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Capítol 1.
1.1.

Memòria

Objectius

PORTUNUS és un programa que permet simular dintre del mateix entorn gràfic sistemes
elèctrics, electrònics i mecànics d'una forma més ampliada a com ho fa PSPICE. Es proposa
analitzar les possibilitats que ofereix aquest tipus de software multi disciplinari per reforçar
els coneixements adquirits en les diferents matèries d'un pla d'estudis, introduint-lo
gradualment durant les diferents etapes formatives del mateix, i essent un nexe comú entre
elles.
Serà necessari conèixer les possibilitats que ofereix el programa, implementar un pla
d'introducció gradual en les diferents matèries i realitzar el material didàctic que es consideri
adient per tal de complir els objectius didàctics del conjunt del pla d'estudis.
Marcarem com a objectiu, el de realitzar una o dues pràctiques per assignatura elegida, per
complementar el treball a classe i al laboratori, per poder realitzar-les a les aules
informàtiques. A més, es realitzaran algunes pràctiques per que l'alumne pugui treballar a
casa i aprengui més enllà de les pràctiques de les assignatures.
L'alumne aprendrà a realitzar simulacions de gairebé qualsevol circuit, a més de poder
dissenyar els seus propis components, importar components d'altres programes de
simulacions, realitzar experiments amb variacions de paràmetres, obtenir gràfiques de
resultats i d'altres operacions realitzades amb el software.
Conjuntament amb les simulacions, l'alumnat repassarà aspectes de la teoria vista a classe,
realitzant problemes, solucionant qüestionaris o graficar resultats abans de realitzar cap
simulació a classe. Amb això, es pretén que l'alumnat conegui el tema el qual es simularà a la
sessió del laboratori d'informàtica, i adquirirà coneixements per posteriors pràctiques a
sessions de laboratori d'electrònica o elèctrics.

1.2.
1.2.1.

Descripció del treball a realitzar
Utilització i familiarització amb el software.

Es realitzarà una familiarització amb el software PORTUNUS, observarem les seves
possibilitats, i totes les característiques de les que disposa. Es realitzaran diversos circuits de
prova i simulacions per tal d'obtenir una idea general del funcionament del programa.
S'estudiaran els components que porta per defecte, i es comprovarà la funcionalitat multidisciplinar.
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Es llegiran els manuals que porta el software de fàbrica amb profunditat, i s'anirà provant el
que es va aprenent al programa, simultàniament. S'aniran prenen apunts per la posterior
realització de manuals per alumnat i professorat, que constaran de les accions bàsiques, amb
descripcions pas a pas i imatges, per tal de reduir al mínim aquest període de familiarització
amb el programa per part de l'alumnat i del professorat, per una ràpida implementació del
mètode.
1.2.2.

Introducció gradual del software dintre del pla d'estudis.

Un cop estudiat el software i, amb els coneixements de les seves característiques i
possibilitats, amb el pla d'estudis present, s'estudiaran els possibles punts d'inserció de
pràctiques o treballs utilitzant PORTUNUS. En aquest punt elegirem en quines assignatures
del pla d'estudis introduirem pràctiques utilitzant aquest software de simulació.
Procurarem agafar les assignatures on podem tenir circuits equivalents, o circuits típics, per
l'àmbit elèctric, però també prendrem les assignatures que ens puguin servir per demostrar
que el programa es multi-disciplinar, així que agafarem assignatures en les que puguem
inserir parts magnètiques, parts mecàniques i diagrames de blocs.
Un cop elegides les assignatures i definides a priori les pràctiques a realitzar, passarem a
realitzar els manuals i els guions de pràctiques.
1.2.3.

Realització de manuals i guions de pràctiques.

Per cada pràctica confeccionada, es realitzarà una versió per el professorat, amb tots els
enunciats i els problemes resolts, a més d'incloure alguna explicació o informació d'interès
que puguin ajudar-lo a l'hora de realitzar la pràctica amb l'alumnat, com pot ser problemes
freqüents, configuració dels elements i d'altres. A mes, hi haurà una altra versió de la
pràctica, on nomes i apareixeran els enunciats dels problemes, aquesta serà per l'alumnat.
Les pràctiques constaran d'uns objectius docents principals, que partiran de la teoria vista a
classe, i dels objectius de cada assignatura, i es combinarà amb uns objectius secundaris, que
seran objectius d'aprenentatge del programa. És a dir, a cada pràctica hi haurà una part que es
repassarà de la teoria, i una part de simulació en que s'anirà aprenent gradualment la
utilització de PORTUNUS.
Aquestes pràctiques constaran de la teoria necessària per realitzar-les, així com les
explicacions necessàries per simular-les.
Tot i així, es confeccionaran manuals d'usuari, tant per l'alumnat com per el professorat,
essent aquest últim més complex que el de l'alumnat.
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1.2.4.

Conclusions i confecció de la memòria.

A l'hora de confeccionar la memòria, es tindran en compte les experiències obtingudes a
l'hora de realitzar els guions de pràctiques, i les simulacions adients. Observarem els punts
forts i els punts febles de l'aplicació. Amb tota la informació adquirida es confeccionarà la
memòria i les conclusions.
Aquestes últimes constaran de l'opinió personal com a alumne, de l'experiència d'utilitzar
aquest tipus de software, però a més, una visió objectiva del mateix, la qual constarà dels
punts forts i febles del programari, i com pot influir la utilització d'aquest tipus de software a
l'aprenentatge dels estudiants.

1.3.

Planificació temporal

Un cop definides les tasques a realitzar en aquest projecte, la planificació temporal elegida,
de manera aproximada, serà la següent:
Tasca

1.4.

Temps (setmanes)

Utilització i familiarització amb el software

2 setmanes

Introducció gradual del software dintre del pla d'estudis

2 setmanes

Realització de manuals i guions de pràctiques.

7 setmanes

Conclusions i confecció de la memòria

3 setmanes

Pla d'estudis.

El pla d'estudis elegit per el projecte és el pla d'estudis del 1995. La raó per elegir aquest pla
d'estudis és la coneixença del mateix primordialment. Els meus estudis es basen en aquest
pla, per tant he vist adient realitzar les pràctiques d'acord a aquest mateix, encara que
aquestes pràctiques podrien servir per un nou pla d'estudis, afegint les que fossin necessàries
per completar-lo.
S'han elegit convenientment aquelles assignatures que, degut al seu contingut, permeten
simular diversos aspectes o circuits a un programa de simulació de circuits o sistemes
elèctrics com és PORTUNUS.
A continuació es troba una taula esquematitzant les assignatures elegides en un color més
fosc, a més de la totalitat de les altres assignatures del pla d'estudis de 1995.
S'han obviat però, les assignatures del primer quadrimestre, per ser assignatures genèriques i
de preparació del terreny per les assignatures posteriors, exceptuant-ne les assignatures
elegides per realitzar alguna pràctica.
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Assignatura

Quadrimestre

Fonaments d'enginyeria elèctrica.

1

Electrònica I

2

Teoria de circuits I

2

Teoria de mecanismes i estructures

2

Electrònica II

3

Estadística aplicada

3

Línies i xarxes elèctriques I

3

Màquines elèctriques I

3

Teoria de circuits II

3

Teoria de sistemes

3

Aparellatge elèctric

4

Centrals elèctriques

4

Electrònica de potència

4

Línies i xarxes elèctriques II

4

Màquines elèctriques II

4

Centrals elèctriques II

5

Controladors lògics (PLC's)

5

Economia de l'empresa

5

Instal·lacions elèctriques

5

Oficina tècnica

5

Regulació i control de màquines elèctriques

5

Domòtica

6

PLC's en instal·lacions industrials

6
Pla d'estudis de 1995

1.5.

Metodologia

PORTUNUS és un software de simulació per circuits elèctrics, amb afegits per poder simular
aspectes tèrmics i mecànics, així com també disposa d'eines per realitzar diagrames de blocs
i altres tasques semblants. Coneixent aquestes propietats, haurem de descartar les
assignatures en les quals no hi hagi possibilitat de simulació al programa, o bé no tinguin una
relació directa amb les simulacions elèctriques.
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1.5.1.

