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Resum 
 
El present projecte de final de carrera presenta les diferents etapes de disseny d’un control 

òptim per a un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterromput). Aquest control està basat en els 

principis de control per mode de lliscament (sliding mode, en anglés), de freqüència variable, 

introduint com a variació el seu ús a freqüència constant. 

 

El projecte parteix d’un estudi teòric del sistema d’estudi, basant-se en la teoria clàssica dels 

controls per mode de lliscament. A continuació, s’apliquen els resultats teòrics obtinguts 

sobre un model de SAI simulat per ordinador, sobre el qual s’optimitzen els resultats. 

Aleshores, s’introdueix la variant del control a freqüència fixa, amb l’esperança de poder 

obtenir millors prestacions del SAI, com el fet que els corrents del SAI operin a freqüències 

no audibles. Finalment, s’obté un control final optimitzat als requeriments inicials i a la 

tecnologia actual. 

 

El lector trobarà aquest projecte adient per a veure el procés pràctic de creació d’un control 

per mode de lliscament, així com dels avantatges i inconvenients introduits en fixar la 

freqüència de treball del control. Per aquells interessats en la seva aplicació en SAI’s, aquest 

projecte planteja un control realitzable a un preu moderat que ofereix prestacions molt bones, 

donant guies per a la seva implementació. 

 

Aquest projecte ha estat realitzat en el Departament d’Enginyeria Elèctrica de l’ETSEIB-UPC 

(Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona – Universitat Politècnica de 

Catalunya), amb colaboració del CITCEA (Centre d’Innovació Tecnològica de Convertidors 

Estàtics i Accionaments). 
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Prefaci 
 

Durant els darrers anys, en el Departament d’Enginyeria Eléctrica hi ha hagut un interés 

important per desenvolupar nous métodes de control a aplicar en sistemes d’alimentació 

ininterromputs. El present projecte de final carrera neix a partir d’aquest interés, prenent el 

testimoni d’anteriors projectes que havien explorat diverses estratègies de control. Parteix de 

la hipòtesis que un control per mode de lliscament a freqüència constant pot ser la solució a 

alguns dels problemes observats en altres controls realitzats en el passat, principalment del fet 

que els SAI’s que usen un control a freqüència variable fan molt soroll, impedint la seva 

difusió fora d’àmbits industrials o en casos molt necessaris. 

 

Es tracta d’un document teòric orientat a ajudar un lector interessat en les virtuts d’aquest 

tipus de control a jutjar-ne els pros i els contres. El projecte ofereix suggerències sobre la 

realització de la implementació del control, mostrant alguns dels perfils de hardware més 

apropiats, però sense cenyir-se a cap tipus de component en concret. Això està fet a propòsit, 

doncs cal pensar que el camp de l’electrònica de potència evoluciona a gran velocitat, i allò 

que pot ser una solució idònia avui dia pot ser obsolet en pocs anys. A canvi, s’indiquen 

families de components capaços de realitzar la implementació del control partint de 

tecnologia actual capaç d’evolucionar en el futur. 

 

El present projecte no requereix coneixements especials, tot i que es recomana repassar alguns 

conceptes sobre electrònica de potència, concretament la teoria sobre IGBT’s, per a treure 

més profit a la lectura del document. 
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Introducció 
 

En els darrers temps, hi ha hagut un interés creixent per la qualitat de l’energia eléctrica. Per 

qualitat entenem que la forma d’ona de la tensió de la xarxa eléctrica sigui el més similar 

possible a una ona sinusoidal. 

 

En l’actualitat, la massiva utilització d’equips electrònics ha provocat un descens en la 

qualitat de l’energia eléctrica de xarxa. La no linealitat del consum eléctric d’aquests 

dispositius produeix alteracions en la xarxa eléctrica tals com l’aparició d’harmònics o  puntes 

de corrent. A més, altres dispositius poden provocar defectes en la xarxa. Per exemple, el sot 

de tensió provocat per l’arrencada d’un motor trifàsic en connexió directa a xarxa. Finalment, 

la pròpia xarxa en ocasions falla, en la forma de talls de tensió o de microtalls, durant els 

quals el suministre elèctric queda interromput. 

 

Degut a la sensibilitat d’alguns equips en front a aquestes pertorbacions, ha sorgit la necessitat 

de crear els SAI’s (Sistema d’Alimentació Ininterromput, UPS en anglés). Un SAI és un equip 

electrònic encarregat d’eliminar els defectes que pugui tenir la xarxa eléctrica. El principi en 

què es basa és senzill: no alimenta la càrrega de la xarxa directament, sino que ho fa a partir 

d’energia emmagatzemada a part d’aquesta. Quan entra en funcionament, crea una tensió a la 

càrrega lliure dels defectes que pot tenir la xarxa. El fet de crear aquesta tensió no és trivial, 

doncs ha de ser una senoide el més perfecta possible. 

 

La creació d’aquesta ona senoidal és l’objecte d’estudi del present projecte. Es pretén estudiar 

diferents estratègies d’ondulació mitjançant sistemes de control no lineals per a una possible 

futura implementació. El present projecte mostra les diferents etapes del disseny del control 

del sistema que crearà l’ona senoidal. 

