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Annex A. Antecedents: Energia solar fotovoltaica 

El sol representa un paper destacat en la nostra vida, és una font d’energia gratuïta, il·limitada, 
autòctona i respectuosa amb el medi ambient. Els sistemes fotovoltaics transformen l’energia 
lluminosa del sol en energia elèctrica mitjançant materials com el silici, convenientment 
tractat. L’energia solar fotovoltaica representa una font de generació generalment homogènia i 
és molt interessant des del punt de vista econòmic i ecològic [5]. 

Convertidor Grup 
electrogen 
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CA/CC 
Carregador 

Convertidor Convertidor 

 

Fig.  A.1. Estructura bàsica d’un sistema fotovoltaic autònom. 

 

L’aprofitament d’energia solar a través de plaques fotovoltaiques es pot descriure amb el 
diagrama de blocs de la figura A.1. [6]. Tal com es veu a l’esquema, un sistema fotovoltaic 
autònom consta, principalment, dels següents components: 

1. Els generadors o pannells fotovoltaics són els elements captadors d’energia, que recullen la 
radiació solar i la transformen en energia elèctrica. Es tracta d’un conjunt de mòduls 
fotovoltaics connectats en sèrie i/o en paral·lel, que han de proporcionar l’energia necessària 
per al consum. 

2. L’acumulador s’encarrega d’emmagatzemar part de l’energia produïda pels pannells (la que 
no es consumeix immediatament) per a disposar d’ella en períodes de baixa o nul·la irradiació 
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solar. L’acumulació es realitza en forma d’energia elèctrica mitjançant l’ús de bateries, 
habitualment de plom-àcid. 

3. Els equips de consum o càrregues són els equips que es connecten al sistema i que 
consumeixen l’energia. Es pot tractar d’elements d’il·luminació, electrodomèstics, bombes 
d’aigua, etc. 

4. Una font d’energia auxiliar que assegura el subministrament d’energia quan no hi ha prou 
irradiació i les bateries no poden proporcionar l’energia suficient. Aquesta font és 
habitualment un grup electrogen. 

5. Els convertidors de potència s’encarreguen de passar l’energia d’un element a l’altre i crear 
una xarxa elèctrica local amb les característiques desitjades (sinusoïdal de 230 V i 50 Hz). Els 
convertidors en una estructura complerta són el rastrejador, l’ondulador i el carregador. El 
rastrejador és un convertidor CC/CC unidireccional que permet regular la càrrega de les 
bateries i procura que els pannells solars treballin al punt de màxima potència (MPPT). 
L’ondulador és un convertidor CC/CA que permet regular l’energia que arriba a la carca de 
distribució local i que li dóna les característiques assimilables a una xarxa de distribució 
pública. Finalment, el carregador és un convertidor CA/CC amb la funció de carregar les 
bateries des d’un grup electrogen. 

Quan al funcionament del sistema, es poden considerar diferents modes: 

1. Pannell solar com a font d’energia principal: En aquest cas els pannells solars donen energia 
al rastrejador, el rastrejador s’ocupa de regular el bus de corrent continu intermedi tot 
carregant les bateries i enviant l’energia cap a l’ondulador, i l’ondulador la modula per a 
formar la xarxa local de distribució. En aquest mode el grup electrogen està parat i 
desconnectat i el rectificador no funciona. 

2. Bateries com a font principal d’energia: Quan la radiació solar és insuficient, per exemple 
quan és fosc, el rastrejador no funciona i l’energia que s’ha emmagatzemat a les bateries ha de 
mantenir el subministrament a través de l’ondulador. 

3. Grup electrogen auxiliar com a font d’energia: Quan les bateries es descarreguen 
excessivament cal recarregar-les des d’un element extern a la pròpia instal·lació solar a partir 
d’un grup electrogen auxiliar a través del carregador que actua com a rectificador. 

A partir d’aquest introducció als generadors fotovoltaics autònoms es pot veure el benefici que 
comportaria que l’ondulador fos bidireccional, en aquest cas es podria aconseguir que 
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l’energia anés de la bateria a la xarxa o de la xarxa a la bateria, on hi pot haver el grup 
electrogen connectat. En aquesta nova configuració es passaria de tres convertidors de 
potència a dos: el convertidor CC/CC entre els pannells i la bateria i un convertidor CC/CA 
bidireccional entre la bateria i la xarxa local que inclouria el grup electrogen. A la figura A.2 
es mostren els components de la instal·lació en cas que l’ondulador sigui bidireccional. 

Grup 
electrogen 
auxiliar 

Convertidor Convertidor 

 

Fig.  A.2. Estructura d’un sistema fotovoltaic autònom amb ondulador bidireccional. 
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Annex B. Antecedents: Convertidors de potència 

Aquest annex presenta una introducció als dispositius utilitzats en electrònica de potència. En 
primer lloc es presenten els convertidors de corrent continu a corrent altern, en segon lloc els 
dispositius que els constitueixen i finalment es descriuen els tipus de control utilitzats. 

B.1. Convertidors CC/CA 

Una de les aplicacions principals de l’Electrònica de Potència és gestionar l’energia i 
modificar les característiques en què pot ser donada. Sovint és necessari fer una transformació 
entre el tipus d’energia que es rep (de la xarxa, de bateries, etc.) i la que es necessita per fer 
funcionar un aparell determinat (contínua o alterna, amb diferents valors). Per a aquesta 
transformació s’utilitzen els convertidors, que adapten l’energia elèctrica a la forma requerida. 
És desitjable que aquests convertidors tinguin un rendiment màxim per tal de no perdre 
energia en la transformació. En la majoria d’aplicacions també es busca garantir una certa 
estabilitat i robustesa, per la qual cosa moltes vegades es fen necessàries estratègies de control 
d’un nivell avançat. 

En les aplicacions solars fotovoltaiques, com s’ha descrit en l’apartat anterior, es necessiten 
convertidors CC/CA per a obtenir energia elèctrica amb les característiques de la xarxa 
pública de distribució. Aquest tipus de convertidors s’anomenen inversors o onduladors. La 
topologia més estesa en aquestes aplicacions és la de l’inversor en font de tensió (VSI) 
monofàsic en ponts complet. La seva estructura es presenta a la figura B.1 Aquesta estructura 
es pot entendre mitjançant el model equivalent amb commutadors de la figura B.2, on es veu 
que el punt A i el B es poden connectar a “p” o a “n” segons l’estat dels interruptors.  

p

b
pn

 
Cdc

 

n 

- 

+

v 

S 1 S 3 

S  2 
S  4  

a

A B 

 

Fig.  B.1. Esquema d’un ondulador en pont complet. 
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L’ondulador consta d’un condensador a l’entrada de corrent contínua (anomenat bus de 
contínua) amb una tensió que s’ha de mantenir constant. El pont està format per dues 
branques, l’A i la B, cada una d’elles constituïda per dos intrruptors i dos díodes connectats en 
antiparal·lel. La funció d’aquests díodes és permetre que la circulació de corrent a través de la 
branca sigui bidireccional. Segons l’estat d’aquests interruptors es pot aconseguir que la tensió 
de sortida sigui nul·la si les dues branques estan connectades al mateix punt (les dues 
connectades a “p” o a “n”). Per aconseguir que la sortida sigui positiva +Vpn cal que la branca 
A estigui connectada a “p” i la branca B a “n” i a la inversa perquè la tensió sigui negativa (-
Vpn). 

n   

S   ap
 

S   an
 S bp

 

S  bn
 

a

+   

pn 
  

-   

b

p   

C dc 
  v   

A B

 

Fig.  B.2. Model en commutadors d’un ondulador en pont complet. 

 

El nombre d’estats que pot presentar un convertidor es defineix com el nombre de possibles 
combinacions entre les posicions dels seus commutadors. Per a determinar el nombre d’estats 
que poden tenir lloc, cal establir les restriccions que han de complir les seves funcions de 
commutació Sij, definides en l’equació B.1. 

      ,     
⎩
⎨
⎧

=
contrari casen  ,0

punt  al connectada  branca la si ,1 ji
Sij

{ } { }npjbai ,  ,   , ∈∈  (Eq.  B.1) 

La primera restricció estableix que una mateixa branca no pot connectar-se a dos punts de 
tensió simultàniament, ja que es produiria un curtcircuit en la font de tensió. Per a evitar 
aquesta situació s’ha d’imposar que a cada branca condueixi només un dels interruptors. 
Aquesta condició s’expressa segons l’equació B.2. 

     ,       (Eq.  B.2) 1≤+ inip SS { }bai ,∈
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La segona restricció estableix que cap branca pot quedar sense connexió al bus de contínua, ja 
sigui al punt “p” o a l’”n”, de tal manera que el corrent sempre circuli per una de les dues 
branques i la càrrega no quedi mai en circuit obert. Per tant, la segona condició que s’ha de 
verificar és la presentada a l’equació B.3. 

1≥+ inip SS      ,      (Eq.  B.3) { bai ,∈ }

En el cas del funcionament en mode de conducció discontínua (MCD) no és necessari que les 
funcions de commutació siguin 1 quan el corrent s’anul·la, deixant la tensió indeterminada, 
amb un valor igual al de la tensió a la càrrega. Per tant, no cal aplicar aquesta última restricció 
en el cas de MCD. 

L’equació B.4 combina aquestes dues restriccions i determina la relació existent entre les 
funcions de cada branca per al funcionament habitual (en mode de conducció contínua, MCC). 

1=+ inip SS   ,  { }bai ,∈  (Eq.  B.4) 

Si es considera la branca A del convertidor, quan l’interruptor Sap condueix l’interruptor San ha 
d’estar bloquejat, de manera que el corrent circuli a través d’Sap o del seu díode. D’aquesta 
manera, el punt A queda fixat al potencial del punt “p”, és a dir va=Vp. 