Assignatures seleccionades, primer bloc.

1.5.1.1.
FEEL. Fonaments d'enginyeria elèctrica.
L'assignatura Fonaments d'Enginyeria Elèctrica pretén proporcionar els principis de
l'Enginyeria Elèctrica (camp elèctric, camp magnètic, circuits elèctrics i magnètics), que són
els pilars sobre els que es fonamentaran les altres assignatures de la titulació, però al mateix
temps vol, il·lustrant aquest principis bàsics amb casos reals, oferir una àmplia visió de
l'abast i aplicacions de l'Electrotècnia.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Lleis de Kirchhoff.
• Pràctica 2: Divisors de tensió i corrent.
1.5.1.2.
TCI1. Teoria de circuits I.
En aquesta assignatura es realitzarà l'estudi dels circuits elèctrics de corrent altern, dedicant
especial atenció a l'excitació sinusoïdal degut a la seva importància i aplicació dins de l'àmbit
industrial. Es tractarà d'aprendre a analitzar circuits monofàsics i trifàsics, així com els
circuits excitats amb ones periòdiques no sinusoïdals, en règim permanent.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Formes d'ona.
• Pràctica 2: Tensió monofàsica, el circuit RCL.
• Pràctica 3: Tensió trifàsica i factor de potència.
1.5.1.3.
ELE1. Electrònica I.
L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és conèixer les característiques generals dels
elements discrets com ara, el díode d'unió, el transistor bipolar i el transistor d'efecte de
camp, a més d'exposar els conceptes bàsics i fonamentals dels sistemes digitals. També es
desenvoluparà extensament tot un seguit d'aplicacions bàsiques per aquests dispositius amb
l'objectiu de donar les bases per assignatures posteriors.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Components semiconductors.
• Pràctica 2: Convertidors AC-DC: Rectificadors.
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1.5.1.4.
ELE2. Electrònica II.
En aquesta assignatura es pretén aprofundir en les aplicacions pràctiques dels components
electrònics més utilitzats en l'Enginyeria Elèctrica, introduint a l'alumne en les
problemàtiques i solucions d'aquests circuits.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Amplificadors operacionals I, aplicacions típiques.
• Pràctica 2: Amplificadors operacionals II, aplicacions típiques.

1.5.1.5.
MAQ1. Màquines elèctriques I.
Aquesta assignatura té com primer objectiu proporcionar els fonaments bàsics i els principals
aspectes tecnològics dels transformadors. El segon objectiu és estudiar la conversió
electromecànica de l'energia, fonaments sobre el qual es sustentaran els principis bàsics i
tecnològics de les màquines elèctriques rotatives que s'introduiran en assignatures posteriors.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Modelat i simulació d'un transformador.

1.5.1.6.
TESI. Teoria de sistemes.
Proporcionar les bases de la teoria de control fent una especial referència als sistemes
electromecànics.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Diagrames de blocs, sistemes de llaç obert i de llaç tancat.

1.5.2.

Assignatures seleccionades, segon bloc.

1.5.2.1.
MAQ2. Màquines elèctriques II.
Es realitza l'estudi de les màquines elèctriques rotatives de corrent altern i de corrent continu
en règim permanent. S'analitzarà el seu principi de funcionament i les seves característiques
funcionals amb l'ajuda del circuit equivalent.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Modelat i simulació d'un motor de corrent continu.
• Pràctica 2: Simulació i obtenció de gràfiques de diversos tipus de motors.
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1.5.2.2.
ELEP. Electrònica de potència.
En aquesta assignatura tractarem l'estudi dels interruptors de potència d'estat sòlid i les
estructures convertidores, convertidors estàtics, a que dona lloc la seva combinació i que ens
permetran modificar la naturalesa de l'energia elèctrica.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Convertidor BUCK, convertidor BOOST i convertidor BUCK-BOOST.
• Pràctica 2: Principi de funcionament d'un inversor.
• Pràctica 3: Control PWM (Pulse Width Modulation)
1.5.2.3.
RCME. Regulació i control de màquines.
El principal objectiu d'aquesta assignatura es introduir a la regulació i control de les
màquines elèctriques amb una perspectiva moderna, fonamentada en l'electrònica de
potència i els sistemes de control, que proporcioni una solida base teòrica i, alhora, possibiliti
la selecció dels equips de regulació i control més adients per a cada aplicació.
Pràctiques seleccionades per aquesta assignatura:
• Pràctica 1: Regulació de velocitat d'un motor d'inducció per control PWM.

1.6.

Metodologia docent

Després de cada pràctica, l'alumne haurà après o vist d'una manera més pràctica diversos
aspectes estudiats a les classes teòriques o al laboratori. A continuació s'enumeraran les
pràctiques confeccionades i dels seus objectius docents.
1.6.1.

FEEL.

1.6.1.1.
Divisor de tensió i de corrent:
L'alumne podrà veure dos configuracions bàsiques amb els elements passius, el
divisor de tensió i el divisor de corrent. Realitzarà els càlculs adients i comprovarà els
seus resultats amb els resultats obtinguts a través de la simulació. Es pretén, en conjunt
amb la pràctica següent, que l'alumne es mogui amb facilitat dintre de la interfície del
programa i assimili les lleis bàsiques dels circuits elèctrics.
Conceptes teòrics aplicats:
Llei d'ohm:

V =R· I
Primera llei de Kirchhoff o llei dels nusos:

∑ I NUS =0
Segona llei de Kirchhoff o llei de les malles:

∑ V MALLA=0
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1.6.1.2.
Lleis de Kirchhoff:
En aquesta pràctica es realitzaran les simulacions d'un circuit de corrent continu,
compost per fonts de tensió, fonts de corrent i elements passius. Es pretén que
l'alumne adopti pràctica a l'hora de realitzar circuits a PORTUNUS, es familiaritzi
amb diversos dels components bàsics, posi en pràctica les lleis bàsiques dels circuits
elèctrics estudiades a classe i realitzi simulacions de corrent continu.
Conceptes teòrics aplicats:
Llei d'ohm:

V =R· I
Primera llei de Kirchhoff o llei dels nusos:

∑ I NUS =0
Segona llei de Kirchhoff o llei de les malles:

∑ V MALLA =0
Resistència equivalent sèrie:

R= R1R2
Resistència equivalent paral·lel:

R=

1.6.2.

1
1
1

R1 R 2

TCI1.

1.6.2.1.
Formes d'ona:
L'alumnat visualitzara diferents formes d'ona. Aprendrà a obtenir diverses mesures
segons la forma d'ona, com el seu valor eficaç, el valor mig, l'amplitud i d'altres. A
més, un altre objectiu de la pràctica es que l'alumnat sàpiga com introduir aquestes
formes d'ona a PORTUNUS, i realitzar aquestes mesures.
Conceptes teòrics aplicats:
Magnituds i valors significatius de les funcions.
Valor instantani: v(t).
Valor pic a pic: Valor màxim – valor mínim.
Valor mig:
n

∑ v i

V MIG = i =1
Valor de pic o cresta: Valor màxim.
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n

Valor eficaç o valor RMS:

A=



T

1
⋅∫ a t2 dt
T 0

1.6.2.2.
Tensió monofàsica, el circuit RCL:
L'alumnat aprendrà a realitzar simulacions AC a PORTUNUS. A més, es
complementarà la teoria apresa a classe, visualitzant diversos circuits amb components
RCL. Haurà de calcular decalatges i reactàncies.
Conceptes teòrics aplicats:
Reactàncies:

X L =· L=2 ·· f · L
1
1
X C=
=
·C 2 · · f · C
Decalatges entre tensió i corrent.

1.6.2.3.

