dels MOSFETs en aquest es considera la participació del díode per la
pèrdua de potència ja que, com es pot observar a la figura A.16, el díode condueix. A més
la resistència Rth JC, resistència tèrmica entre la unió pn del semiconductor i l’encapsulat,
presenta valors diferents per a la part de l’IGBT i per la part del díode.

Per tal d’aprofitar al màxim els dissipadors ja existents es realitza un model tèrmic on cada
dissipador es fa servir per refrigerar dos IGBTs (Fig. C.3):



Annex C Pàg. 39

Figura C.3 Model tèrmic de dos IGBT

Com en el cas dels MOSFETs la incògnita és Rth SA, és a dir, la capacitat de refrigeració del
dissipador. Rth CS, és la resistència corresponent al contacte del semiconductor amb l’aïllant,
mica. Aquesta valor per l’encapsulat TO-247 ha estat considerat de 1,2 ºC/W ja que el
material aïllant és el mateix que en el cas dels MOSFETs.

Tj mos i Tj díode, temperatures màximes admissibles de les unions pn, són ambdues 127,5 ºC i
pels càlculs es considera com una única temperatura, Tj. Per altra banda Ta és de 25 ºC.

Resolent sistema de la figura C.3 (Eq. C.1):





















DíodeJCthIGBTJCth

DíodeJCthIGBTJCth
CSth

DíodeIGBT

aj
SAth RR

·RR
R

)P(P
TT

2
1R (Eq. C.1)



Pàg. 40 Annex C

La potència dissipada per cada IGBT es pot considerar com la suma de les pèrdues en
conducció més les pèrdues en commutació (Eq. C.2).

 ·D·fE··IVP commutaciórmsonCEigbt  (Eq. C.2)

Les pèrdues en commutació estan formades pel producte de la tensió col·lector-emissor, en
conducció, amb el corrent que circula pel dispositiu. Ecommutació és la energia perduda en
cada commutació, i es troba especificada al datasheet dels semiconductors (inclou l’energia
de cua perduda en el turn-off de l’IGBT) i f és la freqüència de treball, de 20 kHz.

La potència dissipada pel díode en conducció és (Eq. C.3).

·D·IVP rmsFMdíode                                                                                                        (Eq. C.3)

El valor de duty, D, ve determinat pel funcionament del convertidor. S’estudia un dels
semiconductors de les parelles 21-22 i 41-42, ja que aquestes presentes les pitjors
condicions de treball. Cada parella d’aquestes condueix un 50 % del temps del període.
Dins d’aquest semiperíode, i tal com es pot veure a la figura A.16, l’IGBT i el díode
condueixen un 50 % del temps cadascun. Per tant el valor del duty tan per l’IGBT com pel
díode és (Eq. C.4):

D = 0,5·0,5 = 0,25                                                                        (Eq. C.4)

Després d’una primera criba per prestacions i disponibilitat els diferents dispositius a
comparar són (Taula C.2):

IRG4PF50WDPbF HGTG18N120BND IRG4PH40KDPB
F

Unitats

BVCE 900 1200 1200 V

VCE on 1,75 3,5 3 V

VFM 2 1,2 3 V

Ecommutació 2,0 3,75 3,0 mJ

Rth JC IGBT 0,64 0,32 0,77 ºC/W

Rth JC Díode 0,83 0,75 1,7 ºC/W

Taula C.2 IGBTs
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Si s’avaluen les potències perdudes pels diferents dispositius amb les Eq. C.2 i Eq. C.3
(Taula C.3):

IRG4PF50WDPbF HGTG18N120BND IRG4PH40KDPB
F

Unitat

Pigbt 14,1 26,9 20,8 W

Pdíode 4,7 8,1 5,8 W

Taula C.3 Potències dissipades pels diferents IGBTs

Amb aquestes potències perdudes la resistència tèrmica del dissipador es troba aplicant
l’Eq. C.1 (Taula C.4):

IRG4PF50WDPbF HGTG18N120BND IRG4PH40KDPB
F

Unitats

Rth SA 1,9 1,0 0,9 ºC/W

Taula C.4 Resistència tèrmica del dissipador per cada IGBT

S’ha triat el dispositiu IRG4PF50WDPbF per presentar la resistència Rth SA més petita. Amb
els dissipadors Seradhe 1142 disponibles al laboratori es pot aconseguir una resistència de
1,9 ºC/W amb un ventilador a 5 m/s.
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D. Disseny del transformador

El procediment pel disseny del transformador (Fig. D.1) amb primari push-pull i aïllament
d’alta freqüència es basa en el mètode especificat a [3].

Les especificacions de disseny del primari i del secundari, extretes de la simulació amb un
factor de seguretat del 10 %, són les que es poden veure a la Taula D.1.

Paràmetre Valor Unitat

Vap = Vpri 47,0 V

Vcg = Vsec 231,0 V

Ipri 55,0 A

Isec 8,4 A

Taula D.1 Especificacions de disseny del primari i secundari del transformador

Les condicions de treball del transformador són: freqüència de treball de 20.000 Hz i una
regulació,α, de 0,1 %.

Figura D .1 Transformador
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El procés de disseny del transformador amb relació de transformació, rt, d’aproximadament
5, consta dels següents passos:

 Selecció del cable de coure pels bobinats.

 Selecció del nucli de ferrita.

 Estudi del nombre de voltes de cada enrotllament.

 Estudi de pèrdues.

 Estudi de l’increment de temperatura.

Pas 1 Selecció del cable més adient pels bobinats del primari i del secundari.

Distància pel·licular ε (Eq. D.1)

cm0,0468
20.000
6,62

f
6,62ε  (Eq. D.1)

Diàmetre de coure del cable per bobinar (Eq. D.2).

D = 2· ε = 2· 0,0468 = 0,0936 cm (Eq. D.2)

Àrea de coure del cable (Eq. D.3).

23
22

cm6,88·10
4

π·0,0936
4

π·DÀrea  (Eq. D.3)

El cable normalitzat que cau en un marge del ± 10 % és AWG 19 que presenta una secció
de coure de 6,531·10-3 cm2 i una resistència unitària (a 20 ºC) de 263,9 cmμΩ .

Pas 2 Selecció del nucli de ferrita adient.

El material disponible per al nucli de ferrita del transformador és ferrita N27 que presenta
les característiques de la Taula D.2.
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Paràmetre Valor Unitat

Bac 0,33 T

K 0,0209 -

m 1,301 -

n 2,321 -

Taula D.2 Característiques del material ferrita N27

Potència del secundari Psec (Eq. D.4).

W1940,48,4·231,0·VIP rmssec,rmssec,sec  (Eq. D.4)

Potència del primari Ppri (Eq. D.5).

W258555·47·VIP rmspri,rmspri,pri  (Eq. D.5)

Potència total aparent Pt (Eq. D.6).

    W640025851940,42PP·2P prisect  (Eq. D.6)

Càlcul Ke tenint en compte que Kf val 4,0 per una ona quadrada (Eq. D.7).

10.105,92·10·0,33·20.000)0,145·(4,0·10·B·f)0,145·(KK 422242
ac

22
fe   (Eq. D.7)

Càlcul Kg (Eq. D.8).

3,16
2·0,12·10.105,9

6400
·α2·K

PK
e

t
g  (Eq. D.8)

Degut a la freqüència de treball s’han de tenir en compte els efectes de l’efecte pel·licular.
Així Kg queda amplificada en un factor de 1,35 (Eq. D.9). Aquest efecte produeix que el
factor de finestra, Ku, es redueixi fins a 0,29.

Kg
’ = 1,35· Kg =  1,35·3,16 = 4.27 (Eq. D.9)

Es busca un nucli que presenti un valor de Kg
’ semblant en taules.

El nucli triat és un E 65/32/27 (Fig. D.2).
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Figura D.2 Nucli tipus E. Font: [3]

Les característiques dimensionals (en cm) del nucli es poden observar a la Taula D.3.

A B C D E F

6,50 4,42 6,56 2,74 2,00 4,44

Taula D.3 Dimensions E 65/32/27 (cm).

Els paràmetres que caracteritzen aquest nucli es poden veure a la Taula D.4.

Paràmetre Valor Unitat

Wa 4,93 cm2

Ac 5,32 cm2

Ap 26,23 cm2

At 190,4 cm4

MLT 14,7 cm

Kg 3,8 -

pes 400 gr

Taula D.4 Característiques geomètriques nucli E 65/32/27
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Pas 3 Estudi del primari.

Nombre de voltes, Np, de cada bobinat del primari (Eq. D.9).

3,35
0.000·5,324,0·0,33·2

47·10
·f·A·BK
·10V

N
4

cacf

4
rmspri,

p  (Eq. D.9)

Es pren el valor de 3 voltes per Np.

Densitat de corrent del cable, J (Eq. D.10).

2

4

pacuf

4
t

cm
A318,2

·26,27,33·20.0004,0·0,29·0
6400·10

·f·A·B·KK
·10P

J  (Eq. D.10)

Àrea del coure del primari, Awp (Eq. D.11). El duty, D, és de 0,5 i correspon al duty dels
MOSFETs del push-pull de l’entrada del primari.

2rmspri,
wp cm0,1222

318,2
0,555·

J
D·I

A  (Eq. D.11)

El nombre de conductors en paral·lel del calibre triat, Snp, són (Eq. D.12):

conductors18,71
0,006531
0,1222Snp  (Eq. D.12)

Es prendran 19 conductors per fer cadascun dels bobinats del primari.

Al situar els conductors en paral·lel es veu disminuïda la resistència al pas de corrent
(Eq. D.13).

cm
μΩcm

μΩ

np

cm
μΩ

13,9
19

263,9
S

263,9
 (Eq. D.13)

La resistència del bobinat es calcula segons l’Eq. D.14.

Ω0,0006139·1014,7·3·13,·10·MLT·NR 66
cm

μΩ
pp   (Eq. D.14)

Les pèrdues al coure són (Eq. D.15):

W1,85·0,00061355·RIP 2
p

2
rmspri,pricu,  (Eq. D.15)

Pas 3 Estudi del secundari.
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Nombre de voltes del bobinat del secundari, Ns (Eq. D.16).

voltes14,75
100
0,11·

47
231·3

100
α1·

V
V

·NN
rmspri,

rmssec,
ps 






 






  (Eq. D.16)

Arrodonit a 15 voltes.

Àrea del coure del secundari, Aws (Eq. D.17).

2rmssec,
ws cm0,0186

318,2
0,58,4·

J
D·I

A  (Eq. D.17)

El nombre de conductors en paral·lel del calibre triat, Sns, són (Eq. D.18):

conductors2,86
0,006531
0,0186Sns  (Eq. D.18)

Es trien 3 conductors

Al secundari, igual que al primari, es recalcula la resistència que presentaran els cables
(Eq. D.19).

cm
μΩcm

μΩ

ns

cm
μΩ

88
3

263,9
S

263,9
 (Eq. D.19)

La resistència del bobinat del secundari es calcula segons l’Eq. D.20.

