
                                        1  Introducció  

Un aparell de soldadura és a grans trets una font de potència controlada per corrent, naturalment i 
donada la gran varietat d'aplicacions i tipus de soldadura existents, aquesta font d'alimentació pot 
variar des d'un simple transformador lineal amb un rectificador fins a grans muntatges controlats per 
microprocessadors.  Tots  ells  però,  tenen  algunes  característiques  comunes  pel  què  fa  a  la  font 
d'alimentació de potència, i és que aquesta ha d'estar controlada a partir del seu corrent de sortida, 
que per facilitar les operacions de soldadura interessa que sigui el més continuu  possible, aquesta 
regulació en la majoria de casos es basa en limitar la corrent màxima que interessa que doni la font. 
Aquest  límit  es  pot  imposar  de  forma  manual  mitjançant  un  simple  potenciòmetre  o  variant 
l'entreferro  del  transformador  com en  el  cas  de  les  fonts  lineals,  o  pot  estar  controlat  per  un 
microprocessador  en  funció  d'alguns  paràmetres  donats  per  l'usuari  ,  o  fins  i  tot  pot  estar 
completament automatitzat. 
Un altre aspecte molt important i comú en totes les fonts per a soldadura és que han de treballar en 
condicions de carrega molt variables i extremes, en la majoria de casos passant del circuit obert al 
curtcircuit amb facilitat. A més els alts nivells de corrent involucrats en els processos de soldadura 
fan que aquestes també necessitin sempre d'un bon sistema de refrigeració i control de temperatura.
Així doncs la gamma de fonts d'alimentació utilitzades per a les màquines de soldadura és immensa 
i la seva complexitat i funcionalitats  depenen  bàsicament de l'ús per al qual han estat pensades, de 
criteris econòmics, i o de simples preferències. 
Abans d'entrar en detall pel què fa a l'objectiu específic  del present projecte crec interessant fer un 
petit resum de les principals tècniques de soldadura i alguns conceptes relacionats amb les mateixes.
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1.1  Conceptes previs de soldadura                                                                                                     

Soldadura per arc elèctric 

Dins d'aquesta denominació s'engloben tots els tipus de soldadura que funcionen a partir del principi 
d'arc elèctric. El funcionament bàsic és molt senzill i es basa en fer saltar un arc elèctric entre un 
dels terminals de la font i la peça a soldar que es troba connectada a l'altre terminal. La diferència de 
tensió existent entre aquests dos farà saltar l'arc elèctric i aquest començarà a conduir corrent entre 
els dos punts, Com que la superfície de contacte de l'arc amb la peça és molt petita, la densitat de 
corrent  resultant  és  molt  gran,  cosa  que  fa  escalfar  prou  els  elements  a  soldar  com perquè  es 
fonguin. Un concepte molt important i del que depèn en bona mesura la qualitat de la soldadura 
resultant és l'estabilitat de l'arc elèctric, i per garantir aquesta és molt important que el corrent sigui 
continu.
Existeixen quatre tipus bàsics de soldadura que s'han desenvolupat a partir d'aquest concepte:

Soldadura per arc manual amb elèctrode revestit (MMA, Manual Metal Arc)

La característica més important d'aquest tipus de soldadura és que l'arc elèctric es fa saltar entre la 
peça a soldar i un elèctrode recobert. El material d'aportació necessari per la soldadura es troba a 
l'interior de l'elèctrode protegit per el recobriment. En Saltar l'arc aquest elèctrode s'escalfa prou 
com perquè es cremi el recobriment i el material fos de l'interior es dipositi en el punt a soldar. El 
recobriment de l'elèctrode fos també cau en el punt de soldadura , però aquest queda flotant per 
sobre de la resta de metalls fosos i protegeix aquests de l'oxidació fins que s'ha acabat el procés de 
soldadura. Aquest procés es pot portar a terme tant amb corrent contínua com alterna, però amb 
corrent contínua resulta un arc molt més estable. La polaritat també és important ja que sempre es 
treballa  amb directa  per aquest  tipus  de soldadura,  és a  dir,  amb la peça connectada a massa i 
l'elèctrode a tensió positiva. Existeixen elèctrodes de tota mena de gruixos i materials i per a cada un 
unes condicions òptimes específiques. Però a grans trets s'acostumen a classificar segons el seu 
diàmetre, ja que del gruix de l'elèctrode depèn directament el corrent necessari per fondre'l.  Els 
nivells típics de corrent per als diàmetres més usats són els següents:

Diàmetre 
elèctrode

 Corrent de 
soldadura

1,6mm 40-60 A

2mm 60-80 A

2,5mm 80-100 A

3,25mm 100 – 130 A

4mm 130 – 160 A

5mm 160 – 220 A

6mm 220 – 280 A

Aquest és sens dubte un dels tipus de soldadura més utilitzats degut a la seva gran versatilitat i 
facilitat.

3



Soldadura per elèctrode no consumible protegit (TIG, Tungsten Inert Gas )
L'objectiu  principal  d'aquest  tipus  de  soldadura  és  el  d'aconseguir  una  junta  amb  unes 
característiques el màxim de semblants possibles a les del material a unir, per això en aquest cas 
l'elèctrode utilitzat només es fa servir per cebar l'arc, ja que el material s'aporta de forma externa, i 
habitualment consisteix en el mateix tipus de metall que les peces a soldar. Per tal que l'oxigen i el 
nitrogen presents en l'aire no oxidin ni canviïn les propietats del metall fos , aquest s'ha d'aïllar 
completament  de  l'atmosfera  que  l'envolta  mentre  estigui  en  aquest  estat,  i  això  s'aconsegueix 
mitjançant una sortida de gas al  voltant de l'elèctrode que impedeix que l'aire  arribi  a estar  en 
contacte amb la junta fosa. Els gasos més utilitzats acostumen a ser l'Argó, l'Heli i algunes mescles 
dels dos. Pel què fa a l'elèctrode aquest acostuma ser de tungstè, d'aquí el nom en anglès del tipus de 
soldadura,  ja que gràcies a la seva elevada temperatura de fusió permet soldar gran varietat  de 
materials sense malmetre's.  Dos aspectes importants que influeixen molt en la penetració i acabat 
final de la soldadura són la forma de la punta de l'elèctrode i el tipus de gas utilitzat. 

Aquesta es pot portar a terme amb corrent altern i continuu i en aquest últim cas amb tant amb 
polaritat  positiva  com negativa.  Amb polaritat  positiva  s'aconsegueix  una  penetració  més  gran, 
mentre que amb polaritat negativa s'aconsegueix més fusió de material però menys penetració.  Les 
corrents típiques de soldadura oscil·len entre els 50 i el 500 Amperes. 

Un altra variant d'aquesta es porta a terme amb el què s'anomena arc polsat, on la corrent de sortida 
es fa variar a una freqüència elevada entre dos nivells predefinits, de manera que amb el nivell més 
elevat es porta a terme la fusió i es deixa assentar mentre el nivell de corrent més baix simplement 
manté l'arc encès. Aquesta s'utilitza per afavorir la soldadura de determinats materials.

Soldadura per elèctrode consumible protegit(MIG, Metal Inert Gas i MAG, Metal Active Gas)
El principi bàsic d'aquest tipus de soldadura és una combinació de les dues anteriors, per una banda 
s'utilitza un elèctrode consumible que serà el material aportat a la soldadura, i per l'altra aquesta es 
protegeix amb gas. També s'acostuma a anomenar col·loquialment com a soldadura de fil, ja que 
l'elèctrode consumible  es  presenta  en forma de bobines  de fil  continu,  que  es  va aportant  a  la 
soldadura a mesura que s'avança. Es poden diferenciar entre dos tipus bàsics en funció del tipus de 
gas utilitzat. En el primer, la soldadura MIG , els gasos utilitzats són el mateixos que en la TIG, i la 
seva funció consisteix simplement en aïllar la soldadura de l'atmosfera exterior per evitar impureses. 
En canvi en la soldadura MAG s'utilitzen gasos com ara el diòxid de carboni o l'argó mesclat amb 
oxigen que participen activament en la soldadura. En aquest tipus de màquines a part de la corrent i 
la sortida del gas cal controlar molt acuradament la velocitat d'aportació del fil,  de la que depèn en 
bona mesura la qualitat de la soldadura obtinguda.

Soldadura per arc submergit (SAW,Submerged Arc Welding) 
És una variant del  tipus anterior amb la diferència que en aquest cas l'aïllament es porta terme 
mitjançant un material en pols o granulat anomenat flux. Aquest està compost per una mescla de 
diferents  compostos materials  que ajuden a en el  procés de soldadura optimitzant la fusió.  Part 
d'aquest material es fon juntament amb el d'aportació, n'hi ha que també forma una capa protectora 
en superfície al igual que els elèctrodes manuals i el restant pot ser recollit i re-utilitzat després de la 
soldadura.
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Màquina de transformador
Així  és  com es  coneix popularment  al  tipus  de soldadors  més simples,  ja  que la  seva font  de 
potència es basa únicament en un transformador que opera directament a la freqüència de xarxa, i 
un rectificador a la sortida. Aquest tipus de màquines acostumen  a ser molt voluminoses  i pesades 
degut a les grans dimensions necessàries per a un transformador d'elevada potència capaç d'operar a 
50 hz,  per això actualment només s'utilitzen aquest tipus de fonts en maquines de soldadura MIG i 
MAG, on el volum i pes no acostumen a ser  un factor condicionant, ja que la mateixa tècnica  de 
soldadura comporta haver d'utilitzar bombones da gas i bobines de fil ja prou grans de per si. La 
seva regulació s'acostuma a portar a terme fent variar algun paràmetre del transformador, com pot 
ser el seu entreferro o el numero de voltes del bobinat de sortida i s'acostuma a efectuar de forma 
manual.

Màquina  inverter
Pertanyen a aquesta categoria totes les màquines on s'utilitza un circuit electrònic per augmentar la 
freqüència  del  corrent  d'entrada,  de  manera  que  es  pot  reduir  així  el  volum del  transformador 
necessari per a entregar el mateix corrent. La incorporació d'una font de potència pròpiament dita i 
el seu control mitjançant diferents circuit electrònics suposa una complexitat molt més gran per 
aquest tipus de soldadors, i això mateix ha permès que aquests incorporin noves funcions com ara 
rampes de potència per ajudar a  escalfar el material lentament, controls automatitzats de la potència 
de  sortida,   o  funcions  com l'arc  polsat  explicat  anteriorment.   La  complexitat  existent  dintre 
d'aquesta categoria és molt variable i pot incloure des de soldadors de poca potència amb un simple 
control de corrent màxim fins a soldadors multi funció amb molts paràmetres regulables.  Per tant 
les seves avantatges respecte dels anteriors són la possibilitat d'incorporar controls automàtics per a 
gairebé qualsevol cosa i el seu reduït pes i volum. L'inconvenient principal que es deriva de la seva 
commutació a freqüències altes és l'elevat soroll que poden injectar a la xarxa elèctrica, per això és 
important equipar aquest tipus de màquines amb un filtre d'EMI's a l'entrada o amb PFC  que evitin 
en el major grau possible aquest soroll.

Normatives
Totes les màquines de soldar estan sotmeses a la normativa EN60974 que en els seus diferents punts 
regula totes les característiques tècniques i de seguretat que ha de reunir el soldador. 
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1.2  Objectiu                                                                                                                                                

Aquest projecte ha estat realitzat  en col·laboració amb l'empresa SOLTER S.L. que es dedica al 
disseny i fabricació de tota mena de màquines de soldadura, per tant l'objectiu del mateix ha vingut 
donat per els requeriments de l'empresa en el camp del disseny de nous aparells. 
L'objectiu  final  d'aquest  projecte  és  doncs,  el  disseny i  posada  en  funcionament  d'una  font  de 
potència inverter per a soldadura. Aquesta, que haurà de tenir una potència màxima al voltant dels 
7500W  haurà d'ésser una font polivalent, que permeti servir com a base per al desenvolupament 
futur de diferents tipus de màquines per a soldar amb alguna de les tres tècniques més esteses,  que 
són: MMA, TIG i MIG/MAG.  Tal com s'ha explicat aquests tres tipus de soldadura difereixen en 
varis aspectes, però la base de les tres consisteix en l'arc elèctric que es fa saltar entre la peça i un 
elèctrode i el corrent que entrega la font de potència, que és el que permet la soldadura. Així doncs 
la base per a qualsevol màquina de soldar amb alguna d'aquestes tècniques pot consistir en  la 
mateixa font de corrent, a la que posteriorment s'afegeixin les diferents funcions addicionals. 
El fet de tenir una base comuna per al desenvolupament de diferents línies de maquinaria permetrà 
estalviar recursos i guanyar temps en el disseny final d'aquestes, ja que només caldrà afegir els 
mòduls necessaris per a cada aplicació i ja es tindrà una nova màquina.
Per exemple, per a una màquina de soldar amb MMA relativament senzilla, n'hi haurà prou amb 
afegir un filtre de xarxa a l'entrada,  de la mateixa manera, per a desenvolupar un model avançat 
posem per el cas d'una màquina TIG, es pot afegir un PFC (Power Factor Corrector) a l'entrada, un 
alternador a la sortida per efectuar l'arc polsat, i un mòdul de control que pot funcionar a partir d'un 
microprocessador  per  tal  de  controlar  l'entrada  de  gas,  la  interfície  amb l'usuari,  i  el  nivell  de 
consigna de regulació de forma automàtica.
Així mateix caldrà tenir en compte en el disseny  que  està previst crear una futura versió de la font 
capaç de funcionar amb una alimentació trifàsica, de manera que es tindrà un mòdul de potència 
bàsic per a màquines monofàsiques i un per a màquines trifàsiques. La diferència entre  els dos tipus 
d'alimentació són la tensió i potència disponibles a l'entrada per a cada cas.
Al tractar-se d'un disseny polivalent aplicable a molts tipus de màquines quedarà fora de l'objectiu 
final  del mateix qualsevol funció especifica d'algun tipus de soldadura, així com el control de les 
interferències de xarxa  o la distribució i muntatge final de les diferents parts de la font, ja que 
l'espai disponible i la distribució final idònia dependran totalment de les característiques particulars 
de cada tipus de màquina.  Per tant en el muntatge realitzat per tal de comprovar el funcionament de 
la font hi ha molts elements que han estat simplement cablejats, però que en funció de la màquina a 
la que s'hagin d'aplicar es podran incloure en una placa de circuit imprès que caldrà dissenyar per a 
cada cas. 
L'única part per a la que caldrà crear una placa  amb un disseny que no faci falta variar serà la part 
de control i la seves alimentacions, que s'hauran d'intentar realitzar amb el mínim d'espai per tal que 
puguin cabre en qualsevol tipus de màquina, però per això mateix caldrà preveure en la part de 
control la possibilitat de connectar algun altre mòdul que pugui assumir el control final del sistema, 
per tant caldrà incloure un connector on es portin les principals senyals de regulació i control de la 
font, de manera que es puguin utilitzar només algunes parts d'aquesta i inhabilitar les altres.
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1.3  Especificacions                                                                                                                                   

Al  tractar-se  d'un  disseny polivalent  les  especificacions  inicials  són  mínimes  i  es  basen  en  la 
potència que haurà de poder entregar la màquina i a partir de quina alimentació ha d'ésser capaç de 
fer-ho.
Les especificacions tècniques  per a la font de corrent són:

Tensió d'alimentació de  230V AC ±10 %

Corrent màxima de sortida de  250A

Regulació per corrent de sortida

Commutació  de potència per sobre de 20khz, per evitar sorolls

Sortida elèctricament aïllada

I per a la versió trifàsica de la mateixa només canviaran  les dues primeres:

Tensió d'alimentació: 380V AC ±10 %
 

corrent  màxima de sortida : 350A

El punt de treball ideal per a una màquina de soldadura amb arc depèn del tipus de soldadura amb la 
que es vulgui treballar.  Els  nivells  de corrent i  tensió necessaris  per cada cas i la relació entre 
aquests es troben regulats per  la normativa EN60974-1, i segons s'especifica per a cada tipus de 
soldadura, queden de la següent manera:

Soldadura MMA:

V out=200,04 I out  

Soldadura TIG:

V out=100,04 I out

Soldadura MIG/MAG: 

V out=140,05 I out

Així doncs , per al màxim nivell de corrent fixat per les especificacions podem calcular el pitjor cas 
pel què fa a la tensió necessària i per tant el que requerirà més potència:

Soldadura MMA:

V out=200,04 I out=200,04⋅250=30V
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Pout=V out⋅I out=30⋅250=7500W

 
Soldadura TIG:

V out=100,04 I out=100,04⋅250=20 V

Pout=V out⋅I out=20⋅250=5000W

Soldadura MIG/MAG: 

V out=140,05 I out=140,05⋅250=26,5V

Pout=V out⋅I out=26,5⋅250=6625W

Per tant queda una potència màxima final de 7500W, amb una sortida capaç de donar 250A a 30V.

Si es repeteixen els càlculs per a la versió trifàsica: el pitjor cas també resulta ser el de soldadura 
MMA, amb una potència final de 11900W i un punt de treball de 350A i 34V
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                2   Disseny i Arquitectura   

Dins de l'apartat d'arquitectura s'ha intentat explicar tots els components que formen la font i la seva 
funció  dins  de  la  mateixa.  Així  mateix,  quant  ha  estat  necessari  s'ha  justificat  el  valor  per  els 
components elegits.  Cal tenir en compte que durant el procés de disseny s'han provat múltiples 
opcions per tal de resoldre els problemes que han anat sorgint, i que per tant el disseny final és el 
que ha acabat responent millor en els nombrosos assajos realitzats, així molts elements d'aquest han 
canviat de forma i de valor moltes vegades al llarg de tot procés. En aquest  punt s'explicarà doncs, 
només  el  disseny obtingut finalment, sense tenir en compte si els diferents elements eren presents 
en el projecte original o s'han incorporat a mesura que es realitzaven els assajos.
Per tal de fer l'explicació més còmode s'ha intentat separar la font en diferents blocs bàsics a partir 
de la seva funció, i així poder explicar detalladament el funcionament i arquitectura d'aquests.
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2.1  Esquema general                                                                                                                          

Fig.1 Esquema general d'una font d'alimentació inverter.

L’esquema general de la font és el mateix de qualsevol màquina inverter de soldadura. En primer 
lloc tenim una etapa d’entrada on es rectifica el senyal de línia (1), posteriorment aquest senyal 
rectificat es torna a alternar en la segona etapa (2), aquest cop a freqüències més altes per tal de 
poder-lo  portar  al  transformador.  .L’etapa  de  transformació  (3)  consisteix  simplement  en  un 
transformador, on s’abaixa la tensió de línia rectificada fins a un valor que per fonts de soldadura  es 
mou típicament entre 30 i 80 volts, aquesta transformació també ens permetrà elevar la corrent de 
sortida  en  la  mateixa  relació  en   que  reduïm  la  tensió  i  aïllar  la  sortida  de  la  xarxa,  cosa 
imprescindible en aquest tipus de màquines. 
Finalment a la sortida del transformador tenim l’etapa de sortida (4) on es torna a rectificar el senyal 
per  tal  d’obtenir  una  tensió  sempre  positiva  i  una  corrent  el  màxim de  contínua  possible.  Per 
realitzar i controlar  totes aquestes operacions,  es precisa també d’una etapa de control(5) i d’una 
petita font d’alimentació per a aquesta(6).
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2.2   Etapa d'entrada                                                                                                                       

2.2.1  Esquema

Fig.2  Etapa d’entrada per a tensió monofàsica de 230Vac

Tal com s’ha explicat la primera etapa és bàsicament una etapa de rectificació, consta d’un pont 
rectificador  per a cada una de les entrades de línia, uns condensadors per tal de reduir el rissat  i un 
interruptor que permet tallar l'alimentació dels ventiladors i les fonts d'alimentació.

2.2.2  Pont rectificador

Una de les primeres consideracions a tenir en compte per tal d’escollir el tipus de pont rectificador 
és la de potència i consum d’entrada de l’equip. Així tindrem una idea de la corrent d’entrada que 
podem consumir i per tant podrem dimensionar el pont rectificador correctament. 
Per començar i si suposem un rendiment típic del 80% tenim que, a partir de les especificacions, la 
potència d’entrada es pot situar al voltant dels 10KW.

Pin = Pou t/ η  = 7500W  / 0.8 = 9375W 

Amb aquesta potència i per al cas de la tensió més baixa  possible ( V línia -15%)
obtenim un valor d’uns 48A per a la corrent d’entrada. 

Vmin = 230Vac · 0,85 = 195,5Vac

Iimax = Pin/Vmin = 47,9 A

Aquesta corrent a l'entrada es repartirà entre les 2 fases de la línia, per tant per cada línia d'entrada 
passaran uns 24 Amperes.

12

220V
AC



A més cal preveure que durant la carrega i descarrega dels condensadors d'entrada es puguin produir 
pics d'intensitat importants, per tant  s’ha optat per col·locar un pont rectificador complet de 35 
Amperes per a cada una de les fases i així garantir un marge de seguretat important.
El tipus de pont escollit és un en format GBPC, cosa que facilita molt la col·locació dels radiadors 
que faran de dissipadors tèrmics. 
Finalment i tenint en compte que la tensió màxima (Vlínia + 10 %) queda per sota dels 600V s’ha 
escollit el GBPC3506W, que a més té l’avantatge de ser un model de pont rectificador àmpliament 
utilitzat en la resta de màquines de l’empresa.

2.2.3  Condensadors

L’objectiu dels condensadors de filtre és el d’obtenir una senyal el màxim de contínua possible a 
l’entrada de potència, és a dir, hem de reduir el rissat al mínim possible. En el cas de la tensió 
d’entrada  trifàsica  gairebé  podríem eliminar-los,  ja  que  el  rectificat  trifàsic  ja  dona una  senyal 
suficientment  plana,  però  com  està  previst  que  l’equip  també  pugui  funcionar  amb  entrada 
monofàsica,  s’han de col·locar adequadament. En la majoria de casos els condensadors capaços 
d’aguantar tensions de l’ordre de 500v són de molt poca capacitat, per exemple: condensadors  de 
1000 volts o més habitualment només arriben a 1uf, Per tant s’ha optat per posar  condensadors 
electrolítics de 470uF  i   450V. Es posaran fins a 4 condensadors en paral·lel  per tal  d'obtenir 
suficient capacitat, ja que quant la màquina funciona a plena potencia crea pics de corrent molt 
grans que han de poder absorbir.

Amb el valor dels condensadors podem fer un càlcul aproximat dels pics d'intensitat que es donaran 
durant  la  seva  càrrega,  així  es  podrà  comprovar  si  els  ponts  rectificadors  seleccionats  podran 
aguantar-los.