Circuit trifàsic i factor de potència:

L'objectiu docent d'aquesta pràctica, és que l'alumne mesuri la potencia activa,
reactiva i aparent d'un circuit trifàsic. Es dissenyarà un component per mesurar la
potència reactiva en règim transitori, a més de practicar el mètode dels dos
wattímetres. El nou component dissenyat ens servirà per pràctiques posteriors, per que
serà capaç de mesurar factors de potència i potències activa i reactiva en simulacions
amb motors o altres components que no suporten la simulació AC. S'utilitzaran
anàlisis amb variació de paràmetres i variables.
Conceptes teòrics aplicats:
Factor de potència, mesura de potències per connexió Aron de dos wattímetres:

P=W 1±W 2
W 1=U RT · I R · cos U RT , I R 
W 2=U ST · I S · cos U ST , I S 
Q=  3·W 1−W 2 
2
2
2
S =P Q
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Mesura de potències activa i reactiva en règim transitori:

t
1
· ∫ V · t · I · t dt
T
t−T
t
1
Q= · ∫ V · t · I · t−/2dt
T
t−T
P=

1.6.3.

ELE1.

1.6.3.1.
Components semiconductors:
L'alumne utilitzarà PORTUNUS per extraure les gràfiques més característiques de
diversos components semiconductors com ara el díode d'unió, el transistor d'unió
bipolar i el transistor d'efecte de camp.
Conceptes teòrics aplicats:
·Díodes.

·Díodes Zener.

12

·Transistors d'unió bipolar (BJT).

·Transistors d'efecte de camp (MOSFET).

1.6.3.2.
Convertidors AC-DC. Rectificadors:
A aquesta pràctica, l'alumne podrà veure una configuració típica amb díodes, el
rectificador, i dintre d'aquest grup de configuracions, veurà el rectificador de mitja
ona, d'ona completa i amb pont de Graetz. A més, s'introduiran els controls de
PORTUNUS, i simularà els circuits amb filtre per condensador i sense, podent variar
la capacitat del filtre entre simulació i simulació.
·Rectificador de mitja ona.

{

V R = Vi≥0.7 : Vi−0.7
Vi0.7 : 0

}
13

·Rectificador d'ona complerta.

VR

{

Vi≥1.4
: Vi /2−0.7
= 1.4Vi−1.4 :
0
Vi≤−1.4
: −Vi/ 2−0.7

}

·Rectificador d'ona complerta amb pont de Graetz.

{

V R = ∣Vi∣≥1.4 : ∣Vi∣−1.4
∣Vi∣1.4 :
0

}

·Filtres per condensador, tensió d'arrissat.
1.6.4.

ELE2.

1.6.4.1.
Amplificadors operacionals I, aplicacions típiques:
A aquesta pràctica es veuran les configuracions dels amplificadors operacionals per tal
de que es comportin com comparadors de tensió, seguidors de tensió, amplificadors
inversors i amplificadors no inversors. Es dissenyaran els circuits a PORTUNUS,
havent calculat prèviament les fórmules que regiran els circuits simulats.
·Configuració com a comparador de tensió:

V CC si V −V
Vo=
−V CC si V −V
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·Configuració com seguidor de tensió:

Vo=Vi
·Configuració com a amplificador inversor:

V O =−

RF
·V
R IN I

·Configuració com a amplificador no inversor:

V O =1

R2
· V IN
R1

1.6.4.2.
Amplificadors operacionals II, aplicacions típiques:
A aquesta pràctica es continuarà amb les aplicacions típiques dels amplificadors
operacionals.
· Derivador.
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· Integrador.

· Multivibrador monoestable.

·Multivibrador astable.
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1.6.5.

TESI.

1.6.5.1.
Diagrames de blocs, sistemes de llaç obert i sistemes de llaç tancat.
En aquesta pràctica es veuran i utilitzaran els components per realitzar diagrames de
blocs que porta el software. Es realitzaran filtres amb els seus diagrames de Bode
corresponents, tant el diagrama de magnitud com el diagrama de fase.
Conceptes teòrics aplicats:
·Sistemes de llaç obert:

Filtre passa-baixos.

Diagrama de magnitud de Bode.

Diagrama de fase de Bode.

Es realitzaran els diagrames de Bode per diferents filtres, i es simularan tant per
diagrames de blocs com elèctricament, per donar a l'alumne un vincle directe entre els
diagrames de blocs dels sistemes elèctrics, amb els seus components als circuits.
·Sistemes de llaç tancat:
Es realitzarà un diagrama de blocs amb re-alimentació, on es realitzarà el sistema
matemàtic per un motor de corrent continu amb excitació independent.
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Diagrama de blocs per un motor de corrent continu.

1.6.6.

MAQ1.

1.6.6.1.
Modelat i simulació d'un transformador:
A aquesta pràctica, a partir dels assajos bàsics dels transformadors, es determinarà el
circuit equivalent, a més de dissenyar el seu circuit a PORTUNUS, utilitzant bobines
acoblades, tenint en compte les pèrdues del mateix.
Conceptes teòrics aplicats:
Circuit equivalent del transformador, utilitzant inductàncies acoblades magnèticament.

Determinació dels paràmetres utilitzant els assajos del transformador, tant referits a
primari, com referits a secundari.
De l'assaig en buit:

RM =

V 2O
PO

QO = V O · I O 2−P 2O
X M=
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V O2
QO

De l'assaig en curt-circuit:

R EQ=

P CC
2
I CC

QCC = V CC · I CC 2−P 2CC
X EQ =

QCC
I 2CC

Factor acoblament entre bobines del transformador i determinació de la inductància
mútua:

 1=

L1
L2
; 2 =
;
2
LM
LM · a

Factor acoblament =

1
11 ·12 

2

X 1= LM  L1 ; X 2 =L M · a L 2 ;
1.6.7.

MAQ2.

1.6.7.1.
Modelat i simulació d'un motor de corrent continu:
A partir dels paràmetres d'un motor de corrent continu, es realitzarà una simulació del
mateix a PORTUNUS, obtenint diverses gràfiques de comportament, variant la seva
càrrega. A més, es demanarà a l'alumnat que demostri la igualtat de les constants del
motor utilitzant les unitats del sistema internacional.
Conceptes teòrics aplicats:
·Motor de corrent continu.

Circuit equivalent Motor CC amb excitació per imants.

Sortida del motor mecànica, amb el seu moment d'inèrcia.
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Equacions del motor de corrent continu:

dI i
Ri · I iE V esc
dt
dI e
V e =L e ·
 Re · I e
dt
E=K E ·
V · K · K · K
M = i 2 − 1 2 · 2 · n
Ri
Ri
M =K T · I i

M = J · d B · 
dt
V i =Li ·

1.6.7.2.
Extracció de gràfiques de diversos tipus de motors:
A aquesta pràctica s'obtindran diverses relacions dels diferents tipus de motors que
incorpora aquest software de simulació.

Circuits i connexions dels diferents tipus de motors a PORTUNUS.

Es realitzaran les connexions per els diferents tipus de motors que incorpora el
software de forma nativa, i es realitzarà una simulació en règim transitori per veure les
gràfiques de les arrencades dels diferents tipus de motors, obtenint les gràfiques de
parell-velocitat entre d'altres.
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Motor de corrent continu.

Motor d'inducció.

Motor síncron.

Es podrà observar a la simulació, com els motors de corrent continu arrancaran d'una
forma més suau, que els motors d'inducció, els quals podrem veure com sofriran una
petita vibració en l'arrencada. També es podrà comprovar com els motors síncrons no
podran arrencar de manera directa connectats a la xarxa, els quals haurem de portarlos a la seva velocitat de sincronisme per que puguin treballar de forma nominal.
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1.6.8.

ELEP.

1.6.8.1.
Convertidors DC-DC
S'estudiara el comportament dels diferents convertidors DC-DC més comuns. Entraran
en joc el convertidor BUCK, el convertidor BOOST i el convertidor BUCK-BOOST.
Conceptes teòrics aplicats:
·Convertidor BUCK:

Convertidor BUCK.