 

La primera part del projecte es centrarà en un estudi teòric de les estratègies de control 

proposades. Aquestes estratègies són variants diverses basades en el control per mode de 

lliscament (sliding mode en anglés). Aquest és un mode de control no lineal basat en la ràpida 

commutació controlada entre diferents estats per a obtenir la resposta desitjada. 
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La segona part del projecte consisteix en l’anàlisi i desenvolupament dels resultats teòrics 

obtinguts en la primera part, utilitzant un paquet informàtic de simulació per a fer-ho. La idea 

és simular cadascun dels métodes estudiats per a determinar-ne els pros i els contres. 

 

La tercera part del projecte consisteix en una modificació dels millors métodes de control 

obtinguts. Aquesta es refereix a convertir la freqüencia de commutació, variable per 

naturalesa en els controls per mode de lliscament, a una freqüencia constant. L’objectiu d’això 

és tant intentar crear un model que s’acosti a una implementació real no idealitzada, així com 

l’eliminació de certs fenòmens molests que apareixen en el procés d’ondulació. 

 

La quarta i definitiva part consisteix en l’anàlisi dels resultats i l’estudi de viabilitat d’un 

prototipus operatiu amb l’estratègia de control més prometedora obtinguda en l’anàlisi teòric, 

funcionant a freqüència constant. 

 

L’objectiu del control que es vol dissenyar és obtenir un SAI capaç de suministrar una tensió 

alterna senoidal amb una THD (Taxa de Distorsió Harmònica) inferior a un 1%, capaç 

d’operar sense transformador connectant-se directament a la xarxa eléctrica. 
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1. Descripció del Sistema 
 

1.1 Generalitats del Sistemes d’Alimentació Ininterromputs (SAI’s) 
 

En l’actualitat, els SAI’s són emprats en multitud d’aplicacions. Aquestes generalment estan 

pensades per a aportar energia a càrregues crítiques, existint dues arquitectures bàsiques: 

 

• SAI Offline: un SAI Offline (o interrumpible) normalment es troba desconnectat de la 

càrrega. Quan el SAI detecta un tall de tensió a la xarxa, desconnecta la càrrega 

d’aquesta i comença a treballar per a alimentar la càrrega fins que el suministrament 

de la xarxa quedi restablert. Aquesta topologia no és gaire bona, ja que d’entrada cal 

realitzar una desconnexió temporal durant la commutació de la xarxa al SAI, la qual 

cosa pot provocar fallades de funcionament en la càrrega. És per això que només 

s’utilitza en càrregues poc sensibles a defectes de la xarxa, com poden ser sistemes 

d’alimentació en cas de fallada total de la xarxa o motors de poca precisió. 

 

 
 

 
 

• SAI Online: un SAI Online (o ininterru

se aquesta permanentment del SAI. És

càrrega, ja que així pot ignorar tots els 

de proporcionar-li energia. És per aques

a defectes de la xarxa, protegint contr

harmònics i altres defectes de la fo

 

Fig. 1
mpible) aïlla la càrrega de la xarxa, alimentant-

 la millor topologia des del punt de vista de la 

defectes de la xarxa mentres el SAI sigui capaç 

ta raó que s’utilitza en aquells equips sensibles 

a microtalls, sots de tensió, puntes de tensió, 

rma d’ona. Com a contrapartida, l’ús d’un 
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rectificador de tensió fa que la xarxa el vegi permanentment com una càrrega no 

lineal, introduint el SAI defectes a la pròpia xarxa. Això pot compensar-se utilitzant 

filtres (passius i actius), però aquesta mesura incrementa el cost de l’equip final. 

Aquesta topologia és la que emprarem en el present projecte. 

 

 

 

1.2 Etapes del SAI 
 

Els SAI’s estan composats per tres etapes d

ondulació. A continuació, veurem en detall cad

les diverses opcions disponibles en cada etapa

molt superficial, s’indicarà quina topologia s’ha

projecte. En [4] pot trobar-se un estudi més 

emprades en l’actualitat, de les quals aquí menc

 

1.2.1 Rectificació 

 

L’etapa de rectificació és la primera que trob

l’energia eléctrica provinent de la xarxa, de ten

al seu emmagatzemat, tensió contínua. Mitjanç

carreguen les bateries de la segona etapa. Sov

adequar la tensió de xarxa a la tensió necessària

 

Existeixen diferents topologies possibles per 

 

 Fig. 2 
iferenciades: rectificació, emmagatzematge i 

ascuna d’aquestes etapes. Després de discutir 

 i de veure’n els pros i els contres de manera 

 triat en cada cas de cara a l’estudi del present 

profund de les diverses arquitectures de SAI 

ionem les més significatives. 

em en el SAI. Consisteix en la conversió de 

sió sinusoidal, a una forma més manejable per 

ant un rectificador de tensió (controlat o no) es 

int, aquesta etapa inclou un transformador per 

 per la càrrega. 

l’etapa de rectificació. En  primer lloc, cal 
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determinar si el SAI permetrà o no el retorn d’energia a la xarxa. Molts convertidors actuals 

permeten aquest retorn d’energia cap a la xarxa. Ara bé, degut a què en el SAI l’energia passa 

sempre a través de l’etapa d’emmagatzematge, que és en contínua, per a fer possible aquest 

retorn es faria necessària o bé una etapa onduladora a la banda de la xarxa a més de la banda 

de la càrrega, o un pont des de la càrrega fins a la xarxa. Aquesta darrera opció només 

resultaria vàlida si coincidís la tensió i la freqüència generades per l’etapa d’ondulació amb 

aquelles de la xarxa. És per aquestes raons que els SAIs en general no permeten el retorn 

d’energia a la xarxa. El SAI proposat per l’estudi, doncs, no retornarà energia a la xarxa. 