El primer que necessitem trobar és la resistència equivalent que veuran els condensadors, a partir de 
la potència màxima d'entrada:

R=
V max

2

P max
= 325V2

9500W
=11,1 Ώ

 
A partir d'aquest valor, la capacitat dels condensadors i la seva impedància equivalent ja podem fer 
un càlcul aproximat del rissat de tensió que tindrem a l'entrada: 

V rissat=
V max

2⋅ f⋅R⋅C
= 325

2⋅50Hz⋅11,1⋅1880uF
=155,7V

Per tant la tensió mínima que trobarem als condensadors serà :

V min=V max−V pp=169,2 V  

Un cop es coneixen  les tensions mínimes i màximes podrem determinar quant de temps conduiran 
corrent els ponts rectificadors, ja que aquests només transferiran corrent en els instants en que la 
tensió de línia sigui superior a la dels condensadors:
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V min=V max⋅sinwt0

aïllant t0 i efectuant el càlcul en radiants trobarem l'instant en que començaran a conduir els díodes:

t 0=
arcsin 

V min

V max


w
=1,74 ms

Per tant els díodes conduiran durant:

t c=
T
4
−t0=3,26ms

que serà el temps durant el qual es carregaran els condensadors. Ara ja podem trobar la corrent de 
càrrega d'aquests a partir de la seva equació bàsica:

I c=C⋅dV
dt

=1,88mF⋅171,2 V
3,24ms

=99,3 A

Aleshores la intensitat màxima que circularà per els rectificadors serà la corrent de càrrega dels 
condensadors més la corrent de consum:

Irecmax= IcI max=99,324=123,3 A

Que repartits entre els dos ponts donen una corrent de pic a cada un de 34,65 A, cosa que no ha de 
suposar cap problema ja que  els ponts muntats poden aguantar pics de corrent de fins a 400 A

2.2.4  Interruptor alimentacions.

És necessari dotar la màquina d’un interruptor per tal de poder parar aquesta sense necessitat de 
desendollar-la  cada  vegada,  és  per  això  que  s’incorpora  aquest  interruptor,  que  desconnectara 
l’alimentació de tots els circuits i ventiladors  i  per tant pararà completament la màquina evitant 
que consumeixi. Al mateix temps aquest protegirà la circuiteria de falsos contactes alhora d’endollar 
i desendollar. 
Per  a  la  part  de  potència  no  és  necessari  usar  cap  interruptor,  ja  que  al  parar  el  circuit  de 
controlaquesta deixa de funcionar immediatament, a més ja es disposarà d’un altre interruptor per 
engegar i parar la potència des de la part de control.
L'únic que s’ha de tenir en compte és la potència que ha d’aguantar aquest interruptor, ja que hi 
circularan uns 4 o 5 amperes. 
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2.2.5  Modificacions per al  model trifàsic

Fig.3  Etapa d’entrada per a tensió trifàsica de 380Vac

Tal com s’ha explicat , un dels objectius de disseny d’aquesta font d’alimentació era que amb els 
mínims canvis es  pugues realitzar  una versió  per  funcionar  amb alimentació trifàsica de 380V. 
Aquesta etapa al ser la d'entrada és la que necessitaria de més canvis. En primer lloc caldria afegir 
un pont rectificador per a la tercera fase, el tipus de pont podria ser el mateix, ja que en el cas 
trifàsic la corrent d'entrada serà menor que en el monofàsic. 
També seria necessari incorporar un transformador per tal de poder  passar de 380 a 230V i  així 
poder connectar  el  ventiladors  i  les  fonts d'alimentació sense necessitat  d'efectuar cap canvi en 
aquestes. 
Finalment  caldrà  canviar  la  configuració  dels  condensadors,  ja  que  ara  tindrem  una  tensió 
rectificada d'aproximadament 540V.  Tal com s'ha dit anteriorment els condensadors electrolítics  de 
capacitats grans no n'aguanten més de 450, per tant caldrà muntar-ne dos en sèrie per tal que es 
reparteixin la tensió . Cal tenir en compte que ara la capacitat d'entrada quedaria reduïda a la meitat 
i  que  per  tant  potser  seria  necessari  incorporar  més  condensadors,  però  al  mateix  temps  amb 
l'alimentació  trifàsica  el  rissat  de  la  tensió  rectificada  seria   també  molt  més  petit,  per  tant 
segurament es compensaria la pèrdua de capacitat.
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2.3   Etapa moduladora                                                                                                              

2.3.1  Esquema

Fig.4  Etapa moduladora: Pont complet.

Aquesta  etapa  és  una  de  les  més  importants  del  disseny,  ja  que  d’ella  depèn  el  correcte 
funcionament de la font, és també una de les més delicades de dissenyar sobretot en aplicacions 
d’alta potència com aquesta. El propòsit bàsic d’aquesta etapa és el d’alternar la tensió contínua 
d’entrada per tal de poder atacar el transformador que ens reduïra la tensió al nivell desitjat..A més 
és mitjançant el control d’aquesta etapa que es pot regular la potència que es passa a la sortida.
 Per tant el disseny d’aquesta anirà molt lligat al del transformador, i serà també el que ens marcarà 
la resta d’elements necessaris per tal de controlar-la. Al tractar-se de l'etapa bàsica de la màquina 
caldrà dissenyar-la de manera que els canvis que siguin necessaris efectuar per realitzar la versió 
trifàsica siguin molt mínims, així no s'alterarà el funcionament d'aquesta.

2.3.2  Topologia
 
En aquest  punt cal  triar  una de les moltes topologies disponibles per tal  de realitzar un 

convertidor reductor. La necessitat de tenir un bon aïllament entre l’entrada i la sortida ens obliga a 
utilitzar un transformador d’aïllament.  Al tractar-se d’una aplicació d’alta potència s’ha optat per 
una topologia en pont complet, ja que permet transmetre energia un 100% del temps en el cas ideal 
i, a més, permet que mentre dues branques transmeten energia les altres dues descansin, reduint així 
el temps de conducció total de cada dispositiu.. 
Aquesta topologia també redueix notablement els pics d’intensitat presents en el circuit i per tant es 
té una reducció de les pèrdues de commutació respecte d’altres topologies com per exemple la doble 
forward.
Per contra aquesta presenta inconvenients pel què fa a la seva complexitat , ja que al tenir quatre 
branques es necessita més d’un senyal PWM (Pulse-Width Modulation  )correctament sincronitzat 
per tal de controlar-la
Finalment  un  punt  clau  per  tal  de  decidir  utilitzar  aquesta  topologia  ha  estat  la  possibilitat 
d’implementar mitjançant un controlador adequat una etapa amb commutació amb  tensió zero o 
ZVS (Zero Voltage Switch), que permet reduir notablement les pèrdues de commutació, que poden 
ser un dels grans problemes que es presentin en una font d’alta potència com aquesta.
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2.3.3  Commutació a tensió zero

Tal  com s’ha  esmentat,  la  commutació  amb tensió  zero  permet  reduir  bastant  les  pèrdues  per 
commutació  Aquestes  pèrdues  poden  ser  molt  importants  en  aplicacions  com aquesta  ,  ja  que 
augmenten amb la freqüència de commutació,  i són especialment importants per a dispositius com 
els IGBT's (  Isolated Gate Bipolar Transistor), gairebé imprescindibles en aquest cas degut a la 
seva capacitat de commutar potències i corrents molt més elevades que altres tipus de dispositius de 
commutació com podrien ser els MOSFET's (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) .
En  molts  casos  una  solució  més  senzilla  per  tal  de  reduir  aquestes  pèrdues  seria  abaixar  la 
freqüència  de  commutació,  però  se’ns  presenta  un  altre  problema  i  és  que  aquesta  és  també 
inversament proporcional al  tamany necessari  per al  transformador,  de manera que si l’abaixem 
prou per reduir les pèrdues al  mínim el transformador necessitarà ser molt més gran, i per tant es 
perdria una de les avantatges de les fonts de potència inverter que és el seu reduït tamany i pes 
davant de les seves equivalents lineals.
Així  doncs  la  freqüència  de  commutació  resulta  d’un  compromís  entre  reduir  el  volum  del 
transformador i les pèrdues per commutació,i  en aquest cas s’ha escollit una freqüència de 50khz,.
Per tant,  i  davant la obligació d’utilitzar una freqüència bastant elevada per a les potències que 
commuten, intentarem reduir al màxim les pèrdues mitjançant la implementació  d’un control ZVS. 
El funcionament bàsic d’un pont complet amb commutació a pas per zero tensió ,  es  basa en 
l’energia que s’acumula a la inductància del transformador, que és utilitzada per tal de carregar i 
descarregar les capacitats paràsites dels elements commutadors de manera que en el moment de 
commutar es trobin completament descarregats i per tant amb tensió zero entre els seus terminals.
Així doncs hi ha alguns punts bàsics que ens permetran implementar el ZVS:
El primer i més important és el control del pont, que en aquest cas es portarà a terme mitjançant un 
controlador especial per a aquesta funció (ucc3825) que utilitza dos senyals PWM  , el desfasament 
entre els quals permet regular la quantitat d'energia que es transmet cap al transformador. A més 
aquest  controlador  permet  ajustar  els  temps  entre  commutacions  de  manera  que  s’ajustin  al 
necessari per a les carregues i descarregues de les capacitats paràsites, permetent així aproximar al 
màxim l’instant de commutació al de  tensió nul·la.
Un segon punt molt important és que el transformador tingui una inductància prou gran com per 
acumular l’energia necessària per a les carregues i descarregues de les capacitats. Si aquesta no fos 
suficient s’hauria d'afegir una inductància extra en sèrie amb aquest, però en aquest cas no ha estat 
necessari.
Per  ajudar  en  aquest  punt  també  és  important  escollir  un  dispositiu  de  commutació  amb  les 
capacitats tant baixes com sigui possible.
Un altre element imprescindible que permet implementar  el ZVS són els díodes antiparal·lel que 
s’han de  posar amb els dispositius de commutació ja que gràcies a aquests l’energia sobrant pot 
circular  i fer la seva funció, per tant  en cas que el dispositiu de commutació escollit no l’inclogui 
caldrà afegir-lo externament.
Finalment  és important comentar que degut a la complexitat i poca exactitud dels càlculs que es 
poden realitzar a priori per assegurar aquestes condicions, es fa necessari un ajust d’aquestes a base 
d’assajos, especialment pel què fa referència al moment idoni de commutació i a les necessitats de 
bobines extres, condensadors de filtrat  o snubbers per als dispositius de commutació
Per tant la solució final sense snubbers ni bobina i amb els condensadors entre extrems del pont és 
la que ha respost millor de les alternatives assajades.
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2.3.4   Dispositius de commutació
 
Un cop tenim clara la topologia que utilitzarem toca triar els dispositius de commutació adequats 
per a aquesta. Recopilant el que s’ha dit  anteriorment i tenint en compte les especificacions de 
potència  de  la  font,  podem  veure  alguns  dels  punts   que  haurà  de  complir  el  dispositiu  de 
commutació:

-Tensió:La tensió màxima del pont serà de 325volts sense tenir en compte el pics que es puguin 
produir per les commutacions, per tant el dispositiu escollit ha de ser capaç d’aguantar aquestes 
tensions, i com que la gran majoria de dispositius comercials es divideixen entre els que aguanten 
600V i els que n’aguanten 1200 n’escollirem algun del primer grup.

-Corrent: Els elevats nivells de corrent que han de passar per el dispositiu, de 30 a 40 amperes 
(aquest valor correspon al corrent de primari del transformador i el seu càlcul aproximat es porta a 
terme en l’apartat corresponent a aquest.),sense tenir en compte els possibles pics de commutació, 
ja ens obliguen a descartar bona part de les possibilitats, ja que només la família dels IGBTs i algun 
híbrid més nou aguanten aquestes corrents, per tant ja descartem definitivament qualsevol tipus de 
MOSFET. 

-Freqüència:   El dispositiu que escollim ha de ser capaç de commutar a 50khz , cosa que també 
representa un problema , ja que la majoria d'IGBTs tenen massa pèrdues a aquestes freqüències , 
mentre que els que funcionen correctament són els MOSFET’s ja descartats per raons de potència.

-Díode antiparal·lel: és important escollir un  dispositiu que ja l’incorpori, així s’adaptarà al màxim 
a les necessitats d’aquest.

-Capacitats paràsites: El dispositiu que escollim ha de minimitzar aquestes.

-Pèrdues per conducció: També es molt important que tingui el mínim de pèrdues per conducció. 
El paràmetre bàsic que ens indica aquestes pèrdues és  la tensió que cau en conducció (Vce sat)

Finalment s’ha seleccionat un IGBT especialment dissenyat per a aplicacions de commutació suau a 
alta freqüència, el K30N60.
És  un  dispositiu  de  600V   amb  díode  antiparal·lel  incorporat  que  permet  commutar  a  altes 
freqüències gràcies als seus temps de commutació petits,  i  a les seves capacitats també bastant 
petites..
L'únic inconvenient és que el dispositiu només permet el pas de 30A, per la qual cosa s’ha optat per 
posar-ne dos en paral·lel per a cada branca, així assegurar que aguantaran els pics de corrent ja que 
en total podran passar fins a 60 A. A més segons el fabricant també estan pensats per treballar en 
paral·lel ja que les diferències entre dispositius són mínimes.
El fet de posar diferents dispositius en paral·lel pot resultar problemàtic en alguns casos, ja que les 
petites diferències entre aquests poden provocar que algun d’ells condueixi molta més energia que 
els altres provocant un sobreescalfament que pot portar  a la seva destrucció i posteriorment a la de 
la resta per efecte domino. Per això és molt important posar una resistència de porta per a cada un 
en lloc d'una de general, en aquest cas s'ha posat una resistència de 4,7Ώ  a cadascun. A més s'ha 
col·locat una altra resistència de 680Ώ entre cada una de les 4 entrades de senyal de porta i el 
sortidor  dels  IGBTs corresponents  per  tal  de fixar  la  caiguda de tensió entre  porta  i  sortidor  i 
assegurar així que el dispositiu commuti correctament.
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Degut a l''escalfament que pateixen aquests dispositius durant les commutacions i conduccions és 
molt  important  assegurar  una  correcta  refrigeració  dels  mateixos,  per  aquest  motiu  aquests 
dispositius es col·locaran collats a un radiador d'alumini que es refrigerarà amb el corrent d'aire 
generat per els ventiladors.

Al final s'ha desestimat la possibilitat de col·locar snnubers per ajudar a reduir els pics de tensió 
durant les commutacions, ja que el sistema de ZVS ja les redueix molt per ell mateix, i amb les 
proves realitzades la millora experimentada al col·locar-los era molt poc significativa,  en canvi 
complicava encara més el disseny d'aquesta etapa.

2.3.5  Condensadors 

S’han col·locat dos condensadors de 0.22uf cada un a cada banda del pont, el seu muntatge no 
estava previst inicialment, però al llarg de les proves s’han mostrat molt efectius limitant els pics de 
tensió  i  eliminant  algunes  ressonàncies  de  l’energia  que  circula  per  el  pont.  Degut  a  les  altes 
tensions que han de suportar són condensadors de pel·lícula per a alta tensió, l’inconvenient que 
tenen  respecte  dels  electrolítics  és  la  seva  baixa  capacitat,  per  això  se  n’han  col·locat  dos  en 
paral·lel.

2.3.6   Modificacions per al  model trifàsic

En aquesta etapa, l'adaptació per al model trifàsic només requerirà de canviar el tipus d'IGBTs, ja 
que el model col·locat només aguanta 600 volts, que en el cas trifàsic serien insuficients, ja que 
tenim una tensió d'entrada de 540V  sense comptar amb els sobre-pics que es produeixen, per tant 
caldrà canviar els dispositius actuals per uns de 1200V. Caldrà tenir en compte que la majoria de 
dispositius d'aquesta tensió poden conduir nivells de corrent més petits que els seus equivalents de 
600V, a més la corrent de primari en aquest model també serà més gran, i per tant, segurament 
caldrà  augmentar  el  numero  de  dispositius  connectats  en  paral·lel  de  2  a  3.  Algunes  proves 
realitzades mostren que l' FGA25N120 pot ser un bon candidat, és un dispositiu de 1200 volts i 
25A,  amb  unes  característiques  de  capacitats  i  velocitat  molt  semblants  al  triat  per  al  model 
monofàsic. En aquest cas seria necessari posar tres dispositius en paral·lel per assegurar que aquests 
treballin  per  sota  dels  seus  nivell  màxims  de  potència,  reduint  així  el  seu  escalfament  i  les 
possibilitats de fallades.
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2.4   Etapa transformadora                                                                                                                       

2.4.1  Esquema

Fig.5  Etapa transformadora

Aquesta és sens dubte l’etapa bàsica de la màquina,  ja que d’ella depenen completament els valors 
de tensions i corrents que podrem tenir a la sortida, així com la freqüència de funcionament del pont 
complet. El seu element bàsic és el transformador de potència, que en aquest cas es divideix en tres 
transformadors, també incorpora un petit transformador per controlar la corrent i uns condensadors 
de filtre.
La  divisió  del  transformador  de  potència  en  tres  de  més  petits  es  deu  a  diversos  motius: 
Primerament degut a l'elevada potència d'aquest les dimensions en cas de fer-ho en un sol bobinat 
serien bastant grans,  les ferrites necessàries serien de tamany molt gran i per tant difícils de trobar i 
més cares degut al seu ús poc estès. Així mateix un volum tan gran seria difícil de col·locar dins de 
la caixa d'algun soldador acabat.
En segon lloc amb tanta potència i un bobinat tant gran el transformador podria escalfar-se molt, i es 
tracta d'un element difícil de refrigerar.
Així doncs 3 transformadors més petits  resulten més pràctics i  fàcils  de posicionar,  i  s'escalfen 
menys que un de sòl.
 Per tal de dissenyar el transformador caldrà tenir en compte la versió trifàsica de la màquina, per no 
haver de repetir  la feina es dissenyarà un transformador polivalent capaç de funcionar en les dues 
configuracions.
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2.4.2  Transformador de potència

2.4.2.1  Especificacions  generals

El primer que hem de saber per tal de poder dissenyar correctament el transformador, són les 
tensions que haurà de proporcionar i els nivells de corrent que hi circularan. Està clar que pel que fa 
a les especificacions màximes el pitjor cas serà el trifàsic, ja que requerirà corrents més grans i 
tindrà una tensió d'entrada més elevada que en el cas monofàsic. Per tant els càlculs següents es 
realitzaran per a les pitjors condicions.

En primer lloc sabem que la tensió d’entrada serà la de la línia de 380 rectificada, és a dir:

Vp = 380· √2 = 540Vdc 

La corrent màxima de soldadura requerida per les especificacions de la font és de 350A.

Is màx = 350 A

Tal com s’ha calculat  en les especificacions inicials, amb el pitjor cas i per  aquest nivell de corrent 
necessitem una tensió de sortida de 34 volts.

Vs pc = 34V

També cal tenir en compte que el transformador haurà d'operar amb senyals alternes, ja que amb la 
configuració de pont complet que hem escollit la corrent passarà a través d'aquest en ambdós sentits.
Finalment i per el mateix motiu, el transformador Haurà de poder treballar amb un duty molt elevat, 
que d'entrada podem aproximar per un 90% quan funcioni a ple rendiment,  el  temps restant es 
destinarà als intervals entre transicions.

2.4.2.2  Nombre de transformadors i especificacions individuals

El transformador de potència s'ha dividit en tres de diferents, això a més d'evitar els problemes 
comentats ajuda a suavitzar les condicions d'utilització de cada un d'ells.
Tal  com es  veu  a  la  Fig.5 els  primaris  d'aquests  tres  transformadors  s'han  connectat  en  sèrie, 
d'aquesta manera en lloc dels  540 volts del  pont la tensió de primari  per a cada transformador 
individual ens quedarà reduïda a un terç de la original:

Vpi= 540 V / 3 = 180 V

La millor  manera  com podem connectar  els  secundaris  en  aquest  cas  és  en  paral·lel  d'aquesta 
manera cada transformador només haurà d'aportar un terç de la corrent de sortida:

Isi màx = 117 A

En canvi d'aquesta manera la tensió de secundari no canvia:
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Vsi buit = 60V

Vsi pc = 34V

Així Doncs amb la connexió sèrie – paral·lel dels tres transformadors hem aconseguit reduir les 
dues especificacions més crítiques que teníem.

2.4.2.3  relació de transformació

La relació de transformació, n, és el paràmetre que ens relaciona l'energia del primari i del secundari 
del transformador, així com el numero de voltes dels debanats. 
Per calcular-lo partirem de l'únic valor que conegut tant al primari com al secundari, que són les 
tensions que tenim i que volem tenir respectivament.

n=D⋅ Vpmin
Vsi pcV ds

on:

·D: Duty de funcionament a màxima potència. Sempre és menor que 1  però tan pròxim  a  
aquest com sigui possible. 0.9 és un valor bastant òptim.

·Vpmin: Tensió mínima  en els condensadors de rectificació per tal que l'equip funcioni a  
plena potència.  Poden suposar que l'equip hagi de funcionar amb un 80  o  85%  de  la  
seva tensió nominal.

Vpminmono=
0.8⋅230⋅2

3
=86.7V

Vpmintri=
0.8⋅380⋅2

3
=143,3 V

·Vsipc: Tensió de sortida a plena carrega

·Vds:  Tensió de caiguda en els díodes de sortida. En les gràfiques proporcionades per el  
fabricant veiem que per al corrent màxim que hi circularà (uns 17A) la seva caiguda no  
passa de 0.8, per tant es pot posar 1 volt.

Al  haver  de  funcionar  amb les  dues  configuracions  d'entrada  calcularem el  paràmetre  n  per  a 
ambdós casos i mirarem d'ajustar-nos al pitjor, que serà el que tingui la relació més baixa, ja que la 
n que trobem és la màxima que podem posar per arribar al nivell de tensió desitjat a partir de la 
tensió mínima existent al primari

nmono=D⋅
Vpminmono

Vsi pcmonoV ds
=0,9⋅ 86,7

301
=2,5

n tri=D⋅
Vpmintri

Vsi pctriV ds
=0,9⋅143,3

341
=3,7
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A la vista dels resultats es triarà una n de 3 ja que gaire més alta no aniria bé per al cas monofàsic 
que no arribaria a la tensió de sortida desitjada. Cal aclarir que aquesta n és aproximada ja que al 
haver de bobinar els transformadors del prototip  a mà és molt complicat aconseguir la relació de 
voltes exacta. Per assegurar-nos que funcioni podem recalcular la tensió mínima que necessitarem 
en aquest cas per a n=3:

Vpminmono=n⋅Vsi pcmonoV ds ⋅
1
D
=96,6 V

Amb aquesta tensió mínima complim just amb el marge d'especificacions de funcionar un 10% per 
sota de la tensió nominal, ja que en el pitjor cas tindríem:

Vpmin=
230⋅2⋅0,9

3
=97,6V

En el cas trifàsic no hi ha problema ja que queda 

Vpmintri=n⋅Vsi pctriV ds ⋅
1
D
=110 V

mentre que la tensió mínima en aquest cas serà de

Vpmin=
380⋅ 2⋅0,9

3
=161,2 V

Per tant ens quedem amb la relació n = 3 que a més ens proporciona una tensió en buit de :

Vsibuit=
Vpi⋅D

n
=180⋅0,9

3
=54V

Vsibuit=
Vpi⋅D

n
=108⋅0,9

3
=32,5V

Per als casos trifàsic i monofàsic respectivament.
Amb la  relació  de  transformació  també podem trobar  una  nova  aproximació  per  al  corrent  de 
primari:

Ipmono=
Ismax

n⋅D
= 83,3

3⋅0,9
=30,9 A

Iptri=
Ismax

n⋅D
=116,7

3⋅0,9
=43,2 A
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2.4.2.4  Nucli, freqüència de commutació i nº de voltes

El pròxim pas per acabar de dissenyar el transformador és elegir un nucli del material adequat, el 
nucli ha de ésser suficientment gran per fer-hi cabre els dos bobinats i per poder transmetre l'energia 
necessària.
Del  nucli  i  material  elegits  en  dependran  directament  el  numero  de  voltes  dels  bobinats  i   la 
freqüència de commutació:

f min=
n⋅Vs⋅106

2⋅Npmin⋅Ae⋅Bmax

on:

-fmin: Freqüència mínima de funcionament.
-n: Relació de transformació (3) 
-Vs: Tensió del secundari a màxima potència. (33V)
-Npmin:Numero mínim de voltes necessàries al bobinat primari.
-Ae: Area efectiva del nucli (mm2)
-Bmax: Inducció màxima que volem a la ferrita (T)

Els dos últims són paràmetres que depenen del  nucli  escollit,  un cop fixats  aquests  només ens 
quedaran per determinar la freqüència de funcionament i el numero de voltes dels bobinats.

