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Introducció I

Soldadura per arc elèctric:
● Es fà saltar un arc elèctric entre un dels trerminals de la màquina i  

la peça a soldar.
● La corrent que circula per aquest arc escalfa el metall i permèt la 

soldadura.
● Les corrents utilitzades poden variar entre 50 i 500 ampreres 

depenent del tipus de soldadura i de cada aplicació.
●  Les 3 variants més utlitzades són:

– Soldadura per arc manual amb elèctrode revestit (MMA)
– Soldadura per elèctrode no consumible protegit (TIG)
– Soldadura per elèctrode consumible protegit (MIG i MAG)



  

Introducció II

Fonts  de potència per a soldadura elèctrica:
● Es regulen mitjançant la limitació del corrent de sortida.
● Aquesta corrent habitualment interessa que sigui el més continua 

possible. 
● Existeixen dos tipus bàsics:

De transformador lineal:
● Es regulen mitjançant la modificació d'algun 

pearàmetre d'aquest,
● Són de grans dimensions degut a la baixa freqúència 

de treball del transformador.
Inverter:

● S'augmenta la freqúència de treball per reduír 
dimensions

● El control de corrent es porta a terme en el mateix 
inversor mitjançant un regulador electrònic



  

Objectius

● Disseny d'una etapa de potència polivalent.

● Apta per als tres tipus de soldadura principals: MMA, TIG I MIG

● Ampliable mitjançant mòduls externs com filtres de xarxa o 
controls auxiliars

● Dimensions mínimes

● Futura versió trifàsica



  

Especificacions 

● Tensió d'alimentació: 230 VAC 
● Potència màxima de sortida: 7500 W
● Corrent màxima de sortida: 250 A
● Tensió a màxima potència: 30 V
● Regulació per corrent de sortida 
● Consigna manual 
● Commutació per sobre de 20 Khz
● Sortida elèctricament aïllada



  

Esquema General

● 1. Rectificador d'entrada
● 2. Alternador: Pont complet
● 3. Transformador

● 4. Rectificador de sortida
● 5. Control
● 6. Alimentacions

La font de potència es pot dividir en 6 blocs bàsics:



  

Entrada: Esquema



  

Entrada: Especificacions

● Rectificar la tensió d'entrada per alimentar el pont complet
● Alimentar els ventiladors

● Tensió d'entrada: 230 VAc +- 10%
● Corrent màxima  : 50 A
● Capacitat total:  1,9 mF

● Capacitat suficient dels condensadors

Cal tenir en compte:

Funcions:

Especificacions:



  

Entrada: Funcionament

Una capacitat insuficient en el rectificador pot provocar pics de 
corrent molt importants, tant a l'entrada com a la sortida



  

Entrada: Prototip



  

Modulador: Esquema

A

B

C

D



  

Modulador: Especificacions

● Modular la tensió d'entrada a la freqüència de treball del transformador

● Regular la potència de sortida  

Funcions:

Especificacions:

Cal tenir en compte:

● Freqüència de funcionament: 50Khz

● Corrent màxim: 49 A

● Regulació del duty de sortida per desfasament dels senyals de dispar

● Control de commutació a tensió zero per minimitzar les pèrdues de commutació 

● Pics de tensió i corrent produïts per les commutacions

● Refrigeració dels IGBTs



  

Modulador: Funcionament 

El duty del senyal del transformador, 
i per tant la potència de sortida, es 
controla mitjançant el desfasament 
dels senyals de dispar dels IGBTs  
del pont complet.

La commutació a tensió zero es 
controla mitjançant la duració dels 
temps morts entre els flancs 
d'aquests mateixos senyals 



  

Modulador: ZVS 
● En la Commutació a tensió zero s'aprofita l'energia emmagatzemada en la 

bobina del transformador per carregar i descarregar les capacitats dels 
IGBTs, de manera que en el moment de commutar aquests, la tensió  entre 
els seus terminals sigui nul·la. 

● El temps necessari per portar a terme aquestes càrregues/descàrregues depèn 
de l'energia que es tingui disponible en el transformador, i per tant variarà en 
funció de la potència de sortida de la màquina.

Poca Energia Cas ideal   Massa Energia



  

Modulador: Prototip



  

Transformador: Esquema

● El transformador de potència s'ha dividit en tres per tal de suavitzar 
les seves especificacions, a més, així s'estalvia espai i resulta 
més fàcil de refrigerar.

● La connexió entre ells és en sèrie al primari i en paral·lel al 
secundari, així es redueix tant la tensió com la corrent que ha de 
suportar cada un. 



  

Transformador: Especificacions

● Transformar la relació de corrent i tensió per adaptar-la a les necessitats 
de la sortida.

● Aïllar elèctricament la sortida de la font.