Ω0,0194·1014,7·15·88·10·MLT·NR 66
cm

μΩ
sp   (Eq. D.20)

Les pèrdues al coure del bobinat del secundari són (Eq. D.21):

W1,37·0,001948,4·RIP 2
p

2
rmssec,seccu,  (Eq. D.21)

Les pèrdues totals al coure del bobinat són (Eq. D.22):

W3,221,851,37PPP pricu,seccu,cu  (Eq. D.22)

El valor de la regulació, α, és (Eq. D.23):

%0,16·100
1940,4

3,22·100
P
P

α
sec

cu  (Eq. D.23)
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Pas 5 Càlcul de les pèrdues al nucli.

Les pèrdues al nucli de ferrita es calculen segons la fórmula següent (Eq. D.24):

n
ac

m
spnucli, ·Bk·fP  (Eq. D.24)

En aquest cas la freqüència f s’expressa en [kHz], el flux magnètic Bac en T i k, m i n són
paràmetres adimensionals propis de cada material. Les pèrdues específiques, gr

W , per a la

ferrita N27 en aquestes condicions de treball són (Eq. D.25):

gr
W0,0786·0,330,0209·20P 2,3211,301

spnucli,  (Eq. D.25)

Tenint en compte el pes del nucli la potència total a dissipar es de (Eq. D.26):

W31,5gr400·gr
W0,0786Pnucli  (Eq. D.26)

Pas 6 Càlcul de les pèrdues totals del transformador.

La potència perduda del transformador és la suma de la potència perduda al coure dels
bobinats més la potència generada pel nucli (Eq. D.27).

W34,723,2231,5PPP cunucliΣ  (Eq. D.27)

Pas 7 Càlcul del increment de temperatura.

Càlcul paràmetre ψ (Eq. D.28).

2
t

Σ

cm
W0,18

190,4
34,72

A
P

ψ  (Eq. D.28)

L’increment de temperatura del transformador es calcula segons (Eq. D.29):

Cº109,2450·0,18450·ψT 0,8260,826
r  (Eq. D.29)

No s’ha trobat disponible fil de coure AWG 19 sinó SWG 19. El diàmetre del coure SWG 19
és de 0,1016 cm, mentre que l’AWG 19 és de 0,0912 cm.

Es recalcula el diàmetre del fil de coure dels conductors (Eq. D.30).

23
22

cm8,11·10
4

π·0,1016
4

π·DÀrea  (Eq. D.30)
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Es recalcula el nombre de conductors del primari (Eq. D.31) i del secundari (Eq. D.32):

conductors15
0,00811
0,1222Snp  (Eq. D.31)

conductors2,29
0,00811
0,0186Sns  (Eq. D.32)

Es mantenen el tres conductors pel secundari mentre que pel primari es redueix fins a 15
conductors.

En conclusió, s’ha triat un nucli de ferrita E 65/32/27, amb tres voltes a cada enrotllament
del primari amb quinze conductors en paral·lel i quinze voltes al secundari de tres
conductors a cada enrotllament. El cable de coure per realitzar el bobinat sobre el carret és
SWG 19.

El transformador construït es pot veure a la següent figura (Fig. D.3):

Figura D.3 Transformador construït

Es va instal·lar el transformador en el convertidor per comprovar el correcte funcionament
del mateix, però no va donar senyal al secundari. Per tant es va descartar el seu ús i es va
encarregar un nou transformador (Fig. I.6) a una empresa especialitzada amb les mateixes
especificacions.
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E. Càlcul de la resistència de porta

Els drivers són els dispositius encarregats de donar el corrent de porta als semiconductors.
La unió amb el transistor es fa mitjançant la resistència de porta, RG. En la unió, tant de
MOSFETs com d’IGBTs, amb el driver existeixen diferents capacitats paràsites (Fig. E.1)
que són les encarregades de restringir la velocitat de commutació del dispositiu, MOSFET o
IGBT indistintament.

Figura E.1 Driver del MOSFET FDP2532

E.1. MOSFET

En el cas dels MOSFETs aquesta resistència s’ha dissenyat per limitar el pendent de
pujada del senyal de porta. El sistema es modela com un sistema de primer grau.

L’equació que regeix el comportament del sistema és (Eq. E.1):

ton=3·RG·CGS (Eq. E.1)

On ton és el temps de posada en marxa del MOSFET, 69 ns (datasheet), CGS és la capacitat
entre porta i sortidor i RG és la resistència de porta buscada.

Al datasheet del component s’especifica el valor de Ciss, Coss i Crss (Taula E.1).
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Paràmetre Valor Unitat

Ciss 5830 pF

Coss 615 pF

Crss 135 pF

Taula E.1 Capacitats MOSFET FDP2532. Font: Datasheet

I les equacions que relacionen aquests valors amb el desitjat, CGS, són (Eq. E.2) i (Eq. E.3):

Ciss= CGS + CGD                                                                              (Eq. E.2)

Crss= CGD (Eq. E.3)

Resolent el sistema, s’obté un valor de C GS de 5735 pF.

El temps de posada en marxa es multiplica per un factor de seguretat de 0,5 per garantir-ne
el correcte funcionament. L’equació queda (Eq. E.4):

1,5·69·10-9 s = 3·RG·5735·10-12 F                                                                                 (Eq. E.4)

D’on es troba un valor per a RG de 6 Ω. Per motius de disponibilitat la resistència que s’ha
comprat ha estat de 5,6 Ω amb una tolerància del 5 %.

Experimentalment s’ha comprovat que aquest valor és massa petit i provoca problemes en
el comportament del semiconductor. El millor comportament del semiconductor es presenta
per una RG de 26 Ω (Fig. E.2 a Fig. E.4).
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Figura E.2 Circuit de prova del MOSFET

Figura E.3  Ch 1: VDS (5 V/div); Ch 3: VGS (10 V/div); Ch 4: I (200 mA/div)
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Figura E.4  Zoom Turn-off. Ch 1: VDS (5 V/div); Ch 3: VGS (10 V/div); Ch 4: I (200 mA/div)

Figura E.5  Zoom Turn-on. Ch 1: VDS (5 V/div); Ch 3: VGS (10 V/div); Ch 4: I (200 mA/div)
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E.2. IGBT

Per realitzar el càlcul de la resistència de porta de l’IGBT IRG4PF50WDPbF es fa servir el
procediment de [4]. S’han buscat dos valors diferenciats, un per al turn-on (passar de tall a
conducció l’IGBT) i un altre pel turn-off (passar de conducció a tall el IGBT).

E.2.1. Turn-on

El procés de turn-on es basa en carregar els diferents condensadors paràsits que
existeixen entre el driver i l’IGBT. Aquests es poden veure a la figura E.6.

Figura E.6 Capacitats paràsites IRG4PF50WDPbF

El model emprat pel càlcul de la resistència de porta en el turn-on es basa en limitar, per

part del dissenyador, el pendent de pujada de la tensió de sortida del driver , dt
dVout . El

circuit equivalent del sistema driver-IGBT durant el turn-on és el següent (Fig. E.7):

Figura E.7 Circuit equivalent en el turn-on de l’IGBT. Font: [4]
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on RG on és la resistència de porta necessària. Vcc és l’alimentació del driver i RDRp és la

resistència equivalent en ON del driver. dt
dVout s’ha triat de 5 ns

V .

L’equació que regeix aquest comportament és Eq. E.5:

DRp
out

RES

*
gecc

onG R

dt
dV·C

VV
R 


                                          (Eq. E.5)

Per més detalls de l’obtenció de l’equació Eq. E.5 consultar [4].

La resistència equivalent del driver, RDR, s’extreu de (Fig. E.8):

Figura E.8 Càlcul resistència equivalent el driver, RDR .

La resistència equivalent es pot calcular a partir dels valor Vcc i el corrent de sortida que
dóna el driver (diferent per al turn-on i turn-off) segons l’equació Eq. E.6:




,output

cc
DRp I

VR            (Eq. E.6)

Avaluant l’expressió Eq. E.6 en el turn-on, amb Vcc de 15 V i corrent de sortida 1 A, la
resistència equivalent del driver en el turn-on és de 15 Ω.

Vge* es defineix com plateau voltage, el voltatge porta-emissor quan el pendent del voltatge
porta-emissor en el procés de turn-on assoleix el primer mínim per un corrent de porta
constant. En el cas del IRG4PF50WDPbF són 6,5 V.

CRES és el condensador paràsit entre porta i col·lector i el seu valor es pren directament de
datasheet del component, 45 pF.
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El valor de la resistència de porta pel turn-on, avaluant l’Eq. E.5 amb les dades és (Eq. E.7)
de 22,8 Ω.

Ω22,815

10
5·45·10

6,515R
9-

12-
onG 


 (Eq. E.7)

La resistència final triada és de 22,8 Ω.

E.2.2. Turn-off

Quan el driver dóna un corrent de porta negatiu, fa passar l’IGBT de la conducció al tall,
aquest procés es el que s’anomena turn-off. El mecanisme de funcionament és molt
semblant al turn-on, però l’equació que regeix el comportament del sistema és diferent
(Eq. E.7):

DRn
out

RES

minth
offG R

dt
dV·C

V
R                                                                                           (Eq. E.7)

En aquest cas Vth min, és un voltatge que s’obté del datasheet del component, en aquest cas

3 V. CRES és la capacitat paràsita porta-col·lector, de 45 pF, i dt
dVout  un paràmetre de

disseny, que, al igual que en el turn-on, s’ha fixat en 5 ns
V . Per més informació sobre

l’obtenció de l’Eq. E.7, consultar [4].

La resistència de porta equivalent en el cas del turn-off s’avalua amb l’expressió Eq. E.6,
tenint present que l’alimentació no canvia, és a dir, Vcc de 15 V; i que el corrent subministrat
pel driver en el turn-off és de 2 A (Eq. E.8).

Ω7,5
2

15RDRn                                                                                                       (Eq. E.8)

El valor de la resistència de porta en el turn-off (Eq. E.9) ha de ser inferior a 5,8 Ω.

Ω5,87,5

10
5·45·10

3R

9-
12-

offG                                                                             (Eq. E.9)

La resistència finalment instal·lada és 5,6 Ω al 5 %.