 

En segon lloc, cal decidir si s’utilitzarà un rectificador controlat, semi-controlat o no 

controlat. En els rectificadors controlats, els dispositius emprats són o bé IGBT’s o bé GTO’s 

(interruptors controlats). Els semi-controlats tenen alguna branca que conté elements 

controlats. Finalment, els no controlats contenen diodes en les seves branques. 

 

La raó que pot dur a l’ús de rectificadors controlats (o semi-controlats) és ajustar la tensió al 

bus de contínua. En un rectificador no controlat la tensió al bus de contínua vé donada per 

l’alimentació de xarxa. Si es volen tensions més baixes al bus, cal o bé instalar un 

transformador a la presa de xarxa, o bé fer un millor control durant l’etapa d’ondulació. 

Utilitzant un rectificador controlat, podem variar la tensió que arriba al bus de contínua, 

aconseguint estalviar-nos els altres elements de hardware abans esmentats. A canvi, 

augmentem la complicació del SAI, doncs cal un control adicional. 

 

La raó que ens porta a escollir l’ús de rectificadors no controlats és la seva senzillesa i el ser 

més econòmics que els controlats. A més, molts dels avantatges que aconseguim gràcies al 

rectificador controlat poden aconseguir-se mitjançant altres métodes, bé de control, bé per 

hardware. 

 

En tercer lloc, cal decidir la natura del pont rectificador en relació amb la xarxa a la qual 

estarà connectada: monofàsica o trifàsica. Totes dues opcions tenen cabuda en les 

consideracions que es faran al llarg del present projecte. Com a pros i contres, dir que l’ús 

d’una xarxa trifàsica permet obtenir un arrissat de contínua menor en l’etapa 

d’emmagatzematge, pel què en cas d’utilitzar condensadors aquests poden ser de menor 
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capacitat (o sigui, més econòmics). 

 

1.2.2 Emmagatzematge 

 

La segona etapa del SAI és la d’emmagatzematge d’energia. Degut a què actualment 

l’emmagatzematge energètic és viable només per a tensió contínua, només hi ha dues 

possibles tries: usar bateries usar condensadors. La tria dependrà del tipus d’aplicació que es 

pretengui realitzar amb el SAI. L’ús de bateries està especialment indicat en el cas de SAI’s 

offline, doncs solen utilitzar-se per a fer funcionar càrregues importants però poc sensibles a 

variacions en la qualitat de l’energia de xarxa. Estan indicades, doncs, per corregir problemes 

de talls de tensió prolongats. En càrregues on el que es busca és donar qualitat d’ona eléctrica 

s’utilitzaran condensadors, ja que tot i no estar preparats per mantenir la càrrega en cas de 

talls prolongats de l’electricitat de xarxa, sí subsanen tots els altres inconvenients derivats dels 

defectes de la xarxa. Finalment, en cas de tall del suministrament, pot fer-se l’alimentació dels 

condensadors a partir de bateries a part, connectant-les directament a l’etapa 

d’emmagatzematge mitjançant un commutador. De totes maneres, això no varia la topologia 

bàsica d’aquesta etapa. És per això que en el present projecte l’etapa d’emmagatzematge 

emprada serà una bateria de condensadors. 

 

1.2.3 Ondulació 

 

Aquesta etapa, i més concretament el seu control, és l’objecte d’estudi del present projecte. 

L’etapa d’ondulació consta de dues parts: un inversor i un filtre. L’inversor és un circuit amb 

dispositius de commutació controlats que inverteix la tensió a la càrrega entre diversos nivells 

de tensió proporcionats pel bus de contínua. Això genera una forma d’ona quadrada de 

periode variable i amb una freqüència fonamental igual a la freqüència del senyal sinusoidal 

que estem generant. Per a eliminar les components d’alta freqüència creades per l’inversor, es 

col·loca un filtre passa-baixos entre aquest i la càrrega. D’aquesta manera, podem quedar-nos 

només amb la component fonamental del senyal, obtenint si es realitza bé l’ondulació una 

senoide perfecta en bornes de la càrrega. 
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1.2.4 Circuit inversor 

 

En l’actualitat, existeixen dos components bàsics que realitzen bé la feina de commutació en 

un inversor. L’IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor / Transistor Bipolar  de Porta Aïllada) 

és el preferit per aplicacions en SAI’s. En l’actualitat, amb IGBTs que arriben fins a 1700 V a 

200 A, 1200 V a 600 A i 600 V a 800 A, queden cobertes les necessitats de la majoria 

d’aplicacions de potència baixa i mitjana. L’alternativa és el MOSFET de potència. Com a 

virtuts, tenen major velocitat de commutació que transistors bipolars i tiristors, i requereixen 

menys potència al circuit de control. A més, els MOSFET’s permeten majors velocitats de 

commutació, sent preferits sobre els IGBTs quan la velocitat de commutació sobrepassa els 

25 kHz. Desgraciadament, les pèrdues per commutació són més elevades que en els IGBTs, 

pel què el rendiment d’aquestes aplicacions se’n ressenteix. A més, no estan dissenyats per a 

suministrar potències importants. Altres dispositius experimentals han vingut desenvolupant-

se en els darrers anys: el tiristor d’inducció estàtica (SITh), i el tiristor MOS controlat (MCT). 

Aquests poden adquirir importància en el futur per aplicacions d’alta freqüència de 

commutació.  

