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C. DISSENY DEL CIRCUIT IMPRÈS 

En aquest annex es donen els detalls del disseny del circuit imprès (PCB) de les plaques 
inversores o convertidors CC/CA. Per fer aquesta tasca de disseny s’utilitza el paquet de 
software electrònic OrCAD, en la seva versió 9. Aquest software facilita molt la tasca de 
distribució dels components electrònics i la seva posterior connexió a traves de pistes de 
coure. 

En primer lloc s’explicarà breument el funcionament del paquet OrCAD i les seves 
funcionalitats. Després es detallarà els passos seguits per aconseguir el disseny de l’inversor 
1 o primera versió de la placa inversora. Finalment s’explica el redisseny de l’inversor 1 tot 
trobant la segona versió de la placa inversora o inversor 2. 

C.1. El paquet informàtic OrCAD 

Aquest paquet inclou diversos programes d’ajut al disseny electrònic en general. Bàsicament 
es composa de tres programes principals: 

• Capture. Programa de CAD electrònic per la crear esquemes electrònics. Inclou 
llibreries de components per posar al disseny, facilita les connexions i la visió global 
del circuit. 

• Pspice. Programa simulador de circuits electrònics. Pot generar gràfics de 
simulacions molt diverses (transitoris, anàlisis de freqüència, anàlisis Montecarlo,...) 
sobre circuits electrònics per preveure el seu comportament. 

• Layout. Aquest programa dona les eines necessàries per crear el disseny del circuit 
imprès i simplifica la seva posterior fabricació. 

Per fer una placa electrònica amb unes determinades especificacions finals, com els 
inversors que s’estudien, es començar per generar l’esquema electrònic amb el Capture. 
Després es simula aquest disseny d’esquema amb el Pspice per veure les funcionalitats i 
decidir possibles modificacions. Una vegada corroborada el bon funcionament del circuit, es 
dissenya la placa de circuit imprès, amb el Layout, on s’implementarà aquest circuit. Tots 
aquests programes tenen interconnexions que faciliten molt les tasques. 

En aquest annex es centra en l’explicació de la darrera part: el disseny del PCB amb l’ajut del 
programa Layout. Per fer aquesta feina amb total comoditat, el programa permet la creació 
de llibreries o paquets de petjades de components (footprints). Es a dir, cada component té 
una forma i els seus pins connectors tenen un gruix específic i es distribueixen d’una manera 
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característica. A tot això se li diu petjada (footprint) d’un component electrònic a l’hora de 
crear el PCB.  

S’ha generat l’arxiu de petjades (llibreria de footprints) dels components que s’utilitzaran per 
assegurar el correcte muntatge d’aquests una vegada generada la placa de circuit imprès. A 
aquest arxiu, que es diu “PFC DASER.LLB” i es troba al suport informàtic de la memòria 
(carpeta “Inversor”). Es pot accedir amb el programa Layout per veure les creacions de 
petjades dels components emprats en la realització de la placa inversora. 

 

Aquestes petjades, amb els contorns dels components de mida real, es disposen 
aleatòriament al nou arxiu de disseny del PCB, una vegada carregats els components que 
formaran part del circuit. S’han de distribuir aquestes petjades tenint en compte les 
connexions entre components i intentant trobar la mida més petita de la placa. Una vegada 
col·locades les petjades es fan les pistes de connexions que pertoquin. Aquestes pistes es 
poden realitzar de forma automàtica amb una opció que té el programa Layout (Autoroute 
Board) però s’ha optat fer-les “a mà”, pista a pista, per la limitada “intel·ligència artificial” 
d’aquesta funció i la complexitat de la placa (Figura C.2). 