Anàlogament, si San està tancat i Sap obert, la tensió del punt A quedarà fixada en “n”, és a 
dir, va=Vn. 

El potencial de la branca B queda definit de la mateixa manera en funció de la posició dels 
seus interruptors. Així es determina el valor de tensió a la sortida de l’ondulador (Vab=va-vb). 

La taula B.1 recull els quatre estats possibles que pot presentar l’ondulador en funció de l’estat 
dels seus interruptors, en el cas de MCC.  
 
Sap San Sbp Sbn Branca A Branca B vab

1 0 0 1 P n +Vpn

1 0 1 0 P p 0 
0 1 0 1 N n 0 
0 1 1 0 N p -Vpn

Taula B.1. Configuracions possibles del convertidor en MCC. 
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La taula B.2 resumeix els possibles estats quan es produeix MCD, afegint els casos en què 
alguna de les branques no està connectada ni a “p” ni a “n” i la tensió de sortida queda 
determinada per la tensió a la càrrega vo. 
 
Sap San Sbp Sbn Branca A Branca B vab

1 0 0 1 P n +Vpn

1 0 1 0 p p 0 
1 0 0 0 p - Vo

0 1 0 1 n n 0 
0 1 1 0 n p -Vpn

0 1 0 0 n - Vo

0 0 0 1 - n Vo

0 0 1 0 - p Vo

0 0 0 0 - - Vo

Taula B.2. Configuracions possibles del convertidor en MCD. 

Com que la tensió alterna de sortida només pot tenir els valors 0, +Vpn i –Vpn, la seva forma 
d’ona no té les característiques de la sinusoïdal desitjada. Per a resoldre-ho s’incorpora un 
filtre a la sortida de l’inversor. Aquest filtre permet suavitzar la forma d’ona, filtrant els 
harmònics d’alta freqüència per deixar passar només la component fonamental a la freqüència 
desitjada (en aquest cas, 50 Hz). 

Els valors del filtre estan intímament relacionats amb l’estratègia de modulació utilitzada. La 
modulació té per objectiu controlar l’obertura i el tancament dels commutadors per a obtenir 
determinades formes d’ona, tan properes a una sinusoïdal com sigui possible. 

 

B.2. Principals elements constitutius 

Els interruptors són l’element principal de l’inversor, ja que el seu nombre, actuació i 
freqüència de commutació determinen la forma d’ona de la tensió de sortida. Aquests 
interruptors han de ser completament controlables, tant en la connexió com en la desconnexió. 
En electrònica de potència, els semiconductors normalment s’usen com a interruptors. Aquests 
presenten una sèrie d’avantatges respecte als interruptors mecànics convencionals (també 
anomenats relés) que els fan molt més adequats per a aquestes aplicacions. Els interruptors 
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electrònics analògics són molt més robusts i tenen una vida útil molt més llarga que els relés, 
que pateixen fatiga i desgast. El seu consum de potència i el seu cost són generalment més 
reduïts. Presenten, a més, l’avantatge de no tenir rebots, eliminant així un dels problemes 
principals dels interruptors mecànics, i la seva mida pot ser molt inferior, característica molt 
important en sistemes de potència, en els que es requereix que el sistema sigui el màxim 
compacte possible, per augmentar la densitat de potència. La velocitat de commutació dels 
interruptors també és molt superior a la dels relés, aspecte interessant en aplicacions, com és el 
cas, d’alta freqüència. 

Però no totes les característiques dels interruptors basats en semiconductors són superiors a la 
dels interruptors mecànics. En aquests, la resistència que s’aconsegueix en l’estat de 
conducció és menyspreable, mentre que en l’estat d’obertura la podem considerar infinita. En 
canvi, en el interruptors electrònics es perd aquesta idealitat i les resistències no són ni zero en 
conducció, ni infinit en obertura, cosa que no es pot passar per alt passar per alt. Un altre 
avantatge dels interruptors mecànics és el pràcticament total aïllament entre el control de 
l’interruptor i l’acció, mentre que (com es presenta a continuació) en els transistors és una 
aïllament mínim. Finalment, la dependència dels interruptors mecànics amb la temperatura és 
molt menor que la dels interruptors electrònics, podent-se així aplicar en ambients més 
adversos en l’aspecte tèrmic. 

Entre els principals semiconductors de potència controlables destaquen els GTO, els BJT, els 
MOSFET, els IGBT i els MCT. La taula B.3 resumeix les principals característiques d’aquests 
semiconductors de potència [7]. Els semiconductors més utilitzats són els MOSFET i els 
IGBTs. En general, els MOSFET s’utilitzen en sistemes monofàsics, que són de baixa 
potència, i els IGBTs en els trifàsics, que són de potència mitjana i alta. 

 

 GTO BJT MOSFET IGBT MCT 
Màxima tensió de 
tall (V) 

3.000 1.000 1.000 2.000 2.000 

Corrent màxim (A) 2.000 600 100 500 600 
Freqüència màxima 
(kHz) 

1 10 1.000 60 20 

Senyals de 
commutació 

Corrent Corrent Tensió Tensió Tensió 

Taula B.3. Principals característiques dels semiconductors de potència. 
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L’elecció de l’interruptor depèn de les especificacions de funcionament de cada convertidor, 
com per exemple la tensió i el corrent nominal de treball i la freqüència de commutació. 
Normalment s’utilitzen interruptors controlats per tensió, ja que els drivers són més simples i 
econòmics. Els drivers són els circuits d’acondicionament dels senyals de control, encarregats 
de transformar senyals lògics en senyals per a fer commutar els interruptors.  

En l’apartat següent es presenten els transistors IGBTs, que són els interruptors utilitzats en el 
convertidor estudiat. 

B.2.1. Transistors bipolars de porta aïllada (IGBT) 

Els transistors BJTs i MOSFETs presenten característiques que, en alguns aspectes, es 
complementen entre elles. Així, els BJTs tenen pèrdues molt baixes en conducció, però els 
temps de commutació són relativament llargs, mentre que els MOSFETs poden commutar 
molt més ràpidament però, en canvi, les pèrdues en conducció són molt més elevades. L’intent 
per desenvolupar un dispositiu que combinés les millors qualitats d’aquests dos tipus de 
transistors, ha dut al transistor bipolar de porta aïllada (IGBT o ‘Insulated Gate Bipolar 
Transistor’), que està esdevenint un component molt important en les noves aplicacions. Tot 
seguit s’explicaran les característiques generals més importants d’aquest dispositiu. 

Pel què fa a la simbologia que s’utilitza per representar aquests dispositius, s’empren 
bàsicament els dos símbols següents. 

 

Fig.  B.3. Simbologia emprada per als transistors IGBT. 

A la figura B.4 s’inclou un circuit equivalent ideal del transistor IGBT. 
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Fig.  B.4. Circuit ideal equivalent d’un IGBT. 

L’estat del dispositiu es controla mitjançant la tensió entre porta i font, vGS. Així, mentre vGS és 
inferior a un valor llindar VGS(th), no existeix capa d’inversió que connecti el drenador i la font, 
de manera que l’IGBT es troba en l’estat de no conducció. En aquest cas només circula un 
petit corrent de fugues.  

Quan la tensió entre porta i font excedeix el valor llindar, es forma una capa d’inversió sota la 
porta de l’IGBT i la unió del semiconductor passa a conduir. La caiguda de tensió té el valor 
típic d’una unió pn polaritzada en directa, que depèn exponencialment del corrent, i que 
aproximament val entre 0.7 i 1V. Les formes d’ona per a la tensió i el corrent d’un IGBT en el 
seu procés d’engegada es mostren a la figura 1.20. 

Pel què fa referència al procés d’obertura de l’IGBT, les corbes es mostren a la figura 1.21. 

 

Fig.  B.5. Procés d’engegada d’un IGBT. 
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Fig.  B.6. Procés d’obertura d’un IGBT. 

La característica tensió – corrent per a un IGBT es mostra a la figura B.7. En la zona de 
polarització directa, aquestes corbes són bastant semblants al cas del transistor BJT, excepte 
pel fet que el paràmetre de control és una tensió (la tensió entre porta i font) enlloc de ser-ho 
un corrent d’entrada. 

 

Fig.  B.7. Corba característica d’un IGBT. 

La unió pn bloqueja qualsevol tensió directa quan l’IGBT està en la zona de no conducció. A 
continuació s’inclou la corba de transferència iD – vGS. 

 

Fig.  B.8. Corba de transferència d’un IGBT. 
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La corba és aproximadament lineal en la major part del rang de corrent, esdevenint no lineal 
només per a valors del corrent molt baixos on la tensió porta – font és molt propera a la 
llindar. 

Cal destacar, a més, que la màxima tensió que es pot aplicar entre els terminals corresponents 
a la porta i a la font està normalment limitada pel màxim corrent de drenador que pot circular 
per l’IGBT. 

B.2.2. Díodes 

Els díodes es combinen amb els interruptors per a formar els dispositius de potència utiltizats 
en els convertidors. En el cas dels IGBTs utilitzats, cada un d’ells té un díode connectat en 
antiparal·lel. L’objectiu d’aquests díodes és permetre que la circulació de corrent sigui 
bidireccional. En qualsevol instant, la tensió pot ser positiva i el corrent negatiu, cas en el qual 
conduiria el díode enlloc del transistor. Els díodes utilitzats són de recuperació ràpida, ja que 
és necessari que els retards que introdueixen siguin menors que els de l’interruptor. 

La figura B.9 mostra la configuració d’un interruptor IGBT amb el seu respectiu díode en 
antiparal·lel. 