Basant-nos en transformadors de potencies similars muntats en altres equips, es decideix de provar 
un nucli  E65 amb un material  3C90 de ferroxcube.  El  tamany d'aquest  nucli  és  el  mínim que 
podrem posar  en  un  disseny d'aquestes  característiques,  ja  que  per mides  més  petites  el  nucli 
saturaria fàcilment i els bobinats no hi cabrien degut a la secció que necessitarem en els cables 
d'aquests. Per tal que hi càpiguen tots els bobinats en el nucli triat caldrà que intentem minimitzar el 
numero de voltes necessari, cosa que requerirà augmentar la freqüència. 
Pel què fa al material, segons indica el fabricant, és adequat per a transformadors de potència a 
freqüències de fins a 200khz i destinat a ús industrial.
Per al nucli i material triats el fabricant ens proporciona els següents valors:

Ae=540mm2

Bmax=380mT a 100ºC

Per tal de que el nucli no arribi mai a saturar-se agafarem un valor de B que serà la meitat del 
màxim:
 

Bmax=190 mT

Un cop escollit el nucli ja podem anar per fixar les dues variables que ens queden, com que depenen 
una de l'altra , fixarem un valor per a una de les dues i mirarem com ens queda l'altra, d'aquesta 
manera podrem aproximar un valor prou satisfactori per a les dues. Per exemple provarem fixant 
diferents valors per al numero de voltes del bobinat primari, provarem múltiples de 3 per tal de tenir 
un  nombre  enter  de  voltes  al  secundari,  així  el  transformador  serà  molt  més  fàcil  de  bobinar. 
Substituït per a diferents valors de Np s'obté:
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 Np = 6  =>  fmin = 80,4 khz

 Np = 9  =>  fmin = 53,6 khz

Np = 12  =>  fmin = 40,2 khz

 Np = 15  =>  fmin = 32,2 khz

Ara simplement cal escollir el valor de freqüència més baix possible mentre càpiguen les voltes en 
el transformador. En aquest punt cal tenir en compte que tenim dues alternatives per al secundari 
que ens permetran aprofitar  el  corrent en els dos sentits  de circulació que  tindrem, la primera 
consisteix en un secundari normal amb un pont rectificador complet a la seva sortida:

Fig.6 alternativa 1 secundari

En la segona alternativa hem de fer un bobinat secundari doble amb una sortida central que farà de 
massa, l'avantatge és que només necessitem la meitat de díodes:

 Fig.7 alternativa 2 secundari

Finalment s'ha optat per la segona alternativa ja que l'estalvi econòmic al tenir la meitat de díodes és 
bastant  important,  però  això  implica  que  es  necessitaran  el  doble  de  voltes  al  secundari.  Amb 
aquestes condicions el numero màxim de voltes que és possible fer cabre en el nucli seleccionat és 
de 12 per al primari i per tant 8 (4 + 4) per al secundari. Això ens deixa amb una freqüència mínima 
d'operació de poc més de 40khz. Per no forçar-lo massa, finalment s'agafa com a referència una 
freqüència de 48khz.

Np= 12.
Ns = 4+4
f= 48khz

Ara podem refer el càlcul amb les noves dades i verificar el valor de B obtingut:
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B= n⋅Vs⋅106

2⋅Np⋅Ae⋅ f
=

99⋅106

2⋅12⋅540⋅48000
=159 mT

 
Que esta per sota del valor de saturació, que segons les gràfiques del fabricant, i depenent de la 
temperatura es pot arribar a situar a partir de les 250 mT.

Un altre paràmetre interessant que ja es pot calcular és la corrent de magnetització (Lm), es tracta de 
la part de corrent que circula per el primari però no transmet energia cap al secundari,  per tant 
interessa  que  surti  el  més  petita  possible.  Aquesta  també  serà  la  corrent  que  consumirà  el 
transformador  en  buit.  Per  poder  calcular  aquesta  corrent  en  primer  lloc  hem  de  calcular  la 
inductància de magnetització del transformador (Lm). Per facilitar el càlcul d'aquesta  el fabricant 
ens dóna el paràmetre Al, o factor d'inductància, que està tabulat pera diferents valors de l'entreferro 
que posem entre  les  ferrites.  Aquest  valor  correspon a  l'invers  de la  reluctància  del  nucli  amb 
entreferro incorporat.
Quant més petit sigui l'entreferro que posem més gran serà la inductància del transformador, reduint 
així  la  corrent  de  magnetització  i  millorant  l'eficiència  d'aquest.  D'altra  banda  l'entreferro  ens 
proporciona  estabilitat  en  el  transformador  evitant  que  aquest  arribi  a  saturar-se,  per  tant  és 
necessari posar-lo, però de poc gruix.
Els tres valors més baixos de la taula per al gruix del gap i el paràmetre associat són:

gap (mm)= 0   => Al=8600±25 %
gap (mm)= 1.24 => Al=630±10 %
gap (mm)= 2.2 =>       Al=400±8 %

L'entreferro escollit fa 0,5mm de gruix, valor que no surt a la taula, però que podem extrapolar, 
veient que Al augmenta de forma exponencial a mesura que el gruix d'entreferro disminueix. per a 
0,5 es podria  agafar un valor d'uns 2000 o 3000 nH. Amb els marges d'error donats per a Al i les 
aproximacions  que  hem realitzat  el  càlcul  que  es  podrà  fer  a  priori  de  la  inductància  és  molt 
aproximat:

Lm=Al⋅Np 2=2000⋅10−9⋅144=288uH

Ara ja podem trobar Im:

I m=
Vp

2⋅π⋅ f⋅Lm
= 180

2⋅π⋅48000⋅288⋅10−6=2,07 A

I a partir d'aquesta podem calcular el  coeficient de  transmissió de corrent de primari a  secundari 
(M).  Un  valor  alt   indica  un  transformador  eficient,  típicament  es  pot   considerar  un  bon 
transformador per a valors superiors  a  10  per  baixes  freqüències  o  superiors  a  5  per a altes 
freqüències.  

M=
I s

n⋅I m
= 100

3⋅2,07
=16,1

Si repetim els càlculs anteriors per al cas monofàsic obtenim:
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I m=
Vp

2⋅π⋅ f⋅Lm
= 110

2⋅π⋅48000⋅432⋅10−6=1,26 A

M=
I s

n⋅I m
= 66,7

3⋅1,26
=17,6

Aquestes corrents magnetitzants representen aproximadament el 5% de la corrent total que passarà 
per el primari, per tant podem dir que el 95% restant servirà per transferir energia cap al secundari. 
Podem aproximar les pèrdues que suposarà aquesta corrent:

Monofàsic: Perdues mag.=Vsmax⋅I m⋅n=29·1,26 ·3=36,54 W
Trifàsic: Perdues mag.=Vsmax⋅I m⋅n=33 · 2,02 ·3=199,98W

Un últim càlcul d'interès pel que fa referència al  nucli  són les seves pèrdues magnètiques,  que 
podem aproximar a partir de la gràfica que ens proporciona el fabricant de la ferrita i el càlcul de B 
realitzat anteriorment:

 Fig.8  Pèrdues magnètiques del nucli en funció de la densitat  i la freqüència del camp

si agafem  B = 200 mT i una freqüència de 50khz aproximadament, tenim unes pèrdues de 200Kw 
per metre cubic. Sabent que el volum efectiu del nucli E65 és de 79000 mm3 :

Pèrdues nucli=Pv⋅Ve=200000⋅79⋅10−6=15,8W
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2.4.2.5  Bobinats 

Per als bobinats del transformador s'utilitzarà un tipus de cable anomenat Litz, que consisteix en 
multitud de fils prims aïllats i trenats entre ells. Aquest fil s'utilitza per a aplicacions amb corrent 
alterna a freqüències elevades, ja que així s'evita que es produeixi l'efecte de vores, quant la densitat 
de corrent s'acumula a les vores del conductor. Al estar els cables aïllats entre si s'impedeix que això 
passi i s'aconsegueix una densitat de corrent homogènia.

Per al primari s'utilitza un cable Litz de coure format per 900 fils de 0.1mm de diàmetre i per al 
secundari se n'utilitzaran dos degut a que la corrent que hi passarà serà més gran. 

secció cable Litz=nº fils x secció individual=900⋅π⋅0,1 mm
2


2

=7,07 mm2

Per tant les seccions dels bobinats queden:

Primari: 7,07 mm2

Secundari: 17.17mm2

Amb les corrents màximes calculades podem veure quina serà la densitat de corrent que tindrem:

 Primari: ρ=43,2
7,07

=6,11 A/mm2

Secundari: ρ=116,7
14,14

=8,25 A/mm2

En cap cas superem la densitat màxima recomanada  de 10A/mm2 . Aquest càlcul  cal efectuar-lo 
per al cas trifàsic, ja que és el pitjor dels dos degut a la major circulació de corrent.
També es pot  fer un càlcul  de les pèrdues resistives que tindran  els bobinats. Mesurant els cables 
es troba la longitud d'aquests, que és de  1,2m per al primari i 0,5m per al secundari (en el secundari 
es conta només la distància d'un bobinat, ja que la corrent circularà a través d'un o altre, però no per 
tots dos seguits. Sabent que la resistivitat del coure és de 17·10-9 Ωm podem trobar la resistència 
dels bobinats:

Primari: Rb=
ρCu⋅l

s
=17⋅10−9 Ωm⋅1,2m

7.07⋅10−6 m2 =0,0029 Ω

Secundari: Rb=
ρCu⋅l

s
=17⋅10−9 Ωm⋅0,5m

14,14⋅10−6 m2 =0,0006Ω

I a partir d'aquesta les seves pèrdues resistives:

Primari: Pb=I 2⋅R=43,22⋅0.0029=5,4W

Secundari: Pb=I 2⋅R=116,72⋅0.0006=8,2W
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Que per al cas monofàsic són:

Primari: Pb=I 2⋅R=30,92⋅0.0029=2,76 W

Secundari: Pb=I 2⋅R=83,32⋅0.0006=4,16 W

2.4.2.6  Rendiment

Si s'ajunten  totes les pèrdues calculades  per al transformador, ens podrem fer una idea del seu 
rendiment:

Pèrdues totals=Pèrdues magnetitzacióPèrduesnucli pèrdues bobinats

Rendiment= Pout
Pout pèrdues totals

⋅100

Per al cas trifàsic:

pèrdues totals=199,9815,85,48,2=229,4W

Rendiment= 3967,8
3967,8229,4

⋅100=94,5 %

I per al monofàsic:

pèrdues totals=109,6215,82,764,16=132,24W

Rendiment= 2500
2500132,24

⋅100=94,9 %

2.4.3  Condensadors de filtrat 

En sèrie amb els primaris dels transformadors se situa un condensador per tal d'evitar el pas de 
tensió  contínua  cap  al  transformador,  a  més,  posteriorment  s'ha  comprovat  que  també  ajuda  a 
eliminar les oscil·lacions de la tensió.  S'han col·locat dos condensadors de 2,2uf en paral·lel per 
repartir la corrent entre ells, de manera que finalment queda una capacitat de 1,1uf, el tipus de 
condensador triat és un condensador  MKP339 X2 de Vishay, exprés per suprimir interferències.
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2.4.4  Transformador de control d’intensitat

També en sèrie amb el transformador de potència, es col·loca un transformador per sensar el corrent 
que circula per al primari, així el controlador podrà parar la font en cas que aquest superi el límit 
que establim.  El transformador triat és el TL59-200 que té una relació de transformació de 1:200, el 
què significa que la corrent que haurem de detectar des del control serà unes 200 vegades més petita 
que la de primari. Que en el cas de més corrent previst serà de: 

I sens=
Ipmàx
200

= 31
200

=155mA

2.4.5  Modificacions per al  model trifàsic

Tal com s'ha comentat , el transformador de potència s'ha dissenyat per tal de poder operar amb els 
dos nivells de tensió d'entrada, així doncs en aquesta etapa no serà necessari efectuar cap mena de 
canvi de cara al nou model, ja que els altres elements tampoc tindran cap problema per operar amb 
els nous nivells de corrent i tensió, en tot cas és possible que calgui ajustar el valor d'algun dels 
condensadors de filtrat.
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2.5  Etapa de  Sortida                                                                                                                               

2.5.1   Esquema

Fig.9 Etapa de Sortida amb la connexió paral·lel dels transformadors

 L'etapa final del sistema de potència, consisteix simplement en un rectificador, com ja s'ha dit el 
sistema  de  transformadors  condueix  corrent  en  ambdós  sentits,  per  això  s'han  col·locat  els 
secundaris dobles, així cada banda aprofita el corrent en un sentit, però perquè això sigui possible 
cal col·locar díodes a les sortides que evitin que el corrent circuli en sentit contrari per els bobinats. 
Posteriorment aquests díodes es connecten en paral·lel al terminal positiu de sortida, de manera que 
se  sumi  la  corrent  que  circula  per  tots  ells.  Al  tenir  suficient  inductància  a  la  sortida  dels 
transformadors (uns 25 uH per bobinat) no caldrà col·locar cap inductor a la sortida per aplanar el 
corrent, ja que aquest ja quedarà suficientment constant. Pel què fa al terminal negatiu de la sortida, 
aquest es connecta directament al punt mig dels dos bobinats secundaris de cada transformador, 
completant així la connexió en paral·lel d'aquests.

2.5.2  Díodes 

Per tal de seleccionar el tipus de díode necessari hi ha tres factors molt importants a tenir en compte, 
que són  la tensió i corrent que haurà de suportar, i també la freqüència a la que  funcionarà. En 
aquest cas la tensió màxima que hauran d'aguantar en inversa correspon a la tensió de la sortida en 
buit, que s'ha aproximat  anteriorment  per 54V. La corrent màxima de 116A i la freqüència de 
48khz.  Com que no hi ha cap dispositiu d'aquestes característiques capaç de conduir tanta corrent 
s'ha optat per posar-ne varis en paral·lel. Això pot comportar problemes similars als descrits per als 
IGBTs , ja que petites diferències de funcionament poden fer que un d'aquests dissipi molta més 
potència  que  els  altres  i  resulti  destruït,  provocant  així  una  reacció  en  cadena  que  pot  acabar 
destruint tots els díodes d'una sortida. Per això és molt important que tots els dispositius siguin del 
mateix tipus i si és possible també de la mateixa sèrie de fabricació. Al mateix temps una manera de 
minimitzar aquest risc és sobre-dimensionant el numero de dispositius necessaris, d'aquesta manera 
tots treballaran en condicions molt menys forcades i per tant reduirem el perill de sobreescalfament. 
Així  mateix és important  recordar,  que al  igual  que els  IGBTs del  pont,  aquests  dispositius de 
commutació  necessiten  anar  subjectats  a  un  radiador  ben  ventilat  per  tal  de  poder  dissipar 
correctament la calor que generen durant el seu funcionament.
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El dispositiu escollit és el STTH6002c que consisteix en dos díodes ultra-ràpids capaços d'aguantar 
fins a 30A cada un col·locats en paral·lel en un sòl encapsulat. Pel què fa a la tensió no hi haurà cap 
problema ja que aguanten fins a 200V. Per tal d'evitar els problemes comentats es col·locaran 4 
dispositius en paral·lel cosa que permetria el pas de fins a 240A, així en condicions normals aquests 
treballaran  molt  per  sota  dels  seus  límits.  I  en  cas  que  un  s'espatllés  encara  tindríem suficient 
capacitat de conducció de corrent per garantir el funcionament de la font.

2.5.3   Snubbers

Un altre dels problemes derivats de col·locar tants díodes de sortida en paral·lel és  que les seves 
capacitats paràsites se sumen. En aquests  dispositius les capacitats  paràsites produeixen pics de 
tensió durant les commutacions degut a la descarrega d'aquestes. Per tant en aquest cas, al tenir 8 
díodes en paral·lel, podem tenir pics de tensió molt elevats que faran augmentar molt les pèrdues per 
dissipació  durant  les  commutacions.  Una  manera  de  reduir  aquests  sobre-pics  és  col·locar  un 
snnuber en paral·lel amb els dispositius de commutació Per aquest cas  el model més senzill , el típic 
RC, complirà amb les nostres necessitats.
El primer que cal tenir en compte per dissenyar un snubber RC eficient és que sigui capaç d'absorbir 
els sobre-pics generats, per això cal que el condensador tingui una capacitat, com a mínim igual a la 
dels dispositius que volem protegir. 
El fabricant dels díodes ens proporciona una gràfica de la capacitat que presenten aquests en funció 
de la tensió que han d'aguantar entre terminals:

Fig.10 Capacitat del díode en funció de la tensió  inversa

Per una tensió de 30 volts, la capacitat de cada un dels díodes se situa al voltant dels 200pF. Per tant 
si tenim 8 dispositius en paral·lel, la capacitat total ascendirà fins a 1,6nF per a cada sortida.
Per  tant  escollirem per  al  condensador  un valor  una  mica  superior  a  aquest,  finalment   2,2nF. 
Tampoc podem excedir-nos amb la capacitat que col·loquem, ja que d'aquesta dependrà la potència 
que dissiparan les resistències de l'snnuber, per tant com més gran sigui el condensador més pèrdues 
comportarà.
Aquesta potència depèn de la freqüència ja que com s'ha comentat  només es dissipa durant les 
commutacions  del  dispositiu.  Un  càlcul  ràpid  de  la  potència  dissipada  es  pot  efectuar  amb  la 
formula següent:

Pd=C⋅V 2⋅ f =2.2⋅10−9⋅302⋅48000=0,09W
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Així  doncs  la  resistència  de  l'snnuber  haurà  de  poder  dissipar  com a  mínim aquesta  potència. 
Finalment  es  col·locarà  una  resistència  de  2W de  potència,  així  al  tenir  més  marge  s'evitarà 
l'escalfament excessiu d'aquesta, i  per tant qualsevol risc de que es cremi. 
Finalment només falta escollir un valor per als resistors, que en molts casos s'ha d'acabar d'ajustar 
de forma practica, per veure quin dels possibles valors elimina millor els pics de tensió. L'únic que 
cal tenir en compte és que el conjunt del circuit RC ha d'ésser prou ràpid per tal de poder carregar-se 
i desencarregar-se durant un cicle de la corrent de sortida, per tant R no pot ser arbitràriament gran, 
ja que la constant de temps del circuit, τ  depèn directament del seu valor:

τ=RC

El valor escollit finalment per a la resistència és de 20Ω, el què ens deixa una constant de:

τ=RC=20⋅2,2⋅10−9=44ns

I si s'aproxima el temps total de carrega o descarrega del condensador com a 3  τ , s'obté que el 
condensador de l'snnuber serà capaç de carregar-se o descarregar-se completament en només 0,13 
μs, temps més que suficient per fer les dues coses en un sòl període de la senyal de sortida, que és 
de 

T= 1
48000

=20,8 μs

2.5.4  Sensor Hall

Per  tal  de  realitzar  la  lectura  de  la  corrent  de  sortida  existeixen  dues  alternatives  bàsiques,  la 
resistència de shunt o el sensor hall. 
En el primer cas es posa una resistència a la sortida d'un valor òhmic molt baix per tal de poder 
mesurar la caiguda de tensió en aquest, Això presenta dos inconvenients per al nostre sistema, el 
primer és realitzar la lectura de la tensió, que habitualment se situa a l'ordre dels pocs mili volts i 
que per tant és molt fàcil que variï significativament degut a les interferències que pot provocar la 
commutació de potència de l'equip.. El segon inconvenient és que un dels requisits imprescindibles 
del  sistema  és  l'aïllament  de  la  sortida,  per  tal  caldria  realitzar  la  lectura  mitjançant  un 
optoacoblador o un altre sistema d'aïllament.
L'alternativa consisteix en un sensor hall que realitza la lectura mitjançant les variacions del camp 
magnètic produïdes per la corrent. Els avantatges són que tenim una sortida calibrada d'entre -4 i 
4V, molt més fàcil de detectar, i que aquesta ja està aïllada respecte de la potència.  L'inconvenient 
d'aquesta alternativa és  que el sensor hall necessita una alimentació dual de 15 volts i que té un cost 
més elevat.
Veient els avantatges i al tractar-se d'un prototip on el factor cost no és determinant s'ha col·locat un 
sensor hall, el HAT 500S , en aquest cas capaç de llegir fins a 500A amb una sensibilitat de 8mv / A.

2.5.5  Modificacions per al  model trifàsic

Al igual que en l'etapa anterior en aquesta tampoc caldrà cap mena de canvi per a la nova versió, ja 
que  els  díodes  de  sortida  ja  estan  suficientment  sobre  dimensionats  per  tal  de  poder  suportar 
l'increment de corrent. En qualsevol cas és possible calgui modificar els valors dels  snnubers per tal 
d'ajustar-los als nous nivells de tensió.
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2.6   Etapa de Control                                                                                                                               

2.6.1  Esquema general

Fig.11 Etapa de control amb els diferents elements marcats: Llaç de control (blau) , sistemes d'aturada (Vermell), 
configuració (Verd) i drivers (Groc).
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L'etapa de control es cuida de la regulació de la font de potència en tots els sentits, mitjançant el 
controlador  central  del  pont,  l'ucc3895,en  aquesta  etapa  es  controla  el  corrent  de  primari  ,  la 
temperatura, la freqüència i retards del senyals de porta dels IGBTs i els nivells de la sortida entre 
d'altres. 

L'esquema general es pot separar en 4 grans blocs segons la seva funció: 

Llaç de control: Aquí es porta a terme el condicionament del senyal provinent del sensor hall, 
es genera la consigna i es fa la comparació entre els dos.

Sistemes d'aturada: Aquest bloc controla  la temperatura i el corrent de primari, per tal d'aturar la 
font si algun d'aquests excedeix els seus nivells màxims.

Configuració: Juntament amb el controlador s'hi inclouen els elements necessaris per 
configurar la freqüència i els temps morts dels 4 senyals PWM.

Drivers: S'encarreguen d'adaptar el nivell dels senyals de porta dels IGBTs, aïllar-los 
elèctricament del sistema de control i controlar la tensió en aquests.

Degut a l'elevada potència de la font i a la seva freqüència de commutació, aquesta produïra grans 
pics de corrent i tensió que induiran interferències a la resta del circuits, ja sigui directament o a 
través  d'acoblaments  electromagnètics.  Aquestes  interferències  poden  tenir  conseqüències 
especialment negatives en aquesta etapa, on es treballa amb tensions molt baixes en alguns punts, 
com per exemple en el sistema de regulació que a més afecta directament al control de la font. Per 
tant un aspecte que caldrà cuidar especialment serà la immunització al soroll.
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2.6.2  Llaç de control

2.6.2.1 Esquema

Fig.12 Llaç de control amb les diferents parts marcades: Circuit RMS (Blau), Amplificador (Vermell), Regulador 
(Verd)  i filtre (Groc).

El llaç de control en el seu conjunt porta a terme la retoalimentació necessària per tal de poder 
controlar la corrent de sortida. Al igual que en el cas anterior, aquest circuit es pot dividir en quatre 
etapes segons la seva funció:

Circuit RMS: Realitza el càlcul del valor RMS (Root Mean Square) del corrent de sortida  a partir 
del senyal provinent del sensor hall. Així s'aconsegueix una senyal prou neta per 
utilitzar-la en la regulació.

Amplificador: Amplifica el senyal de sortida del circuit RMS per adaptar-lo al nivell de 
la consigna.

regulador: Es tracta d'un amplificador diferencial que compara el senyal provinent 
de l'amplificador amb la consigna introduïda per l'usuari. La seva sortida 
ja es pot connectar al controlador.

Filtre: Elimina sorolls just abans de connectar la senyal de regulació al 
controlador del pont.
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2.6.2.2  Circuit RMS

Fig.13 Circuit per al càlcul RMS.

El circuit RMS és un circuit per al càlcul del “veritable” valor eficaç, és a dir que proporciona un 
valor a la sortida en funció del càlcul matemàtic del valor eficaç del senyal d'entrada:

Vef = 1
T
⋅∫

t0

Tt o

v 2t dt.

Bàsicament  està  format  per  un  circuit  de  valor  absolut  connectat  a  un  multiplicador/  divisor 
logarítmic  i un filtre de sortida. L'amplificador A1 treu el valor absolut del senyal d'entrada, a partir 
del multiplicador logarítmic format per els 4 transistors i la resta d'operacionals s'obté el quadrat 
d'aquest valor absolut ,  amb el filtre que incorpora A5  es fa la mitja temporal, i finalment l'arrel 
quadrada s'obté de re-alimentar el senyal de sortida del filtre cap al divisor, mitjançant A3, així 
partint de  les mateixes propietats logarítmiques que ens han permès obtenir el quadrat, podem fer 
l'arrel quadrada i obtenir així el valor eficaç a la sortida. A més el circuit incorpora un sistema 
d'ajust que permet corregir els problemes d'offset dels amplificadors i les possibles diferències entre 
els  transistors mitjançant un potenciòmetre.