Funcions:

Especificacions  (cas trifàsic):
● Corrent màxima: 350 A  => 117 A  per cada transformador
● Tensió primari: 540 V     => 180 V  per cada transformador

Cal tenir en compte:

● Funcionament amb tensió alterna
● Secció dels cables dels bobinats 
● Inductància necessària per a  ZVS



  

Per dimensionar el transformador el primer que cal trobar és la 
relació de transformació a partir de les tensions desitjades:

● Freqüència de funcionament: 50 Khz
● Nº de voltes bobinat primari :12 
● Nº de voltes bobinat Secundari 4+4

Transformador: Disseny

● Relació de transformació (n): 3

Posteriorment  s'elegeix el nucli i es pot calcular la freqüència 
necessària I el numero de voltes: 



  

Formes d'ona típiques  corresponents a la tensió i corrent del 
primari del transformador, per una alimentació monofàsica 
de 230 VAC

Transformador: Funcionament 



  

Transformador: Prototip



  

Sortida : Esquema

● Les sortides dels transformadors es connecten en paral·lel un cop rectificades.



  

Sortida : Especificacions
Funcions:

Cal tenir en compte:

● Rectificar la tensió de sortida del transformador
● Aplanar el corrent de sortida en cas que sigui necessari
● Donar una senyal de referència del corrent de sortida per poder regular-la

● Pics de tensió 
● Nivells de corrent de sortida
● Refrigeració dels díodes

Sensor Hall:
● Dona una senyal proporcional al corrent de sortida  
● La seva sortida ja està calibrada i es mou entre -4 i 4 volts



  

Sortida: Funcionament

● La tensió de sortida en buit queda de 
36 volts, però els pics arriben fins a 
60 tot i la incorporació dels 
snnubers.

● La corrent de sortida oscil·la degut a 
les ressonàncies que es produeixen 
entre els transformadors i les 
diferents capacitats. 

● No ha estat necessari incorporar cap 
bobina de sortida, ja que la corrent 
no es torna mai discontínua

Tensió 

Corrent



  

Sortida: Prototip



  

Control: Esquema General

Regulació Aturada

Controlador Drivers



  

Control: Especificacions
Funcions:

Cal tenir en compte:

● Regular la potència de la sortida a partir de la senyal del sensor hall I la 
consigna introduïda per l'usuari

● Generar els senyal de PWM necessaris per controlar els commutadors del pont 
complet

● Ajustar els temps de conducció d'aquests últims per tal de portar a terme la 
commutació a tensió zero

● Controlar la temperatura i el corrent de primari 
● Aturar la font de potència en cas que sigui necessari o l'usuari ho requereixi

● Sorolls en la regulació
● Aïllament entre el control, els drivers i el sistema de potència



  

Control: Regulació I

Cal tenir en compte:

● Circuit RMS
● Amplificador
● Comparador
● Filtre

El sistema de Regulació 
està format per:

● El Circuit RMS permet eliminar molts sorolls  del senyal procedent del sensor 
Hall gràcies a la mitjana temporal que realitza

● L'Amplificador adapta el nivell del senyal al de la consigna
● El comparador és un amplificador diferencial amb guany ajustable
● El filtre acaba d'adaptar el nivell del senyal al d'entrada del controlador



  

Control: Regulació II
● Principals senyals del sistema de regulació:

– Sensor Hall
– Regulació final
– Circuit RMS

● El guany condiciona la resposta 
del sistema  variant el tipus 
de senyal de regulació.



  

Control :  Controlador

El controlador utilitzat és 
un UCC3895 

Cal fixar la freqüència 
de funcionament així 
com els temps morts 
entre senyals PWM

● La potència de la sortida es regula a partir del senyal de realimentació provinent 
del circuit de regulació

● Aquesta regulació es port a terme mitjançant el desfasament entre els senyals  
PWM corresponents als IGBTs de les dues branques del pont complet



  

Control :  Sistemes de parada

Hi ha dos pins del controlador que 
permeten aturar la font de  
potència:

SS/SD: els sistemes d'aturada 
tèrmica i manual utilitzen aquest 
pin.

CS: Controla el corrent de primari i 
atura la font si supera el nivell 
màxim 

● Per al sistema d'aturada tèrmica s'utilitzen interruptors tèrmics de 80ºC connectats 
en sèrie entre ells i  amb el d'aturada manual.

● La corrent de primari es controla amb un petit transformador de relació 1:200
● El Pin ADS s'encarrega del control adaptatiu dels temps morts  a partir del corrent 

de primari.



  

Control : Drivers

● Els drivers utilitzats (ACPL-332J) Adapten els nivells de senyal entre el controlador 
i els commutadors  del pont.

● Controlen i ajuden al correcte funcionament dels IGBTS i aporten la corrent 
necessària per commutar-los

● Aïllen elèctricament el control i el pont i també han d'estar aïllats entre ells.

A

B

C

D



  

Control: Prototip



  

Alimentacions: Esquema

● Les alimentacions 
estan formades 
per dues fonts 
flyback gairebé 
idèntiques

● El rectificador i filtre 
d'entrada és 
compartit per les 
dues fonts.