En aquest cas les formes d’ona resultants al provar el IGBT es consideren vàlides (Fig. E.9
a Fig. E.12).
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Figura E.9 Circuit de prova de l’IGBT

Figura E.10  Ch 1: Senyal control (2,5 V/div); Ch 2: VGE (10 V/div); Ch 3: VCE (2,5 V/div)
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Figura E.11  Zoom Turn-off. Ch 1: Senyal control (2,5 V/div); Ch 2: VGE (10 V/div);

Ch 3: VCE (2,5 V/div)

Figura E.12  Zoom Turn-on. Ch 1: Senyal control (2,5 V/div); Ch 2: VGE (10 V/div);

Ch 3: VCE (2,5 V/div)
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F. Control del convertidor

El control del convertidor es realitza mitjançant la combinació del dSPACE i una FPGA
inclosa en la placa educativa d’Altera. El dSPACE s’encarrega de generar els senyals
d’entrada de la FPGA, i aquesta genera els senyals de control que s’envien als drivers.

F.1. Simulink - dSPACE

F.1.1. Implementació en Simulink de la modulació

En la figura F.1 es poden veure els diferents senyals que surten de Simulink cap a la
dSPACE. I d’aquesta cap a la FPGA.

Figura F.1  Implementació en Simulink de la modulació dels Dos Vectors Més Propers del convertidor

push-pull/ pont complet

Els senyals de sortida es troben resumits en la taula F.1:
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Nom Descripció

reset Senyal de reset en lògica positiva

N Porta la informació de la zona instantània de treball del convertidor

S Sortida que porta la informació del duty de treball

dmin Senyal de valor 0,05

dmax Senyal de valor 0,95

Sp Senyal digital amb la informació del signe de la tensió de sortida

SiL Senyal digital amb la informació del signe de corrent per la bobina del filtre

Taula F.1 Sortides Matlab

El senyal SP s’obté de la comparació d’una sinusoide amb zero. El bloc modulació
(Fig. F.2) s’encarrega de la generació dels senyals digitals S i N a partir d’una sinusoide de
referència, mitjançant una combinació guanys i offsets.

Figura F.2  Bloc modulació dels dos vectors més propers
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El bloc DS1102PWM s’encarrega de transformar senyals digitals en senyals PWM o ample
de pols. Mentre que el bloc DS1102ADC transforma la informació provinent del sensor de
corrent en senyal digital apte per ser interpretada pel programa.

El senyal SiL s’obté de la comparació d’un senyal que porta la informació del corrent que
circula per la bobina amb zero. L’interruptor de la figura F.1 commuta entre el senyal sensat
i la sinusoide de referència a 50 Hz, segons si el producte de la component directe del
corrent amb el propi corrent és positiu o negatiu (Fig. F.3).

Figura F.3  Bloc de realimentació del corrent per la bobina.

F.1.2. Arxiu de Configuració

El contingut de l’arxiu amb els valors de configuració d’aquest model:

clear all;

reset=1;

St=0.0002;

ffiltro=(1/St)/2;

fcentral=100;

falta=105;

fbaja=95;

fl=fbaja/ffiltro;

fu=falta/ffiltro;

Vref=0.9;

w=2*pi*50;
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f=50;

F.2. MaxPlusII

La programació de la FPGA Flex 10K per tal d’implementar la modulació dels Dos Vectors
Més Propers s’ha realitzat en Max+plus II 10.2 Baseline. L’entitat superior és la que es pot
veure a la figura F.4.
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Figura F.4 Entitat superior ppfbmlm2l.gdf
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Les entrades de la FPGA són (Taula F.2):

Variable PIN Descripció

CL 91
Clock provinent de la placa a

25,175 MHz.

RST 183 Reset.

Sin 215
Senyal PWM que porta la informació del

duty.

SiLin 182
Senyal que porta la informació del signe

del corrent per la bobina, iL.

SPin 175
Senyal que porta la informació del signe

de la tensió de sortida, VO.

Nin 218
Senyal que porta la informació de la

zona de treball instantània del
convertidor.

dmin 208 Senyal PWM amb un duty de 0,05.

dmax 222 Senyal PWM amb un duty de 0,95.

Taula F.2 Entrades FPGA

Totes les entrades excepte CL, provenen del DSpace.

El senyal de clock, CL, entra en un divisor de freqüència, entitat divisor (Fig. F.5), d’on surt
el senyal CLK, el senyal de clock emprat per comandar totes les transicions.

Figura F.5 Entitat divisor

El bloc divisor està definit com:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
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ENTITY divisor IS
PORT
(

clk_hf : IN  STD_LOGIC;
clk_lf : OUT STD_LOGIC

);
END divisor;
ARCHITECTURE  funcional OF divisor IS

CONSTANT limit :  INTEGER := 2;
SIGNAL divlimit : INTEGER RANGE 8388607 DOWNTO 0;
SIGNAL div2 : STD_LOGIC;

BEGIN
 divisor: PROCESS (clk_hf)
BEGIN

IF (clk_hf'event and clk_hf = '1') THEN
IF divlimit /= limit - 1 THEN

divlimit <= divlimit + 1;
ELSE

divlimit <= 0;
div2 <= NOT div2;

END IF;
END IF;

END PROCESS;
clk_lf <= div2;

END funcional;

Els senyals d’entrada, i el senyal CLK són les entrades de l’entitat FBHBMLSC (Fig. F.6),
aquesta s’encarrega de sincronitzar els diferents senyals mitjançant biestables tipus D
(Fig. F.7).

Figura F.6 Entitat FBHBMLSC
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Figura F.7 Definició Entitat FBHBMLSC
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Les entrades i sortides d’aquest bloc (Taula F.3):

Entrada Sortida

RST/CLK -

Sin dsinc

SiLin SiL

SPin Spsinc

Nin Nsinc

dmin dmin sinc

dmax dmax sinc

Taula F.3 Entrades/Sortides entitat FBHBMLSC

A partir del senyal dsinc, i amb un divisor de freqüència per dos, s’extreu el senyal SVab;
signe de la tensió Vab. Aquest procés es realitza en el bloc PPFB2LSVAB (Fig. F.8):

Figura F.8 Entitat PPFB2LSVAB

Aquesta entitat es defineix com:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY ppfb2lsvab IS

PORT(
pwms : IN STD_LOGIC;
vab : OUT STD_LOGIC);

END ppfb2lsvab;

ARCHITECTURE funcional OF ppfb2lsvab IS
  SIGNAL div2 :  STD_LOGIC := '0';
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BEGIN
  comptatge : PROCESS (pwms)
   BEGIN

 IF (pwms'event and pwms= '1') THEN
 div2 <= NOT div2;

 END IF;
      END PROCESS comptatge;
      vab <= div2;
  END funcional;

En paral·lel, l’entitat VENTANA (Fig. F.9) s’encarrega de generar el senyal dv, el senyal S
de la modulació dels Dos Vectors Més Propers, que indica la zona de treball instantani i que
serà el senyal que es farà servir per la taula de la veritat. El senyal dv serà igual a dsinc

mentre no hi hagi canvi de nivell (canvi en el senyal Nsinc). En cas de canvi de zona, s’aplica
un duty mínim dmin sinc si N passa de 0 a 1 o un duty màxim dmax sinc en cas contrari, pas de 1
a 0 de N.

Figura F.9 Entitat VENTANA

Aquesta entitat garanteix un canvi suau de nivell pels transistors, de manera que els dutys
mínims i màxims que s’apliquen siguin físicament realitzables. Dutys teòrics inferiors a 5 %
o superiors al 95 % són impossibles de realitzar físicament.

Aquesta limitació del duty es realitza amb una sèrie de portes lògiques i uns retardadors de
senyal, per tal de localitzar el canvi de nivell, N, aplicar dmin sinc o dmax sinc una sèrie de cops
de rellotge (quatre), i tornar a treure el senyal original (Fig. F.10).
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Figura F.10 Entitat VENTANA

L’entitat TRSTIME és l’encarregada de mantenir en nivell alt la sortida un cert cops de
rellotge després de què l’entrada baixi a zero; es defineix com segueix:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY trstime IS
PORT( reset, clk_in, s_in : IN STD_LOGIC;

blanking : IN INTEGER RANGE 1258 downto 0;
s_out : OUT STD_LOGIC);

END trstime;

ARCHITECTURE algorithmic OF trstime IS

BEGIN

desplaca : PROCESS (reset, clk_in)

VARIABLE s_int_ant : STD_LOGIC;
VARIABLE cnt : INTEGER RANGE 0 to 1258;
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BEGIN
IF reset = '1' THEN

s_int_ant := '1';
cnt := 0;

    s_out<='0';
ELSE

IF (clk_in'event AND clk_in = '0') THEN
IF (s_in='1' AND s_int_ant='0') THEN

cnt := blanking;
END IF;
IF cnt = 0 THEN

s_out <= s_in;
ELSE

cnt := cnt - 1;
s_out <= '1';

END IF;
s_int_ant := s_in;

END IF;
END IF;
END PROCESS desplaca;
END algorithmic;

L’entitat BLKTIME s’encarrega de retardar la pujada del senyal de sortida uns determinats
cops de rellotge i està definida de la següent manera:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY blktime IS
PORT( reset, clk_in, s_in : IN STD_LOGIC;

blanking : IN INTEGER RANGE 1258 downto 0;
s_out : OUT STD_LOGIC);

END blktime;

ARCHITECTURE algorithmic OF blktime IS

BEGIN

desplaca : PROCESS (reset, clk_in)

VARIABLE s_int_ant : STD_LOGIC;
VARIABLE cnt : INTEGER RANGE 0 to 1258;
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BEGIN
IF reset = '1' THEN

s_int_ant := '0';
cnt := 0;

    s_out<='0';
ELSE

IF (clk_in'event AND clk_in = '1') THEN
IF (s_in='1' AND s_int_ant='0') THEN

cnt := blanking;
END IF;
IF cnt = 0 THEN

s_out <= s_in;
ELSE

cnt := cnt - 1;
s_out <= '0';

END IF;
s_int_ant := s_in;

END IF;
END IF;
END PROCESS desplaca;
END algorithmic;

Els senyals SPsinc, Nsinc, SVab i dv s’introdueixen en el bloc PPMLM2COMB (Fig. F.11) que
s’encarrega de generar la taula de veritat de la modulació (Taula A.1). Les sortides d’aquest
bloc són els senyals S1, S2 i S3 que es fan servir en els autòmats per anar al proper estat.