Figura C.1    Petjada crada del transistor IRF540 més el didipador 



PFC DASER: comanda electrònica   Pàg. 7 

 

 

 

El software Layout també genera, una vegada finalitzat el disseny del PCB, uns arxius 
digitals amb la informació dels contorns de les diverses capes de la placa, en el cas d’aquest 
projecte dos capes (cara superior o top layer i cara inferior o bottom layer), així com els forats 
i els diàmetres que han d’anar materialitzats a la placa. Aquesta informació s’introdueix a una 
màquina amb posicionament numèric que desbasta les zones de coure on no hi ha de ser 
aquest, a més de fer els forats de diàmetre que toqui, als llocs que facilita la informació dels 
fitxers digitals.   

S’ha de comentar que la placa de circuit imprès s’ha fabricat, amb la informació dels arxius 
generats pel programa Layout, al Laboratori Comú d’Enginyeria Mecànica de l’ETSEIB. 
Aquest taller disposa de la maquina de posicionament numèric per materialitzar el disseny 
del PCB.  

També cal comentar que s’han metal·litzat els forats de la placa, es a dir, els forats tenen un 
recobriment intern de coure que connecta la cara superior o cara de components amb la cara 
inferior o cara de soldadura. 

Figura C.2    Detall del "routing" o traçat de pistes realitzats al disseny PCB inversor 1 
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C.2. Disseny PCB de l’inversor 1 

El primer disseny del PCB es va realitzar mirant de compactar l’espai el més possible i fent 
curtes les pistes de potència. També es va mirar de fer una placa quadrada per fer forats en 
les dues plaques que formaran els dos inversors i subjectar-les a través de separadors de 
llautó, formant un cub amb els components mirant cap endins. 

Les pistes de connexió del pont on s’especifica que poden arribar a passar fins a 20 A s’han 
realitzat amb plans de coure fets a mà. La forma d’aquests plans es repeteix tan a la cara de 
components com a la cara de soldadura per tenir el doble de secció i així poder conduir els 
ampers màxims sense cremar les pistes. 

S’han dissenyat també dos plans de massa a la cara de soldadura, un connectat al terra de 
les senyals (ground de la placa d’Altera) i un altre pla de coure connectat a la massa del pont 
inversor. Aquest últim pla és el més ampli i conecta totes les masses o negatius 
d’alimentació dels circuits integrats amb la massa de les dues fonts d’alimentació. Aquests 
plans s’utilitzen per reduir les interferències i fluctuacions de tensió. 

Els resultats de la distribució de components i el traçat de pistes es pot observar a la Figura 
C.3. En aquesta figura s’observen els dissenys de la cara de components (top layer), de la 
cara de soldadura (bottom layer) i de la distribució de components a ensamblar (assembly 
top). 
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C.3. Disseny PCB de l’inversor 2 

Es redissenya el PCB de l’inversor 1 per trobar el nou disseny amb els nous components 
(circuits snubber, díodes de protecció en l’entrada de tensió de 12 V i condensadors 
electrolítics a l’entrada de la tensió del bus de contínua). En aquest nou disseny de la placa 
inversora s’intenta escurçar al màxim les pistes que connecten les senyals d’obertura i 
tancament a les portes dels transistors per evitar les fluctuacions de tensió. També es 
compacten més els components per donar espai als nous elements. 

Es milloren les connexions entre els pins de massa i els propis plans de massa. En el primer 
disseny aquestes connexions eren totals, el pla de massa cobria tot el pin que es 
connectava. Això provocava dificultats en la soldadura d’aquests pins ja que l’escalfor 

Figura C.3    Disseny PCB de l'inversor 1 
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aportada per fondre l’estany en aquest pin es dispersava molt ràpidament, refredant l’estany i 
no permetent que s’escoli adequadament. En el disseny de l’inversor 2 es generen uns radis 
per connectar els plans de massa als pins i així evitar, en gran mesura, la conducció de la 
calor d’aportació quan es solda.    

Els resultats del redisseny es pot observar a la Figura C.4 amb les creacions realitzades de 
la cara superior, la cara inferior i la distribució de components. 

 

 

 

Figura C.4    Disseny PCB de l'inversor 2 