 

L’inversor admet diverses topologies, cadascuna amb els seus avantatges i inconvenients. Cal 

dir que les topologies són independents del tipus de semi-conductor triat en la seva 

construcció. Primerament, podem distingir entre onduladors monofàsics i trifàsics, segons les 

necessitats de connexió de la càrrega. El primer alimenta càrregues monofàsiques, mentres 

que el segon ho fa amb càrregues trifàsiques. En segon lloc, podem distingir entre inversors 

de mig pont i inversors de pont complet. 

 

Un inversor monofàsic de mig pont té accessible físicament el punt mig del bus de contínua, i 

només necessita dos elements de commutació. Això fa que les pèrdues per commutació siguin 

mínimes, donant un rendiment del convertidor molt bo. Com a inconvenient, dir que cal que 

la tensió del punt mig del bus ha de ser molt estable, doncs en cas de no ser-ho es produeix 

una variació (offset) en la tensió de sortida amunt o avall. Aquest offset podria causar la 

saturació en un transformador instal·lat aigües avall de l’inversor. 

 

Els inversors trifàsics, o de pont complet, són millors per a potències més grans. Permeten 
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obtenir tensions el doble de les dels ponts monofàsics, però tenen com a gran inconvenient el 

nombre d’elements de commutació a emprar. 

 

Per economia, emprarem en el projecte una topologia d’inversor de mig pont monofàsic. 

Podem saltar a una topologia trifàsica posant junts tres SAI’s. La idea és crear un SAI 

econòmic amb possibilitats de ser fet en massa a baix preu, de manera que aplicacions 

complexes o de potències grans es puguin fer per adició de SAI’s simples. 

 

1.2.5 Filtre 

 

El filtre ha de ser passa-baixos, de manera que permeti el pas de la component fonamental de 

tensió a través seu, però eliminant les components d’alta freqüència introduïdes durant la 

commutació. Existeixen moltes implementacions de filtre passa-baixos, però usarem la més 

senzilla: un filtre LC. 

 

En l’apartat de simulacions pot trobar-se el model del SAI creat a partir de les especificacions 

anteriors. 
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2. El control per mode de lliscament 
 

2.1 Introducció 
 

El control per mode de lliscament, en anglès sliding mode control, és un mode particular de 

funcionament dels sistemes de control amb estructura variable. La seva principal virtut és una 

gran robustesa en front a variacions en els paràmetres del sistema a controlar. En [1], [2] i [3] 

podem trobar els principis teòrics, així com maneres d’implementar aquests controls. La 

teoria presentada en aquest capítol està basada sobretot en [1]. 

 

Els principis de funcionament del control per mode de lliscament es basen en la ràpida 

commutació entre diferents estats discrets. Això es fa d’acord amb una llei de commutació 

basada en els paràmetres del sistema i els del control implementat. En el següent esquema 

podem veure els elements bàsics del control: 

 

 

 
 

Els estats  i  són els estats discr

necessàriament limitats en nombre a només

maxu minu

consigna u que el control dóna a la planta S

utilitzant l’òrgan de control OC. La respost

 

 

 
Fig. 3
ets entre els que és possible commutar. No estan 

 dos estats. La llei de commutació ( )ss x  governa la 

, basant-se en les dades extretes de la planta ( )sx , i 

a de la planta queda representada per y. 
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2.2 Configuració amb llei de commutació per contra-reacció d’estat 
 

Una configuració molt emprada en el control per mode de lliscament és la llei de commutació 

per contra-reacció d’estat. El següent esquema representa aquesta configuració: 

 

 

 

Les noves inclusions respecte l’esquema 

externes que afecten la planta, i w, que rep

queda representat pel següent sistema d’equ

 

s
s s s sv

d u
dt

= + +
x vA x b b   

T
s sy = c x     

 

on sA és una matriu quadrada constant de d

dimensió nx1. 

 

La llei de conmutació ( )ss x  ara és una func

 

( ) T
s s ss = − +x k x wk w    

 

on T
sk és un vector constant de dimensió n, 

 

 Fig.4 
general són v, que representa les perturbacions 

resenta la consigna de control externa. El sistema 

acions diferencials: 

    (1.1) 

    (1.2) 

imensió nxn, i on sb  i svb  són vectors constants de 

ió de la forma: 

    (1.3) 

que conté els coeficients de contra-reacció d’estat, 
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i és el coeficient d’intervenció directa d’amplitud de consigna. wk

 

El mode de lliscament apareix quan hi ha una commutació continuada entre els diversos estats 

u possibles. Amb n=2, per exemple, són dos els estats entre els que es pot fer la commutació. 

Per tant, podem pensar que, en mode de lliscament, la commutació segueix només el signe 

que pren ( )ss x : 

 

maxu u= si        (1.4) ( ) 0ss >x

minu u= si  ( ) 0ss <x

 

Per tant, existirà mode de lliscament quan ( ) 0ss =x . En aquestes condicions saltariem 

constantment entre tots dos estats, quedant així establert el mode de lliscament. La llei de 

commutació en mode de lliscament és, doncs: 

 

( ) 0T
s s s ws k= − + =x k x w       (1.5) 

 

Aquesta condició només es compleix en condicions ideals, o sigui, si realitzem infinites 

commutacions en un periode de temps. Però en el món real, resulta impossible commutar de 

manera infinita entre dos estats usant un dispositiu físic. Per tant, cal relaxar les condicions de 

compliment del mode de lliscament. Direm que la condició es compleix quan la llei de 

commutació no surt d’una franja al voltant de la regió descrita per la llei de commutació. 