Figura F.11 Entitat PPMLM2COMB

L’entitat es defineix com:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY ppmlm2comb IS

PORT (  sp : in STD_LOGIC;

        N  : in STD_LOGIC;
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        Vab: in STD_LOGIC;

        S  : in STD_LOGIC;

        S1 : out STD_LOGIC;

        S2 : out STD_LOGIC;

        S3 : out STD_LOGIC);

END ppmlm2comb;

ARCHITECTURE s_c_1 OF ppmlm2comb IS

BEGIN

      S1 <= '1' WHEN ((sp='0' AND N='0' AND Vab='0' AND s='0') OR

                      (sp='0' AND N='1' AND Vab='0' AND s='1') OR

                      (sp='1' AND N='0' AND Vab='1' AND s='0') OR

                      (sp='1' AND N='1' AND Vab='1' AND s='1'))

             ELSE '0';

      S2 <= '1' WHEN ((sp='0' AND N='0' AND Vab='0' AND s='0') OR

                      (sp='0' AND N='0' AND Vab='1' AND s='1') OR

                      (sp='0' AND N='1' AND Vab='1' AND s='0') OR

                      (sp='0' AND N='1' AND Vab='1' AND s='1') OR

                      (sp='1' AND N='0' AND Vab='0' AND s='1') OR

                      (sp='1' AND N='0' AND Vab='1' AND s='0') OR

                      (sp='1' AND N='1' AND Vab='0' AND s='0') OR

                      (sp='1' AND N='1' AND Vab='0' AND s='1'))

             ELSE '0';

      S3 <= '1' WHEN ((sp='0' AND N='0' AND Vab='1' AND s='0') OR

                      (sp='0' AND N='1' AND Vab='1' AND s='1') OR

                      (sp='1' AND N='0' AND Vab='0' AND s='0') OR

                      (sp='1' AND N='1' AND Vab='0' AND s='1'))

             ELSE '0';

   END s_c_1;
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Els senyals de la sortida del bloc PPMLM2COMB es porten a un bloc anomenat RETARD
(Fig. F.12). Aquest bloc s’encarrega de retardar els senyals el temps de blanking del
primari, ja què el voltatge en el secundari del transformador es presentarà un cop s’hagi
aplicat la tensió al secundari, i està afectat del temps de blanking del primari.

Figura F.12 Entitat RETARD

F.2.1. Autòmat Push-Pull

L’autòmat del Push-pull (Fig. 5.9) està implementat segons es veu en la següent figura
(Fig. F.13):

Figura F.13 Control del Push-Pull

L’entitat DCACSQRAHADL s’encarrega de generar l’autòmat de control dels senyals Sa i
Sb. En aquest autòmat, les sortides són els propis estats. Mentre que l’entitat OTIME
genera el blanking time que s’aplica. Dins l’autòmat, quan es realitza una transició a un
estat intermedi, en aquest cas l’estat e3, s’activa el senyal de change, que a la vegada
activa el senyal de blanking, tb en l’entitat OTIME. El valor del temps de blanking es llegeix
com es pot veure a la figura F.4.
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L’entitat DCACSQRAHADL està definida com segueix:

SUBDESIGN dcacsqrahdl
(
clk, stop, tb, SVab: input;
canvi, Out[1..0] : output;
)

Variable
estat_actual: MACHINE OF BITS(out[1..0])WITH STATES (

e1=b"01",
            e2=b"10",
            e3=b"00");

Begin

estat_actual.clk=clk;
estat_actual.reset=stop;

CASE estat_actual IS

WHEN e1 =>
IF SVab==1 THEN

estat_actual= e1;
canvi=b"0";

ELSE
estat_actual= e3;
canvi=b"1";

END IF;

WHEN e2 =>
IF SVab==0 THEN

estat_actual= e2;
canvi=b"0";

ELSE
estat_actual= e3;
canvi=b"1";

END IF;

WHEN e3 =>
IF tb==1 THEN

estat_actual = e3;



Annex F Pàg. 77

canvi=b"0";
ELSE

IF SVab==0 THEN
estat_actual = e2;

ELSE
estat_actual = e1;

END IF;
END IF;

WHEN OTHERS =>
estat_actual = e1;

END CASE;
END;

Mentre que l’entitat OTIME està definida com:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY OTIME IS
PORT( reset, clk_in     : IN STD_LOGIC;

s_in : IN STD_LOGIC;
blanking : IN INTEGER RANGE 32 downto 0;
s_out : OUT STD_LOGIC);

END OTIME;

ARCHITECTURE algorithmic OF OTIME IS

BEGIN
desplaca : PROCESS (reset, clk_in)

VARIABLE cnt : INTEGER RANGE 0 to 32;

BEGIN

IF (clk_in'event AND clk_in = '1') THEN
IF (s_in='1') THEN

cnt := blanking;
END IF;
IF cnt = 0 THEN

s_out <= '0';
ELSE

cnt := cnt - 1;
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s_out <= '1';
END IF;

end if;
END PROCESS desplaca;
END algorithmic;

Les sortides de la FPGA per aquest autòmat són (Taula F.4):

Sortida PIN Nom

SAB[1] 152 Sa

SAB[0] 149 Sb

Taula F.4 Sortides de l'autòmat del push-pull

F.2.2. Autòmat Pont Complet

El control del pont complet està fet en base a dos autòmats, un que controla les transicions
que realitzen els transistors 21, 22, 41 i 42 per connectar el punt f; i un altre que controla les
transicions dels transistors 11, 12, 31,32, 51 i 52 per connectar el punt e.

Així la commutació del punt f es realitza mitjançant l’autòmat de la figura 5.10, que queda
reflectit en la següent estructura (Fig. F.14):

Figura F.14 Control connexió punt f.

L’entitat ACACFB2AHDL s’encarrega de generar l’autòmat; com en el cas del push-pull, els
estats són les sortides de l’autòmat. El temps de solapament es genera a partir del senyal
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canvi, que activa el senyal ttf. Quan dins l’autòmat es fa una transició a un estadi intermedi,
és a dir, ni l’estat e1 ni l’e8 de la taula 5.2, es genera el senyal canvi, que activa el senyal
de solapament ttf dins l’entitat OTIME2. El valor del temps de solapament es llegeix com es
pot veure a la figura F.4.

L’entitat ACACFB2AHDL està definida com segueix:

SUBDESIGN acacfb2fahdl
(
clk, SiL,stop, tt, S2,SVab: input;
canvi, Out[3..0] : output;
)

Variable
estat_actual: MACHINE OF BITS(out[3..0])WITH STATES (

e1=b"1100",
            e2=b"0100",
            e3=b"1000",
            e4=b"0110",

e5=b"1001",
            e6=b"0010",
            e7=b"0001",
            e8=b"0011");

Begin

estat_actual.clk=clk;
estat_actual.reset=stop;

CASE estat_actual IS

WHEN e1 =>
IF S2==1 THEN
estat_actual= e1;
canvi=b"0";
ELSE
IF SiL==1 THEN

IF SVab==0 THEN
estat_actual= e4;
ELSE
estat_actual= e2;
END IF;

ELSE
IF SVab==0 THEN
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estat_actual= e3;
ELSE
estat_actual= e5;
END IF;

END IF;
canvi=b"1";
END IF;

WHEN e2 =>
IF tt==1 THEN
estat_actual= e2;
canvi =b"0";
ELSE

IF S2==0  THEN
estat_actual= e4;
canvi =b"1";

ELSE
estat_actual= e1;

END IF;
END IF;

WHEN e3 =>
IF tt==1 THEN
estat_actual = e3;
canvi=b"0";
ELSE

IF S2==0  THEN
estat_actual= e5;
canvi =b"1";

ELSE
estat_actual= e1;

END IF;
END IF;

WHEN e4 =>
IF tt==1 THEN
estat_actual= e4;
canvi=b"0";
ELSE
IF S2==1 THEN

IF SVab==0 THEN
estat_actual= e1;
ELSE
estat_actual= e2;



Annex F Pàg. 81

canvi=b"1";
END IF;

ELSE
IF SVab==0 THEN
estat_actual= e6;
canvi=b"1";
ELSE
estat_actual= e8;
END IF;

END IF;
END IF;

WHEN e5 =>
IF tt==1 THEN
estat_actual= e5;
canvi=b"0";
ELSE
IF S2==1 THEN

IF SVab==0 THEN
estat_actual= e3;
canvi=b"1";
ELSE
estat_actual= e1;
END IF;

ELSE
IF SVab==0 THEN
estat_actual= e8;
ELSE
estat_actual= e7;
canvi=b"1";
END IF;

END IF;
END IF;

WHEN e6 =>
IF tt==1 THEN
estat_actual= e6;
canvi=b"0";

ELSE
IF S2==0  THEN

estat_actual= e8;
ELSE

estat_actual= e4;
canvi=b"1";
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END IF;
END IF;

WHEN e7 =>
IF tt==1 THEN
estat_actual= e7;
canvi=b"0";
ELSE

IF S2==0  THEN
estat_actual= e8;

ELSE
estat_actual= e5;
canvi=b"1";

END IF;
END IF;

WHEN e8 =>
IF S2==0 THEN
estat_actual= e8;
canvi=b"0";
ELSE
IF SiL==1 THEN

IF SVab==0 THEN
estat_actual= e6;
ELSE
estat_actual= e4;
END IF;

ELSE
IF SVab==0 THEN
estat_actual= e5;
ELSE
estat_actual= e7;
END IF;

END IF;
canvi=b"1";
END IF;

WHEN OTHERS =>
estat_actual=e1;

END CASE;
END;

L’entitat OTIME2, que també es fa servir en el control de la connexió del punt e, està definit
tot seguit:
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LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY OTIME2 IS
PORT( reset, clk_in     : IN STD_LOGIC;

s_in : IN STD_LOGIC;
traslape : IN INTEGER RANGE 32 downto 0;
s_out : OUT STD_LOGIC);

END OTIME2;

ARCHITECTURE algorithmic OF OTIME2 IS

BEGIN

desplaca : PROCESS (reset, clk_in)

VARIABLE cnt : INTEGER RANGE 0 to 32;

BEGIN

IF (clk_in'event AND clk_in = '1') THEN

IF (s_in='1') THEN
cnt := traslape;

END IF;
IF cnt = 0 THEN

s_out <= '0';
ELSE

cnt := cnt - 1;
s_out <= '1';

END IF;
end if;

END PROCESS desplaca;
END algorithmic;

Les sortides de la FPGA per aquest autòmat són (Taula F.6):
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Sortida PIN Nom

S24[3] 162 S21

S24[2] 159 S22

S24[1] 163 S41

S24[0] 161 S42

Taula F.6 Sortides de l’autòmat del pont complet per la connexió del punt f

El funcionament de l’entitat ACACFB3AHDL (Fig. F.15) de control de la connexió del punt e
és anàleg al funcionament de ACACFB2AHDL i correspon als autòmats de les figures:
Fig. 5.11 a Fig. 5.13.