 

 

Fig.  B.9. IGBT amb díode en antiparal·lel. 

B.3. Tipus de modulació habituals 

B.3.1. PWM 

Els valors instantanis que es poden aconseguir a la sortida són, com s’ha presentat en l’apartat 
B.1., tres: Vpn, 0 i –Vpn. Si mitjançant el control dels transistors es pot forçar un valor instantani 
a la sortida, també es pot forçar a la sortida un valor mig per a cada període de commutació, 
controlant el temps en què la sortida està a cada possible valor. Com s’ha explicat, després es 
necessita un filtre passa baixos per tal de filtrar les altes freqüències de commutació i deixar 
només la freqüència a la qual es vol la sortida. 
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Per poder controlar aquests temps de manera que la sortida sigui el més sinusoïdal possible, es 
necessita una modulcaió. La tècnica més emprada és la modulació per amplada de pols 
(PWM, Pulse Width Modulation). Per implementar aquesta tècnica, s’utilitza com a senyal de 
control una senyal triangular d’alta freqüència (concretament, de la freqüència de commutació 
dels traqnsistors) i una sinusoïdal a la freqüència de la sortida. 

 

PWM bipolar 

Si s’implementa aquest tipus de control sobre un convertidor de pont complet, es fan 
commutar els transistors oposats alhora i de manera que sempre alguna parella d’interruptors 
està conduint. Els senyals de commutació vénen donats per la comparació de la triangular a 
alta freqüència i la sinusoïdal a baixa freqüència. Una parella de transistors és controlada per 
comparació mentre que l’altra ho és per la seva inversa. 

 

Fig.  B.10. IGBT PWM bipolar. 

D’aquesta manera, la tensió a la sortida oscil·la entre +Vpn i –Vpn, tal com es mostra a la figura 
B.10. En aquesta figura també es pot veure el valor a la sortida i la sinusoïdal de baixa 
freqüència després de ser filtrada. 
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Per a la distorsió harmònica de la tensió de sortida, és important poder controlar la relació 
d’amplituds de les dues ones de control i la relació entre les dues freqüències. 

Aquest últim paràmetre és conegut com a mf, mentre que el primer s’anomena normalment ma. 

 (Eq.  B.5) 

Un exemple dels harmònics que apareixen en aquest tipus de modulació es pot observar a la 
figura B.11. Aquestes amplituds dels harmònics poden variar si variem aquests paràmetres. Un 
cas extrem d’aquest fet és l’anomenada sobremodulació, en què ma augmenta per sobre de 1 
(és a dir, l’amplitud de la sinusoïdal és més gran que la de la triangular) i els harmònics 
freqüències superiors esdevenen menys importants a nivell individual però més uniformement 
distribuïts. 

 

Fig.  B.11. Descomposició en harmònics d’una sortida PWM bipolar. 

La implementació d’un control d’aquestes característiques és més senzill que en el cas 
unipolar, però requereix uns dispositius més robustos i un filtre de sortida més gran. 

PWM unipolar 

En aquest tipus de control cada transistor és controlat per una senyal única, de manera que la 
sortida oscil·la entre Vpn i 0 en el semiperíode positiu i entre 0 i –Vpn en el semiperíode negatiu 
de la sinusoïdal de control. D’aquesta manera es disminueix la tensió que han de bloquejar els 
transistors així com la mida i el cost del filtre de sortida. Tot i això es manté el fet que en una 
branca del pont complet sempre condueix un transistor i mai condueixen els dos alhora, és a 
dir, que en una mateixa branca els dos transistors estan governats per senyals inverses l’una de 
l’altra. Un esquema de les senyals de control necessàries i la seva combinació es pot veure a la 
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figura B.12. Es pot observar la combinació de senyals i la tensió als dos terminals de sortida, 
així com la tensió a la sortida (diferència de tensió entre aquests dos terminals). 

 

Fig.  B.12. PWM unipolar. 

Si s’analitza la composició d’harmònics de la sortida, representada a la figura B.12 es pot 
observar que és sensiblement menor que en el cas del PWM bipolar. El control en aquest cas 
és més complex, ja que s’ha d’invertir la sinusoïdal de control sense cap desfasament respecte 
la sinusoïdal original. Requereix també una major atenció respecte als retards introduïts pels 
elements de control. 

 

Fig.  B.13. Descomposició en harmònics d’una sortida PWM unipolar. 
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B.3.2. Mode de control per corrent 

La modulació presentada en aquest apartat es basa en el control del de corrent de sortida de 
l’ondulador. Es poden distingir dos tipus de control per corrent, segons si la freqüència de 
commutació és fixa o si aquesta es fixa a partir de l’evolució del corrent (control per banda de 
tolerància). Els dos tipus de modulació es descriuen a continuació. 

Control per banda de tolerància 

Com es mostra a la figura B.14, el corrent real a la sortida de l’inversor (iA) es compara amb 
una banda de tolerància al voltant d’una referència de corrent sinusoïdal iA*. Si el corrent real 
augmenta per sobre de la banda de tolerància, San s’engega i es bloqueja Sap. El procés invers 
té lloc quan el corrent real intenta sobrepassar la banda de tolerància per sota. L’altra branca té 
segueix el procés invers.  

 

Fig.  B.14. Control del corrent per banda de tolerància. 

 

La freqüència de commutació depèn de la rapidesa amb què el corrent va del límit inferior al 
límit superior i viceversa. Aquesta evolució depèn de Vpn i de la càrrega. A més, aquesta 
freqüència no es manté constant al llarg de la forma de corrent. 
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Control amb freqüència fixa 

El control per corrent amb freqüència fixa s’il·lustra a la figura B.15. L’error entre la 
referència i el corrent real s’amplifica mitjançant un controlador. La sortida d’aquest 
amplificador (vcontrol) es compara amb una forma d’ona triangular (vtri) de freqüència fixa, la 
freqüència de commutació (fs). Un error positiu en què el corrent real és menor que la 
referència augmenta el voltatge a la sortida, tornant iA al seu valor de referència. 

La modulació utilitzada en aquest projecte es basa en una combinació d’aquestes dues 
tècniques de control per corrent presentades, com s’explica en l’apartat 4 de la memòria. 

 

Fig.  B.15. Control del corrent amb freqüència de commutació fixa. 
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Annex C. Inversor de Salicrú 

En aquest apartat es descriu l’estructura i el funcionament de les plaques de controladors i de 
proteccions del convertidor de Salicrú utilitzat en el projecte. Aquesta descripció es basa en els 
manuals de l’inversor [9] i és necessària per a comprendre el funcionament del convertidor 
complet i complementa la presentació de la part de potència feta en la memòria. 

C.1. Placa de drivers 

Els polsos dels senyals de porta de la part de potència del convertidor arriben de la placa de 
control. Aquests polsos es troben aïllats galvànicament del circuit de control mitjançant 
optoacopladors. 

Aquesta placa conté una font d’alimentació commutada amb un transformador de múltiples 
secundaris, tal com es presenta a la figura C.1. La font d’alimentació proveeix als drivers, al 
circuit de porta del tiristor i a la interfície amb el circuit de control amb referències de tensió 
separades galvànicament mitjançant el transformador. Físicament, la font d’alimentació 
parteix del bus de DC i passa, successivament, per un convertidor DC/DC amb topologia de 
reductor i per un convertidor DC/AC amb un inversor de mig pont. Aquesta configuració evita 
l’ús de reguladors de tensió, cosa que suposaria un equip més gran, i així s’optimitza el 
rendiment del sistema. A part dels drivers i dels sensors, s’inclou un circuit optoaïllat per a 
l’aportació del corrent necessari pel cebat del tiristor del bus de DC. 
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Fig.  C.1. Diagrama de blocs de l’inversor de potència Salicrú IGBT 50. 

Per a l’excitació de les portes dels transistors IGBTs és necessària l’aportació d’un corrent 
important en un temps suficientment breu. A la vegada, el seu bloqueig comporta una situació 
similar, ja que s’han de tallar corrents importants. Un altre problema rau en els nivells de 
tensió dels transistors alts, la qual cosa obliga a desplaçar les referències de tensió del control a 
les d’aquests. Per últim, un altre aspecte important és la necessitat d’aïllar galvànicament el 
control de la potència, a fi d’evitar futes de corrent fatals pel control. Els problemes plantejats 
obliguen a disposar de drivers amb dos circuits integrats optoacopladors de senyal (TLP250 
per a les entrades de senyal de porta i HP7611) per a les sortides de desaturació. 

L’esquema teòric dels drivers es presenta a l’apartat C.3. Per al control de la porta de l’IGBT 
es força la línia de pora a +15 V perquè l’IGBT condueixi i a -15 V perquè bloquegi, segons si 
l’optoacoplador TLP250 condueix o no. El senyal de desaturació assoleix un nivell lògic 1 
quan l’IGBT està conduint i la tensió entre col·lector i emissor supera els 4 V. 

 



Ondulador bidireccional monofàsic en MCD  Pàg. 23 

C.2. Placa de proteccions 

L’adaptació del senyal en forma de polsos a nivell lògic TTL a senyals de corrent a l’inversor 
de potència requereix una interfície física. A més, la protecció de l’equip de potència es 
realitza externament a través d’una lògica capaç de forçar totes les sortides a zero en el mínim 
temps possible. Això obliga a disposar d’una interfície on es tinguin en compte aquests 
factors. 

La interfície ha de satisfer els objectius següents: 

- Assignar als polsos de la placa de control un temps mort per a la commutació. 

- Transmetre aquests polsos als optoacopladors dels drivers a través d’un buffer capaç 
d’aportar entre 6 i 10 mA. 