Aquesta regió l’anomenarem d’ara endavant superfície de lliscament. La franja al voltant de 

la superfície de lliscament en la qual es produeixen les commutacions es modelarà com una 

histèresi en la commutació. Això prové del fet que no serà possible que es produeixi cap canvi 

en l’estat de la consigna fins que el canvi de signe hagi estat significatiu. 
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2.3 Amplada de consigna equivalen
 

Quan el sistema funciona en mode de l

. Per tant, la seva derivada respect( ) 0ss =x

 

( ) 0sds
dt

=
x     

 

Substituint en l’expressió (1.5): 

 

 ( ) Ts s
s w

ds d dwk
dt dt dt

= − +
x xk   

 

Afegint ara (1.1), queda: 

 

 ( ) ( )Ts
s s s s sv w

ds x u v k
dt

= − + + +
x k A b b

 

Aïllant u, i anomenant-la  ja que és la co

al sistema, tenim: 

equ

 

 

Fig. 5 
t 

liscament, la llei de commutació compleix que 

e al temps compleix: 

    (2.1) 

    (2.2) 

dw
dt

= 0     (2.3) 

nsigna que es proporciona en mode de lliscament 
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 1 1( )T
eq s s s sv wT T

s s s s

dwu v
dt

= − + +k A x b
k b k b

k     (2.4) 

 

La interpretació de  la podem veure en la següent ilustració: equ

 

 
 Fig. 6 

 

2.4 Equació d’estat en mode de lliscament 
 

Si substituim a l’equació d’estat diferencial (1.1) l’amplada de consigna equivalent, obtenim 

l’equació d’estat en mode de lliscament. Aquesta expressió serà útil més endavant per a 

demostrar certs resultats: 

 

* * *s
s s sv dws

dt

d dwv
dt dt

= + +
x A x b b       (3.1) 

On: 

 * 11 T
s s s sT

s s

⎛ ⎞
= −⎜

⎝ ⎠
⎟A b k A

k b
      (3.2) 

 * 11 T
sv sT

s s

⎛ ⎞
= −⎜

⎝ ⎠
b b k

k b s sv⎟b       (3.3) 

 * w
dw sTs

s sdt

k
=b
k b

b         (3.4) 
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2.5 Síntesi de la llei de commutació 
 

El control en mode de lliscament permet realitzar el control d’un sistema del qual en 

coneixem el model matemàtic sense haver de resoldre el seu sistema d’equacions diferencials. 

Tot el que necessitem és trobar el model del sistema i la llei de commutació adequada. Trobar 

el model matemàtic del sistema és important, doncs sense ell no hi ha res a fer. Per obtenir-lo, 

es poden emprar tot tipus de métodes, des dels experimentals fins als basats en les lleis 

físiques que governen el sistema. 

 

Existeixen diversos métodes per a trobar la llei de commutació a partir del model del sistema. 

Un primer métode consisteix en aplicar el métode de Lyapunov, en el qual s’imposen 

condicions molt restricitives que obliguen el sistema a complir certs teoremes que impliquen 

l’estabilitat del control. Un segon métode aplica el principi d’optimització de Pontryagin amb 

les mateixes finalitats. Un tercer métode utilitza la teoria de l’hiperestabilitat, obtenint 

resultats idèntics als del métode de Lyapunov. Desgraciadament, tots tres métodes parteixen 

d’hipòtesis tan restrictives que en molt pocs casos són útils per a obtenir la llei de 

commutació. 

 

Per obtenir la llei de commutació, en la pràctica s’aplica un quart métode, deixant els anteriors 

per al camp de la teoria matemàtica. Aquest quart métode consisteix en el métode d’imposició 

de pols. 

 

2.6 Imposició de pols 
 

La idea bàsica d’aquest mètode és aprofitar les eines de l’àlgebra lineal per a realitzar una 

transformació del sistema i obtenir-ne la forma canònica. La forma canònica és un cas 

especial de les diverses transformacions lineals de les equacions del sistema en què 

l’estructura de la matriu A te unes particularitats molt útils de cara a trobar el control. 

D’aquesta manera, el problema es torna molt més senzill. 

  

A continuació, es demostra el métode operatiu per a trobar la llei de commutació. En primer 

lloc, cal trobar la matriu de controlabilitat . Per a simplificar la notació, a partir d’ara cQ
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s’eliminarà el sub-índex s (de sistema) de les expressions. 

 

      (4.1) -2 1·n n
c

−⎡= ⎣Q b A·b A b A b… · ⎤⎦

 

Cal que  tingui rang màxim per a què el sistema sigui controlable. Si no és així, caldrà 

modificar  per a què el sistema pugui ser controlat. Si no pot modificar-se, no podrà trobar-

se un control estable per aquest métode. 

cQ

b

 

La matriu de controlabilitat compleix la següent condició sempre: 

 

 [ ]0 0 0 1T
c =t Q …       (4.2) 

 

on  forma la matriu de transformació T  mitjançant la relació següent: Tt

 

         (4.3) 
2

1

T

T

T n

T n

−

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

t
t A

T
t A
t A

⎥

 

La matriu T  transforma la matriu A  a la forma canònica, de la següent manera: 

 

    (4.4) 