Aquest  circuit,  conjuntament  amb  l'amplificador  porten  a  terme  el  condicionament  del  senyal 
provinent del sensor hall per tal de poder realitzar la regulació de la font. El problema principal és la 
gran quantitat de soroll que apareix en aquesta senyal, aquest soroll és pràcticament inevitable, ja 
que el sensor hall s'ha de muntar a la sortida de potència i els cables de senyal per força han de 
passar per el seu costat, per tant les elevades corrents de la sortida indueixen molt soroll en els 
cables de senyal per on passen uns pocs mili amperes. Una Primera mesura per evitar al màxim 
aquesta inducció és utilitzar cables coaxials o trenats per desviar-les cap a  massa, però al no ser 
suficient es necessita d'un filtrat de la senyal.
El detector de valor RMS és molt més complex que un filtre tradicional però per aquest cas presenta 
algunes avantatges notables:
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En primer lloc, al ser la senyal del sensor hall directament proporcional a la corrent de sortida, amb 
el càlcul del valor eficaç obtenim exactament el paràmetre que desitgem per a fer la regulació, és a 
dir, una senyal directament proporcional al valor eficaç de la corrent de sortida. 
Al tractar-se d'una regulació amb una variació molt lenta de la consigna també  ens va millor fer-la 
a  partir  del  valor eficaç que de la  pròpia  senyal  de sortida,  ja que en la mitjana temporal que 
obtenim no apareixeran els pics momentanis de corrent ni quedarà mai a 0 si la corrent esdevé 
discontinua.
Finalment ,  en la pràctica aquest circuit  s'ha mostrat molt més efectiu eliminant els efectes de 
qualsevol interferència que un filtre convencional, proporcionant un senyal molt més estable a la 
seva sortida.

2.6.2.3  Amplificador

Fig.14 Amplificador x3

L'amplificador té la simple missió d'adaptar el nivell de senyal de la sortida del detector, al rang de 
valors de la consigna.  
La sortida del detector presenta uns nivells que poden variar entre 0 i 4 volts depenent del corrent, 
però que mitjançant l'ajust del circuit poden variar un o dos volts de més o de menys. Com que la 
consigna en aquest cas es genera manualment a partir d'un potenciòmetre, aquesta variarà entre els 
nivells de tensió en bornes d'aquest, és a dir entre 0 i 15 volts. Per tant per adaptar la senyal de 
sortida al nivell de la consigna necessitem multiplicar-la per tres. Així doncs el circuit està format 
per dos multiplicadors en sèrie, un amb guany 1,5 i l'altre amb guany 2.
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2.6.2.4  Regulador

Fig.15 Amplificador diferencial realitzat amb 3 A.O. On P9 proporciona la consigna a seguir.

El regulador consisteix en un amplificador diferencial amb guany variable format a partir de tres 
amplificadors operacionals. D'aquesta manera obtenim una sortida proporcional a la diferencia entre 
la consigna, que es genera aquí mateix mitjançant el potenciòmetre P9, i el senyal provinent de la 
realimentació:

vout=1 2⋅R170
P10

V2−V1

On: V2: Tensió corresponent a la consigna introduïda per l'usuari
V1: Tensió d'entrada provinent de la realimentació
P10: Valor del potenciòmetre d'ajust de guany
R170:Resistència de 100kΩ

 El guany en aquest punt té una repercussió molt gran en el funcionament de la font, ja que ens 
ajusta el temps i el marge de resposta d'aquesta davant dels canvis en la consigna, amb més guany la 
resposta serà més ràpida i tindrem mes marge de regulació, però un augment massa gran podria 
provocar que el sistema oscil·lés i es tornés inestable. És per això que  l'ajust de guany manual és 
molt important en aquesta aplicació: donat que resulta molt complicat de calcular a priori quin és el 
guany ideal,  l'ajust final d'aquest paràmetre es pot realitzar de forma experimental amb el 
potenciòmetre P10.
Un detall important en referència als potenciòmetres usats per ajustar paràmetres, com són aquest i 
el del detector RMS, és la necessitat d'usar potenciòmetres multi-volta per tal de poder realitzar un 
ajust més fi del valor d'aquests.

39



2.6.2.5  Filtre

Fig.16 Divisor + Filtre Passa baixes

Abans  de  connectar  la  senyal  de  regulació  al  controlador   encara  és  necessari  fer  una  ultima 
adaptació , ja que el regulador proporciona una sortida de fins a 15 volts i el controlador detecta  un 
màxim de 5,3 volts a l'entrada pertinent. Per tant es munta un divisor per dos, que ens rebaixarà la 
tensió màxima a 7,5V.  Aquest valor és superior al màxim que detecta el controlador, però la gran 
part del temps la regulació ha d'estar per sota d'aquest valor. I si en algun cas  aquest valor arriba a 
ser  superior  al  màxim  d'entrada  voldrà  dir  que  la  font  necessita  més  potència,  però  que  el 
controlador ja dona tota la que pot, per tant la font simplement estarà donant la màxima potència 
possible.
Finalment també es fa necessari posar un filtre passa baixes per tal d'eliminar les interferències que 
puguin aparèixer al llarg de la pista que connecta la sortida del regulador i el controlador. És molt 
important situar aquest filtre el més proper possible a l'entrada del controlador. La freqüència de tall 
del filtre que col·loquem ha de complir un parell de condicions: per una banda ha de ser prou gran 
com per no alentir massa la resposta del sistema de regulació, i per l'altra ha de ser prou restrictiva 
com per eliminar la majoria d'interferències.
S'ha col·locat una resistència de 100 ohms i un condensador de 100 nano-farads, el què dona una 
freqüència de tall  de:

f = 1
2⋅π⋅R⋅C

=15,9 Khz

Aquesta freqüència és un bon compromís entre els paràmetres que abans esmentàvem ja que tenim 
una velocitat de resposta suficient i a més queda per sota de la freqüència de commutació de la font 
de potència de 50 khz, que és la que més interferències produirà.

2.6.2.6  Amplificadors operacionals

Tots els amplificadors operacionals utilitzats són del model LM358, s'ha seleccionat aquest per una 
simple qüestió de disponibilitat, però qualsevol amplificador operacional de propòsit general capaç 
de funcionar amb una alimentació dual de 15 volts ens podria servir. 
A les  entrades  d'alimentació  de  cadascun  dels  amplificadors  s'ha  col·locat   un  condensador  de 
desacoblament  de  100nf,  aquest  condensador  té  la  doble  missió   de  filtrar  les  possibles 
interferències  provinents  del  sistema  d'alimentació  i  de  proporcionar  corrent  durant  els  pics  de 
consum de les commutacions de l'operacional, actuant com una petita font i permetent mantenir el 
sistema d'alimentació estable.
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2.6.3  Controlador 

2.6.3.1 Esquema

Fig.17  UCC3895, amb els seus elements bàsics de configuració.

El controlador escollit per a controlar el sistema és un UCC3895,  es tracta d'un controlador per a 
ponts complets que incorpora quatre sortides de PWM per controlar els elements de commutació, 
es pot  alimentar  amb tensions entre  9 i  17 volts,  i  pot  funcionar  fins  a  1Mhz.  Per  tant  es pot 
alimentar directament amb els 15 volts de la font d'alimentació al igual que la resta d'elements i pel 
què fa a freqüència de funcionament  haurà d'operar a nomes 50khz, quan pot funcionar fins a 1Mhz

Les quatre sortides PWM funcionen per desfasament, és a dir que es varia la fase d'algunes d'elles 
per tal de poder controlar el duty que obtenim en el transformador, i d'aquesta manera regular la 
potència de sortida:

Fig.18 Esquema de la relació entre els senyals PWM, el duty final del sistema i el senyal del comparador.
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Els senyals AB i CD corresponen a les dues branques del pont, A i B formen la branca esquerra, 
mentre que C i D formen la branca dreta, com es pot apreciar en el gràfic els senyals corresponents 
a cada branca estan inversos, ja que els dos elements de la mateixa branca mai poden funcionar al 
mateix temps o es produiria  un curtcircuit. El control del desfasament es porta  a terme mitjançant 
la comparació d'una rampa generada per l'integrat i el nivell de senyal present a la sortida del seu 
comparador intern. 
A més també incorpora mecanismes per regular els temps morts entre commutacions,  la corrent 
màxima, o per parar-lo i engegar-lo de forma suau.
Un altre element que incorpora l'integrat és un amplificador d'error  per efectuar la regulació, però 
com que ja s'ha dissenyat un amplificador diferencial extern, aquest  es configurarà en mode de 
seguiment curtcircuitant la seva entrada negativa (pin1) i la sortida (pin2), mentre que l'entrada 
positiva (pin20) s'usarà com a entrada de la senyal de regulació.  Això s'ha fet per tal de tenir més 
control sobre el regulador i poder-lo ajustar més fàcilment.
Al igual que la resta de circuits integrats s'ha connectat un condensador de desacoblament al costat 
de la seva entrada d'alimentació, en aquest cas però s'ha col·locat de més capacitat(1uf) ja que és el 
mínim que recomana el fabricant.
També s'ha posat el condensador recomanat a la sortida de la tensió de referència i s'ha connectat la 
sortida de rampa a la del condensador de la freqüència per al funcionament en mode de control de 
corrent mitjà del dispositiu, i s'ha posat un condensador de filtre al pin de parada (19). Aquest pin 
para  automàticament  tot  el  dispositiu  si  es  fa  baixar  la  seva  tensió  per  sota  0,5  volts.  El  seu 
funcionament s'explicarà més detalladament en el punt 2.4.6 corresponent als sistemes de parada.

2.6.3.2  Freqüència de funcionament

L'ajust de la freqüència de commutació es realitza mitjançant els pins 7 i 8. En el pin 7 es col·loca 
una resistència cap a massa, que servirà per fixar el corrent de càrrega del condensador  que s'ha de 
col·locar al pin 8, a partir dels temps de càrrega i descàrrega d'aquest condensador l'oscil·lador varia 
el seu període.
 Caldrà tenir  en compte  que  l'oscil·lador  funciona  al  doble  de  freqüència  que les  sortides  dels 
senyals PWM, de manera que necessitarem ajustar aquest a 100khz per poder fer funcionar el nostre 
sistema a 50khz.
El fabricant ens proporciona les formules per al càlcul de la corrent de càrrega i del període de 
l'oscil·lador, així com uns límits per a R i C:

I RT A= 3V
RT Ω   Amb RT entre 40kΩ i 120kΩ

t osc s=
5⋅RT Ω ⋅CT F 

48
120ns  Amb CT entre 100pf i 880pf

Per aconseguir una freqüència de 100khz, caldrà trobar el seu període i aïllar R i C a la fórmula 
anterior.

t osc=
1

100khz
=10 us
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RT⋅CT=
48⋅tosc−120ns

5
=9,5⋅10−5 ΩF

Si fixem un valor de 790 pf per al condensador ens queda:

RT=
9,5⋅10−5

790pf
=120,25 kΩ

Per tant podem agafar una R = 120 Khz que ens donarà una corrent i freqüència finals de:

I RT A= 3V
120000Ω

=24, 95uA

f osc=
1

t osc
= 1

5⋅RT⋅CT

48
120ns

=100.05 khz

El què donara als senyals PWM i per tant al sistema final una freqüència molt pròxima a 50khz.

2.6.3.3  Temps morts

Mitjançant els pins 9,10 11 i 12 es pot configurar el temps mort entre les commutacions dels senyals 
PWM. Hi ha dos Temps morts a controlar, un per cada branca, que son els que es produeixen entre 
els flancs dels senyals AB i CD, tal com els defineix el fabricant són el temps entre mitjos flancs:

Fig.19 Definició dels temps morts entre branques proporcionada per el fabricant

Aquests temps morts són molt importants per tal d'evitar que no es produeixin curtcircuits en el 
pont, que es donarien  si un IGBT es posés a conduir abans que el complementari hagués parat del 
tot.  Per tant per al seu càlcul s'imposarà que com a mínim siguin superiors al temps de parada dels 
IGBTs, que és més crític que el d'engegada. Una altra funció d'aquest temps mort és donar temps a 
que l'energia emmagatzemada a la bobina del transformador tingui temps de re-circular i carregar 
les capacitats necessàries per portar a terme la commutació a tensió zero. 
Els  pins  9  (DelAB)  i  10  (DelCD) permeten  ajustar  aquest  temps  per  a  les  sortides  AB i  CD 
respectivament, mentre que els pins 11(ADS) i 12 (CS) porten a terme un control adaptatiu d'aquest 
retard , de manera que en funció de la diferència de tensió entre els dos es modifica aquest,  podent 
arribar a ésser 4 vegades més petit que l'inicial, Quanta més corrent tinguem en el pont, més energia 
emmagatzemarà,i per tant aquesta tardarà menys temps a carregar les capacitats, així caldrà menys 
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temps per a la commutació suau dels dispositius, per això aquest sistema està pensat per connectar 
el control de corrent a un divisor entre els dos pins , així es redueix el temps de retard a mesura que 
augmenta la corrent, ja que un temps mort excessiu farà que l'energia emmagatzemada comenci a 
oscil·lar, empitjorant les condicions de la commutació. A més al superar-se una   tensió de 2,5 volts 
en CS, es porta a terme la parada del dispositiu per protegir el sistema. 
Per al càlcul d'aquests temps el fabricant proporciona les següents fórmules:

V DEL=0,75⋅V CS−V ADS0.5V

tDEL=
25⋅10−12⋅RDEL

V DEL
25ns

Per al càlcul inicial d'aquests paràmetres es partirà del temps de parada dels IGBTs escollits, que és 
com a molt de 540ns segons el fabricant.  Aquest ja avisa que aquests temps poden augmentar a 
causa de la corrent o resistència de porta, per tant caldrà donar un marge de seguretat i partir d'un 
valor superior, per exemple 700ns. Si s'efectua el càlcul per al pitjor cas (VCS-VADS = 2) es necessita 
una resistència de :

RDEL=
tDEL−25ns⋅V DEL

2510−12 =54kΩ

Que ens donarà per al cas de menys corrent (VCS-VADS = 0) un temps de:

tDELmax=
25⋅10−12⋅54 kΩ

0,5V
25ns=2,725us

Aquest temps ja seria excessiu per a una freqüència de 50Khz, ja que entre els dos temps morts 
ocupen prop del 30% del període. Per tant caldrà col·locar un divisor per limitar la caiguda de tensió 
entre els pins CS i ADS i canviar les resistències dels pins 9 i 10 per disminuir el temps de retard 
màxim. Aquestes resistències s'han deixat al final en 24kΩ de manera que el retard màxim queda 
reduït més de la  meitat:

tDELmax=
25⋅10−12⋅24kΩ

0,5V
25 ns=1,225us

El valor més adequat per al  divisor  s'ha de trobar de forma experimental, ja que d'ell dependrà el 
correcte funcionament de la commutació a tensió zero al llarg del major rang de corrent possible, 
per tant es pot començar curtcircuitant els dos pins de manera que no hi hagi variació del temps i 
ajustar  després el  divisor experimentalment.  Per tal  de fer  l'ajust  caldrà triar  un punt de treball 
òptim per al qual vulguem el la commutació a zero i ajustar el divisor i les resistències anteriors 
perquè  sigui  així,  a  partir  d'aquí  depenent  de  la  configuració  pot  ser  que  aquesta  commutació 
s'allargui durant un rang de corrents més o menys ampli al voltant del punt de treball. En aquest cas 
s'ha procurat posar el punt de treball al voltant del 50 %  de la potència màxima, ja que és en aquest 
rang de corrents on hi ha més possibilitats que funcioni habitualment la font. Al final el divisor 
muntat és el de la figura 20.
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Fig.20 Detall del divisor per al control del temps mort.

El condensador té com a objectiu filtrar les interferències procedents del senyal de sensat del 
corrent.  Amb aquest divisor i comptant un marge de 0 a 2,4 volts per a la tensió en CS ( a 2.5 es 
para el dispositiu) ens queda:

V CS−V ADSmax=0,2

V DELmax=0,75⋅0,20.5V=0.65

tDELmin=
25⋅10−12⋅24 kΩ

0,65 V
25 ns=923ns

D'aquesta manera es té  un marge de seguretat de 380 ns per a la parada dels IGBTs i s'ocupa un 
12% del Període entre els dos temps màxims. 

2.6.4   Sistemes d'aturada

2.6.4.1  Esquema

Fig.21 Circuits d'aturada manual i  tèrmica (Blau) i  de control de corrent de primari (Vermell).

Hi ha tres sistemes bàsics que fan que el dispositiu s'aturi, i per tant pari la font de potència, el 
primer és  un interruptor manual, mitjançant el qual l'usuari pot parar o engegar el sistema, el segon 
està format per els interruptors tèrmics que aturaren la màquina quan s'escalfa massa i el tercer és el 
controlador de corrent que fa el mateix quant el corrent de primari excedeix cert nivell.
S'han agrupat els tres sistemes en dos grups en funció del mecanisme utilitzat per cada un d'ells, els 
sistemes manual i tèrmic utilitzen el pin SS/SD de l'integrat de control, mentre que el control de 
corrent utilitza el pin CS.
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2.6.4.2  Aturada Manual i Tèrmica

Tal com s'ha comentat el pin 19 (SS/SD) de l'integrat de control serveix per parar aquest. En fer 
baixar la tensió d'aquest pin per sota de 0,5 volts l'integrat s'atura posant totes les seves sortides a 
zero, a partir d'aquest moment el pin començarà a treure un corrent equivalent al corrent de carrega 
de CT, quant la tensió torna a pujar per sobre d'aquest valor el dispositiu es torna a engegar. Aquesta 
funció s'ha aprofitat per portar a terme el control de parada manual i per temperatura.
S'ha connectat al pin un relé per tal de poder commutar aquest  a massa  si es vol parar la font, 
d'aquesta manera el corrent expulsat anirà directament a massa i no es carregarà el condensador de 
filtre, per tant el pin es quedarà a 0V.  Per tornar a engegar la font  es commuta de nou el relé i es 
deixa “a l'aire”. D'aquesta manera el condensador de filtrat es carrega de nou per sobre dels 0,5 volts 
i el dispositiu torna a funcionar. Per commutar el relé es necessita un corrent mínim de 16 mA, que 
s'aconsegueix mitjançant un transistor PNP (BD179).  Entre el transistor i el relé s'ha col·locat una 
resistència de polarització i un Led per indicar que la màquina està parada. Necessitem un corrent 
entre 16 i 40mA, ja que són el mínim per disparar el relé i el màxim que aguanta el LED. El corrent 
que tindrem al final serà de:

I off=
Vcc−Vce sat−V led

R163
=

15V−0.8V−2.4V30mA

330
=35,7 mA

On Vcesat és la caiguda típica especificada per al transistor PNP i Vled s'ha de buscar a partir de les 
gràfiques del fabricant en funció de la corrent que volem, en aquest cas s'ha agafat una corrent de 
30mA:

Fig.22 - Relació tensió-corrent al led

Per  tal  que la  màquina es  mantingui  engegada caldrà connectar  la  porta  del  transistor  a  tensió 
positiva de forma continua i  desconnectar.-la en cas que vulguem parar aquesta.  Per a l'aturada 
manual aquesta funció es farà amb un simple interruptor i en sèrie amb aquest s'hi connectaran els 
interruptors tèrmics. Aquests  interruptors s'obren automàticament a partir  de 80ºC i es tornen a 
tancar quant es refreden per sota de 50ºC. En total s'han col·locat fins a 7 interruptors ( P82 80) en 
sèrie, tots repartits en els diferents radiadors: un per a cada branca del pont i un altre per als díodes 
de sortida de cada transformador, d'aquesta manera la font es pararà automàticament quant s'escalfi 
massa evitant així els riscs de sobreescalfament per als components més susceptibles.
Per tal que el transistor condueixi quant s'ha de parar la màquina caldrà connectar la seva porta a 
terra mitjançant una resistència de manera que aquesta es pugui descarregar.
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2.6.4.3  Limitador de corrent

Fig.23 – Circuit limitador de corrent màxim amb els seues constituents: rectificador (vermell), filtre reductor (blau) i 
divisor (verd)

El circuit Limitador està compost per tres etapes bàsiques..  En la primera es rectifica el senyal 
provinent  del  transformador  de  control  d'intensitat  mitjançant  un  pont  complet  de  díodes  ,  un 
condensador per reduir el rissat i una resistència de càrrega. Basant-nos en el calcul per al màxim 
corrent del transformador de control de 155mA efectuat anteriorment,  podem aproximar  la tensió 
rectificada :

V =I⋅R=155mA⋅174Ω=26,97 V

On R s'ha calculat tenint en compte les resistències del filtre com:

R=R161R155║ R159=1000330║200=174Ω

El filtre muntat actua com un filtre RC  passa baixes bastant  restrictiu, ja que ens interessa eliminar 
els pics de corrent a freqüències altes que podrien fer aturar la font. El que pretenem controlar 
realment és el corrent mig del primari no pas el de pic, per tant el filtre ens farà aquesta mitjana. Al 
mateix  temps  s'incorpora  una  segona  resistència  per  reduir  la  tensió  de  sortida  del  filtre,  que 
quedarà:

V o=V i ·
R155

R155R161
=26,97V⋅0,248=6,69V

Finalment el divisor constituït per R162 i el potenciòmetre permetrà acabar de reduir aquesta tensió 
per sota  de 2,5 volts, que és el nivell màxim de tensió que pot haver-hi a l'entrada del pin CS sense 
que el controlador es pari. La incorporació del potenciòmetre permet ajustar el nivell de corrent 
corresponent a aquesta tensió de manera que es pot restringir més o menys la potència màxima 
permesa a la màquina.
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2.6.5   Drivers

2.6.5.1  Esquema

Fig.24 Els  Drivers adapten els senyals de porta dels IGBTs i controlen  i aïllen aquests.

Cada una  de les  4  sortides  de  PWM del  controlador  es  connecta  a  l'entrada  d'un  dels  drivers, 
l'objectiu dels quals és aïllar els IGBTs  i proporcionar prou corrent per disparar aquests. El circuit 
dels quatre drivers és idèntic excepte per l'alimentació de cadascun, degut a la configuració del pont 
es necessiten tres alimentacions aïllades entre si per poder donar senyal a les 4 branques del pont, 
dues de les alimentacions, Vd2 i Vd3, seran per les branques superiors A i C  respectivament, ja que 
aniran referenciades al dos extrems dels transformadors, al centre del pont,  mentre que la tercera 
alimentació  (Vd1) servirà per  les branques inferiors (B i D) que estan referenciades a la massa del 
primari de potència, que és la de línia.

Fig.25 Detall d'un dels drivers i el circit associat. El circuit és idèntic per als quatre casos. 
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2.6.5.2  Funcions

Els  drivers  utilitzats,  ACPL-332J,  porten  a  terme  4  funcions  bàsiques  que  són  l'aïllament, 
l'amplificació, la protecció i assistència als IGBTs. Per tal que aquestes funcions es portin a terme 
correctament cal muntar el petit circuit que recomana al fabricant. (Fig.25)

2.6.5.2.1 Aïllament:  

És  molt important separar adequadament els senyals de la part esquerra del circuit, referenciats a la 
massa del control, i els de la part dreta, referenciats a la massa de cada una de les tres alimentacions 
expresses, connectades al seu torn a diferents punts del primari de potència, ja que qualsevol fuga 
procedent de de la part de potència podria causar estralls en el circuit de control. 

Fig.26 Diagrama de blocs intern del driver. La línia discontinua indica les parts aïllades.

Per tal de poder mantenir les dues parts del driver correctament aïllades aquests incorporen dos 
optoacobladors  interns.  L'entrada  del  senyal  PWM procedent  del  controlador  es  connecta  a  les 
entrades  6 o 7,  que es  corresponen a  l'entrada  de  l'optoacoblador  de senyal,  així  el  driver  pot 
transmetre el senyal cap als IGBTs  al mateix temps que manté aquests aïllats del control. El segon 
optoacoblador transmet el senyal d'error cap a la part de control per si es vol utilitzar, per exemple, 
per parar la màquina. 