- Alimentar els diferents elements del convertidor pontejant el connector de l’inversor a la 
interfície. 

- Governar l’instant d’engegada del tiristor del bus de DC. 

- Protegir el convertidor de potència controlant els paràmetres següents: tensió màxima del bus 
de DC, sortides de desaturació dels drivers, corrents a cadascuna de les fases. 

A partir de la connexió entre la placa de control de govern i el pont inversor de potència, la 
interfície permet accedir a les lectures els transformadors d’efecte Hall i de la lectura 
diferencial de la tensió del bus de DC sense haver d’accedir físicament a l’ondulador. 

La interfície treballa amb lògica TTL tant per senyals des del circuit de control (DSP, PLD) 
com de protecció del mateix inversor. Les alimentacions necessàries de +15 V, +5 V, 0 V i -15 
V per a la interfície s’obtenen per defecte de forma directa a partir de les mateixes fonts 
d’alimentació que ofereix el convertidor. Existeix la possibilitat d’alimentar el circuit des 
d’una font exterior, que és la opció triada en les proves experimentals d’aquest projecte. Per 
això, s’utilitza la regleta d’alimentació i es tallen literalment les connexions del cable pla que 
arriben als pins 53 a 60 del connector amb la placa de drivers. 

El temps mort necessari per a cadascun dels IGBTs s’implementa en aquesta placa i, segons la 
configuració adoptada seguint les recomanacions del fabricant, és de 5 µs. A més, com a 
mesura de protecció, s’habilita un circuit lògic per evitar el curtcircuit de les tres branques. En 
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cas que els dos senyals de commutació dels IGBTs d’una mateixa branca estiguin a nivell alt 
simultàniament, no s’activarà cap de les dues portes dels IGBTs. 

Els polsos de sortida protegits estan habilitats amb els senyals ERROR (generat per hardware 
en la placa de proteccions) i #PWME (generat per software des del microcontrolador). En 
general, es fa ús de lògica negada en el funcionament de la interfície de portecció. Per 
exemple, cal observar que un nivell baix de qualsevol de les sis entrades de control PWM es 
tradueix en un nivell alt en les portes dels seus respectius IGBTs. Això es realitza així perquè 
sovint l’algoritme de control posa totes les seves sortides a nivell alt quan es reinicia. 
D’aquesta manera, aquest fenomen no és perjudicial pel funcionament normal de la interfície. 

L’activació del senyal ERROR significa que un dels events previstos ha estat detectat a la tarja 
de protecció a través del processament dels senyals exteriors sensats. La taula següent mostra 
els events que activen aquest senyal. 

 
Event que genera ERROR Llindar Senyal 
Sobrecorrent en alguna de les tres fases i > 36A OC 
Sobretemperatura en el pont inversor T > 70 ºC OT 
Desaturació d’algun dels 7 IGBTs VCE > 4 V DSCHOP,DSi 
Sobretensió en el bus de contínua del pont inversor Vpn > 600 V OV 

Taula C.1. Events que activen el senyal d’error de la placa de proteccions. 

En condicions de funcionament correcte, sense cap tipus d’anomalia, el senyal ERROR pren 
el valor lògic ‘0’. Això serà cert si els senyals OC, OT i OV valen ‘1’ i si els senyals de 
desaturació dels 7 IGBTs valen ‘0’. Tots aquests senyals que adverteixen de l’error general del 
sistema, es mostren mitjançant un led per cada tipus d’error. En qualsevol d’aquests casos 
independents, el senyal d’ERROR passarà a l’estat ‘1’, la qual cosa deshabilita el buffer de 
sortida dels senyals de control i en conseqüència s’atura el sistema. Per restablir el subsistema 
de hardware, cal accionar el polsador present a la placa. 
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C.3. Esquemes 

C.3.1. Descripció dels pins del connector a l’ondulador 

La taula C.2 mostra els pins del connector de la placa de drivers a l’ondulador. 
Senyal Pin Pin Senyal 
Sortida +15 V 60 59 Sortida +15 V 
Sortida +5 V 58 57 Sortida +5 V 
Sortida 0 V 56 55 Sortida 0 V 
Sortida -15 V 54 53 Sortida -15 V 
Sortida desaturació 
CHOP 

52 51 Entrada +5 V 

Entrada senyal CHOP 50 49 Entrada 0 V 
Sortida desaturació WG1 48 47 Entrada +5 V 
Entrada senyal WG1 46 45 Entrada 0 V 
Sortida desaturació 
#WG1 

44 43 Entrada +5 V 

Entrada senyal #WG1 42 41 Entrada 0 V 
Sortida desaturació WG2 40 39 Entrada +5 V 
Entrada senyal WG2 38 37 Entrada 0 V 
Sortida desaturació 
#WG2 

36 35 Entrada +5 V 

Entrada senyal #WG2 34 33 Entrada 0 V 
Sortida desaturació WG3 32 31 Entrada +5 V 
Entrada senyal WG3 30 29 Entrada 0 V 
Sortida desaturació 
#WG3 

28 27 Entrada +5 V 

Entrada senyal #WG3 26 25 Entrada 0 V 
Entrada senyal THY 24 23 Entrada 0 V 
Entrada +15 V 22 21 Entrada -15 V 
Sortida corrent fase 1 20 19 Entrada 0 V 
Entrada +15 V 18 17 Entrada -15 V 
Sortida corrent fase 2 16 15 Entrada 0 V 
Sortida tensió bus DC- 14 13 Sortida tensió bus DC+ 
Entrada +5 V 12 11 Entrada 0 V 
NC 10 9 Sensor Temperatura 
NC 8 7 NC 
NC 6 5 NC 
NC 4 3 NC 
NC 2 1 NC 

Taula C.2. Pins del connector de la placa de drivers a l’ondulador. 
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Les entrades de tensió s’han de prendre directament de les sortides corresponents. Els senyals 
de desaturació són a col·lector obert i requereixen una resistència de pull-up d’1 KΩ. Un nivell 
lògic alt indica falta, mentre que un nivell lògic baix indica funcionament normal. 

 

C.3.2. Descripció dels pins del connector al control 

La taula següent descriu el connector d’interfície del control amb l’ondulador, per on es 
determinen els senyals de porta desitjats. Els senyals Mx són polsos a nivell lògic TTL 
generats des del sistema de control. La interfície afegeix els temps morts de commutació 
requerits. 

 
Senyal Pin 
W+ 1 
W- 2 
V- 3 
V+ 4 
U- 5 
U+ 6 
NC 7 
EN 8 
GND 9 

Taula C.3. Pins del connector del control a l’ondulador. 
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C.3.3. Esquemàtics de la placa de proteccions 
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Annex D. Programació del dispositiu EPM7128SLC84-6 

D.1. Descripció del disseny 

Com es descriu a la memòria, aquest dispositiu conté un autòmat que determina els estats dels 
diferents IGBTs segons la regió de treball del convertidor. Per a realitzar el disseny s’ha 
utilitzat el llenguatge VHDL i s’han descrit dos processos. El primer procés consisteix en un 
divisor de freqüència que permet obtenir, a partir del rellotge de 25,175 MHz present a la 
placa, els senyals interns P i MD, que determinen el període de commutació i el màxim temps 
de conducció dels IGBTs.  

El segon procés descriu l’autòmat presentat a l’apartat 6.4 de la memòria. S’utilitza el rellotge 
intern per sincronitzar tots els senyals i el senyal d’Enable per a habilitar i deshabilitar 
l’evolució de l’autòmat. 

D.2. Codi del programa en VHDL 
 
LIBRARY altera; 
USE altera.maxplus2.ALL; 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
 
ENTITY prova1 IS 
 PORT( 
  clkin, A, B, C, D, EN   : IN STD_LOGIC; 
  T6, T5, T4, T3, T2, T1, NOTEN  : OUT STD_LOGIC); 
 
--  Logica negativa 
-- A : Semiperiode de Iref (1 negatiu, 0 positiu) 
-- B : Semiperiode de Vo (1 negatiu, 0 positiu) 
-- C : 1: IL < Iref, 0: IL > Iref 
-- D : 1: IL negatiu , 0: IL positiu 
END prova1; 
 
 
ARCHITECTURE funcional OF prova1 IS 
 SIGNAL estat_actual : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 
 CONSTANT s0 : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "000"; 
 CONSTANT s1 : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "001"; 
 CONSTANT s2 : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "011"; 
 CONSTANT s3 : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "100"; 
 CONSTANT s4 : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "101"; 
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 SIGNAL divlimit : INTEGER RANGE 131071 downto 0; 
 SIGNAL P : STD_LOGIC; 
 SIGNAL MD : STD_LOGIC; 
 
BEGIN 
 
-- divisor de freqüència 
-- Frequencia 2kHz 
-- divisor de freqüència 
divf : PROCESS (clkin) 
 BEGIN 
  IF (clkin'event and clkin = '1') THEN  

 IF divlimit /= 2518 THEN -- 10KHz, 12589 per 2k i 1259 per 20k 
    IF divlimit < 1000 THEN   
     MD <= '0'; 
    ELSE 
     MD <= '1'; 
    END IF; 
    divlimit <= divlimit + 1;  
    P <= '0'; 
   ELSE -- 
    divlimit <= 0;  
    P <= '1';  
   END IF;  
  END IF;  
END PROCESS divf; 
 
-- Proces global de la modulacio 
proces_global: PROCESS (clkin, EN) 
 