0 1 2 1

0 1 0 0
0 0 1 0

0 0 0 1
r

na a a a −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− − − −⎣ ⎦

TA T = AT⎥

 

Podem trobar la matriu T a partir de la següent relació: 
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     (4.5) 

1 1

2 1

2 2
1 1

1 1
1

0
0

0
1

T T T

T T T

T T n T n
n
T T n T n
n

− −
−

− −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢⎢ ⎥ = = =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦

t t t
t t A t A

b b
t t A t A
t t A t A

⎥

n ⎤⎦

 

Aleshores, transformant al nou sistema de coordenades el sistema (a través de T): 

 

         (4.6) r =x Tx

        (4.7) T T T
r r r= =k x k x k Tx

         (4.8) T T
r=k k T

       (4.9) ,1 ,2 ,
T
r r r rk k k k⎡= ⎣

 

El sub-índex r indica la nova referència canònica. El vector k prové de (1.3), i conté els 

coeficients de contra-reacció d’estat, o sigui, els coeficients que hem de determinar per 

obtenir la llei de commutació. Ara, busquem la matriu *A  (veure (3.2)). Per a fer-ho, ens 

caldran els següents productes: 

 

         (4.10) ,
T
r r r nk=k b

       (4.11) 

,1 ,2 ,

0 0 0
0 0 0

0 0 0

T
r r

r r r nk k k

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

b k ⎥

 

Així, l’expressió entre parèntesis de (3.2) es converteix en: 

 

 

,1 ,2 , 1

1 0 0
0 1 0

1

0 0 0

T
r rT

r r

r r r nκ κ κ −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢− =
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− − −⎣ ⎦

1 b k
k b

⎥     (4.12) 
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on, per a abreujar la notació, hem introduït les variables ,r iκ : 

 

 ,
,

,

; 1, 2, ,r i
r i

r n

k
i

k
κ = = … 1n −       (4.13) 

 

Així doncs, la forma canònica de la matriu *
rA  és la següent: 

 

  *

0 1 2

0 1 0 0
0 0 1 0

0 0 0 1
r

nα α α α −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− − − −⎣ ⎦

A

1

 

 *

,1 ,2 , 1

0 1 0 0
0 0 1 0

1

0 0 0 1
0

T
r r r rT

r r

r r r nκ κ κ −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎢ ⎥= − =⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠
⎢ ⎥
⎢ ⎥− − −⎣ ⎦

A 1 b k A
k b

  (4.14) 

 

Com hem vist a (4.4), les dues matrius tenen la mateixa estructura, i per tant són la mateixa 

matriu. Es relacionen segons les següents expressions: 

 

0 0α =          (4.15) 

, ; 1, 2, ,r i i iκ α= = −… 1n       (4.16) 

 

Segons el teorema de Viete, el coeficient 0α  d’un polinomi característic es relaciona amb els 

pols del sistema al qual pertany segons la següent expressió: 

 

 ( )0 1 21 n
np p pα = − …        (4.17) 

 

Per la condició (4.15), queda clar que un dels pols ip  ha de ser zero. Els coeficients iα  són 
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els valors característics del sistema original. Ara, només resta fer la imposició dels altres pols. 

A partir del polinomi característic: 

 

      (4.18) 1 2( ) ( )( )( )( )nP s s p s p s p= − − −…

 

Imposem que un dels pols sigui a l’origen, pel fet que 0 0α = : 

 

      (4.19) 1 2( ) ( )( )( )( )nP s s s p s p s p −= − − −… 1

 

Per tant, queda: 

 

 [ ], ,1 ,2 , 1 , 1 2 1 ,1 1T T
r r n r r r n r n n r nk kκ κ κ α α α− − ⎡ ⎤⎡ ⎤= =⎣ ⎦ ⎣ ⎦k α… … 1k=

1n

 

          (4.20) 

Hem introduït el vector , el qual conté els valors dels coeficients de l’equació característica 

en mode de lliscament: 

Tα

 

        (4.21) , 1T T
r nk ⎡ ⎤= ⎣ ⎦k α T

 

Desenvolupant-ho: 

 

 ( )2
, 1 2 1

T T T T n T
r n n nk a a a a− −

−= + + + +k t t A t A t A…    (4.22) 

 

Els coeficients que estem buscant, doncs, tenen la forma següent: 

 

        (4.23) , 1T
i r nk k ⎡ ⎤= ⎣ ⎦a it

 , 1
i

r n T
i

kk =
⎡ ⎤⎣ ⎦a t

       (4.24) 

Qualsevol conjunt de valors  que triem i complexi les condicions anteriors donaran com a 

resultat un control estable del sistema. El que resta per fer és aconseguir que aquest control 

sigui òptim, per la qual cosa emprarem altres métodes. 

ik
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3. Modelització del sistema 
 

3.1 Introducció 
 

Un SAI consisteix en tres etapes: rectificació, emmagatzematge i ondulació. Aquí podem 

veure el model creat per al sistema d’estudi: 

 

 
  

 

En el present projecte, pretenem reali

monofàsic. Podem esquematitzar aquesta

filtre passa-baixos LC amb una resistènci

la commutació a l’inversor, i una càrrega 

 

Per a modelitzar el sistema, emprarem l

mode de lliscament, i n’utilitzarem els res

 

 

Fig. 7
tzar el control de l’etapa d’ondulació d’un SAI 

 etapa com un inversor que dóna una tensió u, un 

a R per eliminar les altes freqüències introduïdes per 

penjada en bornes del condensador. 

a notació mostrada en la descripció del control per 

ultats teòrics per obtenir el control del sistema.  
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Aplicant les lleis de Kirchoff al circuit anterior, obtenim el següent sistema: 
Fig. 8 

 

· · l
l

dIu R I L V
dt

= + + c

c

       (5.1) 

l tI I I= +         (5.2) 

· c
c

dVI C
dt

=         (5.3) 

 

A partir de les equacions bàsiques del sistema, podem optar per diferents variables de control. 