2.6.5.2.2  Amplificació:

La  senyal  PWM,  un  cop  aïllada  necessita  ser  amplificada  per  tal  de  poder  fer  commutar 
correctament els IGBTs, per això mitjançant un amplificador intern i amb l'alimentació específica 
proporcionada es porta el senyal PWM a la sortida pin11 (vout) amb una amplitud de 15 volts i amb 
capacitat per donar fins a 2,5 Amperes de corrent. També caldrà  connectar els pins 9 i 12 (vee) al 
sortidor de l'IGBT corresponent de manera que la massa de l'alimentació quedarà referenciada a 
aquest punt

2.6.5.2.3  Protecció:

Cada driver incorpora també una funció per protegir els IGBTs de sobretensions mentre aquests 
condueixen,  controlant  en  tot  moment  la  tensió  que  cau  entre  col·lector  i  sortidor  i  aturant  la 
conducció en cas que aquesta superi el límit establert, sinó una caiguda de tensió excessiva durant la 
conducció suposaria una dissipació de potència molt gran que podria destruir l'IGBT.
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Fig.27 Circuit de protecció de sobretensions

Aquest  control  es  porta  a terme mitjançant  el  pin 14 (desat)  i  el  petit  filtre  muntat  a l'entrada 
d'aquest, per tal de controlar aquesta tensió és necessari connectar aquest pin al col·lector de l'IGBT 
i el pin 16 (ve) al sortidor. L'objectiu del díode és evitar que entri corrent procedent del col·lector 
cap  al  sistema,   el  de  la  resistència  i  el  condensador  és  el  de  filtrar  el  senyal  de  possibles 
interferències.  Per seleccionar el díode cal tenir en compte que haurà d'aguantar tensions inverses 
de més de 300 volts  (500V en el cas trifàsic) quant l'IGBT no condueixi i que a més ha de ésser 
prou ràpid per a la freqüència del sistema. En aquest cas s'ha muntat un STTH310 que aguanta fins 
a 1000 volts i té un temps de resposta d'uns 70 ns.
Mitjançant el condensador també es regula el temps que tarda en activar-se la funció de control de 
tensió després de la posada en conducció de l'IGBT. Amb els valors recomanats aquest temps és de 
2,7 us, temps més que suficient perquè l'IGBT entri en saturació i caigui així la tensió en el seu 
col·lector.

Fig.28 Temporització corresponent a una aturada per sobretensió.

Si es dona el cas que el driver es veu obligat a aturar-se, automàticament desactiva el senyal de 
porta (vout) i avisa de l'error mitjançant el pin 3 (fault) que es posa a zero. Aquest s'activa a través 
del segon optoacoblador integrat. Passat un temps de seguretat (5us típic.) en que l'IGBT s'ha de 
descarregar , el dispositiu es torna a posar en funcionament.
En aquest cas no s'utilitza senyal de fault, però s'ha procurat deixar-los accessibles en un connector 
per si en  futures aplicacions o en cas que aquestes aturades arribessin a significar un problema 
important es pogués  usar fàcilment per aturar la font o canviar-ne la regulació.  Per al funcionament 
d'aquest es fa necessari incorporar un regulador que redueixi la tensió d'alimentació de 15 volts als 
5 que necessita l'optoacoblador per funcionar.

Finalment el driver també incorpora un sistema de protecció per baixades de tensió, de manera que 
si  detecta que la tensió d'entrada és massa baixa per disparar correctament els  IGBTs activa el 
sistema anterior que para el el dispositiu tal com s'ha explicat. Així s'evita que l'IGBT pugui conduir 
en zona lineal degut a la tensió de porta insuficient, cosa que provocaria una gran dissipació de 
potència per part d'aquest.
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2.6.5.2.4  Assistència

El  driver  incorpora  una  última  funcionalitat,  anomenada  “Active  miller  Clamp”  que  ajuda  a 
descarregar el corrent de porta dels IGBTs quant aquests s'aturen. Un dels principals problemes que 
presenten els IGBTs degut a la seva construcció és que tarden molt a parar en comparació amb els 
Mosfets,  el  que es coneix com a cua de corrent de L'IGBT, això en part  està  provocat per  les 
capacitats paràsites internes del dispositiu, que fan que quedi energia acumulada a la porta durant 
més temps impedint així que la conducció es talli del tot. 
Per  ajudar  a  descarregar  aquestes  capacitats  més  ràpidament,   el  pin  10  (Vclamp)  comença  a 
absorbir un corrent que pot arribar fins  1,7 A  en el moment en que la tensió de porta supera els 2 
volts. Per tant si ces connecta la sortida a aquest pin , el  corrent ajudarà a descarregar les portes dels 
IGBTs millorant així el  temps d'aturada i reduint les pèrdues en la commutació.

2.6.6  Modificacions per al  model trifàsic

En aquesta  etapa  tampoc  serà   necessari  efectuar  canvis  substancials.  L'únic  que  caldrà  fer  és 
reajustar els nivells del controlador de corrent i dels paràmetres de la regulació  per tal d'adaptar-la 
al nous nivells de funcionament.  Possiblement amb els potenciòmetres incorporats per a l'ajust del 
detector RMS, el guany del regulador i el del divisor del controlador de corrent serà suficient, en cas 
de no ser així  caldria canviar algun valor  dels  resistors associats  per tal  de poder augmentar o 
disminuir més el guany corresponent.
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2.7  Alimentacions                                                                                                                                     

2.7.1  Topologia

De les diverses topologies existents per a convertidors dc/dc s'ha escollit  la flyback per la seva 
senzillesa, ja que conté molt pocs components essencials, i per la seva flexibilitat de disseny, ja que 
permet variar el nombre de sortides sense alterar gaire el seu disseny, cosa que permet realitzar un 
sol disseny per a les dues fonts i canviar nomes el nombre de sortides segons correspongui.
Els  principals  inconvenients  que  presenta  la   flyback són els  elevats  pics  de  tensió  que  ha  de 
suportar el commutador i l'elevada corrent de magnetització que comporta el seu funcionament. 
Això es pot atribuir directament al seu mode de funcionament:

Fig.29 Corrents i tensions en una flyback quant el commutador condueix.

Durant el primer semi-cicle de funcionament, quant el commutador es troba conduint, la corrent 
passa a través de primari del transformador i la inductància de magnetització emmagatzema energia, 
al estar els bobinats del transformador en sentits contraris, la tensió a la sortida és negativa i per tant 
el díode que es troba en inversa no deixa passar el corrent.

Fig.30 Corrents i tensions en una flyback quant el commutador esta en tall.

Quant el commutador deixa de conduir la bobina de magnetització comença a descarregar-se 
generant un corrent que només pot circular per el transformador, cosa que produeix que la tensió en 
aquest canviï de sentit i que per tant aquest corrent pugui transmetre's cap al secundari on ara el 
díode estarà polaritzat en directa. És aquesta reflexió de la tensió al transformador el què provoca el 
pic de tensió en el dispositiu ja que ha d'aguantar la tensió de xarxa més la del transformador. 
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Per solucionar aquest  problema cal posar  un dispositiu de commutació capaç d'aguantar com a 
mínim el doble de la tensió d'entrada.
 Per intentar de minimitzar la corrent de magnetització caldrà construir el transformador el més petit 
possible per minimitzar la inductància de magnetització i així el seu corrent, encara que aquesta 
falta d'inductància provocarà que la font d'alimentació funcioni en mode discontinu i s'agreugin més 
els pics de tensió.
Pel què fa a les necessitats d'alimentacions, necessitem tres sortides per alimentar els drivers amb 
una tensió mínima d'entre 14 i 17 volts i capaces de treure fins a 2A cada una, a més de dues 
sortides  des  +15V i  -15V respectivament  per  alimentar  el  sensor  hall  i  la  resta  de circuits  del 
control,  per tant s'ha aprofitat les semblances en les demandes de tensió i s'ha fet que totes les 
sortides siguin de 15 volts, així no s'ha de variar gens el disseny entre elles. 

2.7.2  Esquema 

Fig.31 Etapa d'alimentació: Entrada (vermell), flyback dual (blau) i flyback drivers (verd).

L'etapa  d'alimentació  consta  de  dues  fonts  amb  una  entrada  comuna.  L'etapa  d'entrada  és  un 
rectificador que proporciona una tensió contínua de 325V a les dues fonts d'alimentació.
Una de les fonts genera la tensió dual de  ±15 volts  necessària per alimentar l'etapa de control, 
mentre  que la  segona consta  de  tres  sortides  aïllades  de 15 volts  cadascuna  per  alimentar  els 
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drivers. S'ha optat per fer dues fonts diferenciades en lloc d'una de sola amb més sortides per vàries 
raons. La primera és el tamany, ja que per posar totes les sortides en un sol transformador, aquest 
hauria de ser bastant gran i ens interessa una font d'alimentació el més petita i lleugera possible. La 
segona raó és l'aïllament, al fer dues fonts separades, l'augment de demanda de corrent per part 
d'una no interferirà en l'altra.
Les diferències entre les dues fonts són mínimes i es redueixen al numero de sortides i el propòsit 
d'aquestes.  Tot  el  sistema  de  regulació  de  tensió  i  control  així  com  les  característiques  del 
transformador són idèntiques en les dues fonts, per tant l'anàlisi següent es realitzarà només per una 
d'elles, excepte en els punts  2.7.7 sobre les sortides on s'explicaran les diferències de cada una.

Fig.32 Parts de la font d'alimentació dual: Entrada (vermell), primari (blau), transformador (violeta), Control (verd) i 
sortides (groc).

S'ha dividit l'esquema de la font d'alimentació en cinc parts bàsiques  per facilitar-ne l'explicació:

 - Entrada: Rectifica i filtra la senyal de línia de 220V ac, és l'única etapa comuna a les 
dues fonts.

 - Primari: Juntament amb el transformador forma el circuit de la corrent de primari i és 
el que haurà de suportar les sobretensions típiques de la topologia flyback.

 - Transformador: És l'element central de tota font d'alimentació i  del que depenen nombrosos 
factors, com la freqüència de funcionament, la tensió de sortida i la potència 
disponible entre d'altres.

 - Control: Encarregat de generar el senyal PWM i controlar el seu duty a partir de la  
tensió de sortida. 

- Sortides Rectifiquen i filtren les senyals del secundari del transformador. Juntament  
amb aquest, és l'única part que canvia entre les dues fonts d'alimentació. 
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2.7.3  Entrada

Fig.33 Entrada comuna per a les dues fonts d'alimentació 

La  part  d'entrada  comuna  a  les  fonts  d'alimentació  s'encarrega  de  rectificar  i  filtrar  el  senyal 
d'entrada  procedent de la línia de 220V AC, A més incorpora un petit sistema de protecció format 
per una resistència NTC (Negative Temperature coefficient) i un fusible, El fusible s'encarregarà 
d'evitar que es produeixin corrents excessives a l'entrada de la font, ja que aquestes podrien danyar 
no només a la font sinó a també als circuits que s'alimenten d'aquesta. El paper de la NTC és el 
d'evitar que actuï el fusible en el moment de connectar la font a la xarxa, ja que els condensadors 
encarregats de reduir el rissat produiran un pic de corrent en el moment de carregar-se que podria 
superar  el  marge del  fusible,  per  tant  la NTC limitarà aquest,  donat que el  seu efecte és el  de 
subministrar  el  corrent d'entrada de forma gradual,  a mesura que s'escalfa amb el pas d'aquest 
corrent,  la seva resistència  disminueix i  per  tant en deixa passar més.  Amb una NTC de 80  Ω 
limitarem el corrent a l'inici a:

I=V /R=325V /80=4,06 A

Així amb un fusible d'entre 4 i 5 Amperes no hi hauria cap problema.

El rectificador és un pont complet de 4 díodes, en aquest cas del model 1N4007, que poden conduir 
fins a 1 ampere de corrent. Es pot efectuar un càlcul bastant pessimista per al corrent d'entrada:

Pout=Pout1Pout2=V⋅[ I 02⋅I 1 I 03⋅I 1]=15V⋅2⋅0,25 A5⋅2A=157,5W

Primer de tot cal calcular la potència de sortida conjunta de les dues fonts. En total són cinc sortides 
de 15V i fins a 2A i dues de la mateixa tensió però nomes uns 0,25 A. Si suposem un 80% de 
rendiment  ens queda una potència d'entrada de:

Pin=Pou t /η=195W /0.8=196,8

Amb aquesta potència i per al pitjor cas, el de la tensió més baixa  possible ( V línia -15%),
s'obtené un valor d'un ampere per a la corrent d’entrada. 

Vmin=230V · 0,85=195,5 V

Iimax=Pin/Vmin=1 A

Que repartida entre les dues fases suposarà una corrent de 0,5A per fase,  per tant els díodes d'un 
ampere haurien de ser suficients.
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Al ser una font de poca potència destinada a l'alimentació de circuits integrats es preveuen poc pics 
importants de demanda de corrent, per tant els condensadors d'entrada podran ser bastant més petits 
que els del rectificador de potència, en aquest cas s'han col·locat tres condensadors de 47uF en 
paral·lel , proporcionant una capacitat total de 141uF. 

A partir d'aquest valor es pot repetir el procés del punt 2.2.3 per tal de trobar la corrent de càrrega 
d'aquests,  i  assegurar-nos així  que  els  pics de corrent no superaran els  límits  dels  díodes o el 
fusible.
La resistència equivalent que veuran els condensadors serà ara de:

R=V 2

P
=325V 2

196,8
W=536,7 Ώ

El Rissat de tensió que  a l'entrada quedarà: 

V rissat=
V

2⋅ f⋅R⋅C
= 325

2⋅50⋅704,2⋅141⋅10−6=42,9V

Per tant la tensió mínima que trobarem als condensadors serà :

V min=V max−V pp=282,1 V  

Ara ja es pot  determinar quant de temps conduiran corrent els ponts rectificadors,.

V min=V max⋅sin wt 0

aïllant t0 i efectuant el càlcul en radiants trobarem l'instant en que començaran a conduir els díodes:

t 0=
arcsin 

V min

V max


w
=3,35 ms

Per tant els díodes conduiran durant:

t c=
T
4
−t0=1,65 ms

Així la corrent de càrrega dels condensadors serà de:

I c=C⋅dV
dt

=141uF⋅ 42,9V
1,65ms

=3,7 A

Que sumada a la corrent normal de funcionament dona com resultat una corrent màxima de 4,7 A, 
així doncs serà necessari un fusible de 5Amperes per evitar problemes.

Finalment s'han col·locat dues resistències de càrrega de 470k en sèrie i un condensador de 4,7nF 
per eliminar interferències.

56



2.7.4  Transformador

Fig.34 Transformadors de les fonts d'alimentació dels drivers(esquerra) i dual (dreta).

El transformador de les dues fonts d'alimentació és gairebé idèntic, l'única diferència és que el de la 
font dual només té tres sortides,  dues per a les tensions a generar i  una per a l'alimentació del 
controlador, mentre que la font dels drivers en disposa de quatre , per poder generar les tres tensions 
independents de 15 volts més la de la seva alimentació. Com que el fet de posar més sortides l'únic 
que comporta és un augment de potència, caldrà dissenyar el transformador per tal que compleixi 
els requisits de la més restrictiva de les fonts, que en aquest cas és la dels drivers, amb una demanda 
de corrent de sortida que pot ser de:

I out=3⋅2A1⋅0,25 A=6,25 A

si es compten 2 amperes per a cada sortida més 0,25 per a l'alimentació del propi integrat de control, 
i sabent que totes les sortides són de 15 volts podem fer un càlcul de la potència màxima de sortida 
que haurà de donar el transformador:

Pout=I out⋅V out=6,25 A⋅15V=93,75 W

Amb aquestes especificacions i sabent que la tensió d'entrada serà de 325 volts, es pot seguir el 
mateix procediment utilitzat per calcular el transformador de potència per tal de dimensionar aquest.
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2.7.4.1  relació de transformació

Per al càlcul de la relació de transformació partirem de la mateixa formula usada en el punt 2.4.2.3:

n=D⋅
Vpmin

VsV ds

En aquest cas tenim:

·D: Duty de funcionament a màxima potència. Amb el controlador utilitzat el duty 
màxim és del 48%

·Vpmin : Tensió mínima  en els condensadors de rectificació per tal que l'equip funcioni a 
plena potència.  Podem agafar una tensió un 15% inferior a la nominal, 

Vpminmono=0.85⋅230⋅ 2=276.5V

·Vs: Tensió de sortida : 15 volts per a totes les sortides

·Vds: Tensió de caiguda en els díodes de sortida. 1,42 volts és la màxima per al díode 
utilitzat. (STTH310)

Per tant queda una relació de:

n=D⋅
Vpmin

VsV ds
=0.48⋅ 276,5

151,42
=8,08

Finalment s'ha escollit una n de 9, amb la que es pot aproximar el corrent que hi haurà al primari 
com a:

Ip=
Ismax

n⋅D
= 6,25

9⋅0,48
=1,45 A

I la tensió del secundari en buit per a una entrada normal quedarà:

Vs=D⋅Vp
n

−Vd=0,48⋅325V
9

−1,42V =16,1V
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2.7.4.2  Nucli, freqüència de commutació i nº de voltes

En aquest punt cal escollir el tamany del nucli i el material d'aquest, ja que a partir d'aquesta elecció 
es podrà determinar la freqüència de funcionament i el numero de voltes necessari per als bobinats.

f min=
n⋅Vs⋅106

2⋅Npmin⋅Ae⋅Bmax

on:

-fmin: Freqüència mínima de funcionament.
-n: Relació de transformació (9) 
-Vs: Tensió del secundari a màxima potència. (16,5V)
-Npmin: Numero mínim de voltes necessàries al bobinat primari.
-Ae: Area efectiva del nucli (mm2)
-Bmax: Inducció màxima que volem a la ferrita (T)

Aquesta vegada s'ha escollit un nucli E30/15/7 amb un material N27 dels que es treuen  els següents 
valors:

Ae=60mm2

Bmax=350mT 

Donat que es tracta d'una font de poca potència es podrà aprofitar molt més el marge disponible per 
a B que en el cas del transformador de potència per tant s'agafarà B=340mT com a valor límit 
d'aquest paràmetre.
Al igual que en l'altre transformador un cop disposem d'aquests dos paràmetres ja podem trobar la 
freqüència i el numero de voltes mínimes al bobinat primari. Aquesta vegada es provaran valors 
múltiples de 9 per al numero de voltes de primari i a partir d'aquí es calcularà la freqüència en cada 
cas:  

Np = 27  =>  fmin = 122,2 khz

 Np = 45  =>  fmin = 73,3 khz

 Np = 54  =>  fmin = 61,1 khz

Una vegada més s'ha escollit la freqüència més baixa possible per tal de fer cabre tots els bobinats 
en el transformador,en aquest cas  una freqüència mínima de 73,3 khz,  que comporta un total de 45 
voltes de primari i per tant 5 per a cada secundari:
 

Np = 45.
Ns  = 5+5+5+5
F    = 75 khz

Si es re calcula el valor de B s'obté :
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B= n⋅Vs⋅106

2⋅Np⋅Ae⋅f
= 9⋅15⋅106

2⋅45⋅60⋅75000
=333mT

Que esta per sota del valor de saturació, i  que per tant indica que el nucli  hauria de funcionar 
correctament.

També es pot calcular com en el cas anterior, el corrent de magnetització a partir de l'entreferro 
utilitzat i les dades sobre el paràmetre AL especificades per el fabricant, que en aquest cas ens indica 
que pot variar entre 60nH i 560nH, per tant s'ha agafat un valor mig de 300nH:

Lm=Al⋅Np2=300⋅10−9⋅452=607,5 uH

Per trobar Im:

I m=
Vp

2⋅π⋅ f⋅Lm
= 325

2⋅π⋅75000⋅607,5⋅10−6=1,13 A

En aquest cas és un valor molt gran per a un transformador tant petit, però és normal que sigui així 
al tractar-se d'un transformador per a flyback, aquest valor bé donat per l'elevada inductància que 
produeix un primari amb tantes voltes de bobinat.

I  finalment  també es poden trobar  les pèrdues en el  nucli  a partir  dels  valors  que ens dona el 
fabricant per a aquestes:
per a B = 200 mT i una freqüència de 100khz , es tenen unes pèrdues de 920Kw per metre cubic i 
sabent que el volum efectiu del nucli E65 és de 4000 mm3, tenim:

Pèrdues nucli=Pv⋅Ve=920000⋅4000⋅10−9=3,68 W

 que no arriben al 2% de la potència calculada per al transformador.

2.7.4.3  Bobinats 

La diferència principal amb el transformador de potència, a part de les múltiples sortides,  és que 
aquestes  s'han  de  bobinar  en  sentit  contrari  al  primari  per  tal  que  la  font  pugui  funcionar 
correctament com una flyback i transmetre l'energia cap al secundari quant el commutador deixi de 
conduir.
En aquest cas els bobinats del transformador es faran amb un fil simple, ja que hi ha de passar poca 
corrent i per tant no es fa necessari utilitzar cap tipus de cable litz. Es tracta d'un fil de coure amb 
recobriment aïllant.  Caldrà assegurar també un bon aïllament entre els bobinats de les diferents 
sortides,  ja  que tot  i  ser  de poca potència,  entre  elles  i  podrà haver  diferències  de tensió molt 
importants, especialment en el cas de la font per als drivers. Aquest aïllament es pot aconseguir 
posant  una simple capa de material aïllant entre els diferents bobinats. En aquest cas s'ha utilitzat 
cinta  aïllant  normal,  però  hi  ha  cintes  autoadhesives  i  papers  que  garanteixen  aïllaments  més 
importants  de fins a milers de volts.
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Les seccions escollides per a cada bobinat son:

Primari i secundari d'auto-alimentació: 0,2 mm2

Secundaris: 0,8 mm2

Amb les corrents màximes calculades podem veure quina serà la densitat de corrent que tindrem:

 Primari: ρ=1,5
0,2

=7,5 A/mm2

Secundari auto-alimentació: ρ=0,25
0,2

=1,25 A/mm2

Secundari: ρ= 2
0,8

=2,5 A/mm2

Tampoc ara se supera  la densitat màxima recomanada  de 10A/mm2 . 
També es pot  fer un càlcul  de les pèrdues resistives que tindran  els bobinats. Mesurant els cables 
es troba la longitud d'aquests, que és de  1,98m per al primari i 0,3m per als secundaris . Sabent que 
la resistivitat del coure és de 17·10-9 Ωm podem trobar la resistència dels bobinats:

Primari: Rb=
ρCu⋅l

s
=17⋅10−9 Ωm⋅1,98m

0,2⋅10−6 m2 =0,168Ω

Secundari: Rb=
ρCu⋅l

s
=17⋅10−9 Ωm⋅0,3m

0,8⋅10−6 m2 =0,0064Ω

I a partir d'aquesta les seves pèrdues resistives:

Primari: Pb=I 2⋅R=1,52⋅0.168=0,378W

Secundari: Pb=I 2⋅R=152⋅0.0064=1,44W

Que no són  especialment  significatives,  però  cal  tenir  en  compte  que  les  del  secundari  caldrà 
multiplicar-les per 3, per tant arribaran a estar al voltant del 9% de la potència estimada d'entrada.

2.7.4.4  Rendiment

Com en l'altre transformador es pot fer un sumatori de les seves pèrdues per tenir una idea del 
rendiment d'aquest:

Pèrdues totals=Pèrdues nucli pèrduesbobinats=3,680,3783⋅1,44=8,38 W

Rendiment= Pout
Pout pèrdues totals

⋅100= 93.75
93,758,38

⋅100=92 %
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2.7.5  Primari

Fig.35 circuit de primari

El circuit  de primari  de la  font  d'alimentació està format  per  el  dispositiu  de commutació,  una 
resistència de shunt i un circuit per protegir el primari del transformador de sobretensions.

