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A. CONVERTIDORS CC/CA I SISTEMES DE 
MODULACIÓ 

A.1. Tipus de convertidors CC/CA 

Els convertidors CC/CA, també anomenats onduladors o inversors, fan la conversió de 
voltatge o corrent continu a voltatge o corrent altern. 

N’hi ha de dos tipus tenint en compte el bus de contínua que s’ha de convertir (Figura A.1): 

• VSI (Voltage Source Inverter): Inversors amb font d’alimentació de tensió constant. 

• CSI (Current Source Inverter): Inversors amb font d’alimentació de corrent constant. 

 

Els inversors CSI s’utilitzen en aplicacions limitades, com en l’alimentació de motors de 
corrent alterna de molt alta potència. El tipus VSI és el que s’adapta a l’aplicació del motor 
que es vol assajar, ja que les bateries són fonts de tensió gairebé constant. 

A.2. Topologies d’inversors 

A part del tipus d’alimentació dels inversors, aquests poden tenir diverses topologies. Les 
més emprades són: 

• Inversor mig pont : format per una branca d’interruptors controlables i l’altre branca de 
condensadors tal i com es mostra a la Figura A.2. 

• Inversor pont complet : format per dos branques d’interruptors controlables tal i com 
es mostra a la Figura A.3.  

Figura A.1    Variants d'inversors segons el tipus d'alimentació 
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La topologia de mig pont és més senzilla i barata, alhora que requereix menys recursos per 
al seu control. En la seva contra es pot dir que, amb el mateix tipus d’interruptor i tensió 
d’entrada, només és capaç de donar la meitat de potència a la sortida. 

   

En el convertidor CC/CA que es farà servir en aquest projecte interessa més donar la 
màxima potencia de sortida encara que s’hagi d’utilitzar més components (dos interruptors 
més amb els seus díodes en antiparal·lel corresponents). El control també serà més complex 
ja que s’han de governar quatre senyals d’obertura/tancament dels interruptors en lloc de les 
dues de l’inversor amb topologia mig pont, però també es podrà aconseguir més nivells de 
tensió de sortida com es veurà seguidament. 

 

En la topologia de pont complet, que és la que s’estudiarà a partir d’ara, i en la topologia de 
mig pont s’ha de tenir molt en compte la possibilitat de curtcircuit si es tanquen els 
interruptors d’una mateixa branca alhora. Això és molt perillós ja que es faria passar una 

Figura A.2    Inversor amb topologia de mig pont 

Figura A.3    Inversor amb topologia de pont complet 
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intensitat molt elevada per la branca de l’inversor que segurament cremaria un o els dos 
interruptors (segons les característiques que tinguin). Aquesta limitació s’ha de vigilar en el 
sistema de govern de les senyals d’obertura i tancament dels interruptors. 

A.3. Sistemes de commutació 

Segons si s’utilitza o no el valor de tensió zero a la sortida del convertidor, els sistemes de  
commutació dels interruptors es poden classificar, bàsicament, en dos tipus: 

• Commutació bipolar: els interruptors s’obren i es tanquen dos a dos. Els interruptors 
creuats funcionen amb la mateixa senyal de govern donant tensions de sortida (entre 
els punts A i B) de dos valors: Vd ó –Vd . 

• Commutació unipolar: els interruptors s’obren i es tanquen independentment per 
aconseguir tres nivells de tensió a la sortida de valors Vd, 0 ó –Vd. 

La commutació bipolar és més senzilla ja que només requereix de dues senyals de control. 
En canvi, aquest tipus de commutació genera més harmònics indesitjables a la sortida del 
convertidor i l’ona de tensió entre A i B s’acosta menys a l’ona sinusoïdal que es busca. Per 
tot això, i encara que es necessitarà quatre senyals de control, l’opció elegida és una 
commutació unipolar d’on s’obtindrà una ona amb menys harmònics i més semblant a la 
sinusoide que es vol. 

A.4. Sistemes de modulació 

De sistemes de modulació de les senyals d’obertura/tancament dels interruptors en topologia 
de pont complet n’hi ha bàsicament tres tipus: 

• Modulació d’ona quadrada. 

• Modulació per cancel·lació de voltatge. 

• Modulació PWM (Pulse Width Modulation - Modulació d’Amplada de Polsos). 

En el primer tipus de modulació, com es pot veure a la Figura A.4, la sortida és una ona de 
tensió  quadrada. Aquest sistema és molt senzill ja que els interruptors commuten 
sincrònicament a una freqüència bastant petita i no es tindran problemes per commutació a 
alta freqüència com les inductàncies paràsites, pèrdues elevades en les commutacions, ... 
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La modulació per cancel·lació de voltatge és molt semblant a la modulació d’ona quadrada 
però en aquest sistema d’obtenir la sinusoide s’aprofita la solapació de les obertures i 
tancaments dels interruptors per obtenir una ona de sortida amb menys harmònics que l’ona 
quadrada de l’anterior sistema de modulació, o sigui, l’ona s’assembla més a la sinusoide 
que es vol obtenir, com es pot observar a la Figura A.5.  

L’últim sistema de modulació és el més emprat a la pràctica però alhora el més complicat. 
Aquest sistema tracta d’aprofitar la variació d’amplada en el temps de la tensió de sortida per 
generar una ona de polsos d’amplada variable que s’apropin més a la sinusoide buscada, es 
veu amb més claredat a la Figura A.6 i a la Figura A.7. 

La modulació PWM, a més d’obtenir uns millors resultats pel que fa a la qualitat de l’ona de 
sortida, permet també un control de freqüència i amplada de la sinusoide de sortida. Per tots 
aquestes raons, i encara que tindrem inconvenients afegits com més complexitat en el 
sistema de govern de les senyals de tancament i obertura dels interruptors entre d’altres, 
s’ha optat per aquest sistema de modulació en aquest treball. 

En la modulació per amplada de polsos, es defineix el factor de forma com:   

El factor de forma dóna una aproximació de la qualitat d’ona de sortida en la modulació 
PWM. Quan més gran sigui aquest factor de forma més qualitat (menys quantitat 
d’harmònics) tindrà l’ona sinusoïdal de sortida de l’inversor. 

Figura A.4    Modulació per ona quadrada. Extret de[2] 
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Un exemple visual el tenim en la comparació de l’espectre de freqüències entre la modulació 
d’ona quadrada (Figura A.4) i la modulació PWM unipolar (Figura A.7).  

 

 

Figura A.5    Modulació per cancel·lació de voltatge. Extret de[2] 

Figura A.6    Modulació PWM bipolar. Extret de [2] 
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Això vol dir que, com en les especificacions ja bé marcat la el rang de freqüències que es 
desitja a la sortida (amb un màxim de 2 kHz), s’haurà d’augmentar tant com es pugui la 
freqüència de commutació dels interruptors per tal de millorar la qualitat de la sortida. 

 

Per altra banda, quan més gran sigui la freqüència de commutació dels interruptors més 
grans seran les pèrdues per commutació i més cars seran aquests. També tindrem més 
inductàncies paràsites no desitjables amb un ritme elevat de funcionament dels interruptors 
que s’intentaran resoldre en el projecte dintre de les possibilitats. 

Figura A.7    Modulació PWM unipolar. Extret de[2] 