 BEGIN 
  IF (EN='0') THEN  
   estat_actual <= s0; 
  ELSIF (clkin'event and clkin = '1') THEN  
   CASE estat_actual IS 
    WHEN s0 => 
     IF (P='0') THEN 
      estat_actual <= s0; 
     ELSE        
      IF (A='0' AND C='1') THEN 
       estat_actual <= s1; 
      ELSIF (A='1' AND C='0') THEN 
       estat_actual <= s3; 
      ELSE  
       estat_actual <= s0; 
      END IF;  
     END IF; 
    WHEN s1 => 
     IF (MD='1') THEN 
      estat_actual <= s0; 
     ELSE 
      IF (C = '0') THEN 
       IF (B='0') THEN 
        estat_actual <= s2; 
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       ELSE 
        estat_actual <= s0; 
       END IF; 
      ELSE 
       estat_actual <= s1; 
      END IF; 
     END IF; 
 
 
 
    WHEN s2 => 
     IF (P='0') THEN 
      estat_actual <= s2; 
     ELSE        
      IF (A='0' AND C='1') THEN 
       estat_actual <= s1; 
      ELSIF (A='1' AND C='0') THEN 
       estat_actual <= s3; 
      ELSE  
       estat_actual <= s0; 
      END IF;  
     END IF; 
  
 
    WHEN s3 => 
     IF (MD='1') THEN 
      estat_actual <= s0; 
     ELSE 
      IF (C = '1') THEN 
       IF (B='0') THEN 
        estat_actual <= s0; 
       ELSE 
        estat_actual <= s4; 
       END IF; 
      ELSE 
       estat_actual <= s3; 
      END IF; 
     END IF; 
 
    WHEN s4 => 
     IF (P='0') THEN 
      estat_actual <= s4; 
     ELSE        
      IF (A='0' AND C='1') THEN 
       estat_actual <= s1; 
      ELSIF (A='1' AND C='0') THEN 
       estat_actual <= s3; 
      ELSE  
       estat_actual <= s0; 
      END IF;  
     END IF; 
    WHEN OTHERS => 
     estat_actual <= s0; 
    END CASE; 
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  END IF; 
--NOTEN es EN negat 
 NOTEN <= NOT EN; 
 
--T1 i T2 sempre off 
 T1<='1';  
 T2<='1';  
 
 
--Els altres depenen de la regio 
 
 IF (estat_actual = s0) THEN 
  T3 <= '1'; --off 
  T4 <= '1'; --off 
  T5 <= '1'; --off 
  T6 <= '1'; --off 
 
 ELSIF (estat_actual = s1) THEN 
  T3 <= '1'; --off 
  T4 <= '0'; --on 
  T5 <= '0'; --on 
  T6 <= '1'; --off 
 ELSIF (estat_actual = s2) THEN 
  T3 <= '1'; --off 
  T4 <= '0'; --on 
  T5 <= '1'; --off 
  T6 <= '1'; --off 
 ELSIF (estat_actual = s3) THEN 
  T3 <= '0'; --on 
  T4 <= '1'; --off 
  T5 <= '1'; --off 
  T6 <= '0'; --on 
 ELSIF (estat_actual = s4) THEN 
  T3 <= '0'; --on 
  T4 <= '1'; --off 
  T5 <= '1'; --off 
  T6 <= '1'; --off 
 ELSE 
  T3 <= '1'; --off 
  T4 <= '1'; --off 
  T5 <= '1'; --off 
  T6 <= '1'; --off 
 
 END IF; 
 
END PROCESS proces_global; 
 
 
END funcional; 
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D.3. Configuració dels senyals d’entrada i de sortida 

La figura següent mostra la distribució dels pins d’entrada i sortida del dispositiu 
EPM7128SLC84-6.  

 

Fig.  D.1. Esquema del pins del dispositiu EPM7128SLC84-6. 

 

Aquesta configuració permet utilitzar el connector present a la placa, anomenat MAX-
EXPANSION, amb la correspondència de senyals que es mostra a la taula següent, ja que 
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s’han de preveure un bus d’entrades i un de sortides, amb les seves corresponents línies de 
terra. En gris clar es mostren les entrades a la PLD i en gris fosc, les sortides. El senyal EN 
prové d’un microinterruptor que es troba a la mateixa placa. 

 
Pin 
MAX-
EXPAN 

Senyal Pin 
PLD 

Pin 
MAX-
EXPAN 

Senyal Pin 
PLD 

1  RAW 2  GND 
3  VCC 4  GND 
5  VCC 6 Terra GND 
7  NC 8  NC 
9  NC 10  NC 
11  NC 12  Gclr/1 
13  Oe1/84 14  Oe2/2 
15 D 4 16 A 5 
17 C 6 18 B 8 
19  9 20  10 
21  11 22  12 
23  15 24  16 
25  17 26  18 
27  20 28  21 
29  22 30  24 
31  25 32  27 
33  28 34  29 
35  30 36  31 
37  33 38  34 
39  35 40  36 
41  37 42  39 
43  40 44  41 
45  44 46  45 
47  46 48  48 
49  49 50 EN’ 50 
51 T1 51 52 T2 52 
53 T4 54 54 T6 55 
55 T3 56 56 T5 57 
57  VCC 58 9 GND GND 
59  VCC 60  GND 

Taula D.1. Esquema dels pins del connector MAX EXPANSION. 

 



Ondulador bidireccional monofàsic en MCD  Pàg. 35 

D.4. Simulació 

Les figures següents mostren les simulacions realitzades amb el programa MaxPlusII per a 
verificar el funcionament de l’autòmat. En aquestes simulacions, s’utilitza freqüències de 
commutació i de vo més baixes que les reals, per tal de reduir el temps de simulació. 

Aquestes figures mostren l’evolució dels estats de l’autòmat i de les sortides en funció de les 
entrades A, B, C i EN (descrites en la memòria). En cada una d’aquestes figures es pot 
observar una regió de treball diferent. 

 

Fig.  D.2. Simulació de l’autòmat mitjançant MAXPLUSII, vista general. 
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Fig.  D.3. Simulació de l’autòmat mitjançant MAXPLUSII: engegada i regions II i -. 

 

 

Fig.  D.4. Simulació de l’autòmat mitjançant MAXPLUSII: regió -. 

 

Fig.  D.5. Simulació de l’autòmat mitjançant MAXPLUSII: regió I. 
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Fig.  D.6. Simulació de l’autòmat mitjançant MAXPLUSII: regió +. 
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D.5. Placa de connexions 

La figura D.7 mostra l’esquemàtic de la placa de connexions realitzada i les figures D.8 i D.9 
presenten les dues cares del circuit imprès.  

La taula D.2 resumeix l’escandall dels components utilitzats. 

J3

CON14AP

1 3 5 7 9 11 13

2 4 6 8 10 12 14

+ + + + + + +

+ + + + + + +

T5

EN'

D

T3

J4

CON14AP

1 3 5 7 9 11 13

2 4 6 8 10 12 14

+ + + + + + +

+ + + + + + +

T4
C

R4 330

J2

CON14AP

1
3
5
7
9

11
13

2
4
6
8
10
12
14

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

T6 T1

R3 330

R2 330

B

R1 330

T2

A

J1

CON14AP

1
3
5
7
9

11
13

2
4
6
8
10
12
14

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

 

Fig.  D.7. Esquemàtic de la placa de connexions de la PLD. 
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Fig.  D.8. Placa de circuit imprès de la placa de connexions de la PLD, cara superior. 

 

Fig.  D.9. Placa de circuit imprès de la placa de connexions de la PLD, cara inferior. 

 
Ítem Quantitat Referència  Valor 
1 4 J1,J2,J3,J4  CON14AP 
2 4 R1,R2,R3,R4 330 

Taula D.2. Escandall de components de la placa de connexions de la PLD. 
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Annex E. Arxius i interfície de control en dSPACE 

E.1. Descripció del sistema de control 

El sistema de control dissenyat serveix per a implementar un regulador PI. En l’apartat 6.5 de 
la memòria es descriu la funció de cada bloc utilitzat. A continuació es mostren els arxius de 
control en Matlab Simulink i la interfície utilitzada per a monitoritzar el funcionament del 
convertidor i controlar l’engegada, l’aturada i els paràmetres de consigna. 

E.2. Arxius de programació en Matlab-Simulink 

 

Fig.  E.1. Diagrama de blocs del control PI implementat. 

 

El bloc és activat pel senyal Enable i el procés d’activació està definit gràficament en la figura 
següent. 
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Fig.  E.2. Circuit d’activació del sistema de control. 

Els paràmetres de càlcul per a compilar el sistema en Simulink es mostren a la figura següent 

 

Fig.  E.3. Paràmetres de simulació del fitxer de control. 
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E.3. Interfície de ControlDesk 

La interfície que s’ha dissenyat amb el programa ControlDesk de Dspace, permet visualitzar 
els valors en temps real de les diferents variables del sistema i regular els valors d’alguns 
paràmetres. A continuació es mostren imatges de l’aparença de la pantalla durant una prova 
experimental. 

 

Fig.  E.4. Aparença de la pantalla de ControlDesk durant el funcionament del sistema. 
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Fig.  E.5. Aparença de la pantalla de ControlDesk abans d’activar el senyal d’habilitació. 

La figura següent permet veure en detall els gràfics mostrats a la pantalla i els botons 
implementats per poder canviar els diferents paràmetres. Concretament, es poden activar o 
desactivar els senyals EN i EN2 i variar el valor numèric de tres paràmetres: l’amplitud de la 
consigna de tensió a la sortida del convertidor i les constants del regulador PI, Kp i Ki. 

 

Fig.  E.6. Aparença de la pantalla de ControlDesk abans d’activar el senyal d’habilitació. 
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Annex F. Disseny de la placa de sensors 

S’ha dissenyat una placa de sensors per a mesurar el corrent per la bobina i la tensió de sortida. 
Aquesta placa permet obtenir quatre senyals que defineixen la regió de treball i que s’enviaran 
a la PLD per a generar els senyals de porta. Per això s’utilitzen quatre comparadors com es 
detalla a continuació. 