Per seleccionar el dispositiu de commutació caldrà tenir en compte tant els pics de tensió que haurà 
d'aguantar com la corrent que hi passarà, així com la freqüència a la que operarà. Els pics de tensió 
tal com s'ha explicat al punt 2.7.1 poden arribar a ser del doble de la tensió d'alimentació, és a dir 
650 volts,. Pel què fa a la corrent màxima que hi pot circular, aquesta s'ha aproximat al punt 2.7.4.1 
sobre el transformador com a 1,45 Amperes i la freqüència de funcionament s'ha situat a 75khz. 
En aquest cas i a diferència de la font de potència, com que no necessitem conduir gaire corrent 
podem seleccionar un MOSFET en lloc d'un IGBT,ja que presenten l'avantatge de ser molt més 
ràpids i tenir moltes menys pèrdues per commutació. Així doncs  s'ha escollit un dispositiu 2SK119, 
un  MOSFET de 1000V que pot suportar corrents de fins a 4 Amperes.
La resistència de shunt serveix perquè l'integrat de control pugui mesurar la corrent de primari per 
tal  de  limitar-la,  El  límit  per  a  aquesta  corrent,  tal  com especifica  el  fabricant,  ens  bé  donat 
directament per el valor d'aquesta resistència, i per al valor escollit de 0,68 Ω queda :

I max=
1V
R s

= 1V
0,68

=1,47 A

Cal tenir en compte també la potència que dissiparà aquesta resistència per tal de seleccionar-la 
adequadament :

PRs=Imax2⋅Rs=1,47W

Per tant caldrà triar un resistor amb una potència mínima de 2 o 3W per evitar que s'escalfi massa.
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Finalment en paral·lel amb el primari del transformador s'han col·locat dos transils i un díode amb la 
intenció de limitar els pics de tensió que puguin afectar aquest en el moment en que comenci a 
circular  el  corrent  de  magnetització,  ja  que  aquestes  pujades  de  tensió  es  transmetrien  cap  al 
secundari i podrien danyar algun dispositiu. La funció dels dos transils és precisament la d'evitar 
que aquests pics de tensió sobrepassin cert nivell, el seu funcionament és el mateix que el d'un díode 
zener però bidireccional. 
En aquest cas s'han col·locat en sèrie dos dispositius 1.5KE150CA, que tenen una tensió de ruptura 
de 150 volts i aguanten fins a 1500W de potència. Així s'aconsegueix que en el moment en que la 
tensió  en  bornes  del  transformador  superi  els  300Volts  els  transils  comencin  a  conduir  corrent 
impedint  que aquesta augmenti més.
Finalment el díode serveix per fer que el corrent només pugui circular a través dels transils en una 
direcció,  així  s'impedeix  que  el  corrent  d'entrada  passi  per  aquests  en  lloc  de  circular  per  el 
transformador. Per escollir un dispositiu adequat cal tenir en compte la tensió inversa que haurà 
d'aguantar , de més de 325V,  i que sigui capaç de conduir un corrent suficient, més gran de 1,5A, 
que és el que s'ha agafat com a corrent límit per al primari.. En aquest cas s'ha escollit un díode 
STTH310 que cobreix de sobra els dos requisits.

2.7.6  Sortides

Es poden agrupar totes les sortides de les fonts d'alimentació en dos grups segons la seva funció, per 
una banda tenim 5 sortides de potència i  per l'altra dues  d'alimentació per a les pròpies fonts. Al 
tenir  idèntiques  característiques  de tensió  i  corrent  s'utilitzen exactament  els  mateixos  elements 
bàsics per a rectificar i filtrar totes les sortides de cada grup. 

Fig.36 Sortida d'auto-alimentació de les fonts.

Per a les sortides d'alimentació de les pròpies fonts s'ha col·locat un díode ES1D capaç de conduir 
fins a un ampere per evitar la circulació de corrent en contrasentit, i un condensador de 100uf per 
filtrar-les. És important tenir en compte que aquesta sortida és l'única que s'ha de referenciar al 
primari, connectant el seu pol negatiu a la massa de l'entrada, així la tensió generada pot servir per 
alimentar el controlador. Per tant és l'única de les sortides que no queda aïllada de la línia.

Fig.37 Sortida de potència bàsica de les fonts.

Per a les sortides de potència el díode de sortida és un STTH310 i el condensador s'ha augmentat 
fins a 1000uf, ja que és molt possible que hagi d'ajudar a subministrar corrent  en algun pic de 
demanda,  finalment  en aquestes sortides  també s'ha posat  una bobina de 10uH per  suavitzar  la 
forma del corrent , un segon condensador de filtrat de 100uF i una resistència de càrrega de 1 kΩ. 
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2.7.6.1  Flyback Drivers

Fig.38 Sortides de la font d'alimentació dels drivers.

Per a la font d'alimentació dels drivers es necessiten un total de 3 sortides de potència més la d'auto-
alimentació, aquesta última, tal com s'ha explicat cal connectar-la a la massa del primari, mentre que 
les altres tres és molt important que quedin flotant, i per tant completament aïllades del sistema, ja 
que cadascuna acabarà en última instància  referenciada a un punt diferent del pont complet  de 
potència, de manera que podran existir entre elles diferències de més de 300 volts.
Com que la regulació només es portarà a terme a través d'una d'aquestes tres sortides, les necessitats 
d'aquesta produiran  canvis en les altres al formar part totes del mateix transformador.  Per exemple, 
en el moment en que el controlador augmenti el duty del senyal per respondre a una demanda de 
potència de la sortida regulada, la tensió en les altres sortides es veurà automàticament augmentada., 
Per evitar aquest problema que podria danyar algun dispositiu si la tensió augmentés massa,  s'ha 
posat a les altres dues sortides un regulador de tensió de 15 vols, d'aquesta manera es mantindran 
estables independentment de la regulació. 
El regulador muntat  és un LM7815 i  s'ha posat just abans de la resistència de carrega,  els dos 
condensadors en borns d'aquest són els recomanats per el fabricant per al seu funcionament. Cal 
preveure també un petit radiador per a cada un dels reguladors ja que poden arribar a escalfar-se 
bastant si treballen de forma contínua.
El fet de regular només una sortida presenta també el problema invers, ja que si una de les sortides 
no regulades demanda més potència simplement no la podrà obtenir perquè el sistema no ho sabrà.
En aquest  cas amb una bona distribució d'aquestes  sortides  es  pot  pal·liar  bastant  el  problema: 
Degut a la configuració del pont una de les tres sortides serà l'encarregada d'alimentar els dispositius 
de les dues branques inferiors, aquestes dues branques funcionen amb senyals complementaris de 
forma que la seva demanda de potència serà pràcticament constant, mentre que la demanda de les 
altres dues branques s'anirà alternant, però sempre coincidint amb la d'una de les branques inferiors. 
Així doncs si es connecta la sortida regulada a les branques inferiors i les altres dues a les superiors 
difícilment es donarà el problema anterior.
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2.7.6.2  Flyback dual

Fig.39 Sortides de la font d'alimentació dual

En  aquest  cas  només  només  hi  ha  dues  sortides  de  potència  i  la  d'auto-alimentació,  que  cal 
referenciar de nou al primari. Per poder crear la tensió dual requerida cal efectuar alguna petita 
modificació en la de la tensió negativa i connectar els bobinats del transformador en sèrie. El punt 
mig dels dos bobinats serà la massa comuna de les dues sortides, és a dir la tensió 0V,  que cal 
connectar a la massa de l'etapa de control per tenir  així  les tensions d'alimentació correctament 
referenciades.
Per a la sortida de la tensió positiva no cal efectuar cap modificació, simplement es connecta al 
primer dels bobinats, en canvi per a la sortida negativa cal girar el díode , donat que ara aquest 
quedarà a la tensió més negativa i haurà de conduir la corrent en sentit contrari. això és degut a  que 
per  aconseguir  que la  tensió de la  sortida sigui  negativa  cal  connectar  aquesta  a  l'invers  de la 
primera, és a dir amb els pols d'entrada canviats respecte del bobinat. Cal estar al cas de canviar 
també de sentit els condensadors que tinguin polaritat, ja que aquí la tensió més positiva és a massa.
La regulació es porta a terme mitjançant la sortida de tensió positiva, que és la que més canvis 
pateix i també la que requereix més potència, donat que molts circuits només s'alimenten a partir 
d'aquesta. Com que en aquest cas la diferència entre els nivells de potència requerida és molt gran i 
molt continuada s'han col·locat dos reguladors de tensió negativa en paral·lel en lloc d'un de sol, així 
la seva dissipació es reparteix, ja que al treballar de forma tant contínua un sol dispositiu s'escalfa 
massa. En aquest cas cal agafar doncs un regulador per a tensions negatives de -15 volts i s'ha triat 
l'LM7915, que al igual que en la flyback dels drivers necessitarà un petit radiador.
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2.7.7  Control

2.7.7.1  Esquema

Fig.40 Circuit de control de les fonts d'alimentació. 

Per portar a terme el control de les fonts d'alimentació es necessita un controlador de senyal PWM i 
un circuit de realimentació. El controlador ha de modificar el duty del senyal PWM en funció del 
senyal de realimentació, a més ha de poder funcionar a partir de la tensió d'entrada, ja que en el 
moment d'arrencar la font serà l'única alimentació disponible.
El dispositiu escollit és un uc3845, que disposa d'una sortida de PWM amb variació del duty de fins 
al 48% , controlada per un amplificador d'error intern, l'entrada del qual s'ha de situar entre 0 i 2,5 
volts.
Per  tal  d'alimentar-se  en  el  moment  d'arrencar,   cal  connectar  el  pin  d'alimentació  a  la  tensió 
d'entrada mitjançant  una resistència per limitar el pas del corrent. Amb les dues resistències de 
100kΩ  que s'han posat es limita el corrent d'entrada a:

I s=
V
R
= 325

200k 
=1,6mA

Més que suficient per arrencar el dispositiu que pot arribar a consumir entre 0,5 mA i 1 mA segons 
les dades del fabricant.
El fet de posar dues resistències en sèrie ajuda a  repartir  la dissipació de potència entre aquestes, ja 
que la potència consumida en l'arrencada pot superar els 0,5 W, per tant cal col·locar resistències 
capaces d'aguantar com a mínim aquesta potència.
A partir del moment en que la font comença a funcionar, el dispositiu s'alimenta a partir de la sortida 
de 15 volts  creada expressament per a aquesta finalitat(connexió Out Al a la imatge). En aquesta 
sortida  no  s'ha  posat  cap  regulador  de  tensió,  per  la  qual  cosa  la  tensió  d'alimentació  podria 
augmentar per sobre dels 15 volts quant hi hagi demanda de potència a la sortida regulada, però no 
ha de suposar cap problema, ja que el dispositiu permet una tensió d'alimentació de fins a 30 volts.
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2.7.7.2  control de corrent i freqüència de funcionament

Fig.41 Circuits de configuració de freqüència i control de corrent

El control de corrent es porta a terme en el primari  mitjançant la resistència de shunt i el pin3 de 
l'integrat. Al superar un valor de tensió d'un volt en aquest pin l'integrat pararà la font d'alimentació, 
i tal com s'ha calculat en el punt del primari això es donarà per una corrent de 1,5 amperes. 
La resistència de 100kΩ i el condensador de 33 pico farads serviran com a filtre per a les possibles 
interferències, que en aquest cas es presentaran sobretot a la freqüència de commutació de 75khz. 
Amb aquests valors la freqüència de tall del filtre se situarà a :

f tall=
1

2π · R·C
=48,23 khz

La selecció de la freqüència del senyal PWM es fa amb una resistència i un condensador. 
La resistència controla el corrent de carrega del condensador a partir de la tensió de referència de 5 
volts del pin8. La freqüència de l'oscil·lador es pot calcular a partir de la formula següent, amb 
l'única condició que RT ha d'ésser més gran de 5kΩ:

f osc=
1,72
RT⋅C t

Aquesta freqüència correspon a l'oscil·lador intern del controlador i  és el doble de la del senyal 
PWM final. Per tant per tenir una freqüència la freqüència final de 75khz  que ens interessa per al 
transformador, caldrà fer que l'oscil·lador funcioni a un mínim de 150khz. Si agafem una resistència 
lleugerament superior a la mínima, necessitem u condensador de:

C t max= 1,72
RT⋅f osc

= 1,72
5100⋅150khz

=2,24 nF

Per tant agafant un condensador de 2,2 nF obtenim una freqüència final de:

f PWM=
1,72

2⋅RT⋅CT
=76,6 khz

bastant pròxima a la freqüència òptima del transformador i per sobre de la mínima necessària.
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2.7.7.3  Regulació

Fig.42 Circuits de regulació. En vermell la part de primari i en blau  la de secundari.

La regulació del sistema es porta a terme mitjançant l'amplificador d'error intern, amb aquest s'ha 
muntat un petit integrador amb guany, la tensió d'entrada del qual es regula a partir del corrent de 
sortida de l'optoacoblador i un divisor resistiu. El valor del guany aplicat, que amb les resistències 
col·locades queda de l'ordre de 40, permet regular la sensibilitat del sistema, a més guany mes gran 
serà el canvi a la sortida degut a un en la tensió d'entrada. El valor del condensador en canvi regula 
el filtrat de freqüència que porta a terme l'integrador, i amb ell es regula la velocitat de resposta del 
sistema.  Una resposta  molt  ràpida  comporta  habitualment  un sistema més inestable,  sobretot  si 
s'associa a valors de guany molt grans. En aquest cas el sistema muntat assegura un comportament 
bastant estable ja que no presenta un valor de guany gaire gran i a més filtra a freqüències bastant 
baixes. 
L'optoacoblador és necessari per transmetre la senyal de  reto-alimentació i mantenir elèctricament 
aïllats els circuits de primari i secundari. El corrent de sortida d'aquest és el que ens determina la 
resposta  del  sistema,  i  aquesta  es  regula  des  del  secundari  mitjançant  un  petit  circuit   de 
condicionament i un regulador TL431. 

Fig.43 Esquema del regulador TL431

El TL431 és un dispositiu format per un transistor i un amplificador diferencial que permet ajustar 
el corrent que condueix a partir d'una tensió. Com més gran sigui aquesta tensió menys corrent 
conduirà i viceversa.
Aquest mateix corrent és el que s'utilitza per a l'optoacoblador, de manera que podem regular aquest 
últim a partir de la tensió de referència del TL431. Finalment per obtenir aquesta tensió s'utilitza el 
divisor format per R91 i 92 que assegura una tensió  en el pin de referència de: 
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V ref =
V cc⋅R92

R91R92
=15⋅10000

60000
=2,5V

D'aquesta manera si la tensió de sortida disminueix, també ho farà la de referència, de manera que el 
corrent de l'optoacoblador augmentarà i a l'inrevés.

Finalment  s'ha  posat  una  resistència  de  510Ω per  limitar  el  pas  de  corrent  a  través  de 
l'optoacoblador i el TL a uns 25mA. La resistència i el condensador en sèrie actuen com un petit 
filtre.

2.7.8  Modificacions per al model trifàsic

En aquesta part tampoc serà necessària cap modificació per al seu funcionament dins del model 
trifàsic, ja que tal com s'ha explicat en el punt 2.2.5 corresponent a les modificacions necessàries a 
l'entrada, ja esta prevista la incorporació d'un transformador per tal de fer funcionar les fonts amb la 
seva tensió d'entrada normal de 230V AC.

2.7.9  Placa de circuit imprès

Per tal de poder muntar el sistema de control i les fons d'alimentació ha estat necessari dissenyar 
una placa de circuit imprès per tal de poder muntar-hi els components. Al tractar-se d'una placa per 
a un sistema de potència és molt important tenir en compte durant el seu disseny que aquesta estarà 
exposada a moltes interferències. Per tal de minimitzar els efectes d'aquestes cal vigilar amb el 
traçat  de les  pistes,  especialment  amb les  d'alimentació,  i  amb les dels  senyals  de control  més 
sensibles. En el primer cas cal traçar aquestes el màxim de juntes possibles per tal d'evitar així que 
es puguin crear bucles que actuen coma espires i capten aquestes interferències. I en el segon cas cal 
procurar reduir al mínim la llargada de les pistes per on han de passar aquestes senyals i si cal 
protegir-les amb pistes de massa als costats.
Pel  què  fa  a  les  fonts  d'alimentació  cal  tenir  en  compte  les  normes  d'aïllament  presents  en  la 
normativa EN60974-1, on s'especifiquen les distàncies mínimes que cal mantenir entre pistes i parts 
del circuit  aïllades entre si en funció del seu nivell de tensió.  Aquest cas és especialment crític en 
les alimentacions dels drivers, ja que entre aquestes tres i també amb la resta del circuit de control 
hi pot haver diferencies de més de 300 volts, el què obliga a mantenir una distància mínima entre 
elles de 11mm segons s'especifica  la citada normativa. En el punts on no és possible de mantenir 
aquesta distància mínima, com per exemple entre els pins dels drivers o els optoacobladors, cal 
efectuar forats en la placa per tal d'augmentar així l'aïllament. Al tractar-se d'una placa de doble 
capa, també cal tenir presents aquestes tensions alhora de triar el gruix de la mateixa, per garantir un 
bon aïllament també entre capes. En aquest cas s'ha triat un gruix de 1,2mm.
Finalment en el disseny també és important minimitzar l'espai total d'aquesta, tant per raons de cost 
com per  tenir  així  una placa més petita  i  per tant  més fàcil  de col·locar  en qualsevol  tipus  de 
màquina. En la Figura 44 es mostra el layout corresponent al disseny final per aquesta placa que 
inclou les dues fonts d'alimentació i tot el sistema de control, així com els connectors necessaris per 
a les alimentacions i senyals corresponents.
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Fig.43 Layout corresponent a la placa de control i alimentacions

70



                                        3  Funcionament  

Al llarg d'aquest apartat s'intentaran explicar les principals característiques del prototip muntat en 
funcionament,  per fer-ho no se seguirà exactament l'ordre establert en l'apartat anterior,en aquest 
cas  es  començarà  per  l'etapa  d'entrada  i  les  fonts  d'alimentació,  seguidament  es  mostrarà  el 
funcionament de la part de control i a partir d'aquest s'analitzarà el pont complet i la commutació a 
tensió zero, així com la sortida i el sistema de realimentació. 
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3.1  Entrada                                                                                                                                                 

Degut  a  la  seva  senzillesa,  pot  semblar  que  l'etapa  d'entrada  és  secundària  pel  què  fa  a  la 
importància dins del funcionament de la font, però en realitat un mal funcionament d'aquesta pot 
produir  problemes molt grans en el comportament final del sistema complet..
Cal tenir present que el rectificador i filtre d'aquesta etapa són els encarregats de subministrar tota 
l'energia necessària per al funcionament de la font, i que per tant, un mal disseny dels mateixos pot 
fer que  aquesta no rebi tota l'energia requerida. Això mateix és  el què passa amb el dimensionat 
dels condensadors d'entrada, la missió d'aquests és subministrar l'energia que emmagatzemen en els 
intervals on la corrent d'entrada s'aproxima a zero, així doncs el  valor de la capacitat present a 
l'entrada ha d'ésser prou gran com per emmagatzemar l'energia necessària. Si aquesta capacitat és 
massa petita l'energia emmagatzemada no serà suficient i això repercutirà directament en la potència 
de sortida que es veurà limitada.

Fig.45 Tensió d'entrada i corrent de sortida corresponents a una capacitat d'entrada de 940uF.

Aquest efecte es mostra en les gràfiques superiors , a l'esquerra es mostra la tensió d'entrada per a 
una capacitat  dels condensadors de filtre  de  940uF, la meitat de la que s'ha usat finalment, i a la 
dreta es mostra la corrent de sortida associada per a la màquina a plena potència. En la gràfica es 
veu  perfectament  com els  condensadors  no  poden mantenir  la  tensió  requerida  degut  a  que  la 
demanda de potència és massa gran, això fa que el rissat s'incrementi molt i en aquest cas fins i tot 
provoca que els condensadors no puguin carregar-se durant els períodes on la corrent d'entrada és 
més gran, ja que aquesta és absorbida directament per el pont, així que la tensió d'entrada en aquest 
cas disminueixi fins a només 20 volts RMS. Això naturalment repercuteix directament en la sortida i 
en aquest cas fa que la corrent a part de veure's limitada es torni discontínua, cosa que no  interessa 
perquè el procés de soldadura requereix d'una corrent el màxim de contínua possible.
La gràfica mostrada correspon a la sortida del sensor Hall de 500 Amperes, que es troba limitada 
entre 0 i 4 volts, ja que no hi ha corrents de sortida negatives, per tant cada volt equivaldrà a  125A. 
Així doncs es pot veure com es tenen a la sortida pics de més de 250 Amperes per a una corrent 
mitjana  de només 130. 
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Fig.46 Tensió d'entrada i corrent de sortida corresponents a una capacitat d'entrada de 1880uF

Aquests efectes disminueixen significativament si es posa a l'entrada una capacitat suficientment 
gran. Les Senyals obtingudes per a la capacitat final de 1880uF es mostren en la figura 46. En 
aquest cas la tensió d'entrada ha augmentat fins a màxims de més de 350 volts i el nivell de rissat se 
situa la voltant dels 100V, una mica millor que el considerat per als càlculs de l'apartat anterior. Al 
no veure limitada la seva potència la sortida pot proporcionar ara, amb el mateix nivell de càrrega 
una corrent contínua de 280A amb un rissat de 75 A.
 Aquesta corrent correspon a la potència màxima entregada per la font, que equival a una corrent a 
l'entrada de 47,5 Amperes.
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3.2  Alimentacions                                                                                                                                     

L'aspecte més important pel què fa a les alimentacions dintre del funcionament de la font és el 
comportament  de la  seva sortida,  ja  que ens  interessa que la  tensió en aquesta  sigui  el  màxim 
d'estable possible, independentment de les variacions de càrrega aplicades. Per tal d'aconseguir la 
tensió  de  sortida  desitjada  és  vital  haver  dimensionat  correctament  els  elements  de  la  font 
d'alimentació, mentre que garantir l'estabilitat d'aquesta davant dels canvis de càrrega dependrà del 
sistema de regulació. 

3.2.1  Sortides

En total hi ha cinc sortides de 15 volts entre les dues fonts d'alimentació, el comportament de les 
quals és exactament el mateix. Per tant es mostraran les gràfiques corresponents a la sortida de 15 
volts de la font d'alimentació dual, però aquestes són gairebé idèntiques en les altres quatre sortides.

Fig.47 Corrent de secundari del transformador

En  la  gràfica  superior  es  mostra  el  corrent  a  la  sortida  del  transformador,  mesurat  amb  una 
resistència de shunt de 0,33Ω. Com es pot comprovar aquest corrent  és discontinu tal com s'havia 
previst, això es deu a la baixa inductància que presenta el transformador degut a les seves mides 
reduïdes.  En la imatge es veu el corrent de sortida que passa entre el condensador i el díodes per a 
un nivell baix de càrrega, el què significa que a més el duty del senyal és també bastant petit. 
En aquest cas el si el corrent és o no discontinu no resulta molt important de cara a la funció que ha 
de fer la font d'alimentació, ja que el què si que ens interessa és que el nivell de tensió a la sortida es 
mantingui estable a 15 volts. A més la bobina de sortida ajudarà a suavitzar aquest corrent.
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Fig.48 tensió de secundari del transformador

Es pot veure que la tensió de sortida en el transformador pateix moltes oscil·lacions, això es deu al 
poc temps de conducció,  que correspon a  la  recta ascendent  de la  gràfica,  combinat amb l'alta 
corrent de magnetització. Així en els temps en que el MOSFET no condueix, la inductància de 
magnetització i les capacitats d'aquest creen una ressonància que és la causant d'aquesta tensió en el 
transformador. 

Fig.49 tensió de  sortida abans i després de la bobina.

Finalment  un cop rectificada i  filtrada aquesta  tensió  queda  completament  contínua tal  com es 
mostra en les gràfiques superiors.
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3.2.2  Regulació

El Regulador muntat  en les alimentacions aprofita l'amplificador d'error intern de l'integrat   per 
muntar un control proporcional integral. El procés per sintonitzar aquest controlador s'ha realitzat en 
dues  fases,  en la  primera  s'ha  trobat  uns  valors  bàsics  a  partir  de  simulacions  realitzades  amb 
Matlab, i en la segona s'han acabat d'ajustar aquests de forma experimental.
Per poder realitzar les simulacions amb el Matlab el primer que cal fer és caracteritzar la planta del 
sistema a partir de la seva resposta impulsional en llaç obert, per a tal propòsit s'ha aplicat un graó 
de tensió a la sortida de l'amplificador intern i s'ha observat la reacció just en el punt on s'haurà de 
connectar l'entrada d'aquest. Aquesta es pot veure en la figura 50.
A partir  de  la  gràfica  de  la  resposta  hi  ha  diversos  mètodes  per  tal  de  trobar  una  funció  de 
transferència equivalent, però bàsicament es poden dividir entre els que aproximen la resposta a 
partir d'un punt i la recta tangent a aquest, els que ho fan a partir de dos punts i el que ho fan  a 
partir de tres. S'han provat  varis mètodes diferents, però finalment la resposta més ben aproximada 
s'ha trobat amb el mètode de tres punts de Jahanmiri i Fallahi, on s'utilitzen els punts corresponents 
a un 5, 70 i 90% del valor final de la resposta (t1,t2 i t3, en la figura 50). A partir d'aquests punts es 
poden trobar els paràmetres bàsics per a una funció de transferència de primer o segon ordre amb o 
sense temps mort:

Fig.50 Resposta impulsional de la font d'alimentació en llaç obert (verd) i graó d'excitació (blau)

La funció de transferència aproximada per aquest cas és de segon ordre sense temps mort i de la 
forma:

G p s=
kp

T s12
= 0,117
0,02545 s12

Els paràmetres de guany (Kp) i temps (T)  s'obtenen a partir de les següents equacions i a partir dels 
temps i valors de la figura 50, segons el mètode citat anteriorment.
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El Guany s'obté com la relació entre el canvi total a la sortida i el d'entrada:

kp= y
 u

=820mV
6V

=0,117

Mentre que per a obtenir el parametre T hem de començar  trobant η:

=
t 90−t70

t 90−t 5
= 140ms−55ms

140ms−2ms
=0,615

Per a η ≥0,4771 hem d'agafar ς = 13,9352 segons s'ens especifica i a continuació calcular T com:

T=
t90−t 5

0,4243014,62533 ç−2,65412 e−ç=0,02545

Un cop caracteritzada la planta del sistema s'ha utilitzat Simulink per tal de realitzar les proves amb 
diferents sistemes de regulació i valors per aquests.