Figura F.15 Control de la connexió del punt e
SUBDESIGN acacfb3ahdl
(
clk, SiL,stop, tt, S1, S3, SVab: input;
canvi, Out[5..0] : output;
)

Variable
estat_actual: MACHINE OF BITS(out[5..0])WITH STATES (

e1=b"110000",
            e2=b"100000",
            e3=b"010000",
            e4=b"100001",
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            e5=b"010010",
            e6=b"000001",
            e7=b"000010",
            e8=b"000011",

e9=b"000101",
            e10=b"001010",
            e11=b"000100",
            e12=b"001000",
            e13=b"001100",
            e14=b"100100",

e15=b"011000");

Begin

estat_actual.clk=clk;
estat_actual.reset=stop;

CASE estat_actual IS

WHEN e1 =>
IF S1==1 THEN

estat_actual = e1;
canvi=b"0";

ELSE
IF SVab==0 THEN

IF SiL==0 THEN
IF S3==0 THEN

estat_actual = e5;
ELSE

estat_actual = e15;
END IF;

ELSE
estat_actual = e2;
END IF;

ELSE
IF SiL==0 THEN

estat_actual = e3;
ELSE

IF S3==0 THEN
estat_actual = e4;

ELSE
estat_actual = e14;

END IF;
END IF;
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END IF;
canvi=b"1";
END IF;

WHEN e2 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e2;
canvi=b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

estat_actual = e1;
ELSE

IF S3==1 THEN
estat_actual = e14;

ELSE
estat_actual = e4;

END IF;
canvi=b"1";
END IF;

END IF;

WHEN e3 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e3;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

estat_actual = e1;

ELSE
IF S3==1 THEN

estat_actual = e15;

ELSE
estat_actual = e5;

END IF;
canvi=b"1";
END IF;

END IF;

WHEN e4 =>
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IF tt==1 THEN
estat_actual = e4;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

IF SVab==1 THEN
estat_actual = e1;

ELSE
estat_actual = e2;
canvi=b"1";

END IF;
ELSE

IF SVab==1 THEN
estat_actual = e6;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e8;

END IF;

END IF;
END IF;

WHEN e5 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e5;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

IF SVab==1 THEN
estat_actual = e3;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e1;

END IF;
ELSE

IF SVab==1 THEN
estat_actual = e8;

ELSE
estat_actual = e7;
canvi =b"1";

END IF;
END IF;

END IF;
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WHEN e6 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e6;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

estat_actual = e4;
canvi=b"1";

ELSE
IF S3==1 THEN

estat_actual = e9;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e8;

END IF;

END IF;
END IF;

WHEN e7 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e7;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

estat_actual = e5;
canvi=b"1";

ELSE
IF S3==1 THEN

estat_actual = e10;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e8;

END IF;
END IF;

END IF;

WHEN e8 =>
IF S1==1 THEN

IF SVab==1 THEN
IF SiL==1 THEN

estat_actual = e6;
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ELSE
estat_actual = e5;

END IF;
ELSE

IF SiL==1 THEN
estat_actual = e4;

ELSE
estat_actual = e7;

END IF;
END IF;

canvi=b"1";
ELSE

IF S3==0 THEN
estat_actual = e8;
canvi =b"0";

ELSE
IF SVab==1 THEN

IF SiL==1 THEN
estat_actual = e9;

ELSE
estat_actual = e7;

END IF;
ELSE

IF SiL==1 THEN
estat_actual = e6;

ELSE
estat_actual = e10;

END IF;
END IF;

canvi=b"1";
END IF;

END IF;

WHEN e9 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e9;
canvi =b"0";

ELSE
IF S3==0 THEN

IF SVab==0 THEN
estat_actual = e6;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e8;
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END IF;
ELSE

IF SVab==0 THEN
estat_actual = e13;

ELSE
estat_actual = e11;
canvi=b"1";

END IF;
END IF;

END IF;

WHEN e10 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e10;
canvi =b"0";

ELSE
IF S3==0 THEN

IF SVab==0 THEN
estat_actual = e8;

ELSE
estat_actual = e7;
canvi=b"1";

END IF;
ELSE

IF SVab==0 THEN
estat_actual = e12;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e13;

END IF;
END IF;

END IF;

WHEN e11 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e11;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

estat_actual = e14;
canvi=b"1";

ELSE
IF S3==1 THEN

estat_actual = e13;
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ELSE
estat_actual = e9;
canvi=b"1";

END IF;
END IF;

END IF;

WHEN e12 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e12;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1 THEN

estat_actual = e15;
canvi=b"1";

ELSE
IF S3==1 THEN

estat_actual = e13;

ELSE
estat_actual = e10;
canvi=b"1";

END IF;
END IF;

END IF;

WHEN e13 =>
IF S3==1 THEN

estat_actual = e13;
canvi =b"0";

ELSE
IF SVab==0 THEN

IF SiL==1 THEN
IF S1==0 THEN

estat_actual = e9;
ELSE

estat_actual = e14;
END IF;

ELSE
estat_actual = e12;
END IF;

ELSE
IF SiL==1 THEN

estat_actual = e11;
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ELSE
IF S1==1 THEN

estat_actual = e15;
ELSE

estat_actual = e10;
END IF;

END IF;
END IF;

canvi=b"1";
END IF;

WHEN e14 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e14;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1  THEN

IF SVab==1 THEN
estat_actual = e1;

ELSE
estat_actual = e2;
canvi=b"1";

END IF;
ELSE

IF SVab==1 THEN
estat_actual = e11;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e13;

END IF;
END IF;

END IF;

WHEN e15 =>
IF tt==1 THEN

estat_actual = e15;
canvi =b"0";

ELSE
IF S1==1  THEN

IF SVab==1 THEN
estat_actual= e3;
canvi=b"1";

ELSE
estat_actual = e1;
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END IF;
ELSE

IF SVab==1 THEN
estat_actual = e13;

ELSE
estat_actual = e12;
canvi=b"1";

END IF;
END IF;

END IF;

WHEN OTHERS =>
estat_actual = e1;

END CASE;

END;

Les sortides de la FPGA per aquest autòmat són (Taula F.7):

Sortida PIN Nom

S135[5] 157 S11

S135[4] 154 S12

S135[3] 158 S31

S135[2] 156 S32

S135[1] 151 S51

S135[0] 153 S52

Taula F.7 Sortides de l’autòmat del pont complet per la connexió del punt e
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G. Estudi econòmic

Dins l’estudi econòmic s’inclouen totes les despeses per la realització del projecte: despesa
en material per la fabricació del convertidor, despesa en recursos humans i despeses
d’amortització del material de laboratori.

G.1. Despesa de material

La despesa en material és el cost del material emprat pel desenvolupament del projecte.
S’inclou el material comprat nou i el material reaprofitat del laboratori.

G.1.1. Cost mòduls push-pull i pont complet

A la taula G.1 es presenten els components amb el seu cost dels dos mòduls del push-pull.

Descripció Unitats
/mòdul

Unitats
totals €/un Cost total

Resistència 1k21 1/4W 1% 2 4 0,03 0,13
Resistència 4k53 1/4W 1% 2 4 0,03 0,13
Optoacoplador HCPL-2211 4 8 2,62 20,96

Condensador 100nF 6 12 0,10 1,20
Driver IR 2121 2 4 5,00 20,00

Condensador 270 pF 2 4 0,10 0,40
Radiador 1142 long 50mm 1 2 2,35 4,70

Sòcol DIP8 6 12 0,25 3,00
Separadors plàstic 12 mm 2 4 0,05 0,20

Mica + arandela aïllant TO-220 2 4 0,15 0,60
MOSFET FDP2532 2 4 5,28 21,12

Díode UFR MUR1560 1 2 1,02 2,04
Resistència 5Ω6 1/4W 5% 2 4 0,03 0,12
Díode ràpid 1A BYT11000 2 4 0,36 1,44

Cond. Electrolític 33uF 450V 1 2 1,88 3,76
Radiador Seradhe 2906 1 2 0,21 0,42

Díode UF5401 2 4 0,63 2,52
Inductància axial 4,7 uF 2 4 0,09 0,36

Cond. Electrolític 330uF 35V 2 4 0,15 0,60
Cond. Electrolític 100uF 50V 2 4 0,18 0,72

Díode Zener 200V 5W 1 2 0,46 0,92
TOPSwitch 223Y 1 2 4,53 9,06
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Resistència 6Ω2 1/4W 1% 1 2 0,03 0,06
Cond. Electrolític 470uF 25V 1 2 0,04 0,08

Díode BAV21 1 2 0,02 0,04
Resistència 15Ω 1/4W 1% 1 2 0,03 0,06

Díode BYV26C 1 2 0,22 0,44
Cond. Ceràmic 100nF 50V 1 2 0,10 0,20

Zener 22V 1/2W 1 2 0,02 0,04
Nucli Ferrita ETD29 vertical 1 2 2,50 5,00

Terminal mascle-femella 12 24 0,06 1,44
Cargol M3 long 25 mm 3 6 0,02 0,12
Cargol M3 long 10 mm 2 4 0,02 0,08

Femella M3 2 4 0,02 0,08
Ventilador 1 2 15,49 30,98

Cargol M3 long 35 mm 2 4 0,06 0,24
Placa de circuit imprès 1 2 25,04 50,08

TOTAL 183,34 €

Taula G.1  Cost del material dels mòduls del push-pull

A la taula G.2 es presenten els components amb el seu cost dels cinc mòduls del pont
complet.

Unitats
Descripció

/mòdul
Unitats
totals €/un Cost total

Connector potència D-7 Ralux 1 5 6,44 32,20
Resistència 1k21 1/4W 1% 2 10 0,03 0,32
Resistència 4k53 1/4W 1% 2 10 0,03 0,32
Optoacoplador HCPL-2211 4 20 2,62 52,40

Condensador 100nF 6 30 0,10 3,00
Driver IR 2121 2 10 5,00 50,00

Condensador 270 pF 2 10 0,10 1,00
Radiador 1142 long 50mm 1 5 2,35 11,75

Sòcol DIP8 6 30 0,25 7,50
Separadors plàstic 12 mm 2 10 0,05 0,50

Mica + arandela aïllant TO-220 2 10 0,15 1,50
IGBT IRG4PF50WDPbF 2 10 13,95 139,50

Díode UFR MUR1560 1 5 1,02 5,10
Resistència 22Ω8 1/4W 1% 2 10 0,03 0,30
Resistència 5Ω6 1/4W 5% 2 10 0,03 0,30
Díode ràpid 1A BYT11000 2 10 0,36 3,60

Cond. Electrolític 33uF 450V 1 5 1,88 9,40
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Radiador Seradhe 2906 1 5 0,21 1,05
Díode UF5401 2 10 0,63 6,30

Inductància axial 4,7 uF 2 10 0,09 0,90
Cond. Electrolític 330uF 35V 2 10 0,15 1,50
Cond. Electrolític 100uF 50V 2 10 0,18 1,80