No totes les variables són aptes per a realitzar el control del sistema, ja que algunes pateixen 

variacions molt ràpides al llarg del temps. Cal, doncs, triar aquelles variables que canviin amb 

relativa lentitud a les variacions del sistema per a fer-ne el control. Per exemple, la tensió de 

la bobina pot variar de forma molt brusca en molt poc temps, impossibilitant a un possible 

controlador digital fer-ne el seguiment com si fos una variable contínua. Aquest problema es 

coneix com a fer la distinció entre aquelles variables que poden ser representatives de l’estat 

del sistema i aquelles que no. Com veurem més endavant, aquest és un sistema de segon 

ordre, i caldrà trobar dues variables d’estat per al control. 
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3.2 Modelat del sistema a partir de   i cV cdV
dt

 

 

Una primera possibilitat que estudiarem serà emprar com a variables d’estat  (la tensió en 

bornes del condensador) i la seva derivada 

cV

cdV
dt

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟ , doncs la tensió en el condensador varia 

amb relativa lentitud. Cal notar que la derivada de la tensió en un condensador és 

proporcional al corrent que hi circula, pel què en certa manera estem triant aquest corrent com 

a variable d’estat. Operant i substituint sobre el model: 

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

c
l t

l t c

c c

l t c

c t c
t c

c c
c t

c c
c t

dVI I C
dt

dI dI dI
dt dt dt
dI d VC
dt dt
dI dI d VC
dt dt dt

dV dI d Vu R I C L C V
dt dt dt

dV d V dIu V RC LC RI L
dt dt dt

d V dV dIV RC RI L u
dt LC dt dt

= +

= +

=

= +

⎛ ⎞⎛ ⎞= + + + +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

= + + + +

−

t

t⎡ ⎤= + + + −⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

Anomenem v a les perturbacions provocades per la càrrega sobre la tensió del condensador: 

 

 1 t
t

dIv RI L
LC dt
− ⎛= +⎜

⎝ ⎠
⎞
⎟        (6.1) 

 

Aquestes variacions no poden ser conegudes pel SAI, i tI  (el corrent circulant per la càrrega) 

en general no pot ser variable d’estat, doncs pot variar tan bruscament com irregular sigui el 

consum de la càrrega. Per això, queden modelades com una perturbació externa. 
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Per a igualar la notació amb la teoria: 

 

s
s s s sv

T
s s

d u v
dt

= + +

=

x A x b b

y c x
      (6.2) 

 

Agafem 
c

s c

V
dV
dt

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

x  i 
2

2

c

s

c

dV
d dt
dt d V

dt

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢=
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

x
⎥ . Substituint, queda finalment: 

 

[ ]

2

2

0 1 0 0
1 1 1

1 0

c
c

c
c

c

c

dV
V

dt u vdVR
d V

LC L LCdt
dt

V
y dV

dt

⎡ ⎤
⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ = +− − + ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

   (6.3) 

 

3.3 Modelat del sistema a partir de lI  i  cV

 

Una segona possibilitat és emprar com a variables d’estat lI  (corrent que circula a través de la 

bobina) i  (tensió en bornes del condensador). El corrent en la bobina varia prou lentament 

com per a què un dispositiu de control discret (com un mivrocontrolador) pugui considerar-la 

una variable contínua. Operant a partir de les equacions diferencials del sistema: 

cV

 

 [ ]1

c
l t

l
l c

c l t

dVI I C
dt

dI u RI V
dt L
dV I I
dt C

= +

= − −

−
=
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Agafant l
s

c

I
V

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
x : 

 

 

[ ]

1 1 0
1 100

0 1

l l

c c

l

c

R
I Id L L u vL
V Vdt

C
I

y
V

− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥= +⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

    (7.1) 

 

amb: 

 

 tIv
C

−
=         (7.2) 

 

De la mateixa manera que passava en el model anterior; en aquest cas v també representa la 

perturbació introduïda per la càrrega sobre la tensió al condensador. 

 

3.4 Imposició de pols sobre el model  i cV cdV
dt

 

 

Un cop trobat el model matemàtic del sistema, procedim a buscar quina forma han de prendre 

els seus coeficients. Emprarem el métode d’imposició de pols, descrit amb anterioritat. 

 

Recordem que, en mode de lliscament, la llei de commutació ve donada per l’expressió: 

 

  ( ) 0T
s s s ws k= − + =x k x w

 

En el nostre cas, w és la consigna externa, o el que és el mateix, el senyal de referència . 