La placa conté un sensor de corrent i un sensor de tensió i els seus circuits corresponents, 
quatre circuits de comparació per a determinar quina és la regió de treball i proporciona quatre 
sortides digitals per a determinar aquesta regió (veure apartat 6.3 de la memòria). A més, en 
aquesta placa hi ha una sortida analògica per a llegir el valor mesurat de tensió a la càrrega i 
una entrada analògica que representa la referència de corrent de la bobina. 

F.1. Sensor de corrent 

Per a mesurar el corrent que circula per la bobina, s’utilitza un transductor d’efecte Hall LEM 
LA-25. S’utilitza la configuració que permet un rang més gran, que permet llegir pics fins a 36 
A. Aquest serà el límit de corrent que s’haurà d’imposar per al control del convertidor. 

R3
AIN+

LEM LA 25-NP1

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

M

+Vcc

-Vcc

AIN-

 

Fig.  F.1. Sensor de corrent. 

 

 

La configuració utilitzada obté una relació de transformació de 1/1000. Per tant, el valor 
màxim a la sortida serà de 36 mA. Aquest corrent es transforma en tensió mitjançant R3. Per 
tant, cal ajustar R3 perquè s’adapti als límits d’entrada dels comparadors.  
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L’entrada màxima és de 10 V, per tant, aplicant la llei d’ohm s’obté un valor per a R3. 
S’utilitza R3= 270, que permet obtenir un valor màxim de 9,72 V a l’entrada dels 
comparadors. 

La relació entre la tensió de sortida i el corrent d’entrada és: 

I
K
Rv ⋅= 3  (Eq.  F.1) 

Per tant, la relació obtinguda és 1A = 270/1000 V = 0,27 V.  

F.2. Sensor de tensió 

R2

R1

VIN+

VIN-

LEM LV 25-P1
1

2

3

4

5

+HT

-HT

-Vcc

+Vcc

M

C1

 

Fig.  F.2. Sensor de corrent. 

 

io v
R

RKv ⋅
⋅

=
1

2  (Eq.  F.2) 

La relació de transformació és K=2,5, i els valors de les resistències R1 = 22 kΩ ±5%, 
R2 = 220 Ω ±5%. 

Per tant, la relació de conversió (teòrica) és 

 vo = 0,025 vi (Eq.  F.3) 
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Tenint en compte les toleràncies de les resistències i l’error intern del sensor s’obté 

( ) ( )

ioio

ioo

vvvv

v
R

KRRRRKRKRv
RR

RRKKv

⋅=∆⇒⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅−⋅⋅

=∆

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅∆−⋅⋅∆+⋅⋅∆
=∆⇒⋅

∆+
∆+⋅∆+

=

000005625,0
22000

5,222005,0220005,205,0
2

2
1

212112

11

22

 (Eq.  F.4) 

Si tenim en compte les possible variacions de les resistències i no de K, el factor de conversió 
pot variar entre 0,0237 i 0,02763 (utilitzant els valors màxims d’error). 

 

F.3. Comparadors 

Per a la resta de senyals a comparar només es tracta de veure si són positius o negatius, però sí 
que serà important la histèresi. 

La histèresi per al comparador de Iref (comparador A) es determina mitjançant les resistències 
R11, R12 i la resistència variable POT1. 

La histèresi és 

OL
POT

TH V
R

RR
V

12

111 +−=  i OH
POT

TL V
R

RRV
12

111 +−=  (Eq.  F.5 i F.6) 

Si considerem VOL = 14 V, R11= 47 Ω, R12 = 10 kΩ i POT1 = 100 Ω, la histèresi pot variar 
entre 0,0658 V i 0,2058 V, que correspon a un marge entre 0,244 A i 0,767 A d’entrada. 

La histèresi per al comparador de la tensió Vf (comparador B) es determina mitjançant les 
resistències R21, R22 i la resistència variable POT2. 

La histèresi és 

OL
POT

TH V
R

RRV
22

221 +−=  i OH
POT

TL V
R

RRV
22

221 +−=  (Eq.  F.7 i F.8) 

Si considerem VOL = 14 V, R21= 47 Ω, R22 = 10 kΩ i POT2= 1 kΩ, la histèresi varia entre 
2,632 V i 58,632 V d’entrada. 
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F.4. Esquemàtics 

A continuació es mostren els fitxers d’esquemàtics per a definir la placa de sensors i 
comparadors. 

R1

15k
-15

C4
10 u

D1

9v 1

U6

1

2

3

4

5
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9

8
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M +V
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-V
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R2
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GND

D2
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D4
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CON2

1
2
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100 n
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J3

CON4

1
2
3
4

D3

9v 1

GND

+15

C2
100 n

+5

VIN-

J1

CON2

1
2

IL

AIN+

IL

U5
1

2

3

4

5

+HT

-HT

-Vcc

+Vcc

M

10 u

C5

R3

270

+15

VIN+

AIN-

-15

 

Fig.  F.3. Esquemàtic del circuit de sensors dissenyat. 
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Fig.  F.4. Esquemàtic del circuit del comparador per a definir el signe d’iref (comparador A). 
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Fig.  F.5. Esquemàtic del circuit del comparador per a definir el signe d’vo (comparador B). 
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Fig.  F.6. Esquemàtic del circuit del comparador per a definir si iL>iref (comparador C). 
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Fig.  F.7. Esquemàtic del circuit del comparador per a definir el signe d’iL (comparador D). 
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Fig.  F.8. Esquemàtic dels connectors utilitzats en la placa de sensors. 
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F.5. Topologia de la placa de circuit imprès 

Les dues figures següents mostren la distribució espacial de la placa de circuit imprès 
realitzada. 

 

Fig.  F.9. Topologia de la placa de sensors, cara superior. 
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Fig.  F.10. Topologia de la placa de sensors, cara inferior. 
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F.6. Escandall 

A la taula següent es mostra una llista dels diferents components utilitzats en aquesta placa. 

 
Ítem Quantitat Referència  Valor 
1 3 C1,C2,C3 100 n 
2 2 C4,C5 10 u 
3 2 C11,C21 3p 
4 8 C12,C13,C22,C23,C32,C33, 

C42,C43 
100n 

5 4 D1,D2,D3,D4 9v1 
6 2 J2,J1 CON2 
7 1 J3 CON4 
8 2 J5,J4 BNC 
9 1 J6 CON14A 
10 5 POT1,R14,R24,R34,R43 100 
11 4 POT2,R31,R32,R41 1k 
12 4 Q1,Q2,Q3,Q4 2N2222A 
13 1 R1 15k 
14 1 R2 150 
15 1 R3 270 
16 1 R11 47 
17 2 R12,R22 100k 
18 4 R13,R23,R33,R42 1k2 
19 1 R21 12 
20 2 U1,U2 LM301A 
21 2 U3,U4 LM318/SO 
22 1 U5 LEM LV 25-P 
23 1 U6 LEM LA 25-NP 

Taula F.1. Escandall dels materials utilitzats en la placa de sensors. 
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Annex G. Model experimental, fotografies 

Aquest annex conté les diferents fotografies del sistema estudiat i dels diferents equips que el 
composen. 

La primera figura mostra el convertidor complet amb les diferents plaques de sensors i de 
control implementades. A continuació, les figures G.2 i següents presenten cada component de 
més aprop. 

 

Fig.  G.1. Sistema complet, situació de tots els components. 

 

La figura següent mostra el convertidor comercial de Salicrú. Es poden distingir les tres 
plaques descrites. La placa inferior és la part de potència de l’inversor, la placa intermèdia 
conté els drivers i la placa superior té els circuits de proteccions. 
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Fig.  G.2. Inversor de Salicrú. 

El filtre dissenyat per a la sortida de l’ondulador es mostra a la figura següent. 

 

Fig.  G.3. Filtre de sortida de l’ondulador. 
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A continuació hi ha una fotografia del dispositiu DS 1102 i de la placa educacional d’Altera. 

 

Fig.  G.4. DS 1102. 

 

 

Fig.  G.5. Placa educacional d’Altera. 
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Per a la PLD s’ha fet una placa de circuit imprès per a realitzar les connexions necessàries, que 
es mostra a continuació. 

 

Fig.  G.6. Placa de connexions de la PLD. 

La placa de sensors i comparadors dissenyada es mostra a la figura següent. 

 

Fig.  G.7. Placa de sensors. 
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Per a proporcionar l’entrada de potència al convertidor es poden utilitzar les dues fonts de la 
figura següent, una font de corrent continu (a la part superior) o de corrent altern (part 
inferior). 

  

Fig.  G.8. Fonts de potència (HP i California Instruments). 

El generador de senyals utilitzat per al funcionament en llaç obert és com el que s’observa a la 
figura següent. 

 

Fig.  G.9. Generador de senyals. 
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A continuació es mostren fotografies de les diferents càrregues utilitzades, resistència, bobines 
i càrrega no lineal (pont de díodes i condensador). 

 

Fig.  G.10. Resistència. 

 

 

Fig.  G.11. Bobines. 
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Fig.  G.12. Càrrega no lineal consistent en un pont de díodes i un condensador. 

 

Per a alimentar la placa de sensors i els drivers del convertidor s’han utilitzat les fonts 
següents. 

 

Fig.  G.13. Fonts d’alimentació PROMAX. 
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Per últim es presenta una imatge de l’oscil·loscopi Tektronix utilitzat per a les mesures de les 
formes d’ona en les proves experimentals. 