Díode Zener 200V 5W 1 5 0,46 2,30
TOPSwitch 223Y 1 5 4,53 22,65

Resistència 6Ω2 1/4W 1% 1 5 0,03 0,15
Cond. Electrolític 470uF 25V 1 5 0,04 0,20

Díode BAV21 1 5 0,02 0,10
Resistència 15Ω 1/4W 1% 1 5 0,03 0,15

Díode BYV26C 1 5 0,22 1,10
Cond. Ceràmic 100nF 50V 1 5 0,10 0,51

Zener 22V 1/2W 1 5 0,02 0,10
Nucli Ferrita ETD29 vertical 1 5 2,50 12,50

Terminal mascle-femella 12 60 0,06 3,60
Cargol M3 long 25 mm 3 15 0,02 0,30
Cargol M3 long 10 mm 2 10 0,02 0,20

Femella M3 2 10 0,02 0,20
Ventilador 1 5 15,49 77,45

Cargol M3 long 35 mm 2 10 0,06 0,60
Placa de circuit imprès 1 2 25,04 50,08

TOTAL 502,43 €

Taula G.2  Cost material mòduls pont complet

El material emprat per fer proves, fet malbé, cables per realitzar connexions, estany per les
soldadures, etc s’ha estimat en 120 €. Així la despesa total en material per la realització
dels set mòduls és (Eq. G.1):

Cost TOTAL = 183,34 + 502,43 + 120 = 805,77 € (Eq. G.1)

G.1.2. Cost de les plaques base

El cost de les dues plaques base tal i com es fan servir en aquest convertidor són els que
s’observen a continuació en la taula G.3:
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Descripció Unitats
totals €/un Cost total

Connector mascle cable pla 14 pins 1 0,43 0,43
Connector femella cable pla 14 pins 1 0,58 0,58

Cable pla 14 fils 0,3 3,20 0,96
Cable senyal 4 fils 1,5 2,50 3,75

Porta fusible 2 0,25 0,50
Cargol M3 long 10mm 20 0,02 0,40

Separador hexagonal 40mm 20 0,22 4,40
Connector potència dos terminals 2 0,75 1,50

Pont rectificador 15 A 600 V 2 2,16 4,32
Inductància xoc toroïdal 47uH 4,3A 2 2,33 4,66

Fusible ràpid 15 A 2 0,08 0,16
Condensador 400V 2 0,33 0,66

Pins connexió 30 0,01 0,30
Connector potència D-7 Ralux 7 6,44 45,08

Cable connexió a xarxa 1,2 2,15 2,58
Cable interconnexió mòduls 1,0 1,35 1,35

Placa de circuit imprès 1 71,84 71,84
TOTAL 143,47

Taula G.3  Cost material plaques base

G.1.3. Cost del transformador, filtre i snubber

Com ja s’ha comentat a l’Annex D en un primer moment es va dissenyar i construir un
transformador. Aquest presenta els costos següents (Taula G.4):

Descripció Unitats €/un Cost
Total (€)

Nucli Ferrita E 65/32/27 1 6,31 6,31
Carret 1 0,74 0,74

Bobina fil coure SWG 19 1 16,36 16,36
Terminals connexió 16 0,12 1,92

TOTAL 25,33 €

Taula G.4  Cost transformador construït
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El cost del transformador comprat més el condicionament és de 70 €. Per tant la despesa
total en transformadors és (Eq. G.2):

COST TRANSFORMADOR = 25,33 + 70 = 95,33 € (Eq. G.2)

El filtre ha estat construït i el seu cost és de 24 €.

En la següent taula s’incorporen les depeses per la fabricació dels snubbers (Taula G.5):

Descripció Unitats €/un Cost
 Total (€)

Resistència 1Ω 10W 10% 2 0,20 0,40
Resistència 33kΩ 10W 10% 3 0,20 0,60
Condensador 6,8nF 1500V 2 0,69 1,38

Díode EGP50D 8 0,75 6,00
Resistència 22kΩ 5W 10% 4 0,20 0,80
Condensador 1,5µF 1250V 1 5,36 5,36

Pont díodes KBU6G 1 0,95 0,95
TOTAL 15,49 €

Taula G.5  Cost snubbers

G.1.4. Cost total del material

El cost total de material ascendeix a (Eq. G.3):

COST TOTAL MATERIAL = 183,34 + 502,43 + 143,47 + 95,33 + 24 + 15,49 =

= 964,06 € (Eq. G.3)

G.2. Despesa en recursos humans

La despesa en recursos humans inclou el sou de dos enginyers sènior, els dos tutors del
projecte, i un enginyer junior encarregat de les diferents fases de desenvolupament del
convertidor: càlculs, construcció, proves, redacció memòria,.... (Taula G.6):
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Hores €/h Cost total
(€)

Directors projecte 300 60 18.000
Enginyer junior 1.200 24 9.600

TOTAL 27.600 €

Taula G.6  Cost recursos humans

G.3. Despesa d’amortització del material

El cost d’amortització del material són els costos de fer servir el material de laboratori i es
poden veure a la taula següent (Taula G.7):

HARDWARE
Preu

venda
(€)

Vida
útil (h)

Cost de
manteniment

(% sobre preu)

Amortització
(€/h)

Hores
(h)

Cost
total
(€)

Placa UP1 d'Altera
més

condicionament
180 5.000 10 0,04 300 11,88

dSpace 1102 180 5.000 10 0,04 450 17,82
Oscil·loscopi
TDS714L +

sondes
18.675 10.000 10 2,05 450 924,41

Font alimentació
AC/DC i/ix seriesII

5kVA California
Instruments

15.000 10.000 10 1,65 400 660,00

Càrrega resistiva 150 5.000 10 0,03 450 14,85
PC Pentium II 400 15.000 5 0,03 450 12,60

TOTAL 1.641,56 €

SOFTWARE
Preu

venda
(€)

Vida
útil
(h)

Actualitzacion
s (% sobre

preu)

Amortització
(€/h)

Hores
(h)

Cost
total
(€)

Windows 98 +
Microsoft Office 300 15.000 10 0,02 450 9,90

Windows XP+
Microsoft Office 300 15.000 10 0,02 450 9,90

Matlab Simulink 450 15.000 10 0,03 450 14,85
Max+plusII 10.2

Baseline
Educational

0 15.000 10 0,00 300 0,00

PSIM 5.0 300 15.000 10 0,02 250 5,50
TOTAL 40,15 €

Taula G.7  Costos amortització material
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El cost total d’amortització del material del projecte total és (Eq. G.4):

COST TOTAL AMORTITZACIÓ = 1.641,56 + 40,15 = 1.681,71€ (Eq. G.4)

G.4. Despesa total

La despesa total del projecte és de 30.245,77 € (Taula G.8).

COST TOTAL MATERIAL 964,06 €

COST TOTAL RECURSOS HUMANS 27.600 €

COST TOTAL AMORTITZACIÓ 1.681,71 €

COST TOTAL 30.245,77 €

Taula G.8  Despesa total

h
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H. Proves del convertidor

En aquest capítol es pretén mostrar les diferents proves que s’han realitzat per la correcta
posada en marxa del convertidor. Es tracta d’anar comprovant cada subpart del circuit fins
a muntar-lo sencer.

Com ja s’ha comentat a l’Annex B cada interruptor del push-pull del primari, està format per
dos MOSFETs en paral·lel. En aquesta primera prova es vol comprovar el comportament
de cada interruptor, o mòdul: A i B. La prova consisteix en una càrrega resistiva en sèrie
amb els transistors. En el canal dos es pot observar con la tensió drenador sortidor dels
MOSFETs paral·lelitzats presenta un sobrepic important en el turn-off (Fig. H.1 i Fig. H.2).

Figura H.1  Circuit de prova del mòdul del push-pull
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Figura H.2 Turn-off del mòdul del push-pull. Ch 1: Senyal control (5 V/div); Ch 2: VDS mòdul (25 V/div);
Ch 3: VGS (25 V/div); Ch 4: I (2 A/div)

La càrrega resistiva amb què s’ha realitzat la prova és una càrrega resistiva bobinada que
pot presentar una inductància elevada. Per tal de comprovar si el sobrepic, de l’ordre del
100 %, es deu a la càrrega, es situa un díode en paral·lel amb la càrrega per crear un camí
de recirculació pel corrent  (Fig. H.3 i Fig. H.4).

Figura H.3  Circuit de prova del mòdul del push-pull amb díode de recirculació
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Figura H.4 Turn-off del mòdul del oush-pull amb díode. Ch 1: Senyal control (5 V/div);
Ch 2: VDS mòdul (25 V/div); Ch 3: VGS (25 V/div); Ch 4: I (2 A/div)

Al afegir el díode de recirculació es comprova que el sobrepic es redueix fins un 10 %,
malgrat que augmenten les oscil·lacions. Si es compara el comportament del mòdul, és a
dir, dos MOSFETs paral·lelitzats, amb la figura E.4, on només s’ha caracteritzat un
MOSFET, s’observa que les oscil·lacions són degudes a la paralel·lització.

El següent pas és la comprovació dels dos mòduls en configuració de push-pull, però
substituint els bobinats del transformador per resistències (Fig. H.5 a Fig. H.7).
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Figura H.5  Circuit de prova en configuració push-pull amb càrrega resistiva

Figura H.6  Push-pull. Ch 1: VDS (A) (25 V/div); Ch 2: VDS (B) (25 V/div); Ch 3: Vab (50 V/div);
Ch 4: I (2 A/div)
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Figura H.7  Push-pull. Ch 1: VDS (A) (25 V/div); Ch 2: VDS (B) (25 V/div); Ch 3: Vab (50 V/div);
Ch 4: I (2 A/div)

En ambdós interruptors es presenta un sobrepic del 100 % en el turn-off, mentre que no és
apreciable en el turn-on. Com en el cas anterior, s’afegeix un díode de recirculació a la
càrrega per mitigar els efectes inductius de la mateixa (Fig. H.8 a Fig. H.10).
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Figura H.8  Circuit de prova en configuració push-pull i díodes de recirculació amb càrrega resistiva

Figura H.9  Push-pull amb díode de recirculació. Ch 1: VDS (A) (25 V/div); Ch 2: VDS (B) (25 V/div);
Ch 3: Vab (50 V/div); Ch 4: I (2 A/div)
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Figura H.10  Push-pull amb díode de recirculació. Ch 1: VDS (A) (25 V/div); Ch 2: VDS (B) (25 V/div);
Ch 3: Vab (50 V/div); Ch 4: I (2 A/div)

Com en el cas anterior s’observa que al afegir els díodes el sobrepic disminueix
considerablement, fins l’ordre del 10 %, malgrat augmentar les oscil·lacions.