El convertidor BUCK o reductor és un convertidor de potència, que té com a sortida
una tensió inferior a la tensió d'entrada. Consta d'un transistor “S1” i d'un díode
semiconductor “D1”. El seu principi de funcionament es relativament senzill. En
conduir S1, s'emmagatzema energia a l'inductor, i en no conduir S1, passa a conduir
D1, llavors s'entrega la potencia emmagatzemada a L1.

Estats d'un convertidor BUCK.

·Convertidor BOOST:

Convertidor BOOST.

El convertidor BOOST o elevador de tensió és un convertidor de potència, que té com
a sortida una tensió superior a la tensió d'entrada. Consta d'un transistor “S1” i d'un
díode “D1”. El seu principi de funcionament es similar al del convertidor BUCK, però
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en aquest cas, la col·locació dels components fa que la tensió de sortida sigui superior.

Estats d'un convertidor BOOST.

·Convertidor BUCK-BOOST:

Convertidor BUCK-BOOST.

El convertidor BUCK-BOOST. Però aquest circuit té dues variacions, la forma
inversora i la forma no inversora. La forma no inversora del mateix és un convertidor
BUCK seguit d'un convertidor BOOST. La forma inversora és el circuit de la figura, i
el que s'utilitzarà a la pràctica.

Estats d'un convertidor BUCK-BOOST.
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1.6.8.2.
Principi de funcionament d'un inversor.
L'inversor és un component important en les aplicacions electròniques habituals, per
tant, a aquesta pràctica es veurà el principi del seu funcionament, el seu circuit, i
podrem simular tant la seva entrada com la seva sortida.

Circuit inversor.

·Inversor i pont H.
Es realitzarà una configuració de quatre transistors IGBT en pont H. A aquesta
pràctica encara no entrarem massa a fons als diferents tipus de control per els
transistors.

1.6.8.3.
Control PWM (Pulse Width Modulation):
El control PWM és un tipus de control molt utilitzat en el control de motors, i d'altres
aplicacions, com poden ser convertidors de potència o convertidors de senyals
analògiques a digitals.

·Controls PWM:
Aquest tipus de control consta de dues senyals d'entrada, que donaran lloc a una
senyal de sortida.

Senyals d'entrada d'un control PWM.
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Com podem veure a la figura anterior, una senyal d'entrada típicament amb forma de
dent de serra, i una senyal portadora, donaran lloc a una nova senyal que podrem
agafar com a referència per controlar altres transistors. Gràcies al tipus de sortida que
produeixen, aquest tipus de controls serveixen, per exemple, que un inversor entregui
una corrent del tipus sinusoïdal si treballa conjuntament amb un inductor o un
condensador, mentre que la tensió entregada és una forma d'ona quadrada.

Sortida d'un control PWM.

1.6.9.

RCME.

1.6.9.1.
Regulació de velocitat d'un motor d'inducció per control PWM.
A aquesta pràctica es posara en practica conceptes anteriors vists a altres assignatures,
utilitzats conjuntament per regular la velocitat d'un motor d'inducció trifàsic.
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1.7.

Implementació del software

Disseny de circuits i simulació.
Components elèctrics.
Altres components: magnètics, tèrmics, mecànics.
Diagrames de blocs.
Màquina d'estats.
Ús de formules com a resultats.
Ús de variables.
Ús de controls d'usuari.
Experiments amb variació de paràmetres.
Disseny de nous components.
Explicacions detallades
Implementació del software al llarg de les pràctiques.

Com es pot veure a la gràfica anterior, s'ha realitzat una implementació variada al llarg de les
pràctiques, procurant utilitzar les propietats més característiques que ofereix PORTUNUS.
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RCME

TESI

ELEP

MAQ2

MAQ1

ELE2

ELE1

TCI1

FEEL

Al llarg de les diverses pràctiques realitzades, s'aniran introduint les diverses característiques
que ofereix aquest software de simulació de manera progressiva.

Capítol 2.
2.1.
2.1.1.

Programa

Anàlisi en profunditat
Visió global

PORTUNUS es un software de simulació de sistemes mecatrònics. Té una interfície
intuïtiva, amb la possibilitat de simular aplicacions en múltiples dominis a la vegada
(elèctriques, mecàniques, tèrmiques, magnètiques...). A diferència d'altres programaris
similars, PORTUNUS inclou a la mateixa pantalla el modelat, la simulació i l'anàlisi, això fa
que es trigui molt menys temps en obtenir resultats.
El software inclou múltiples llibreries de components llestos per ser utilitzats, però deixa
oberta la possibilitat de importar o crear nous components, basats en llistes de nodes tipus
SPICE, utilitzant sub-circuits o bé utilitzant el llenguatge VHDL-AMS.
PORTUNUS ens dóna la possibilitat d'utilitzar més d'una pàgina de circuits, que bé ens pot
servir per poder separar parts d'un circuit, o separant els resultats de l'anàlisi. A més, els
resultats poden ser inclosos sobre el circuit, oferint amplies possibilitats educatives, per què
podrem veure el circuit, el seu funcionament i els resultats de l'anàlisi en conjunt.
2.1.2.

Multi-disciplina

Gràcies a la simulació multi-disciplinar, PORTUNUS ens porta la possibilitat de dissenyar
aplicacions complexes, com per exemple un vehicle híbrid. Es podrà dissenyar des de les
bateries, el sistema de control, el sistema de potència, el motor de combustió i la part
mecànica del mateix. Però això es només un exemple. A continuació veurem exemples de
circuits per cada disciplina que PORTUNUS pot simular. Encara que moltes d'aquestes
disciplines es poden combinar entre elles, com per exemple, resistències afectades per
temperatura, o transistors amb dissipació de calor, motors amb sortides mecàniques, bobines
afectades magnèticament per altres elements, etc.
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2.1.2.1.

Sistemes elèctrics

Des de fonts de tensió o resistències a complets sistemes de control o circuits, PORTUNUS
inclou una gran varietat de components per poder realitzar aquest tipus de circuits, fàcilment
configurables. En aquest àmbit, PORTUNUS està a la altura dels actuals programes de
simulacions elèctriques.

Circuit elèctric.

2.1.2.2.

Sistemes mecànics

Motors, volants d'inèrcia, molles... La biblioteca original de components inclou diversos
components físics que permetrà realitzar simulacions mecàniques, com agafar la sortida d'un
motor elèctric i acoblar-la a un sistema mecànic per veure el seu comportament.

Circuit electromecànic.

2.1.2.3.

Sistemes tèrmics

Si a més dels sistemes elèctrics i mecànics, afegim una completa llibreria de components
tèrmics, podem dotar al nostre circuit un altre punt de realisme. Amb aquesta llibreria i la
llibreria de components de electrònica de potència, tenim un ampli ventall de possibilitats de
disseny molt realistes, però sense abandonar la facilitat i comoditat de realitzar tot sobre la
mateixa finestra, amb el control fàcil i intuïtiu característic de PORTUNUS.

Circuit tèrmic
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2.1.2.4.

Sistemes magnètics

A més de tots els anteriors, les últimes versions de PORTUNUS inclouen components de
l'àmbit magnètic. Si encara no teníem una gran varietat de possibilitats, amb aquests nous
components gairebé podem dir que es poden simular i analitzar un ampli ventall
d'aplicacions d'enginyeria.

Circuit electromagnètic.

2.1.2.5.

Diagrames de bloc

PORTUNUS també té la capacitat per reproduir diagrames de blocs, i podem combinar
aquest diagrama directament amb qualsevol dels altres sistemes. És a dir, podrem agafar
directament la tensió o corrent de qualsevol component del circuit, i agafar la sortida del
diagrama de blocs i aplicar-la a qualsevol altre component del circuit elèctric anterior. La
integració de diagrames de blocs al mateix lloc que els altres sistemes aporta un altre punt
positiu a l'aplicació, ja que permet realitzar simulacions de sistemes complexos utilitzant per
exemple les funcions de transferència del mateix en el domini de Laplace directament.