 

 

Fig.  G.14. Oscil·loscopi Tektronix. 
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Annex H. Protocol d’engegada i aturada del sistema 

En aquest annex s’especifiquen els passos a seguir per a engegar i aturar correctament el 
sistema i d’una manera segura. Es distingeixen els casos en què el convertidor es fa funcionar 
com a ondulador en anell obert i en anell tancat. 

H.1. Ondulador en llaç obert 

El protocol a seguir per a fer funcionar el sistema com a ondulador en llaç obert es presenta a 
continuació, definint l’ordre en què s’ha de realitzar cada tasca per a l’engegada. 

- Connectar tots els components entre ells seguint les especificacions donades a la memòria 
(veure figura 6.1).  

- Connectar la càrrega que correspongui a la sortida del convertidor i, si cal, alimentar-la. 

- Comprovar que el senyal d’habilitació de la PLD és 0 (microinterruptor connectat al pin 1 de 
la PLD obert). 

- Engegar l’alimentació dels diferents equips, la placa de sensors, la PLD, el generador de 
senyals i per últim la placa de proteccions del convertidor. 

- Generar una ona sinusoïdal de 50 hz amb el generador de senyals de l’amplitud desitjada 
(màxim 10 V). 

- Engegar la font d’alterna (o l’equip que s’utilitzi per a generar la tensió d’entrada). 
Programar una ona sinusoïdal de 50 Hz amb amplitud 0 i habilitar la sortida (output). 
Augmentar la tensió del bus de contínua fins al valor desitjat (per exemple, 380 V). 

- Comprovar que la placa de proteccions del convertidor no dóna error (no hi ha cap LED 
encès). Si hi ha algun error, habilitar el convertidor amb el polsador de Reset i comprovar que 
aquest desapareix. 

- Activar el funcionament del convertidor mitjançant el senyal d’habilitació de la modulació 
de la PLD (pujar el microswitch). 
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Per a aturar el sistema, cal seguir els passos següents: 

- Desactivar el senyal d’habilitació de la PLD mitjançant el microinterruptor especificat. 

- Desactivar la font d’entrada de tensió al convertidor (prémer output) i apagar la font. 

- Treure l’alimentació de la placa de proteccions del convertidor i de la placa de sensors i 
apagar la resta d’equips: generador de senyals, PLD i, si s’escau, la càrrega. 
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H.2. Ondulador en llaç tancat 

Per a engegar l’ondulador en llaç tancat, cal seguir el protocol que s’especifica a continuació. 

- Connectar tots els components entre ells seguint les especificacions donades a la memòria 
(veure figura 6.2).  

- Connectar la càrrega que correspongui a la sortida del convertidor i, si cal, alimentar-la. 

- Comprovar que el senyal d’habilitació de la PLD és 0 (microinterruptor obert). 

- Engegar l’alimentació dels diferents equips, la placa de sensors, la PLD i per últim la placa 
de proteccions del convertidor. 

- Engegar la font d’alterna (o l’equip que s’utilitzi per a generar la tensió d’entrada). 
Programar una ona sinusoïdal de 50 Hz amb amplitud 0 i habilitar la sortida (output). 
Augmentar la tensió del bus de contínua fins al valor desitjat (per exemple, 380 V). 

- Engegar el PC que s’utilitza per a programar la placa DSP 1102. Obrir els programes 
ControlDesk i Matlab Simulink. Obrir l’arxiu de control en Matlab Simulink i compilar-lo. Al 
programa ControlDesk, obrir la interfície de control (layout). 

- Ajustar, si és necessari, el valor de consigna de tensió en la interfície de ControlDesk. 

- Habilitar la modulació de la PLD (pujar el microswitch). El convertidor no s’engegarà 
perquè l’habilitació del control és 0. 

- Comprovar que la placa de proteccions del convertidor no dóna error (no hi ha cap LED 
encès). Si hi ha algun error, habilitar el convertidor amb el polsador de Reset i comprovar que 
aquest desapareix. 

- Activar el funcionament del convertidor mitjançant el senyal EN1 de la interfície del control 
en ControlDesk. 
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Per a realitzar una aturada segura del convertidor, s’ha de seguir el protocol següent: 

- Desactivar el senyal d’habilitació de la PLD (baixar el microinterruptor). 

- Desactivar el senyal EN2 en la interfície del ControlDesk. 

- Desactivar la font d’entrada de tensió al convertidor (prémer output) i apagar la font. 

- Treure l’alimentació de la placa de proteccions del convertidor i de la placa de sensors i 
apagar la resta d’equips: ordinador personal, PLD i, si s’escau, la càrrega. 
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Annex I. Formes d’ona experimentals 

En aquest annex s’amplia la informació presentada a l’apartat 7 de la memòria. A continuació 
es mostren resultats experimentals que completen els diferents casos presentats a la memòria. 
En primer lloc es fa un estudi del comportament del corrent per la bobina en MCD, que és el 
tret distintiu de la modulació dissenyada respecte les modulacions utilitzades habitualment. En 
segon lloc es mostren les formes d’ona que proporcionen els sensors i els comparadors. 
Finalment, es presenten les proves realitzades per a analitzar el rendiment. Finalment, es 
poden observar altres resultats complementaris que il·lustren el comportament en anell tancat i 
en anell obert. 

I.1. Anàlisi de l’evolució del corrent per la bobina en DCM 

En aquest apartat es mostren imatges amb una escala de temps que permet distingir el 
comportament dins d’un període de commutació i en diferents regions. En les figures següents 
es pot observar que el corrent per la bobina segueix la forma triangular descrita en l’apartat 4 
de la memòria i s’anul·la al final del període de commutació. 

La figura I.1 mostra les formes d’ona obtingudes amb una freqüència de commutació de 2 
kHz, perquè es pugui distingir l’evolució de la modulació en un període de vo. 

 

iL

vab

vo

Fig.  I.1. Resultats obtinguts amb fs=2 kHz: iL, vab i vo. 
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Les figures següents també mostren resultats a la mateixa freqüència de commutació, però 
amb una escala de temps ampliada. Es pot observar el canvi de regió de la modulació de la 
figura I.2 (es passa de commutació bipolar a unipolar). 

 

iL

vab

vo

Fig.  I.2. Resultats obtinguts amb fs=2 kHz: iL, vab i vo. 

 

iL

vab

vo

Fig.  I.3. Resultats obtinguts amb fs=2 kHz: iL, vab i vo. 
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Els següents resultats són de proves amb fs=10kHz, i també il·lustren l’evolució del corrent a 
la bobina i els diferents valors que pren vab en funció de la regió i de l’interval dins d’un 
període de commutació.  

 

iL

vab

Fig.  I.4. Resultats obtinguts amb fs=10 kHz: iL, vab. 

 

 

iL

vab

Fig.  I.5. Resultats obtinguts amb fs=10 kHz: iL, vab. 
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La figura que es mostra a continuació permet observar l’evolució de iref en el cas de 
funcionament en anell tancat. 

 

iref vo

iL

Fig.  I.6. Resultats obtinguts amb fs=10 kHz: iL, iref i vo. 

La forma d’ona del corrent a la bobina de la figura següent mostra que, en certs casos, la 
bobina pot entrar en mode de conducció discontínua quan es treball a 20 kHz i es produeix un 
canvi de regió, si la tensió de sortida és massa baixa. Com es pot veure, això no implica cap 
pertorbació en el comportament del convertidor. 

 

vo

iL
io

Fig.  I.7. Resultats obtinguts amb fs=20 kHz: iL, io i vo. 
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I.2. Sensors i comparadors 

A continuació es presenten els senyals obtinguts a la sortida dels comparadors (A, B i C), que 
permeten saber el signe de iref i vo i si iL és major que iref. 

 

iL

A 

B 

C 

Fig.  I.8. Senyals A, B i C de sortida dels comparadors i iL. 

 

  

iL

A 

B 

C 

Fig.  I.9. Detall dels senyals A, B i C i iL. 
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iL

A 

 

 

I.3. Proves per a l’a
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Fig.  I.10. Senyals A, B i C i iL. 

nàlisi del rendiment 

n a continuació han permès calcular el rendiment del convertidor a 
es figures corresponen a proves amb càrrega resistiva en llaç obert, 
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Fig.  I.12. Anàlisi del re
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Fig.  I.13. Anàlisi del re
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I.4. Altres resultats obtinguts 

Per últim, es presenten altres resultats que poden resultar interessants per les formes d’ona 
obtingudes. A cada figura es detallen les condicions de funcionament. 

 

i

Fig.  I.1

 

v

Fig.  I.15. Co

 

L

v

m
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4. Formes d’ona en proves amb fs=2 kHz: iL i vo. 
o

io
 

portament amb càrrega resistiva en anell obert: vo i io. 
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i

v
i

Fig.  I.16. Comportament amb càrrega inductiva a 10 kHz: iL, io i vo. 

 

Fig.  I.17. C
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mportament amb càrrega inductiva a 10 kHz: iL, vo. 
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Fig.  I.18. Compo
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Annex J. Comparativa econòmica entre MCC i MCD 

En aquest apartat es realitza una comparativa entre el cost d’un ondulador en què la bobina 
treballi en mode de conducció discontínua (MCD) i un ondulador que treballi en mode de 
conducció contínua (MCC) de la bobina.  

La principal diferència entre els dos tipus de convertidor comparats és el filtre de sortida. En el 
cas de MCD, com s’ha explicat al llarg de la memòria, la inductància té un valor nominal molt 
baix respecte als valors habituals en conducció contínua. 

Aquesta comparativa es fa en base a les especificacions i condicions de funcionament 
definides en la memòria i compara el convertidor estudiat amb un altre amb la mateixa 
topologia però amb un filtre que treballi en MCC.  