El següent element a inserir és el transformador per veure el seu comportament (Fig. H.11
a Fig. H.17).
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Figura H.11  Circuit de prova en configuració push-pull  i transformador amb càrrega resistiva

Figura H.12  Push-pull amb transformador. Ch 1: I (5 A/div) ; Ch 2: Vab (5 V/div); Ch 3: Vcd (25 V/div);
Ch 4: Vgd (20 V/div)
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Figura H.13  Push-pull amb transformador. Ch 1: I (2 A/div) ; Ch 2: Vab (10 V/div); Ch 3: Vcd (10 V/div);
Ch 4: Vgd (10 V/div)

Figura H.14  Push-pull amb transformador. Ch 1: I (5 A/div) ; Ch 2: Vab (5 V/div); Ch 3: Vcd (25 V/div);
Ch 4: Vgd (20 V/div)
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Figura H.15  Tensió d’un MOSFET; Tensió d’un mòdul

Figura H.16 Tensió d’un MOSFET; Tensió d’un mòdul. Ch 1: VDS  mòdul (5 V/div); Ch 2: VGS (10 V/div);
   Ch 4: VDS MOSFET (5 V/div)
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Figura H.17 Tensió d’un MOSFET; Tensió d’un mòdul. Ch 1: VDS  mòdul (5 V/div); Ch 2: VGS (10 V/div);
   Ch 4: VDS MOSFET (5 V/div)

Les formes d’ona de la tensió d’entrada al transformador, Vab, de la figura H.13 presenten
un bon comportament, sense sobrepics importants malgrat no disposar de snubber. Per
contra la tensió drenador sortidor del MOSFET presenta importants sobrepics (Fig. H.16 i
Fig. H.17).

En aquest punt del projecte i per tal d’explicar els problemes de sobrepics, s’han mesurat
les inductàncies dels cables. Aquestes presenten valors no menyspreables, de l’ordre de
centenars de nanofarads.

El procés de selecció del snubber òptim pel convertidor es pot veure a l’annex J. Aquí es
presenten les formes d’ona d’un dels snubbers que presentava grans possibilitats. El
snubber en qüestió és un RCD, situat el més pròxim possible als semiconductors; amb una
R de 6,8 Ω, un C de 1 µF i un díode EGP50D.

Els resultats d’inserir el snubber es poden veure en les següents figures, operant amb una
tensió de bateria de 10 V i una potència de 70 W (Fig. H.18 a Fig. H.21):
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Figura H.18 Circuit de prova del snubber del push-pull.

Figura H.19 Prova del snubber del push-pull. Ch 1: VDS (A) (10V/div); Ch 2: Vab (25 V/div)
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Figura H.20 Prova del snubber del push-pull. Ch 1: VDS (A) (10V/div); Ch 2: Vab (25 V/div)

Figura H.21 Prova del snubber del push-pull. Ch 1: VDS (A) (10V/div); Ch 2: Vab (25 V/div)
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El comportament es por considerat vàlid. Però aquest snubber presenta una resistència
molt baixa, i per tant, la major part de l’energia que s’introdueix des de la font d’alimentació
es dissipa en ell. Per això, malgrat el bon comportament, no es pot considerar com a
solució.

En paral·lel es comprova el funcionament del pont complet a soles primer sense filtre
(Fig. H.22 a Fig. 24), i després amb el filtre (Fig. H.25 a Fig. 27). Així es pot verificar el
comportament de les diferents inductàncies per separat, les de secundari del transformador
en el primer cas i la de la bobina del filtre en el segon:

Figura H.22 Circuit de prova del pont complet sense filtre
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Figura H.23 Prova pont complet sense filtre. Ch 1: V2 (25V/div); Ch 2: V1 (25 V/div);
Ch 3: V5 (25V/div); Ch 4: Vef (50V/div);

Figura H.24 Prova pont complet sense filtre. Ch 1: V2 (25V/div); Ch 2: V1 (25 V/div);
 Ch 3: V5 (25V/div); Ch 4: Vef (50V/div);
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Figura H.25 Circuit de prova del pont complet amb filtre

Figura H.26 Prova pont complet amb filtre. Ch 1: V2 (25V/div); Ch 2: V1 (25 V/div); Ch 3: V5 (25V/div);
Ch 4: Vef (50V/div).
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Figura H.27 Prova pont complet sense filtre. Ch 3: Iresistència (1A/div); Ch 4: Vef (25V/div);

L’últim pas és comprovar el comportament del convertidor sencer a molt baixa potència
(27 W), per garantir que no es produeixi cap curtcircuit. Al igual que en el cas anterior,
primer sense filtre (Fig. H.28 a Fig. 31) i després amb el filtre (Fig. H.23 a Fig. 25):

Figura H.28 Circuit de prova sense filtre.
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Figura H.29 Circuit de prova sense filtre. Ch 1: VDS (A) (20V/div); Ch 2: Vab ( 25V/div);
Ch 3 :Vcd (50V/div); Ch 4: Vef (25V/div).

Figura H.30 Circuit de prova sense filtre. Ch 1: VDS (A) (20V/div) la sonda presenta problemes
d’acoblament; Ch 2: Vab ( 25V/div); Ch 3 :Vcd (50V/div); Ch 4: Vef (25V/div).
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Figura H.31 Circuit de prova sense filtre. Ch 1: VDS (A) (20V/div); Ch 2: Vab ( 25V/div);
Ch 3 :Vcd (50V/div); Ch 4: Vef (25V/div).

Figura H.32 Circuit de prova amb filtre.
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Figura H.33 Circuit de prova amb filtre. Ch 1: Iresistència (2A/div); Ch 2: VDS (A) ( 25V/div);
Ch 3 :Vab (50V/div); Ch 4: Vef (25V/div).

Figura H.34 Circuit de prova amb filtre. Ch 1: Iresistència (2A/div); Ch 2: VDS (A) ( 25V/div);
Ch 3 :Vab (50V/div); Ch 4: Vef (25V/div).
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Figura H.35 Circuit de prova amb filtre. Ch 1: Iresistència (2A/div); Ch 2: VDS (A) ( 25V/div);
Ch 3 :Vab (50V/div); Ch 4: Vef (25V/div).

saltoseccionpagimpar
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I. Descripció gràfica

En aquest annex hi ha una descripció gràfica dels diferents elements que conformen el
convertidor.

El convertidor (Fig. I.1) està format per una placa de circuit imprès que incorpora els mòduls
del push-pull i una altra amb els mòduls del pont complet; juntament amb totes les
connexions; i el transformador que dóna l’aïllament en alta freqüència. Els senyals de
comandament dels diferents semiconductors es generen mitjançant la combinació dSpace i
la PLD. A la sortida del convertidor hi ha incorporat un filtre LC.

Figura I.1  Vista general del convertidor

La placa de circuit imprès del push-pull consta de dos mòduls, cadascun dels quals disposa
de dos MOSFETs FDP 2532. Les connexions que permeten la paral·lelització dels
MOSFETs s’han realitzat en la part inferior de la placa (Fig. I.2 i Fig. I.3). Aquesta placa
està situada el més a prop possible del transformador de potència per tal de reduir la
longitud dels cables i així reduir inductàncies de dispersió.
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Figura I.2  Vista en planta de la placa del push-pull i snuuber

Figura I.3  Vista inferior de la placa del push-pull
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Cadascun dels diferents mòduls s’anomena PEBB, Power Electronic Buildng Block
(Fig. I.4), i està format pels diferents dispositius que poden formar part d’un sistema
electrònic de potència, com per exemple dispositius semiconductors, circuits integrats de
potència, circuits de driver, fonts d’alimentació, circuits de protecció, sensors de
temperatura, corrent,.... (Fig. I.5). Així mateix, els mòduls presenten interfícies de
comunicació mitjançant les quals es poden connectar entre si per generar diferents
topologies. En aquest cas la connexió entre mòduls es realitza en la placa base; això
permet canviar mòduls defectuosos fàcilment però presenta l’inconvenient de major
recorregut de les connexions.

Figura I.4  PEBB

Figura I.5  Dispositius que conformen el PEBB
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Cadascun d’aquests mòduls està format per una font d’alimentació capaç d’alimentar els
drivers dels transistors. El transformador d’aïllament consta d’un debanat primari i de tres
secundaris per proporcionar les diferents sortides necessàries per tots els circuits integrats
del mòdul.

La sortida del push-pull està connectada al primari del transformador (Fig. I.6). El
transformador d’alta freqüència és l’encarregat de donar aïllament elèctric entre l’entrada i
la sortida del convertidor. Tant el primari com el secundari presenta presa mitja i la relació
de transformació, rt, és de cinc.

Figura I.6  Transformador

El secundari del transformador està connectat al pont complet (Fig. I.7). El pont complet, al
igual que el push-pull, està construït en base a PEBBs. En aquest cas cada mòdul consta
de dos IGBT’s i formen cadascuna de les cinc parelles del convertidor. Les connexions
entre els diferents IGBT’s també estan realitzades en la part inferior de la placa base
(Fig. I.8).
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Figura I.7  Vista superior del pont Complet

Figura I.8  Vista inferior del pont Complet
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A la sortida del convertidor hi ha un filtre passabaixos LC, format per varies bobines
connectades en sèrie (es poden obtenir diferents valors d’inductància) i un condensador de
polipropilè de 10 µF (Fig. I.9).

Figura I.9  Filtre passabaixos LC

El senyal de control que arriba als semiconductors ve de la PLD incorporada en la placa
educacional d’Altera UP1 (Fig. I.10). Es tracta en concret d’una Flex10K. En els pins
d’entrada arriben el senyals de semiperíode, el signe de la tensió a la sortida del
convertidor, el signe del corrent per la bobina i els diferents cicles de treball. Dins la PLD
s’implementa l’estratègia de commutació dels dos vectors més propers i a la sortida de la
mateixa hi ha els dotze senyals de commutació dels transistors.
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Figura I.10  Placa educacional d’Altera  UP1

L’enllaç entre el dSpace dins el PC i la PLD es fa mitjançant una caixa de connexions,
anomenada dSpace 1102 (Fig. I.11). Inclou diversos connectors per les entrades i sortides
que arriben al DSP. En cas de treballar en llaç tancat és l’element que permet llegir els
senyals de realimentació i els envia al programa central per fer-ne el tractament adient.

Figura I.11  Caixa connexions DS1102 de dSpace
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La càrrega emprada en les diferents proves és una càrrega resistiva variable bobinada
(Fig. I.12).

Figura I.12  Càrrega resistiva
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J. Snubbers

Es pot definir un snubber des del punt de vista electrònic com aquell dispositiu capaç
d’absorbir els transitoris elèctrics, de tensió i/o corrent, no desitjats de manera que els
semiconductors de potència treballin en la zona de treball segura.