Diagrama de blocs.
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2.1.2.6.

Màquina d'estats.

A més de comptar amb variables, formules i diagrames de blocs, PORTUNUS incorpora una
màquina d'estats. És a dir, podem desenvolupar un conjunt d'estats, on podrem designar
variables o modificar propietats dels altres sistemes, i establir una sèrie de transicions o
regles que s'hauran de acomplir per poder passar d'un estat a un altre.
Amb aquest afegit, es podran simular per exemple sistemes domòtics, tenint per exemple un
estat de finestra oberta, una transició que seria el final de carrera inferior, un altre estat de
finestra tancada, i una ultima transició que seria el final de carrera superior. Aplicant aquest
disseny a un motor i configurant les variables i propietats adients, podrem simular sistemes
complexos amb l'ajut d'aquesta màquina d'estats.

Màquina d'estats.

2.1.3.

Importació, exportació.

PORTUNUS és un software que permet importar dades d'altres programaris, com ara
MotorCAD (disseny de motors, anàlisi tèrmic), SPEED (disseny de motors, anàlisi
magnètic) o InCa3D (disseny i anàlisi de connexions elèctriques), realitzades per la mateixa
empresa. Gràcies a la importació d'aquestes dades, un equip de professionals que tingui tota
la suite completa de programaris disposarà d'eines avançades de disseny pluridisciplinaris.
A més, PORTUNUS també permet la co-simulació amb altres programaris del mateix equip,
com ara FLUX (anàlisi tèrmic i magnètic, utilitzant mètodes de càlcul per elements finits) o
bé SIMULINK, un programari del mateix àmbit que PORTUNUS.
A més, permet la exportació de dades en format EXCEL o bé en un arxiu pla sense format,
que permetrà, desenvolupant altres programaris, utilitzar les dades com es necessiti. Si bé
aquest últim detall no té molta utilitat per l'usuari mig de l'aplicació, permetrà a equips de
treball que disposin d'informàtics per realitzar quelcom cosa amb les dades exportades.
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2.1.4.

Possibilitats d'expansió.

A més de tots els components que el software inclou de manera nativa, es poden dissenyar
nous components utilitzant llistes de nodes de SPICE, o bé utilitzant el llenguatge VHDLAMS, un llenguatge destinat per enginyeries, aprovat per l'IEEE. Aquest últim es un potent
llenguatge que permetrà a enginyers amb coneixements de programació dissenyar
components complexos per augmentar encara més les possibilitats de PORTUNUS.
2.1.4.1.

Llistes de nodes de SPICE.

A classe s'ha utilitzat el programa de simulacions PSPICE per realitzar diversos circuits
bàsics als laboratoris. Aquests coneixements ens poden ser d'utilitat a l'hora de dissenyar
circuits per PORTUNUS, per què podrem importar directament sub-circuits complets des de
SPICE, o crear components complets utilitzant aquesta tecnologia.
A mode de demostració del llenguatge utilitzat, podem veure la següent llista de nodes:

Codi SPICE per l'amplificador operacional 741
(referència: Macromodeling with Spice, by J.A. Connelly/P. Choi)
.subckt opamp741 inpos inneg out
rin inpos inneg 2meg
rout 6 out 75
e 4 0 inpos inneg 100k
rbw 4 5 0.5meg
cbw 5 0 31.85nf
eout 6 0 5 0 inpos
.ends opamp741

Podrem comprovar que utilitzarem directament el llenguatge SPICE, i a partir d'aquest subcircuit, PORTUNUS ens construirà un bloc amb 3 pins, “inpos”, “inneg” i “out”. Aquestos
serien en aquest cas, entrada no inversora, entrada inversora i sortida, per l'amplificador
operacional 741.
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2.1.4.2.

Llenguatge VHDL-AMS

Aquest llenguatge es un llenguatge destinat per enginyeries. A mode de demostració del
mateix, demostrarem com es realitza un component bàsic, amb dues entrades i dues sortides,
el qual realitzarà les operacions lògiques AND i OR.

Operacions lògiques amb VHDL-AMS.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity OPERACIOLOGICA is
port (
IN1 : in std_logic;
IN2 : in std_logic;
OUT1: out std_logic;
OUT2: out std_logic);
end OPERACIOLOGICA;
architecture PORTALOGICA of OPERACIOLOGICA is
begin
OUT1 <= IN1 and IN2;
OUT2 <= IN1 or IN2;
end PORTALOGICA;
En aquest cas, situarem la sortida 1 (OUT1) com la operació AND, i la sortida 2 (OUT2)
com la operació OR de les seves dues entrades.
2.1.4.3.

Llenguatge C++

A més dels anteriors, PORTUNUS compta amb unes llibreries i unes capçaleres preparades
per el llenguatge de programació C++, llenguatge de gran utilització al mon de la
programació.
Aquestes llibreries i capçaleres permetran crear una nova DLL (Llibreria de vincle dinàmic),
que constituirà el nostre model.
Per més informació sobre aquest tema, es podran consultar els exemples inclosos a la carpeta
de la instal·lació del programa, on es podran trobar diversos exemples utilitzant aquest
llenguatge.
Serà necessari utilitzar un compilador per poder realitzar aquest tipus de components.
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2.2.

La interfície

La interfície del programa és una interfície intuïtiva i pràctica, que consta de la vista
principal del circuit, així com els menús i les barres d'eines a la part superior, els components
a utilitzar a la part esquerra, i finestra de missatges a sota.

La interfície de PORTUNUS al complet.

A continuació, realitzarem un anàlisi en detall de la interfície al complet.
2.2.1.

Barres d'eines.

Començant-ne per les barres d'eines, aquí podrem trobar accessos directes icònics a les
funcions que trobem al menú de l'aplicació.

Barra d'eines Arxiu, Edició i Finestres.

En aquesta primera barra d'eines, tenim descompost el menú arxiu (nou, obrir, desar,
imprimir...), el menú edició (copiar, pegar, buscar...), marcar components per evitar que
afectin a les simulacions, fer i des-fer, i manipulació de les finestres.

Barra d'eines per components.
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A aquesta segona barra, podem trobar la manipulació de components dintre del nostre circuit,
des de rotar o capgirar, fins a portar davant o enrere, o alineacions.

Barra d'eines de dibuix.

Una tercera barra, permet realitzar formes bàsiques a sobre del nostre circuit, o bé inserir
text, i selecció de la grandària de la graella, entre d'altres.

Barra d'eines de visualització.

Aquesta barra permet realitzar zoom al nostre circuit, a més de controlar les opcions de
visibilitat al nostre circuit. Gràcies a aquesta barra podrem ocultar o mostrar els textos a
sobre del circuit, visualitzar informació directament sobre el nostre circuit, obrir o tancar els
panells de resultats i missatges entre d'altres. És a dir, controla la forma en que les dades i el
circuit apareixeran a la pantalla.

Barra d'eines per dissenyar.

Sobre aquesta barra trobarem les eines més utilitzades a l'hora de dissenyar un circuit.
Trobarem les eines de cablejat, selecció, el terra virtual entre d'altres. Podrem realitzar subcircuits des d'aquí, així com establir les variables per la simulació, o inserir panells de
resultats a sobre del circuit mateix.

Barra d'eines de mòduls.

Aquí trobarem eines que permetran afegir interactivitat a la nostra simulació, escalar-la
temporalment, o realitzar diverses simulacions amb variació de paràmetres. Afegeixen un
plus de utilitat, mantenint la seva senzillesa.

Barra d'eines de simulació.

A aquesta última barra d'eines, trobarem les possibles simulacions a realitzar, a més de poder
detenir-la o fer una pausa. També podrem configurar els resultats i les simulacions, exportar
dades o importar des de MotorCAD.
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2.2.2.

Models i llibreries.