  

Alimentacions: Especificacions
Funcions:

Cal tenir en compte:

● Proporcionar la tensió d'alimentació necessària per al sistema de control i els 
drivers

● Regulació de les diferents sortides per obtenir una tensió estable en totes elles
● Aïllament  entre sortides
● Pics de tensió en el primari

Especificacions:
● Tensió d'entrada: 230 VAC
● Tensió de les sortides:

– Flyback Control: Una de 15 VDC i una de -15VDC
– Flyback Drivers: Tres de 15VDC 

● Corrent màxim de les sortides: 2A



  

Alimentacions: Primari
Especificacions del Transformador:

● Freqüència de funcionament: 75 khz
● Relació de transformació:  13
● Bobinats primari i secundari en sentits inversos
● Sortida extra per auto alimentació
● Corrent màxima de primari: 1,5 A

La caiguda de tensió màxima del primari  es limita 
amb els transils posats en paral·lel amb aquest

El Commutador ha de poder suportar tensions de 
més de 600 volts degudes a les reflexions en el 
transformador



  

Alimentacions: Control

● El controlador (UC3845) regula la potència mitjançant el duty del senyal PWM
● L'alimentació d'aquest es treu de la d'entrada en el moment d'engegar i d'una 

sortida del transformador posteriorment
● La regulació es fa a partir de la tensió de sortida  mitjançant un optoacoblador



  

Alimentacions: Sortides

Per a la tensió dual s'han 
connectat dues 
sortides en sèrie, 
agafant el punt mig 
com a referència

Les sortides dels drivers 
en canvi han d'estar 
completament aïllades 
entre elles

Per mantenir una tensió estable a les sortides que  no s'han utilitzat per a 
la regulació, s'han col·locat reguladors de tensió, d'aquesta manera 
s'evita que la tensió en aquestes augmenti massa.

● Corrent màxim de les sortides: 2A
–



  

Alimentacions: Funcionament

● La corrent de sortida és discontinua tal com es mostra a la gràfica de 
l'esquerra.

● Això produeix oscil·lacions en la tensió de secundari del transformador tal 
com es veu en la gràfica de la dreta.

● Finalment aquesta tensió rectificada I filtrada queda perfectament plana:



  

Alimentacions: Prototip



  

Prestacions finals I

Evolució del duty de la tensió de sortida

Corrent de sortida mesurada amb el sensor hall per a diferents nivells de 
potència. Les oscil·lacions augmenten amb la potència.



  

Prestacions finals II

La màxima potència entregada per el prototip és de 7896 W

Amb aquesta potència s'obtenen les prestacions següents  per a cada tipus de 
soldadura:

● MMA:

– Corrent màxim  de sortida: 259 A
– Tensió corresponent: 30 V

● TIG:

– Corrent màxim  de sortida: 300 A
– Tensió corresponent: 22 V

● MIG/MAG:

– Corrent màxim  de sortida: 280 A
– Tensió corresponent: 28 V



  

Prestacions finals III

Rendiment:

● Corrent d'entrada: 48,6 A
● Potència útil (P): 8,7 KW
● Potència aparent (S): 11,2 KVA
● Potència Reactiva (Q):  7 KW
● Factor de potència : 0,77

● Amb les potències obtingudes es pot aproximar el rendiment elèctric final :

Consum d'entrada:



  

Conclusions

● Els principals problemes que han sorgit al llarg del muntatge i 
proves del prototip han tingut a veure amb el soroll.

● Aquests nivells de soroll tan elevats s'expliquen per les elevades 
potències i freqüències utilitzades en aquest tipus de fonts.

● Aquests sorolls són especialment perillosos en el sistema de 
regulació.

● Altres aspectes molt importants a tenir en compte en una font d'alta 
potència són sobretot la temperatura  i refrigeració dels elements 
i l'aïllament necessari entre les diferents parts. 

● Finalment un cop muntat i provat el prototip s'han extret les 
especificacions finals donades anteriorment, de manera que es 
poden donar per satisfetes les especificacions inicials.



  

Treball futur I
● Per tal de realitzar el futur model trifàsic serà necessàri adaptar algunes 

parts de la màquina, mentre que d'altres es quederàn intàctes. 
● Els principals canvis necessaris seràn:

Entrada:
– Caldrà afeigir un  pont rectificador per a la tercera fase
– Els condensadors d'entrada s'hauràn de desdoblar per tal de poder 

suportar la nova tensió d'entrada de 540V
– També cal posar un transformador lineal per tal de poder connectar 

els ventiladors I les alimentacions.

Commutador:
– En principi nomes caldrà canviar el model dels IGBT's per uns 

capaços d'aguantar com a mínim 1000 volts.
– Possiblement caldrà augmentar-ne també el nombre degut a 

l'augment de corrent



  

Treball futur II

Transformador:

– No caldrà efectuar-hi canvis, ja que el disseny ja s'ha realitzat pensant en 
aquest cas.

Sortida:

– Nomes serà necessari reajustar els snnubers per tal d'ajustar-los al màxim 

Control:

– Caldrà ajustar els nivells màxims de corrent i els valors de guany del 
regulador.

– Caldrà també reajustar els temps  implicats en la commutació a tensió zero.

Alimentacions:

– No caldrà efectuar cap canvi, perquè ja s'incoroprarà un transformador a 
l'entrada per passar la tensió a 220V
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