Per al convertidor funcionant en MCC es defineix el filtre de sortida que permeti obtenir una 
THD i una potència equivalents. La modulació utilitzada ha de ser diferent, ja que la 
dissenyada en aquest projecte és específica per a MCD. Per tant, se suposa una modulació 
PWM convencional. El model definit es presenta en la figura J.1 i els valors del filtre per als 
dos tipus de convertidors es mostren en la taula J.1. 

 

Fig.  J.1. Model d’ondulador PWM funcionant en MCC. 
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Filtre per a MCD Filtre per a MCD 
Condensador 40 µF Condensador 2 µF 
Bobina 100 µH Bobina 5 mH 

Taula J.1. Comparació dels valors nominals dels filtres per a funcionament en conducció 
contínua i discontínua. 

La taula J.2 recull els costos dels components de cada un d’aquests filtres. En aquesta taula es 
pot observar com el cost del filtre per a MCD és una tercera part del cost del filtre per a MCC, 
amb la qual cosa es redueix de manera significativa el cost del convertidor complet. Sobre el 
preu de 616 € que costa l’ondulador de Salicrú utilitzat, es redueix en un 10 % el cost de la 
part de potència més el filtre, ja que el cost total per a MCD serien 649,2 € respecte a 715,04 € 
per a MCC. 

Els preus necessaris per a configurar la taula s’han obtingut a través de la pàgina web d’Icar 
Power Electronics S.L. per a les bobines i de RS Amidata S.A. per als condensadors. 

Les adreça URL de cada pàgina es mostren a continuació. 

AMIDATA S.A. [http://www.amidata.es] 

ICAR POWER ELECTRONICS S.L. [http://www.icarpe.com/index1.htm] 

 
Filtre per a MCD Filtre per a MCC 
Component Preu (€) Component Preu (€) 
Condensador 400 V, 40 µF 15,22 Condensador 400 V, 2 µF 3,04 
Bobina ETD 44, 100 µH 18 Bobina 4xE70, 5 mH 96 
Total (€) 33,22 Total (€) 99,04 

Taula J.2. Cost dels components del filtre per a un ondulador en MCD. 
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Annex K. Estudi econòmic 

En el present annex s’especifiquen les despeses derivades de la realització d’aquest projecte. 
D’acord amb la naturalesa i característiques del mateix, aquestes despeses poden considerar-se 
classificades en els següents conceptes: despeses relatives als recursos humans, costs derivats 
de l’ús dels equips, despeses en materials i despeses vàries. A continuació es desglossen els 
costos associats a cadascun d’aquests quatre conceptes. 

K.1. Cost dels recursos humans 

En aquest apartat s’inclouen les despeses relatives al personal que ha desenvolupat el projecte. 
Es distingeixen dues tasques: la que realitzen els enginyers sènior com a directors  del 
projecte, i la que fa l’enginyera júnior com a desenvolupadora del mateix. 

Per a la quantificació del cost s’ha considerat que el preu/hora de l’enginyer director del 
projecte és de 70 €/h, mentre que per a l’enginyer júnior és de 14 €/h, considerant que no 
disposa d’experiència en el desenvolupament de projectes. Així, les despeses en concepte de 
recursos humans són les següents: 

 
PERSONAL HORES €/h  TOTAL (€) 
Enginyer sènior 50 * 2 70 7.000 
Enginyer júnior 980 14 13.720 
   TOTAL 20.720 € 

Taula K.1. Despeses de personal desglossades. 

El cost total de personal que resulta per a la realització del present projecte és de 20.720 €. 

K.2. Cost derivat de l’ús d’equips i software 

En aquest apartat es consideren els costos d’amortització dels equips i software que s’han 
emprat per a dur a terme el projecte. Es considerarà el model d’amortització lineal per a la 
determinació del cost d’amortització per hora de cada concepte. Referent als equips emprats, 
aquests han estat ordinadors personals, placa dSPACE i software associat a la placa dSPACE, 
placa educacional d’Altera, inversor de Semikron, oscil·loscopi Tektronix. 
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Respecte al ordinadors, s’han fet servir dos models diferents: un PC Pentium IV valorat en 
1.500 € i un Pentium III valorat en 1.000 €. Si es considera que tenen una vida útil de 6.000 
hores i un cost de manteniment del 8% sobre el preu de compra, resulta una amortització de 
0,3 €/h i 0,2 €/h, respectivament. 

Per altra banda, és necessari afegir la càmera de fotografia digital emprada, FinePix A204 de 
Fuji Film, de cost 400 €, que amb una vida útil de 4.000 hores dóna una amortització de 0,1 
€/hora. 

Referent al programari que s’ha emprat al llarg del projecte destaquen: els sistemes operatius 
Windows 98 i Windows XP, el paquet de programes de Microsoft Office, el programa 
ORCAD Release 9.0, MATLAB 6.2 (amb els Toolboxes d’optimització i Simulink) i el 
programa Adobe Acrobat 5.0. El preu aproximat d’aquest conjunt de programes és de 5.000€, 
i considerant una vida útil de 6.000 hores amb un cost d’actualització del 10% resulta un cost 
d’amortització de 0,9 €/h. 

Per a estimar el cost d’amortització dels diferents equips utilitzats són es considera en tots un 
cost de manteniment del 8%. En primer lloc es considera l’inversor de Salicrú, de cost 616 €, 
amb una vida útil de 10.000 hores. Això suposa un cost d’amortització de 0,06 €/h. En segon 
lloc la placa dSPACE, que té un cost de 5.000 € i una vida útil de 10.000 hores, per tant, un 
cost d’amortització de 0,5 €/h. La placa educacional d’Altera, de cost 180 € i una vida útil de 
5.000 hores, suposa un cost d’amortització de 0,04 €/h. Per últim, l’oscil·loscopi Tektronix, de 
cost 12.000 € i amb 10.000 hores de vida útil, té un cost d’amortització de 1,3 €/h. 

En la taula següent es resumeixen els costos d’amortització relatius als equips i al programari 
emprats, desglossats. 
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CONCEPTE HORES 

D’ÚS 
AMORTITZACIÓ 
(€/h) 

TOTAL (€) 

PC Pentium IV 500  0,3 150 
PC Pentium III 200  0,2  40 
Càmera Digital FujiFilm 6 0,1  0,6 
Software 700 0,9 630 
Inversor Salicrú 200 0.06 12 
Placa dSPACE  100 0,5 50 
Placa educacional d’Altera 150 0,04 6 
Oscil·loscopi Tektronix 60 1,3  78 
   TOTAL 966,6 € 

Taula K.2. Cost d’amortització dels equips i software. 

El cost total d’amortització dels equips i del software que s’ha fet servir és de 966,6 €. 

K.3. Despeses en materials 

Sota aquest terme s’engloben totes les despeses realitzades en components i altre material 
divers per la posta en funcionament de l’inversor. La següent taula detalla tots els components 
necessaris de forma resumida i el cost de cadascun. 
COMPONENT COST (€) 
Plaques de circuit imprès (sensors i connexions) 206,66 
Components presents a la placa de sensors 97,23 
Caixa metàl·lica per la placa educacional d’Altera 21,77 
Components presents a la placa de connexions de la PLD 6,80 
Cables pels sensors i les connexions 40 
Filtre (condensador i bobina) 33,22 
 TOTAL 405,68 € 

Taula K.3. Cost dels diferents materials adquirits en el present projecte. 

El cost total en material per al projecte és de 405,68 €. 
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K.4. Despeses vàries 

S’ha considerat un cost afegit del 12,7% (percentatge que aplica la UPC en els seus projectes) 
de la suma dels conceptes anteriors en concepte de despeses vàries. Aquestes inclouen 
l’electricitat i l’aigua consumida durant el temps que s’ha desenvolupat el projecte. Els costos 
totals en concepte de despeses vàries ascendeixen a 2.805,72 €. 

 

K.5. Cost total del projecte 

El cost total del projecte inclou tots els apartats anteriors: cost dels recursos humans, cost 
d’amortització dels equips, despeses en materiels i despeses vàries. A continuació es presenta 
una taula resum amb el cost total d’aquests quatre conceptes i el cost total global pel projecte. 
CONCEPTE COST (€) 
Despeses de personal 20.720 
Despeses d’amortització d’equips i programari 966,6 
Despeses en materials 405,68 
Despeses vàries 2.805,72 
 TOTAL 24.898 € 

Taula K.4. Cost total del projecte. 

El cost total d’aquest projecte és de 24.898 €. 
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Annex L. Documentació tècnica 

En aquest annex s’inclouen els fulls de característiques de tots els components discrets que 
constitueixen tot el sistema, tant de la part de potència del convertidor, com de les plaques de 
drivers, proteccions, sensors i connexions. A continuació es mostra un llistat amb cada un dels 
components. 

L.1. IGBT SKM50 de SEMIKRON 

L.2. Pont de díodes SKD30 de SEMIKRON 

L.3. Tiristor SKKT20 de SEMIKRON 

L.4. Bobina de 100 µH 

L.5. Sensor de tensió LEM LV-25 

L.6. Sensor de corrent LEM LA-25 

L.7. Transistor 2n2222A 

L.8. Comparador LM301 

L.9. Comparador LM318 
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Annex M. Suport informàtic 

Tota la documentació referent al present projecte s’adjunta en format CD seguint l’estructura 
definida a continuació. 

- Directori “Memòria i Annexos” 

Memòria i annexos en format .pdf. 

Memòria i annexos en format .doc 

- Directori “Datasheets” 

Inclou els fulls de característiques de tots els components en format .pdf. 
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