A l'esquerra de l'aplicació, trobarem el panell de models i llibreries, si aquest es troba visible.
Si no es trobés visibles podríem mostrar-lo utilitzant la icona de models des de la barra
d'eines de visualització.
El panell de models i llibreries, el dividirem en 4 sectors diferenciats.
• Vista prèvia del component seleccionat.
• Llibreries o bases de dades de components.
• Components de la llibreria seleccionada.
• Camp de text per cercar components.
A la part superior del panell trobarem la
vista prèvia dels components, seguit de
les bases de dades de components, a
més de les icones per crear, eliminar o
moure les bases de dades de
components o llibreries.
Un cop seleccionada la llibreria de
components que vulguem utilitzar, al
panell inferior ens apareixeran els
components disponibles en aquesta
llibreria.
A aquest panell, apareixeran els
component disponibles de la llibreria
seleccionada, subdividit en carpetes.
Podrem
arrossegar
directament
qualsevol component des de aquest
panell, o bé des de la vista prèvia, fins
al nostre circuit.
Per últim, tenim un camp de text per
poder cercar qualsevol component
dintre de la base de dades seleccionada.
Els components es filtraran al panell
superior.
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2.2.3.

Resultats.

Panell de resultats.

A la part superior de la interfície, sota de les barres d'eines, apareixerà el panell de resultats.
S'ha de dir que només apareixerà aquest panell si s'ha elegit alguna dada per mostrar a la
sortida, i s'ha fet un anàlisi anteriorment. Podrem obtenir el resultat en taula o bé en formes
de gràfica.

2.2.4.

Informació.

Panell d'informació.

Al panell d'informació, situat a la part inferior de la interfície de PORTUNUS, trobarem els
missatges adients sobre la simulació actual, tant si es simula sense cap problema, o pel
contrari, hi han errors de connexions o qualsevol altre tipus de notificació.
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2.3.

Mètodes de resolució

Per trobar els resultats, PORTUNUS utilitza un set d'equacions, que es resolen a la vegada.
Primer, troba un “vector solució”, el qual conté totes les variables d'estat que caracteritzen el
sistema d'equacions diferencials. Els membres típics del vector solució són els voltatges dels
nodes i variables de càrrega, com per exemples la càrrega d'un condensador, o el flux d'una
inductància.
El nombre d'equacions del sistema és igual al tamany del vector solució, i totes les equacions
han de igualar-se a zero. El solucionador intern haurà de trobar la solució que satisfagui
aquesta condició. Com que el sistema d'equacions pot ser no lineal, s'utilitzarà un sistema de
recerca numèrica, com és en aquest cas el mètode de Newton-Raphson.
Per declarar una solució com correcta, s'assegurarà de que les solucions trobades satisfan dos
criteris:
• El resultat de cada equació del sistema ha de ser molt pròxim a zero. La variació acceptada es
defineix als paràmetres de simulació com RSTOL (Tolerància pel costat dret).
• Els valors del vector solució no hauran de canviar significativament durant una iteració de
l'algoritme de Newton-Raphson. Aquesta variació també es defineix com un paràmetre de
simulació, RELTOL (Tolerància del vector solució).
A més, per calcular els valors integrals, es poden utilitzar dos fórmules distintes. La fórmula
d'Euler, és més ràpida a l'hora de trobar els resultats, però també porta a modificar el sistema,
i no es recomana utilitzar-la amb sistemes oscil·latoris i màquines elèctriques. En canvi, el
mètode trapezoïdal (TRAPEZ), trigarà una mica més en trobar la solució, però portarà a
solucions més precises.
A més, el solucionador analògic té influencia sobre el tamany de l'increment de pas entre una
iteració i una altra. El paràmetre de simulació LDE (Discretització local de l'error) s'utilitza
per comparar les derivades del vector solució, amb les derivades del vector solució de la
iteració anterior, i si aquesta diferència és més gran que LDE, l'increment de pas es redueix.
Un valor més petit de LDE porta a una precisió major a l'hora de trobar els resultats, però
també a incrementar el temps que triga en realitzar la simulació.
Però, si el valor absolut d'algun membre del vector solució és molt petit, qualsevol petita
variació derivarà en uns canvis significatius en els termes derivats. Per evitar ralentitzar el
simulador en aquests casos, l'avaluació de LDE és ignorada quan un membre del vector
solució es més petit que el paràmetre de simulació LDETOL.
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Així, tenim els següents paràmetres que configuraran la nostra simulació, i els seus valors
per defecte:

RELTOL

1.0e-3

ABSTOL

1.0e-3

RSTOL

1.0e-3

LDE

1.0 (%)

LDETOL

1.0e-6

ITMAX
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Solver

TRAPEZ.
Paràmetres de les simulacions.

2.4.

Llibreries per defecte.

PORTUNUS compta amb components de diverses disciplines per defecte. Gràcies a aquests
components es poden simular un gran nombre de circuits i sistemes. A continuació una
enumeració dels components més utilitzats a les pràctiques realitzades, així com altres
components significatius del programa.
2.4.1.

Components elèctrics:
Font de tensió.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Permet configurar la tensió en DC, AC i TRANS amb valors diferents.
Sortides: V, I.
Font de corrent.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Permet configurar la corrent en DC, AC i TRANS amb valors diferents.
Sortides: V, I.
Font de tensió trifàsica.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Disposa de neutre per realitzar connexions en triangle o en estrella.
Permet configurar la tensió, el decalatge de la primera fase, així com un
offset de tensió i la freqüència de la font.
Sortides: Cap.
Font de corrent trifàsica.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Disposa de neutre per realitzar connexions en triangle o en estrella.
Permet configurar l'amplitud del corrent, el decalatge de la primera fase,
així com un offset de corrent i la freqüència de la font.
Sortides: Cap.
Fonts d'alimentació.
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Resistència.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: R (Resistència en ohms).
Sortides: V, I.
Inductància.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: L (Inductància en Henrys), I0 (Corrent inicial).
Sortides: V, I.
Inductància mútua.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: L1, L2 (Nombres de les inductàncies a acoblar), K (factor
d'acoblament).
Sortides: M (Inductància mútua, en Henrys).
Inductància acoblada externament.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
És la extensió d'una inductància lineal, la qual permet parametritzar el seu
acoblament i el flux que la travessa.
Condensador.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: C (Capacitat en Farads), V0 (Voltatge inicial).
Sortides: V, I.
Làmpada.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Utilitza un circuit equivalent per simular una làmpada, amb el seu
filament interior. És un model dinàmic, per tant, es veurà animat a les
simulacions en règim transitori.
Components passius.

Díode.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: CHR (Component de característiques a aplicar).
Sortides: V, I.
És un model animat, omplint-se de vermell en cas de conduir, o
apareixent una fletxa blava en cas de estar bloquejat.
Díode Zener.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
El model intern del díode Zener consta de dos díodes en
antiparal·lel.
Tiristor.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: CHR (Característiques), CTRL (Senyal de control), IH
(Corrent de manteniment), RB (Resistència de bloqueig).
Sortides: V, I.
Transistor.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: CHR (Característiques), CTRL (Senyal de control), RB
(Resistència de bloqueig).
Sortides: V, I.

Amplificador operacional.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: AD (Guany diferencial), RIN (Resistència d'entrada),
VMIN (Tensió mínima de sortida), VMAX (Tensió màxima de
sortida), TAU (Constant de temps).
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Pont de díodes monofàsic. (Pont de Graetz).
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: VF (Tensió per passar a conducció), RB (Resistència
directa), RR (Resistència de bloqueig).
Pont de díodes trifàsic.
Igual que el component monofàsic, però amb tres bornes de
connexió a la part AC.

Inversor de tensió.
Aquest model està constituït internament per díodes i transistors.
Paràmetres: S1,S2, S3 (Senyal de control de la part “superior” de
l'inversor). S4, S5, S6 (Senyal de control del la part “inferior” de
l'inversor). VF (Tensió per passar a conducció), RB (Resistència
directa), RR (Resistència de bloqueig).
Components semi-conductors.