Fig.51 Esquema en simulink del sistema en llaç tancat.

En la figura superior es mostra l'esquema utilitzat per a la simulacions, els valors que apareixen en 
aquesta per al regulador són els corresponents als component muntats, ja que en les simulacions 
qualsevol guany entre 30 i  80 donava resultats satisfactoris. Cal tenir present que la missió del 
controlador en aquesta font no és la de seguir una consigna sinó la de mantenir la sortida estable 
davant dels canvis, així que per simular el soroll i canvis de carrega s'ha utilitzat una seqüència 
aleatòria que se suma a la sortida del controlador, mentre que la consigna a seguir és una tensió fixa.

Fig.52 Respostes obtingudes per a diferents valors de guany (10, 37 i 100) del regulador.
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En la figura 52 es pot veure la resposta del sistema per a diferents valors de guany del controlador, i 
es pot veure com aquest afecta molt directament al rebuig del soroll que es té a la sortida. Per al 
valor  de  guany  de  37   que  s'ha  agafat  al  final  la  simulació  dóna  una  resposta  impulsional 
aproximada com la de la figura 53.

Fig.53 Resposta impulsional de l'aproximació de la planta

Per triar el tipus de controlador més eficient no tan sols s'ha tingut en compte que mostrés la millor 
resposta sinó també que fos simple de muntar físicament. Finalment el regulador PI escollit es pot 
implementar només amb dues resistències i  un condensador,  el  valor final  dels  quals  és el  que 
s'indica en la figura 42 per a R97,R98 i C152.  
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3.3   Control, transformador i pont complet                                                                                   

Aquestes tres parts s'analitzaran de forma conjunta en aquest apartat, ja que el seu funcionament 
està totalment lligat i no tindria sentit explicar-les per separat, així que es partirà del control del pont 
per explicar les bases de la commutació a tensió zero i  el  funcionament del prototip en aquest 
aspecte.

3.3.1  Regulació

El  sistema  de  regulació  de  la  font  de  potència  és  bastant  més  complex  que  el  de  les  fonts 
d'alimentació, però a grans trets també és un sistema PI on el circuit RMS i el filtre realitzen la 
integració i l'amplificador diferencial aporta el guany.  La complexitat addicional, però, fa aquest 
sistema més robust davant el soroll i permet un ajust més fi del mateix.

Fig.54 Senyals de sortida del sensor Hall (vermell), del circuit RMS (lila) i de regulació (verd)

En la gràfica superior es veuen els tres punts del llaç de realimentació: La sortida del sensor Hall, 
que és directament proporcional a la tensió de sortida, la sortida del circuit RMS, que és una mitjana 
de l'anterior) i la sortida de l'amplificador diferencial, que al tenir una consigna fixe és gairebé la 
inversa del senyal RMS però amb el guany corresponent aplicat.
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Fig.55 Senyals de sortida del sensor Hall (superiors) i de regulació (inferior) per a diferents valors de guany.

Precisament  una  de  les  opcions  més  interessants  de  l'amplificador  diferencial  muntat  és  la 
possibilitat  de  regular  el  seu  guany,  de  manera  que  aquest  es  pot  ajustar  manualment  amb el 
potenciòmetre per tal de sintonitzar  correctament el regulador, en la figura 55 es veu el resultat de 
canviar aquest guany: En la gràfica de l'esquerra, que és la del guany més elevat, es pot comprovar 
com el senyal de regulació i en conseqüència , la sortida,  oscil·len molt més que en la gràfica de la 
dreta, on el guany és més baix i les senyals es poden mantenir més estables.

És a partir d'aquest senyal de regulació, que l'integrat controla el desfasament entre els senyals de 
dispar dels IGBTS del pont per regular la potència. En les gràfiques següents es mostren tres casos 
diferents per a aquest desfasament, amb els senyals agrupats en les diagonals de conducció del pont, 
és a dir els senyal A (Blau)  i D (Vermell)  a dalt i els senyals B (Lila) i C (Verd) a baix.

Fig.56 Senyals de disparo amb desfasament nul.

La figura 56 correspon a l'entrada per una consigna nul·la, el desfasament entre els senyal és també 
nul i en aquestes condicions la font no entrega potència a la sortida, ja que no hi ha cap moment en 
que  els  IGBTS  d'una  mateixa  diagonal  condueixin  alhora,  ho  sigui  que  no  passa  corrent  pel 
transformador.
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Fig.57 Senyals de disparo amb un desfasament aproximat del 25%

El  de  la  figura  57  és  el  cas  intermedi,  amb  un  desfasament  del  25%  els  senyals  de  dispar 
coincideixen ara aproximadament la meitat del temps, de manera que el duty de la sortida també se 
situa pròxim al 45%, no arriba al 50 degut als temps morts entre senyals, que fan que el duty màxim 
estigui al voltant del 90%. Aquests es poden apreciar perfectament en la gràfica següent.

Fig.58  Senyals de disparo amb  desfasament màxim.

En aquesta  gràfica  es  veu  el  cas  de  màxim desfasament,  en  que  la  font  entrega  el  màxim de 
potència, ja que els senyals coincideixen completament. Pel què fa als temps morts en aquest cas 
són iguals per a les dues parelles de senyals (AB i CD) i estan pròxims a 1 us, però es poden 
configurar de manera que siguin diferents entre ells, cas en que les senyals corresponents (AD i BC) 
no serien idèntiques coma ara. És mitjançant la durada  d'aquests temps morts que es pot ajustar el 
punt de treball per a la commutació a tensió zero, tal com s'explica en el pròxim punt.
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3.3.2  Commutació a tensió zero,  cas ideal

Partint d'un cas molt semblant al de la figura 57  es portarà a terme l'anàlisi de com es produeix la 
commutació  a  tensió  zero  en  el  pont  complet  ,  aquest  anàlisi  s'ha  dividit  en  nou  passos  que 
coincideixen amb els intervals de temps marcats a la gràfica següent:

Fig.59 Evolució de les tensions i intensitats en diferents punts del pont en funció del temps.

En la figura 59 es mostren els diferents senyals implicats en el funcionament del pont, Els quatre 
senyals superiors corresponen a les tensions de porta dels IGBTs,( Q1, Q2, Q3 i Q4)  i s'identifiquen 
amb  als senyals de control de les figures 55 ,56 i  57 ( A, B, C i D respectivament).  La tensió Vt és 
la caiguda en borns del transformador,  mentre que Va i Vb corresponen a la tensió de cada born 
respecte a massa  i finalment It és la corrent que passa a través del transformador. 
Es pot observar com el corrent i la tensió en el transformador són alternes, i que el duty de la tensió 
en aquest be donat per els temps de solapament entre el senyals Q1, Q4 i Q2, Q3.
S'ha seleccionat l'instant t0  per començar l'anàlisi  perquè en aquest moment el  pont es troba en 
conducció,  i  per tant en un estat on és fàcil  deduir el  sentit  de  la corrent i  les tensions en els 
diferents punts d'aquest.
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t0 < t  < t1

Fig.60 Corrents i tensions al pont per a  t0 < t  < t1

Per a la representació esquemàtica del pont complet s'ha posat un condensador en paral·lel amb els 
IGBTs per tal de representar les diferents capacitats d'aquests que intervenen en el funcionament del 
pont. En Aquest primer interval els dispositius Q1 i Q4 es troben conduint, de manera que la corrent 
passa a través del transformador i es transmet cap a la sortida tal com es mostra a la figura 60.  En 
aquestes  condicions  la  caiguda  de  tensió  en  borns  del  transformador  coincideix  amb la  tensió 
d'alimentació del pont (Vin), de manera que el díode inferior de la sortida quedarà polaritzat en 
inversa impedint el pas de corrent, mentre que el superior es polaritzarà positivament i conduirà la 
corrent de secundari del transformador cap a la sortida.

t1 < t  < t2

Fig.61Corrents i tensions al pont per a  t1 < t  < t2

El segon interval  comença en el moment en que Q4  es para, la inductància del transformador  fa 
que la corrent continuï circulant de manera que es carreguen les capacitats de Q4 i la tensió Vb 
comença a pujar, si l'energia és molt gran aquesta tensió pot arribar a ser superior a la d'entrada, de 
manera que el díode de Q3 pot entrar en conducció. En conseqüència la tensió Vb puja fins arribar al 
nivell de tensió de l'entrada i per tant la tensió  del transformador cau  a 0 volts, ja que Va també es 
troba  a  tensió  alta.  La  corrent  de  sortida  comença  a  disminuir  a  mesura  que  l'energia 
emmagatzemada es comença dissipar circulant per el circuit.
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t2 < t  < t3

Fig.62 Corrents i tensions al pont per a  t2 < t  < t3

Aprofitant que ara la tensió entre els seus terminals és nul·la, es commuta Q3, així s'aconsegueix 
engegar l'IGBT amb mínimes pèrdues.  La corrent en el transformador segueix disminuint degut  a 
la dissipació dels diferents components i en conseqüència també disminueix el corrent a la sortida.

t3 < t  < t4

Fig.63 Corrents i tensions al pont per a  t3 < t  < t4

En t3  es para Q1, també amb una tensió nul·la entre el seus terminals. Això provoca que la corrent 
de la bobina busqui una altra via per segui circulant, hi només ho pot fer a través de Q2, en primera 
instància descarrega la seva capacitat , de manera que la tensió Va comença a disminuir fins arribar 
a zero o menys, cas en que el díode antiparal·lel de Q2 començaria a conduir. Aquesta baixada de la 
tensió en va fa que ara la tensió al transformador esdevingui negativa, ja que Vb segueix essent igual 
a Vin doncs  Q3 es troba saturat. 

85



t4 < t  < t5

Fig.64 Corrents i tensions al pont per a  t4 < t  < t5

Ara Q4 es troba en condicions de ser engegat, ja que la seva tensió de drenador-sortidor és 0. Amb 
l'entrada en saturació de Q4 es produeix un canvi de sentit en la corrent del transformador,degut a 
que ara la tensió es troba invertida. Al circular la corrent del transformador en sentit contrari els 
díodes de sortida intercanvien les seves polaritzacions, així que ara és l'inferior el que  porta el 
corrent de secundari a la sortida, mentre que el superior es queda polaritzat en inversa i per tant en 
tall.

t5 < t  < t6

Fig.65 Corrents i tensions al pont per a  t5 < t  < t6

Aquest interval comença en el moment en que es para Q3, El corrent del transformador ja no pot 
arribar des de l'entrada però com que la bobina interna d'aquest  l'obliga a seguir en circulació, el 
corrent descarrega les capacitats de Q4 i polaritza el seu díode, de manera que ara la tensió en el 
transformador torna a quedar anul·lada, ja que tant Va com Vb es troben a 0 volts. El corrent ara 
comença a disminuir novament al no poder alimentar-se de l'entrada.
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t6 < t  < t7

Fig.66 Corrents i tensions al pont per a  t6 < t  < t7

Com que la tensió Vb  es troba ara a tensió nul·la es pot engegar Q4 sense tensió, de manera que la 
corrent continua circulant  i disminuint com en l'interval anterior.

t7 < t  < t8

Fig.67 Corrents i tensions al pont per a  t7 < t  < t8

En el moment en que es para Q2  les seves capacitats es comencen a carregar gràcies al corrent que 
continua circulant per el transformador, al mateix temps es descarreguen les de Q1 a mesura que la 
tensió Va augmenta. Si el transformador té prou energia acumulada aquesta corrent pot fer pujar la 
tensió Va per sobre de la d'entrada i polaritzar el díode de Q1 en directa de manera que comenci a 
conduir.  En  qualsevol  cas  la  tensió  al  transformador  es  veu  novament  invertida  tornant  a  la 
configuració inicial.
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t8 < t  

Fig.68 Corrents i tensions al pont per a  t8 < t 

En t8 i suposant que l'energia hagi estat suficient per fer pujar Va fins al nivell de l'entrada Vin , es 
commuta  Q1  amb  tensió  nul·la  i  es  posa  en  conducció,  d'aquesta  manera  el  corrent  del 
transformador es veu obligat a canviar de sentit novament i torna a circular en el sentit original. Els 
díodes de la sortida també tornen ara a conduir com en l'estat inicial. Així s'acaba el primer cicle 
complet del pont, ja que ens trobem de nou en la configuració inicial a punt per començar-ne un de 
nou.

3.3.3  Commutació a tensió zero, cas real

El que es pugui donar la commutació a tensió zero en el cas real depèn de dos factors i la seva 
relació. El primer d'aquests és la quantitat d'energia que emmagatzema el transformador, que depèn 
de  la  seva  inductància  i  de  la  potència  disponible,   ho  sigui  que  per  un  transformador  donat 
dependrà del punt de treball de la font, és a dir de la potència  entregada. L'altre factor és el temps 
mort entre transicions de senyal, que es pot regular mitjançant les resistències corresponents en el 
circuit de control.
La relació que ha d'existir ha de ser tal que l'energia emmagatzemada sigui suficient per descarregar 
les  capacitats  del  commutador  i  fer  baixar  la  tensió en aquest  a  zero en el  temps just  entre  la 
commutació que ha desencadenat la descarrega i la que activarà el dispositiu.
Qualsevol desviació respecte d'aquestes condicions farà que la commutació no s'efectuï exactament 
a tensió zero:
Per un temps fixat una energia insuficient pot fer que la tensió no arribi a baixar fins a zero abans de 
la commutació, i per contra una energia excessiva pot fer que la tensió baixí més ràpid i l'energia 
comenci a oscil·lar, produint-se la commutació en una tensió desconeguda.
Si el què fixem és el punt de treball, els efectes de variar els temps morts són similars: Per una 
banda  si  el  temps  és  massa  curt,  la  commutació  es  produirà  abans  que  la  capacitat  estigui 
completament descarregada, i per tant amb tensió. Per l'altra banda un temps excessiu pot provocar 
els mateixos efectes de ressonància que una energia massa gran.
En el cas de la font de potència, es treballarà amb un temps fixat per els resistors, de manera que el 
què resultarà variable serà el punt de treball d'aquesta, i per tant la quantitat d'energia disponible en 
el transformador. Per intentar minimitzar els efectes dels canvis de potència l'integrat de control 
disposa d'una funció especial on, mitjançant la senyal de corrent de primari es regula la durada dels 
temps morts, reduint aquests quant la corrent augmenta, de manera que els temps de commutació 
s'ajustin al màxim als ideals. A continuació es mostren diferents exemples d'aquestes situacions.
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3.3.3.1  Situació ideal

Fig.69 Tensions VGS (lila) i VDS (blau) d'un dels IGBTs de la branca inferior
 per al cas ideal de commutació a tensió zero.

En la figura 69 es mostra el cas ideal pel què fa a la commutació a tensió zero, es pot apreciar com 
la tensió entre drenador i sortidor del dispositiu  baixa fins a zero  abans de que la tensió de porta 
l'activi   i  comenci a conduir. En l'instant de parada es pot veure que la tensió també es nul·la. 
Aquestes tensions corresponen a un dels dispositius que ocupen la posició de Q1 en l'explicació del 
punt anterior, i per tant es veuen les commutacions d'aquest dispositiu durant els cicles compresos 
entre t1 i t5  i els successius en pròxims períodes. En l'ampliació de la figura 70 es pot apreciar la 
tensió no tan sols arriba a zero sinó que es torna negativa i fa que el díode antiparal·lel condueixi, 
La tensió ressaltada correspon a la caiguda en el díode mentre aquest condueix, cosa que passa fins 
que la corrent s'acaba d'invertir en el pont. Aquestes gr'afiques han estat preses amb una corrent de 
sortida de poc més de 100 amperes, i la commutació a tensió zero s'allarga aproximadament des de 
80 fins a 150A

Fig.70 Detall de la gràfica anterior amb la tensió del díode marcada
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3.3.3.2  Energia o temps  insuficients 

Fig.71 Tensions VGS (lila) i VDS (blau) d'un dels IGBTs de la branca inferior
 per al cas de poca potència 

Per a un temps mort entre transicions prefixat l'efecte de disminuir la potència en la font es pot 
veure en les figures 71 i 72, al tenir menys potència l'energia emmagatzemada en la bobina del 
transformador  és  més  petita,  de  manera  que  aquesta  tardarà  més  a  carregar  i  descarregar  les 
capacitats necessàries, cosa que produeix una baixada més lenta de la tensió de sortidor de l'IGBT. 
En conseqüència aquesta no ha arribat completament a zero en el moment de la commutació i es 
produiran pèrdues durant aquesta. L'efecte és el mateix si per a una potencia donada ajustem massa 
els temps morts entre transicions.
En la figura 72 es mostra en detall aquest efecte per a dos potències diferents, a l'esquerra tenim la 
gràfica corresponent a una corrent d'uns 80 Amperes de sortida, just en la regió on la commutació 
deixa de ser ideal, mentre que a la dreta es pot veure el cas d'una corrent encara més petita, d'uns 
50A. En començar a disminuir la corrent, aquesta ja no té energia suficient com per fer entrar el 
díode en conducció, de manera que la tensió Vds no esdevé negativa en cap moment, a més es pot 
veure com la baixada de tensió es torna cada vegada més lenta, i en la imatge de la dreta aquesta ja 
no arriba a baixar fins a zero a temps.

Fig.72 Tensions VGS (lila) i VDS (blau) per a dos nivells de potència inferiors a l'optim.
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3.3.3.3  Energia o temps  excessius

Fig.73 Tensions VGS (vermell) i VDS (verd) d'un dels IGBTs 
de la branca inferior per al cas de potència excessiva 

Si al contrari del cas anterior, ara la potència augmenta, l'energia disponible serà molt més gran i 
podrà efectuar les carregues i descarregues de les capacitats molt més ràpidament, però si el temps 
mort no s'ajusta en relació aquesta energia excessiva comença a ressonar entre les capacitats i la 
bobina empitjorant notablement les tensions de commutació. La figura 73  mostra la commutació 
per al cas de màxima potènica. Per una corrent de sortida a partir dels 200 Amperes es pot apreciar 
un principi d'oscil·lació en la tensió de sortidor del commutador. En parar el dispositiu superior la 
tensió comença a baixar, però a causa de la ressonància torna a pujar abans d'arribar a zero i es 
llavors  quant  commuta  el  dispositiu,  amb  tensió  màxima  i  per  tant  amb  unes  pèrdues  per 
commutació molt importants. Aquesta oscil·lació es pot allargar molt si el dispositiu no commuta 
aviat, tal com es pot apreciar en la figura 74, en aquesta es veuen les tensions a ambdós extrems del 
transformador (Va i Vb de l'apartat 3.3.2) com oscil·len a causa de la ressonància de l'energia del 
transformador, i del temps mort excessiu entre les commutacions. Aquestes oscil·lacions fan que no 
es  pugui  predir  exactament  amb quina  tensió  commutarà  el  dispositiu,  a  més  de  perjudicar  el 
funcionament i la regulació del pont,  ja que introdueixen molts sorolls. La gràfica de la figura 74 
correspon a una de les proves realitzades amb una versió prèvia del prototip,  on el  sistema de 
control encara no estava implementat del tot.

Fig.74 Tensions en els extrems del transformador per a un temps mort i una potència excessius. 
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3.3.3.4  Regulació per a un punt de treball 

Tal com s'ha vist, la qualitat de la commutació a tensió zero és bàsicament una funció del punt de 
treball, per tant de cara a la regulació final d'aquesta caldrà triar el punt de treball on es vol que 
aquesta  es  porti  a  terme  i  posteriorment  ajustar  els  temps  de  commutació  perquè  sigui  així. 
D'aquesta manera les pèrdues per commutació resultaran mínimes per aquest punt i augmentaran a 
mesura que ens desviem d'aquest, així doncs s'ha situat aquest punt aproximadament a la meitat de 
la potència màxima, ja que és on funcionarà la font la majoria de temps. Pot ser que de cara a les 
aplicacions finals de la mateixa interessi variar aquest punt de treball, ja que per determinats tipus 
de soldadura s'acostuma a usar més o menys potència que en d'altres, així caldria repetir el següent 
procés per a cada cas concret.

Fig.75 Tensions  de porta i sortidor d'un dels IGBTs per als temps morts inicials.

Per tal de començar a ajustar el sistema es parteix d'un temps bastant gran i es posa la màquina en el 
punt de treball desitjat, de manera que segurament apareixeran les oscil·lacions explicades en el 
punt anterior, tal com es veu a la gràfica de la figura 75. És important començar amb un temps prou 
gran com per assegurar-nos que els IGBTs tindran temps de sobra d'engegar i parar. Posteriorment i 
tal com es mostra en la seqüència de la figura  76 , s'ha de reduir la duració dels temps morts tot 
ajustant les resistències corresponents fins a aconseguir el millor ajust possible, encara que en molts 
casos la tensió de commutació no serà exactament zero si que es reduirà al mínim possible. Un cop 
s'ha ajustat la commutació en el punt desitjat cal ajustar el sistema de reducció d'aquest amb la 
corrent, de manera que es minimitzin els efectes d'augmentar  la corrent reduint els temps. Aquest 
ajust es porta a terme amb el divisor situat entre els pins ADS i CS i tot i que pot reduir notablement 
els efectes d'oscil·lació descrits anteriorment és molt difícil que quadri de forma exacta l'augment de 
corrent  experimentat  amb  la  reducció  de  temps  precisa  per  a  cada  punt,  de  manera  que 
inevitablement al variar el punt de treball  les pèrdues per commutació augmentaran en major o 
menor mesura.
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Fig.76 Tensions  de porta  i sortidor d'un IGBT per a dos ajustos dels temps morts.

3.3.3.5  Tensió i corrent al transformador

finalment  per  acabar  l'anàlisi  del  funcionament  del  pont  complet  es  mostraran  les  senyals 
corresponents a les caigudes de tensió i corrents en el transformador. 

Fig.77 Caiguda de tensió en un dels transformadors.

En la figura 76 es veu la caiguda de tensió en un dels tres transformadors de potència, es pot veure 
com aquesta resulta  alterna ja que canvia contínuament de polaritat, a més en el flanc de baixada es 
pot apreciar també  l'interval on aquesta tensió queda reduïda a zero,  la durada del qual dependrà 
del  desfasament  entre  els  senyals  de  dispar,  o  el  què  és  el  mateix  del  nivell  de  potència  que 
s'entregarà a la sortida: a més temps menys potència i viceversa. La tensió màxima arriba a poc més 
de 100 volts,  200 de pic a pic,   per tant entre els tres transformadors cauran els  325  volts de 
l'entrada, el  repartiment de tensió entre aquests es pot veure en la figura 78, on es mostren les 
tensions  corresponents  als  tres  transformadors.  L'arrissat  de  la  tensió  que  apareix  en  totes  les 
senyals es deu a les ressonàncies que es produeixen entre els tres transformadors i entre aquests i les 
capacitats del pont i també augmenten a mesura que ho fa la potència.
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Fig.78 Caiguda de tensió en els tres transformadors de potència.

Pel què fa a la corrent de primari en la figura 79 es mostra la seva forma típica, coincident amb la 
mostrada en la figura 59, excepte per al petit temps mort en la pujada d'aquesta.. Aquesta  està 
mesurada a la sortida del transformador de corrent mitjançant una resistència de 22Ω, que per tant 
correspon a una corrent de primari de:

I prim=
V ti

R
⋅n ti=

2,5V
22

⋅200=22,7 A

Fig.79 Forma típica de la corrent de primari del transformador.