Els cables del connexionat del convertidor presenten una inductància no menyspreable, a la
qual se li ha d’afegir una inductància paràsita dels debanats del transformador encara més
important. Quan s’interromp el pas de corrent a través d’un transistor en el turn-off, aquest
presenta sobrepics de tensió deguts al circuit LC format amb la capacitat del dispositiu. Els
sobrepics poden arribar a valors del 100 % i superiors. El snubber s’encarrega de reconduir
l’energia sobrant i dissipar-la o reaprofitar-la en funció del disseny del mateix.

Hi ha molts tipus de snubbers diferents. En aquest cas s’ha triat un snubber dissipatiu tipus
RCD, és a dir, format per una resistència, un condensador i un díode, pel primari del
transformador i un pont de díodes amb una resistència i un condensador pel secundari.

J.1. Primari

Pel primari del transformador, i en un primer moment, es va decidir seleccionar un snubber
tipus RC, consistent en una resistència amb un condensador en sèrie. Es va mirar de
simular el comportament per diferents valors de R i C, però en cap d’ells es va assolir una
concordança de resultats entre la simulació i el resultat experimental i, per tant, es va optar
pel mètode assaig-error. Malgrat això no es va trobar cap combinació que donés un resultat
adient i al final es va optar per fer servir un tipus RCD, és a dir, un RC al qual se li afegeix
un díode. Els valors òptims pel snubber es van trobar mitjançant el mètode assaig-error. En
aquest cas l’energia dels sobrepics generats en el turn-off es dissipa en la resistència del
snubber.

Per tal que el snubber tingui el màxim efecte possible s’ha de situar el més a prop possible
del semiconductor i en aquest cas es va soldar entre drenador i sortidor de la parella de
MOSFETs de cada mòdul.

El snubber emprat finalment es pot observar en la figura següent (Fig. J.1):
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Figura J.1  Snubber situat entre drenador i sortidor dels MOSFETs del primari del transformador

El funcionament del sistema és el següent, el sobrepic que pateix el semiconductor carrega
la capacitat C de 6,8 nF, a través del díode. Aquest necessita una petita resistència, de
valor 1 Ω, en sèrie ja què la interna del díode és molt petita. Un cop acabada la càrrega el
condensador es descarrega a través de la resistència de 33 kΩ.

J.2. Secundari

Al igual que en el cas del primari, les inductàncies paràsites del convertidor generen
sobrepics en les transicions dels IGBT’s i per tant es necessari situar un snubber. Si el
convertidor es trobés integrat en un sistema fotovoltaic, l’energia dels sobrepics es podria
retornar a la bateria mitjançant un sistema de resistències i un transformador. En aquest
cas però, al estudiar només el convertidor aquesta solució no és possible i per tant es
considera un model molt elaborat extret de [5]. Aquest snubber permet la supressió dels
pics que es generen a la sortida del transformador així com també els que es generen a
l’entrada del filtre LC passabaixos. Aquest snubber està format per un pont trifàsic de
díodes EGP50D, un condensador, una resistència i un pont de díodes model KBU6G. Els
valors de la resistència i del condensador també van ser trobats pel mètode assaig-error. El
snubber complet es pot veure a la figura J.2.
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Figura J.2  Snubber situat al secundari del transformador

En aquest cas, cada cop que apareix un sobrepic superior a 2rtVi en alguna de les dues
bandes, secundari del transformador c-g-d o sortida del convertidor e-f, el condensador de
1,5 µF es carrega. Posteriorment es descarrega a través de la resistència de 13,1 kΩ.

fksl
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K. Normativa i Legislació

K.1. Legislació

K.1.1. Característiques tècniques dels sistemes fotovoltaics autònoms

Totes les instal·lacions fotovoltaiques aïllades han de complir amb les exigències de
proteccions i seguretat de les persones disposades al “Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión” [6].

Es tracta de garantir, com a mínim, un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic (classe I) per
equips i materials per sistemes amb menys de 120 VDC. En cas contrari s’emprarà aïllament
de classe II.

S’inclouran els elements necessaris per protegir les persones de contactes directes i
indirectes. A més de protegir la instal·lació de possibles curtcircuits, sobrecàrregues i
sobretensions.

Els materials situats a la intempèrie es protegiran degudament contra els agents
ambientals, en especial la humitat i la irradiació solar.

Els equips electrònics de la instal·lació compliran amb les directives comunitàries de
Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica (ambdues garantides pel fabricant).

Les condicions tècniques pels diferents elements del sistema fotovoltaic es poden trobar en
[7]. A continuació es detallen els corresponents a l’inversor.

K.1.2. Característiques tècniques dels inversors

L’inversor és el dispositiu encarregat de la conversió del corrent continu provinent de les
bateries en corrent altern amb la tensió adequada per emprada per les càrregues d’alterna.
Les característiques que el defineixen són:

 VRMS: Valor eficaç de la tensió de sortida.

 Potència nominal: potència màxima, especificada pel fabricant, que l’inversor es

capaç d’entregar de forma continua.

 Capacitat de sobrecàrrega: habilitat de l’inversor per entregar major potència que la

nominal durant certs intervals de temps.
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 Rendiment de l’inversor: relació entre la potència de sortida i la potència d’entrada

de l’inversor. Depèn de la potència d’operació.

 Factor de potència: quocient entre la potència activa (W) i la potència aparent (VA)

a la sortida de l’inversor.

 Distorsió harmònica total: THD (%). Paràmetre emprat per indicar el contingut en

harmònics de la ona de la tensió de sortida i es defineix com (Eq. K.1):

1

n

2n

2
n

V

V

·100(%)THD



 Eq. K.1

On V1 és l’harmònic fonamental i Vn l’harmònic n-èssim.

A continuació s’enumeren els requisits tècnics que han de complir els inversors, essent

d’aplicació per inversors monofàsics i trifàsics que funcionen com a font de tensió fixes

(valor eficaç de la tensió i freqüència fixats). Per altres tipus d’inversors s’han de garantir

requisits de qualitat equivalents.

 Es recomana l’ús d’inversors d’ona sinusoïdal, malgrat que es permet l’ús

d’inversors amb potència nominal inferior a 1 kVA, no danyi les càrregues i asseguri

una correcta operació d’aquestes.

 Com a norma general, els inversors es connectaran a la sortida de consum del

regulador de càrrega. Si això no es possible degut a incompatibilitats (per exemple,

diferents potencies d’operació), es permetrà la connexió directa de l’inversor a

l’acumulador i s’assegurà la protecció del mateix davant sobredescàrregues.

 L’inversor ha d’assegurar una correcta operació en tot el marge de tensions

d’entrada permeses.

 La regulació de l’inversor ha d’assegurar que la tensió i la freqüència de sortida

estiguin dins els següents marges en qualssevol condició d’operació (Eq. K.2 i

Eq. K.3):

_ VNOM +15% / -10% on VNOM: 220 VRMS o 230 VRMS Eq. K.2
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_ 50 Hz ± 2% Eq. K.3

 L’inversor ha de ser capaç de lliurar la potència nominal de forma continuada dins el

marge de temperatures especificat pel fabricant.

 Els inversors estaran protegits davant les següents situacions:

_ Tensions d’entrada fora el marge d’operació.

_ Operació sense bateria.

_ Curtcircuit a la sortida de corrent altern.

_ Sobrecàrregues que excedeixin la duració i límits permesos.

 L’autoconsum de l’inversor, en condicions normals d’operació (és a dir, generant la

ona de tensió en buit) serà menor o igual al 2% de la potència nominal de sortida.

 Les pèrdues d’energia diària degudes a l’autoconsum de l’inversor seran inferiors al

5% del consum diari d’energia. Es recomana que l’inversor disposi d’un sistema en

“stand-by” per reduir aquestes pèrdues quan l’inversor treballa en buit.

 El rendiment de l’inversor amb càrregues resistives serà superior al límits de la

següent taula (Taula K.1):

Tipus inversor
Rendiment al 20% de la

potència nominal

Rendiment a la

potència nominal

PNOM ≤ 500VA > 80% > 75%Ona

sinusoïdal PNOM  < 500VA > 85% > 80%

Ona no sinusoïdal > 85% > 80%

Taula K.1  Rendiment inversor amb càrrega resistiva

 Els inversors hauran de ser etiquetats amb, com a mínim, la següent informació:
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_ Potència nominal (VA).

_ Tensió nominal d’entrada (V).

_ Tensió (VRMS) i freqüència (Hz) nominals de sortida.

_ Fabricant (nom o logotips) i número de sèrie.

_ Polaritat i terminals.

K.2. Normativa

Normativa UNE-EN aplicable a l’inversor:

 UNE-EN 61173:1998

Protección contra las sobretensiones de los sistemas fotovoltaicos (FV) productores de

energía. Guía.

 UNE-EN 61194:1997

Parámetros característicos de los sistemas fotovoltaicos (FV) autónomos.

 UNE-EN 61277:2000

Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia. Generalidades y guía.

 UNE-EN 61683:2001

Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del

rendimiento.

 UNE-EN 62093:2006

Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas fotovoltaicos.

Cualificación del diseño y ensayos ambientales.

 UNE-EN 62124:2006

Equipos fotovoltaicos (FV) autónomos. Verificación de diseño.
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 UNE-EN 61378-1:2000

Transformadores de convertidor. Parte 1: Transformadores para aplicaciones industriales.

 UNE-EN 60076

Transformadores de potencia.

 UNE-EN 61007:1997

Transformadores e inductores para uso en equipos electrónicos y de telecomunicación.

Métodos de medida y procedimientos de ensayo.

 UNE-EN 61248:1997

Transformadores e inductancias para equipos electrónicos y de telecomunicación.

 UNE 207005:2002

Transformadores de potencia. Guía de aplicación.

 UNE-EN 50216:2003

Accesorios para transformadores de potencia y reactancias.

 UNE-EN 61558:2007

Seguridad de los transformadores de potencia, fuentes de alimentación, bobinas de

inductancia y productos análogos.

 UNE-EN 62041:2004

Transformadores, unidades de alimentación, reactancias y productos análogos. Requisitos

CEM.

 Instrucciones técnicas complementarias (MIE-RAT) del Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y

centros de transformación. (Transformador, aïllament, terra,...) [8].
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L. Datasheet

L.1. MOSFET FDP2532
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L.2. MOSFET FDPF79N15
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L.3. IGBT IRG4PF50WDPbF
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L.4. IGBT HGTG18N120BND
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L.5. IGBT IRG4PH40KDPBF
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L.6. Dissipador Seradhe 1142
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L.7. Material N27
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L.8. Driver IR2121
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L.9. Díode EGP50D

a
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M. Suport Informàtic

En el CD adjunt es troba recopilada tota la informació referent al pfc:

 Memòria i annexes.

 Simulacions en PSIM.

 Programació en Matlab.

 Modulació implementada en MAX+plus II 10.2 BASELINE.

Salto
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