Interruptor ideal.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: CTRL (Senyal de control).
Sortides: V, I.
Commutador ideal.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: CTRL (Senyal de control).
Sortides: V12,V13, I12,I13.
Relés.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Inductància i resistència del bobinat de control. Corrent
necessària per connectar la càrrega, corrent mínima de manteniment.
Existeixen 4 tipus de relés a PORTUNUS, aquestos son: simple o doble,
normalment obert o normalment tancat. El díode en antiparal·lel és
opcional (paràmetre FWD).
Sortides: Corrent a la bobina, Corrent a la càrrega, i estat de connexió
(STATE).
Interruptors i relés.

Transformador monofàsic.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Relació de transformació, resistències i inductàncies.
Sortides: Els paràmetres del transformador.

Transformador trifàsic.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Relació de transformació, resistències i inductàncies.
Sortides: Els paràmetres del transformador, així com les corrents que el
travessen.
Motor CC amb imants permanents.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Resistència estatòrica, inductància estatòrica, constant del
motor, i moment d'inèrcia.
Sortides: Velocitat i parells.
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Motor CC amb bobinat d'excitació.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Resistències i inductàncies, relació corrent/flux i moment
d'inèrcia.
Sortides: Velocitat i parells.
Motor d'inducció.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Resistències i inductàncies, parells de pols i moment
d'inèrcia.
Sortides: Velocitat i parells.
Màquina síncrona.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Resistències, inductàncies per eixos, parells de pols i moment
d'inèrcia.
Sortides: Velocitat i parells.
Màquina síncrona amb imants permanents.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Resistències i inductàncies per eixos, parells de pols, relació
flux i moment d'inèrcia.
Sortides: Velocitat i parells.
Motor pas a pas bifàsic.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Elèctrics ( resistències, inductàncies, constant del motor ),
mecànics (friccions i moment d'inèrcia), geomètrics (parells de pols, dents
del rotor), i parells d'aturada.
Sortides: Posició.
Màquines elèctriques.

Voltímetre
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Sortides: V i dV.

Amperímetre.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Sortides: I i dI.
Multímetre (Versions monofàsica i trifàsica).
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Sortides: V, I, S.
Analitzador de senyals.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Senyal a analitzar.
Sortides: Valor mig, valors eficaços, màxims i mínims entre d'altres.
FFT.
Simulacions: TRANS.
Paràmetres: Senyal a analitzar i freqüències.
Sortides: Amplitud i fase per banda (50 bandes).
Components de mesura.

A més de tots aquests components bàsics, existeixen dues llibreries més, “SPICE” i
“POWER ELECTRONICS”, les quals contenen diferents tipus de transistors i altres semiconductors, com el BJT, MOSFET, JFET, MESFET i díodes, a més de convertidors AC-AC,
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AC-DC, DC-AC i DC-DC ja realitzats, així com altres components.
2.4.2.

Components mecànics:

Complementant la part elèctrica de PORTUNUS, també s'inclou una llibreria per defecte de
components mecànics. A continuació realitzarem una petita enumeració dels components
mecànics més importants o comuns del programa.

Font de posició.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Posicions.
Sortides: Parell.
Font de parell.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Parells.
Sortides: Posició i velocitat.
Font de parell controlada.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Parells i senyals de control.
Sortides: Parell.
Font de velocitat.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Velocitats.
Sortides: Posició i parell.
Cos rotatori.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Coeficients de fricció i moment d'inèrcia.
Sortides: Velocitat, posició i parells.
Transmissió ideal.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Relació de transmissió.
Sortides: Cap.
Molla.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Coeficients mecànics.
Sortides: Posicions i parell.
Pistó.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Forma geomètrica del pistó.
Sortides: cap.
Sensor de posició.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Cap.
Sortides: Posició i velocitat.
Sensor de parell.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Cap.
Sortides: Parell.
Components mecànics rotatius.
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Font de posició.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Posicions.
Sortides: Parell.
Font de força.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Forces.
Sortides: Posició i velocitat.
Font de força controlada.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Forces i senyals de control.
Sortides: Posició i velocitat.
Font de velocitat.
Simulacions: OP i TRANS.
Paràmetres: Velocitats.
Sortides: Posició i força.
Massa.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Massa i coeficients de fricció.
Sortides: Velocitat, posició i forçes.
Transmissió ideal.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Relació de transmissió.
Sortides: Cap.
Molla.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Coeficients mecànics.
Sortides: Posicions i força.
Sensor de posició.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Cap.
Sortides: Posició i velocitat.
Sensor de força.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Cap.
Sortides: Forces.
Components mecànics de translació.

2.4.3.

Altres components

A més dels components comuns de PORTUNUS, també hi han components necessaris que
complementaran les llibreries i afegiran característiques i comportaments complexos als
components comuns.

Funcions de temps.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Existeixen diferents tipus de funcions temporals: Funció sinusoïdal, dent
de serra, ona quadrada, ona triangular, graons i funcions complexes.
Aquest component serà necessari per dotar a altres components de
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variació dels seus paràmetres respecte al temps. Per exemple, amb una
funció sinusoïdal i una font de tensió, tindrem una font de tensió de
corrent altern.

Característiques del comportament.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Aquest component ens servirà per definir un comportament “no-lineal” a
un altre component. Per exemple, amb una característica que bloquegi la
tensió inversa, i deixi passar la tensió directa, podrem aconseguir un
díode.
Estat.
PORTUNUS a més, compta amb una “màquina d'estats”, és a dir, podrem
construir un sistema d'estats i transicions, que modifiquin altres
paràmetres a la simulació. Amb això podrem simular situacions i sistemes
complexos a PORTUNUS.
Transició.
Aquest component es situarà entre dos estats, i servirà de “porta” entre
ells. Quan es compleixi la condició establerta, deixarà avançar l'estat a un
estat posterior.
Blocs.
PORTUNUS també accepta els diagrames de blocs, i per tal funció,
existeix una llibreria de fàbrica que incorpora blocs sumatoris,
proporcionals, derivatius, integradors, diverses operacions, mostreig i
inverses de Laplace.
Components genèrics.

A més de tots els components anteriors, existeixen altres components semblants o amb
variacions, però no s'han inclòs tots al llistat degut al nombre d'elements. Però, per tal de
realitzar una visió global de les possibilitats del programa, afegirem a les llistes unes petites
enumeracions de les possibilitats tèrmiques i magnètiques del programa. Amb tots aquestos
components ens podem fer una idea de les possibilitats i versatilitat de l'aplicació.

Transferència de calor.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Resistivitat tèrmica del material. Es pot especificar
directament, o bé introduir la forma geomètrica del conductor i el
material.
Sortides: Potència calorífica transferida, caigudes de temperatura.
Transferència de calor per radiació.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Coeficient de radiació.
Sortides: Potència calorífica transferida, caigudes de temperatura.
Transferència de calor per convecció.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Forma geomètrica, materials, dimensions.
Sortides: Potència calorífica transferida, caigudes de temperatura.
Font de calor.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Calor.
Sortides: Calor.
Resistència elèctrica depenent del calor.
Simulacions: OP, DC i TRANS.
Paràmetres: Coeficients tèrmics i resistències.
Sortides: V, I i calor dissipat.
Components tèrmics.
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Existeixen altres components tèrmics, com ara capacitats tèrmiques, cilindres, caigudes de
calor, termòmetres, wattímetres... PORTUNUS permet incloure les simulacions tèrmiques al
nostre sistema.

Bobina.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Nombre d'espires, resistència. Aquest model és un vincul
directe entre els sistemes elèctrics i els sistemes magnètics.
Sortides: Inductància, V, I, flux i força magnetomotriu.
Reluctància.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Reluctància.
Sortides: Flux i força magnetomotriu.
Segment.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Forma geomètrica, reluctància.
Sortides: Flux i força magnetomotriu.
Imant permanent.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Característiques de l'imant.
Sortides: Flux, densitat de camp i força magnetomotriu.
Font de flux.
Simulacions: OP, DC, AC i TRANS.
Paràmetres: Flux.
Sortides: Flux.
Components magnètics.