Aquesta forma del corrent però depèn directament del duty de la tensió en el transformador, o el què 
és el mateix del desfasament entre els senyals de disparo que controla la potència entregada, per tant 
per a diferents nivells de corrent la forma d'aquesta varia tal com es mostra en la figura 80.  

94



Fig.80  Corrent de primari rectificada  per a diferents nivells de duty en la tensió del transformador

Començant per la gràfica de l'esquerra que correspon al desfasament mínim s'augmenta la potència, 
de  manera  que  l'ultima  gràfica  correspon  a  un  desfasament  aproximat  del  50%.   Les  corrents 
corresponents a aquesta figura han estat mesurades abans del divisor d'entrada al pin CS, de manera 
que aquesta apareix rectificada.
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3.4  Sortida                                                                                                                                                  

3.4.1  Tensió 

Un cop rectificada per els díodes, la tensió de sortida pren la forma d'un senyal PWM normal, amb 
un duty variable en funció de la potència entregada.  En la figura 81 es mostra aquesta tensió per als 
mateixos casos de duty  de les corrents de primari de la figura 80. Que corresponen als dutys mínim, 
mig i màxim.

Fig.81  Tensió de sortida rectificada per a diferents nivells de duty.

Finalment,  i  tal  com es  pot  veure  en  el  detall  de  la  figura  82  la  tensió  de  sortida  en  buit  és 
d'aproximadament 36 volts de pic, uns 3 volts més grans que l'aproximada durant els càlculs del 
transformador. En aquest cas l'augment pot venir donat per una tensió de línia lleugerament superior 
a la nominal, ja que la tensió de pic a la sortida quan aquesta es troba sense càrrega és directament 
proporcional a la tensió present a l'entrada. 
També  es  poden  apreciar  el  sobre  pic  i  l'oscil·lació  produïdes  per  la  resposta  dels  díodes 
rectificadors, tot i que en aquest cas estan bastant limitades per els snubbers muntats en paral·lel 
dels díodes, el  pic de tensió encara arriba fins a gairebé 60 volts. 

Fig.82  Període complet de la tensió de sortida.
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3.4.2  Corrent

El corrent de sortida no es veu alterat de la mateixa manera que la tensió, ja que en lloc de variar el 
seu duty, que en la corrent sempre és fixe i bé donat per els canvis de sentit del corrent en el primari 
del transformador, en augmentar la potència en el corrent augmenten notablement les oscil·lacions. 
Aquest efecte es pot veure en les dues gràfiques de la figura 83 corresponents als senyals del sensor 
Hall per a dos nivells de potència de sortida diferents.

Fig.83  Corrents de sortida mesurats amb el sensor hall per a diferents nivells de potència.

Com es pot observar existeix una asimetria entre les dues meitats del període corresponents als dos 
sentits de circulació de la corrent en el primari, ja que en una les oscil·lacions són més importants 
que en l'altra.  Aquestes diferències es deuen a la  quantitat  d'energia necessària  per efectuar  les 
transicions  de  la  tensió  en  el  pont,  que  són  típicament  més  grans  en  un  sentit  que  en  l'altre. 
Finalment a la figura 84 es pot veure el detall d'un període complet d'aquesta corrent

Fig.84  Període complet de la corrent de sortida
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3.5  Prestacions finals                                                                                                                               

3.5.1  Potència de sortida

La màxima potència  que ha arribat  a  entregar  el  prototip  al  llarg dels  assajos correspon a  una 
corrent de sortida de 282 Amperes RMS amb una caiguda de tensió de 28 volts també RMS, el què 
fa un total de:

Pout=V · I=282A ·28V=7896 W

Per  a  la  mesura  RMS dels  paràmetres  de  sortida  s'han  utilitzat  una  pinça  amperimètrica  i  un 
multímetre digital amb erros inferiors al 2% en ambdós casos.
Amb aquesta potència màxima disponible a la sortida les prestacions màximes de la font per a cada 
tipus de soldadura són les següents:

MMA:

Aquest és el cas que requereix una tensió més alta, és per això que la corrent de sortida es veurà 
limitada per la potència màxima de la font donada anteriorment. Així en les millors condicions es 
pot arribar a uns nivells a la sortida de:

Corrent màxim  de sortida: 259A

Tensió corresponent: 30,36V

Potència total: 7863W

En ser aquest el pitjor cas el què fa a la relació corrent-tensió, i veient que es compleix amb les 
especificacions inicials de corrent de sortida, podem assegurar que aquestes es compliran també en 
la resta de casos.

TIG:

En aquest cas la tensió necessària a la sortida per un nivell de corrent donat és molt inferior a 
l'anterior, per tant amb les condicions de càrrega adequades  es poden arribar a tenir corrents més 
grans. En aquest cas no ens limitarà la potència màxima sinó el corrent disponible, ja que per a la 
potència màxima es podria arribar a nivells de corrent de més de 330A, que farien superar el nivell 
de corrent màxim de primari fixat per protegir els IGBTs.  Per tant la sortida quedarà limitada en 
aquest cas a:

Corrent màxim  de sortida: 300A

Tensió corresponent: 22V

Potència total: 6600W
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MIG/MAG:
 
En aquest últim cas tornarà a limitar la potència màxima de sortida, podent-se arribar als següents 
nivells:

Corrent màxim  de sortida: 280A

Tensió corresponent: 28V

Potència total: 7840W

3.5.2  Consum d'entrada

En les condicions de potència màxima especificades a l'inici del punt anterior s'ha mesurat amb un 
wattímetre el consum d'entrada, donant els següents resultats:

Potència útil (P):   8705 W

Potència aparent (S): 11,2 KVA

Corrent d'entrada: 48,6 A RMS 

Amb una tensió de línia de 230 VRMS

Per a les potències obtingudes es pot calcular el factor de potència la potència reactiva consumida:

Factor de potència: cos= P
S
=0,77

Potència reactiva (Q):  Q=S 2−P2=7047 W

El valor obtingut per al factor de potència  és una mica  baix, ja que aquest hauria d'estar el més 
pròxim possible a 1. Aquest valor  provoca un consum molt gran de potència reactiva, però cal tenir 
en compte que aquest prototip no disposa de cap mena de filtre de xarxa per millorar aquest aspecte. 
Per tant de cara als diferents models finals serà molt important posar un filtre o un PFC destinats a 
millorar aquesta situació.
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3.5.3  Rendiment

Amb les potències útils obtingudes es pot calcular el rendiment elèctric de la font de potència:

=
Pout

P i
=7896

8705
=0,907

Per tant es tenen en total un 10% de pèrdues, de les quals i segons els càlculs efectuats a priori, 
aproximadament un 4 o 5%  pertanyen al transformador, mentre que el restant es perd per dissipació 
en els  diferents  dispositius i  components.  Cal  tenir  en compte però,  que bona part  de l'energia 
perduda  en  el  transformador,  la  corresponents  a  les  corrents  de  magnetització,  s'aprofita  per 
minimitzar les pèrdues de commutació en els IGBTS.

Aquest rendiment també està subjecte a variacions degudes a la temperatura,  un augment de la 
temperatura  en  els  components  provocarà   un  augment  de  pèrdues  per  dissipació,  ja  que  la 
resistència interna dels components tendeix a augmentar amb la temperatura.
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                        4 – Conclusions i treball futur  

En aquest apartat es presentaran a mode de conclusions els principals problemes sorgits al llarg del 
desenvolupament  de  la  font  de  potència  ,  així  com alguns  punts  claus  del  disseny i  un  apunt 
important sobre seguretat.
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4.1  Soroll                                                                                                                                                       

El problema principal que apareix en la posada en funcionament d'una font d'alimentació amb una 
potència tant elevada és el soroll que produeix aquesta. L'elevada corrent que circula per la mateixa 
produeix camps magnètics molt intensos que s'acoblen en els cables i pistes de senyal degut a les 
altes freqüències de commutació. Tal com s'ha explicat en l'apartat de disseny, a priori es poden 
prendre varies mesures per tal d'intentar reduir-lo, aquestes es podrien resumir com:

            - Utilitzar cables apantallats per a les senyals més sensibles, o en el seu defecte trenar 
aquests amb cables de massa per tal de reduir al màxim l'acoblament.

- Minimitzar el recorregut dels cables i pistes de senyal i allunyar-los el màxim possible dels 
transformadors i la sortida, que és on són més intensos els camps magnètics

- Preveure la inclusió de filtres en les entrades de senyal i punts més sensibles.

- Posar condensadors de desacoblament a les alimentacions dels circuits integrats.

- Traçar el millor possible  les alimentacions en les plaques de circuit imprès, evitant els  
bucles de massa i posant aquesta tan pròxima com sigui possible de les alimentacions.

-  Intentar  treballar  sempre  amb  nivells  de  senyal  elevats,  per  evitar  que  aquestes  
s'emmascarin amb el soroll.

-  Treballar  amb la  freqüència  més baixa possible  en el  sistema de potència,  per  reduir  
l'acoblament magnètic, que és més elevat a altes freqüències.

Tot i aquestes mesures, el soroll pot aparèixer en el lloc més inesperat, i pot causar problemes greus 
en alguns punts especialment sensibles, com són els sistemes de regulació o de disparo dels IGBTS, 
on els seus efectes poden ser realment destructius, per exemple produint un curtcircuit amb un fals 
disparo d'un IGBT del pont o engegant i parant contínuament la font de potència,  casos que moltes 
vegades porten a la destrucció d'algun dels components de l'equip. Com a exemple en la figura 85 
es mostra un mal funcionament perillós degut a una interferència en el sistema de control de corrent 
màxim de primari, aquest soroll provocava que l'integrat parés la font de potència bruscament de 
forma periòdica, degut a  les elevades potències de treball això pot provocar que els dispositius de 
commutació pateixin un sobreescalfament que els destrueixi. En la imatge es mostren les parades en 
el corrent de sortida i un detall de la forma d'aquest.
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Fig.85  Corrent de sortida degut a una interferència a l'entrada del pin CS del controlador

Alguns d'aquests punts especialment perillosos són:

- Entrades dels senyals de disparo del controlador en els drivers

- Cables de senyal entre els drivers i els commutadors del pont, especialment si passen prop 
dels altres dispositius.

-  Tot  el  sistema  de  regulació,  especialment  les  entrades  dels  senyals  de  consigna,  de  
realimentació, i final.

-  El cable de senyal del sensor Hall, que per força passa molt pròxim al rectificador de  
sortida i els transformadors

-  Entrada de senyal del control de corrent de primari , que també serveix per l'ajust dinàmic 
dels temps morts.

- Sistema de parada manual i tèrmica, especialment els cables dels interruptors tèrmics, que 
recorren tota la font.

Al llarg del desenvolupament d'aquest projecte, la presència de sorolls i interferències diverses ha 
obligat a canviar parts senceres del disseny original, com en el cas del sistema de regulació, on en 
principi no estava previst posar-hi un detector RMS, sinó un controlador  PID, però l'elevat soroll 
present feia completament inviable la regulació.
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4.2  Regulació                                                                                                                                              

Tal com s'ha apuntat anteriorment el sistema de regulació és especialment sensible als sorolls, i 
aquests  poden  tenir  un  efecte  devastador,  ja  que  d'aquest  sistema  depèn  completament  el 
funcionament de la part de potència de la font.  Aquest però no és l'únic problema que comporta, ja 
que tant  el  seu disseny com posada en marxa són bastant  més complexos  que en el  cas  de la 
regulació de les fonts d'alimentació.  Aquests problemes sorgeixen principalment de la dificultat i el 
risc  que suposa posar  posar  en funcionament  una font  de  potència  tant  elevada  sense tenir  un 
sistema de regulació correcte, ja que el sistema pot tornar-se inestable amb molta facilitat, amb el 
risc que això suposa. Al mateix temps no és possible ajustar correctament el sistema de regulació 
sense connectar-lo i engegar la font, per tant aquest s'ha d'acabar implementant a base de  prova i 
error, cosa que malauradament algunes vegades porta a resultats poc esperançadors.

De  totes  maneres  alguns  punts  importants  que  cal  considerar  per  al  disseny  d'un  sistema  de 
regulació per una aplicació com aquesta  són:

- La inclusió d'algun sistema de mitjana temporal per a l'entrada del senyal de realimentació, 
ja que aquest és el que típicament mostrarà més soroll. Aquesta mitjana pot ser més o menys 
extensa en funció de la rapidesa de resposta requerida per al sistema: a més filtrat menys  
rapidesa.

- Incorporar algun tipus d'ajust manual de guany per poder calibrar correctament aquest un 
cop muntat el sistema , ja que en el cas de muntar més d'una màquina igual, segur que  
requeriran d'un ajust lleugerament diferent per treballar en condicions òptimes.

-  Muntar  aquest  sistema  el  més  pròxim possible  del  controlador  principal,  per  tal  de  
minimitzar el recorregut de la senyal final que va cap aquest,  ja que és una de les més  
crítiques pel què fa als possibles efectes de les interferències.

- Intentar fer la regulació el més lenta possible, ja que amb els nivells de potència als que es 
treballa, és recomanable augmentar i disminuir aquesta de forma  progressiva  per  tal  de  
minimitzar els pics de corrent, que podrien resultar perjudicials per algun component i per a 
la pròpia regulació del sistema.

Aquests mateixos punts són perfectament aplicables al sistema encarregat de controlar el corrent 
màxim al primari, ja que aquest és igualment sensible, i com s'ha vist en el punt anterior també pot 
produir  problemes  seriosos  en  el  funcionament  de  la  font.  Així  mateix  també  es  recomanable 
muntar el més pròxim possible al sistema de control tant el circuit de parada tèrmica com els drivers 
encarregats d'amplificar els senyals de disparo, ja que tots ells formen part dels punts crítics pel 
soroll  abans enumerats.
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4.3  Aïllament                                                                                                                                              

Un bon aïllament entre l'entrada i la sortida és vital tant per a la seguretat de l'usuari com per a la 
integritat de la pròpia font. Una fallada en aquest podria provocar una fuga de potència cap a parts 
sensibles de la màquina que resultarien destruïdes, o fins i tot podria resultar perillosa per a l'usuari, 
per tant és molt important tenir en tot moment presents les recomanacions de la normativa vigent en 
aquest aspecte (EN60974). Les següents parts de la màquina han d'estar totes aïllades entre elles per 
tal d'evitar problemes:

- Entrada i sistemes de primari, és juntament amb la sortida la més vital de totes, ja que és la 
que subministra l'energia. 

-Sortida de potència,  també molt  important  perquè és  a  la  que té  excés  l'usuari  final  i  
subministra corrents molt importants.

-Sistema  de  Control,  funciona  a  la  tensió  d'alimentació,  aïllada  de  tota  la  resta  de  la  
màquina.

- Alimentacions dels drivers, tot i que les sortides de la font són aïllades queden vinculades 
al primari però mai al control.

Per tal de connectar aquestes parts elèctricament aïllades es disposa de dues alternatives bàsiques, 
que són els transformadors i el optoacobladors, en alguns casos com en les fonts d'alimentació i la 
de potència no es pot triar, però en d'altres com els senyals de disparo que enllacen el control i el 
primari o la realimentació de sortida que enllaça aquesta amb el control es pot optar per qualsevol 
de les dues opcions, o en algun fins i tot per solucions com la del sensor hall. Multitud de fonts 
similars funcionen amb transformadors per al dispar dels commutadors o amb un optoacoblador per 
llegir el valor de la sortida de potència.

També cal estar molt atents en les qüestions d'aïllament al prendre mesures del sistema, sobretot en 
la connexió de les masses per tal  d'evitar connectar diferents masses d'un mateix aparell en punts 
aïllats entre ells, així com per evitar fugues cap al terra.

106



4.4  Temperatura                                                                                                                                      

Aquest  és  un  altre  del  aspectes  a  tenir  en compte  en  el  disseny,  ja  que una  bona  ventilació  i 
refrigeració dels components resulta imprescindible, al igual que un control d'aquesta que pugui 
parar  la  màquina  en  cas  d'un  augment  excessiu.  Degut  a  les  grans  corrents  que  circulen  els 
dispositius i conductors  s'escalfen molt ràpidament pel què es fa imprescindible controlar aquesta 
temperatura o poden resultar destruïts. Aquestes parades per temperatura són tant importants que 
tots els soldadors especifiquen el seu cicle de rendiment  en funció de la temperatura, és a dir de  la 
relació entre el temps que el soldador pot estar donant una determinada corrent fins que es para per 
temperatura màxima  i el temps que necessita posteriorment  per refredar-se i tornar a engegar.
Alguns aspectes que ajuden a fer que la temperatura no augmenti tant són els següents:

-Maximitzar la secció dels cables que hagin de transmetre més corrent, o la superfície de les 
pistes en cas que aquesta passi per una placa de circuit imprès.

- Col·locar els elements que més calor generen, com els transformadors, el més allunyats  
possible els uns dels altres.

- Col·locar radiadors també el màxim de grans possibles per als diferents dispositius que en 
requereixen: commutadors, díodes, reguladors, etc.

-En cas que els dispositius com díodes o IGBTS utilitats no siguin aïllats, ho sigui, en cas 
que  que la superfície posterior pugui ser usada per a substituir  d'una de les potes , és  
interessant fer-ho, ja que d'aquesta manera la superfície de contacte per on passa la corrent 
és més gran i s'escalfa menys, així mateix aquesta es pot fer circular per el mateix radiador 
en lloc de per un cable o pista, que s'escalfa més.

- Utilitzar pasta tèrmica per fixar els dispositius amb els seus radiadors, de manera que la 
transferència de temperatura sigui màxima.

-  Ventilar  adequadament  els  diferents  radiadors  i  transformadors,  o  en  el  seu  defecte  
refrigerar-los per qualsevol altre mètode.
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4.5  Seguretat                                                                                                                                               

Degut a les interferències electromagnètiques produïdes aquesta font pot alterar el funcionament 
d'aparells electrònics sensibles a aquestes com ara ordinadors, telèfons mòbils, o fins i tot targetes 
de crèdit. 
Per això mateix és molt important que no utilitzin aparells d'aquest tipus persones amb elements 
electrònics implantats com ara marcapassos.
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                Annex – Documentació i Bibliografia  

Finalment s'adjuntarà un llistat dels diferents documents tècnics inclosos en el CD, com són els fulls 
de característiques dels  dispositius més importants  utilitzats,  així  com documents i  notes vàries 
d'aplicació a més de  la bibliografia utilitzada.
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A.1 Documentació tècnica                                                                                                                      

A continuació es mostra un llistat dels fulls de característiques inclosos en la carpeta DATASHEETS 
del  CD, que corresponen als principals dispositius utilitzats.

1.5KE150CA ► Transils utilitzats en les flybacks per limitar la caiguda de tensió en el 
transformador.

1N4007 ► Díodes rectificadors usats a l'entrada de les flybacks.

2SK1119 ► Transistors MOSFET encarregats de les commutacions en les fonts 
d'alimentació flyback.

3C90 ► Tipus de material utilitzat en els nuclis dels transformadors de potència.

ACPL332J ► Drivers optoacoblats per al dispar dels IGBTs.

BC547 ► Transistor utilitzats en el circuit detector de valor RMS.

BD179 ► Transistor bipolar usat per a disparar el Relé del sistema d'aturada manual 
i tèrmica.

E30_15_7 ► Tipus de nucli utilitzat en els transformadors de les fonts d'alimentació.

E65_32_27 ►  Tipus de nucli utilitzat en els transformadors de potència.

ES1D ► Díodes usats en varis punts del circuit de control.

GBPC3506W ► Pont rectificador complet col·locat a l'entrada de potència.

HAT_500S ► Sensor Hall encarregat de la lectura del corrent de sortida.

HY1Z_12V ► Relé utilitzat per a la parada manual i tèrmica.

IXSH 30N60 ► IGBTs triats per al pont complet.

LM358 ► Amplificadors operacionals de propòsit general emprats  en tot el sistema de 
regulació de potència.

LM7815 ► Regulador de tensió de 15 volts per a les sortides d'allimentació dels drivers. 
El mateix document també serveix per al regulador de 5 volts LM7805 
utilitzat per a l'alimentació dels senyals d'error en els drivers.

LM7915 ► Regulador de tensió negativa de -15 volts usat en la sortida d'alimentació 
negativa de la flyback dual.

N27 ► Tipus de material utilitzat per a la construcció del nucli de les flybacks.
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SFH6156 ► Optoacobladors usats  per a la realimentació del sistema de control de  les  
fonts d'alimentació.

STTH310 ► Díodes emprats en diferents punts de les fonts d'alimentació i en les sortides 
de senyal dels drivers.

STTH6002C ► Díodes encarregats de rectificar les sortides dels transformadors de potència.

TL431 ► Regulador  de corrent utilitzat per al control de la tensió a les sortides 
regulades de les fonts d'alimentació

UC3845 ► Controlador de PWM usat per a la regulació i control de les fonts 
d'alimentació

UCC3895 ► Controlador de PWM per desfasament en ponts complets. Controlador 
principal de la font de potència.
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A.2      Bibliografia                                                                                                                                          

Finalment s'adjunta un llistat dels diferents llibres, documents i notes d'aplicació més importants 
que s'han usat i/o consultat per a elaborar aquest projecte. La majoria d'aquests documents estan 
disponibles en el CD, dins de la carpeta de DOCUMENTS, i en aquests casos s'especifica el nom del 
fitxer, juntament amb el del document.

Document: Design Considerations for High-Voltage High-Power Full-Bridge 
Zero-Voltage-Swithed PWM Converter

Autors: J.A.Sabaté, V.Vlatkovic, R.B. Ridley, F.C. Lee and B.II. Cho
Fitxer:  ZVS.pdf

Document: Designing with the ISL6752, ISL6753 ZVS Full-Bridge Controllers
Autors: Anònim. (Intersil Application note)
Fitxer:  AN3.pdf

Document: Diseño de transformadores con ferritas lineales 
Autors: Adolfo F. González i  Ricardo M. Cesari 
Fitxer:  Trafos.pdf

Document: Evolución y tendencias en el desarrollo de los métodos de sintonización de 
controladores pid

Autor: Víctor M. Alfaro
Fitxer:  Mètodes PID.pdf

Document: Identificación de procesos sobreamortiguados utilizando técnicas de lazo abierto
Autor: Víctor M. Alfaro
Fitxer:  Identificación.pdf

Document: Improving the Full-bridge Phase-shift ZVT Converter for Failure-free 
Operation Under Extreme Conditions in Welding and Similar Applications

Autors: Hubert Aigner, Kenneth Dierberger i Denis Grafham. (APT Application note)
fitxer:  an2.pdf

Document: Snubber Circuits: Theory, Design and Application
Autor: Philip C. Todd
Fitxer:  Snubber.pdf

Document: Phase Shifted, Zero Voltage Transition Design Considerations  
and the UC3875 PWM Controller

Autor: Bill Andreycak. (Unitrode Application note)
Fitxer:  AN1.pdf

Document: Topologies for Switched Mode Power Supplies 
Autor: L. Wuidart (ST Aplication Note)
Fitxer:            AN4.pdf
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Document: True RMS Detector
Autors: Anònim. ( National Semiconductor Application note)
Fitxer:  AN5.pdf

Document: Using the TL431 in a Power Supply
Autor: Ray Ridley
Fitxer:  TL431.pdf

Llibre: Adquisicion i distribucion de señales
Autor: Ramon Pallàs Areny
Editorial: Marcombo

Llibre: Fundamentals of Power Electronics
Autors: Robert W. Erikson i Dragan Maksimovic 
Editorial: Springers

Llibre: Teoria de control. Disseño Electrónico
Autors: Spartacus Gomáriz, Domingo Biel, José Matas, Miguel Reyes
Editorial: Edicions UPC

Llibre: Transformadores
Autors: Felipe Córcoles López, Joaquim Pedra i Durán, Miquel Salichs i Vivancos
Editorial: Edicions UPC

114


	Soldadura per elèctrode no consumible protegit (TIG, Tungsten Inert Gas )
	Soldadura per elèctrode consumible protegit(MIG, Metal Inert Gas i MAG, Metal Active Gas)
	Soldadura per arc submergit (SAW,Submerged Arc Welding) 