Aquestos són els components magnètics més característics o bàsics, però la llibreria
magnètica no acaba aquí. Sensors, multímetres magnètics i materials amb cicle d'histèresis
són altres dels components que s'ens disposaran de forma nativa amb l'aplicació.
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Capítol 3.
3.1.

Les pràctiques

Guions de pràctiques

Per cada assignatura, les pràctiques elegides consten d'uns objectius docents principals, que
es basen directament en els objectius de cada assignatura, assignats pel professor docent que
les imparteix, i a més, es combinen amb uns objectius secundaris, els quals son objectius
progressius a cada pràctica, on s'introduiran els diferents conceptes i propietats del software.
Cada pràctica conté tot el material necessari per realitzar-la, les explicacions necessàries, i
els detalls per simular-les.
A les primeres pràctiques, es descriu pas a pas el que l'alumnat haurà de fer al programa de
simulació, però, en pràctiques posteriors, es considerarà que l'alumne tindrà l'experiència
necessària per poder desenvolupar per si mateix els dissenys, aplicar les mesures necessàries
i obtenir els resultats demanats. Per tant, a les primeres pràctiques hi apareixeran
descripcions pas a pas, amb imatges i explicacions, mentre que a pràctiques posteriors, es
demanen gràfiques directament, sense aprofundir en la manera de com obtenir-les.
L'alumnat en tot moment disposarà d'un manual d'utilització del programari, que es troba a
l'annex d'aquest projecte. Amb l'ajut d'aquest manual no seran necessàries cap més explicació
per part del professorat o per part del guió de pràctiques.
Si més no, el professorat podrà ajudar l'alumnat en quelcom cosa que vegi necessària.
Cada pràctica tindrà a més unes qüestions prèvies, les quals s'hauran de realitzar abans
d'acudir a la sessió de laboratori, i el professorat podrà elegir realitzar aquestes preguntes o
problemes dins mateix de l'hora de laboratori, essent obligades i com a mètode de puntuació,
o bé recollir-les en acabar la sessió.
3.1.1.

Parts dels guions de pràctiques

3.1.1.1.

Portada

La portada de la pràctica constarà de les següents parts:
·Logotip de la universitat.
·Departament
·El literal “Pràctiques de Portunus”
·El número de pràctica, assignatura i títol.
·Literal “Model per el professorat” en el cas de ser una pràctica resolta.
·Camps per l'alumne, la data i el grup, en el cas de ser pràctica per l'alumne.
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3.1.1.2.

Introducció

Seguit de la portada, apareixerà una introducció a la pràctica, la qual constarà dels
conceptes previs teòrics que l'alumnat haurà de llegir i repassar abans de realitzar la
pràctica.
Aquí tindran cabuda les explicacions, circuits previs i els exemples necessaris per
entendre la part teòrica i preparar l'alumne per la posterior realització de la mateixa.
3.1.1.3.

Objectius

Una breu descripció dels objectius didàctics de la pràctica, tant teòrics com
d'aprenentatge de l'aplicació.
3.1.1.4.

Enunciat de la pràctica

A continuació dels objectius, apareixerà l'enunciat complet de la pràctica, el qual es
dividirà en dos blocs.
Un primer bloc de càlculs previs, on l'alumne haurà de posar en pràctica l'après a
classe, amb ajuda de la teoria repassada a la introducció de la mateixa. Podran ser del
tipus problemes o exercicis, o be del tipus qüestionari. El professor podrà elegir
recollir aquestes preguntes abans de realitzar la simulació, o bé al final de la pràctica.
Aquest apartat de càlculs previs servirà al professor per poder puntuar l'esforç i el
treball dels alumnes abans de realitzar la pràctica de simulació.
Un segon bloc de simulació amb PORTUNUS, on l'alumne simularà amb l'ordinador
circuits o components explicats a teoria, i repassats a la pràctica. El professor podrà
elegir revisar les simulacions a classe, o bé demanar l'arxiu amb la pràctica
desenvolupada a PORTUNUS.
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Capítol 4.
4.1.

Conclusions

El projecte

Aquest projecte vol ser un resum de les possibilitats del programa, a més de realitzar una
implementació del mateix dintre d'un pla d'estudis universitaris, intentant combinar les
avantatges que ens ofereix la simulació per ordinador amb les actuals pràctiques als
laboratoris.
Convé dir que les pràctiques als laboratoris és un apartat interessant i necessari, però, si
abans de realitzar aquestes pràctiques físiques, l'alumne realitza simulacions, tant a casa com
a l'escola, obtindrà una visió global del que es realitzarà a classe.

4.2.

El programa: PORTUNUS

PORTUNUS és una aplicació intuïtiva i amb grans possibilitats, amb capacitat per dissenyar
i simular sistemes complexos, amb parts elèctriques, parts mecàniques, tèrmiques i
magnètiques entre d'altres.
Si més no, com tota aplicació, cal dedicar un temps a l'aprenentatge d'utilització del mateix,
però aquest temps es molt reduït enfront d'altres aplicacions similars. En qüestions de
velocitat de disseny de sistemes, dibuix dels circuits i configuració dels paràmetres, com a
usuari, el programa obté una valoració molt positiva. En qüestió de minuts pots tenir un
circuit mitjanament complex funcionant i realitzant simulacions.
Un punt negatiu del programa que he trobat en realitzar el projecte, és que alguns dels
components més utilitzats als nostres estudis, com poden ser les càrregues, tant
monofàsiques com trifàsiques, o els motors, no suporten tots els tipus d'anàlisis. Per aquesta
raó, per exemple, amb càrregues trifàsiques no es pot mesurar directament característiques
com ara la potència reactiva, ni el factor de potència. PORTUNUS només calcula amb parts
reals i imaginaries a les simulacions AC, però aquests tipus de components no suporten
aquest tipus d'anàlisi. Si més no, a l'hora de desenvolupar les pràctiques, s'han dissenyat
diversos components per suplir aquestes mancances. Veure per exemple la tercera pràctica de
TCI1, circuits trifàsics i factor de potència, on s'ha desenvolupat un component per mesurar
la potencia activa, reactiva i aparent en règim transitori, però, només per alimentacions
sinusoïdals.
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4.3.

Les pràctiques

Les pràctiques proposades a aquest projecte completaran les explicacions teòriques i les
pràctiques als laboratoris amb les simulacions dels principals temaris de cada assignatura
elegida.
Gràcies a la facilitat de disseny que ofereix PORTUNUS, els alumnes podran realitzar a casa
els exercicis proposats a classe utilitzant aquest software de simulació, a més, podran
aprendre més de cada component o circuit ensenyat, per que l'alumne comptarà amb total
llibertat de manipulació dels circuits, realitzar les simulacions, i comprovar els
comportaments en cada cas.
A més, l'ús d'un software de simulació abans de realitzar les pràctiques als laboratoris,
donaran a l'alumne uns coneixements experimentals previs, on l'alumne comprendrà el
comportament de cada circuit o component que posteriorment es provarà experimentalment,
evitant fallades i accidents per males connexions i d'altres accidents similars.
A més, l'alumne podrà experimentar amb complexos circuits a casa o a l'escola, ja que
PORTUNUS ofereix llicències per estudiants que demostrin la seva matriculació en estudis
universitaris.

4.4.
4.4.1.

Altres materials
Manual interactiu

S'ha realitzat un manual interactiu, amb animacions, en format HTML (Llenguatge de marcat
d'hipertext). Per les animacions s'ha utilitzat el programa de lliure utilització WINK, i s'ha
utilitzat la tecnologia Javascript per afegir animacions i d'altres característiques al manual
interactiu.
Tot el contingut del manual interactiu ha sigut dissenyat amb la finalitat de facilitar una
primera aproximació de l'estudiant o del professorat al software de simulació.
Al manual interactiu es podrà veure com introduir elements al circuit, com configurar-los,
configurar una simulació i realitzar-la, a més d'altres característiques bàsiques com l'ús de
variables i de controls de l'usuari.
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