Primerament, procedim a calcular la matriu de controlabilitat. A partir de (4.1) i de (6.3): 

rV
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[ ]

2

2

0
1

0 1
1

1

10

1

s

c

c

LC

R
LC L

LC
R

L C

LC
R

LC L C

⎡ ⎤
⎢ ⎥= =
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎢ ⎥= − −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

−⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
−⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

b b

A

Q b Ab

Ab =

Q
 

 

La matriu de controlabilitat  és quadrada de rang 2, i per tant el sistema és controlable: cQ

 

 
0 1

1
1cQ RLC

L

⎡ ⎤
⎢= −⎢
⎣ ⎦

⎥
⎥

       (8.1) 

 

Ara, cal trobar la matriu de transformació T. A partir de (4.2): 
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T
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Aïllant  i : 1t 2t

 

         (8.2) 
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Estudi de l’etapa d’ondulació d’un SAI usant sliding mode a freqüència constant          Pàg. 31 

A partir de l’expressió (4.3) obtenim T: 

 

  
T

T

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦

t
T

t A

 

 
0

0
LC

LC
⎡ ⎤

= ⎢
⎣ ⎦

T ⎥        (8.3) 

 

A continuació, escrivim el polinomi característic: 

 

       (8.4) ( ) ( )( )1P s s p s p= − − 2

 

Sabem que una de les arrels del polinomi ha de ser zero (veure 4.19). Segons la teoria de 

control, cal que la part real de les arrels d’un sistema siguin negatives per a què aquest sigui 

estable, sent com a molt una d’elles zero. Com ja en tenim una que val zero, les altres no 

poden tenir mòdul zero si el sistema ha de ser estable. Canviem 1p  per ρ , i trobem: 

 

    (8.5) ( ) 2 2
1 0P s s p s s s pρ ρ ρ= − = − → = − → >1

 

Ara, relacionem  amb tk ρ  mitjançant (4.21): 

 

 

[ ]

[ ]
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,2

2

,2

1

0
1 1

0

1
1
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r n r

T
r

r

LC
k k

LC

k LC LC
k

k
LC
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ρ

ρ

ρ

⎡ ⎤⎡ ⎤= = ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
=

=

=

=

k α T

k
   

[ ]1T ρ=k         (8.6) 

 

Amb 0;ρ >  ρ ∈R . Finalment, la llei de commutació queda tal com: 
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 ( ) c
s c

dVs x V k w
dt

ρ= − − + w       (8.7) 

 

En la consigna hi ha el senyal de referència . Idealment, la llei de commutació ha de ser 

zero en mode de lliscament. Això fa que: 

rV

 

 [ ]1
r

w r

V
k w dV

dt
ρ

⎡ ⎤
⎢=
⎢
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎥
⎥

       (8.8) 

 

Finalment, la llei de commutació és de la forma següent: 

 

 ( ) ( ) cr
s r c

dVdVs x V V
dt dt

ρ ⎛= − + −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟      (8.9) 

 

3.5 Imposició de pols sobre el model  i cV lI  

 

En aquest cas, els càlculs són paral·lels als vistos en l’apartat anterior. 
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Q ⎥        (9.1) 
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La matriu de controlabilitat  és quadrada de rang 2, i per tant el sistema és controlable. Ara, 

cal trobar la matriu de transformació T: 

cQ

 

 [ ] [ ]
2

1 2

1

0 1
10

T

R
L Lt t

LC

−⎡ ⎤
⎢ ⎥

= =⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

t  

 [ ]0T LC=t         (9.2) 

 
0
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LC
L

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦⎣ ⎦

t
T

t A
      (9.3) 

 

Finalment, trobem : Tk
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0
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0
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T T
r n r

T
r
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k k
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ρ
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k α T
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1 1T

Cρ
⎡

= ⎢
⎣ ⎦

k ⎤
⎥        (9.4) 

 

Amb 0;ρ >  ρ ∈R . Finalment, la llei de commutació és de la forma següent: 

 

 ( ) 1
s l cs x I V k w

Cρ
= − − + w       (9.5) 
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4. Simulacions a freqüència variable 
 

4.1 Introducció 
 

Fins ara, hem estat cercant la forma que ha de tenir un control per mode de lliscament en un 

SAI com el descrit. Un cop obtinguda la forma general de la llei de commutació ( )ss x , s’ha 

procedit a avaluar-ne el comportament sobre un model simulat. Les simulacions s’han 

realitzat en PSIM, un programa que permet la simulació de circuits elèctrics. 

 

A continuació, veurem tres métodes de control diferents a freqüènica variable, així com la 

justificació dels coeficients de control triats en cada cas. S’inclouen la majoria de càlculs 

teòrics realitzats, així com els esquemes. Per a una comparativa de prestacions dels diferents 

controls, cal adreçar-se a l’Annex C. 

 

Els valors emprats en el modelat del SAI estan basats en una maqueta de proves existent en el 

laboratori de convertidors del departament d’Enginyeria Elèctrica. 

 

Per a una comparació objectiva dels diversos métodes de control, el SAI crearà una tensió 

sinusoidal de 230V d’amplitud (valor màxim, no eficaç) a 50Hz. El SAI està pensat per a 

donar una potència d’1kW, a càrregues no lineals de qualsevol tipus. Les simulacions tenen, a 

menys que s’especifiqui el contrari, un pas de simulació de , durant 60 ms i partint de 

condicions de pre-càrrega ( ) . 

610 s−

326.6BusCCu V=

 

A continuació, pot veure’s l’esquema de les etapes inicials del SAI. Aquest model s’ha 

utilitzat en tots els models de simulació. 
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La xarxa trifàsica és de 400V a 50 Hz; l

corrent continu consisteix en dos cond

 per a facilitar-ne la descàrrega; 

dels quals és la llei de commutació 

50kΩ

matemàtic del SAI. S’ha triat inicialme

capacitat de transferir potència. Ara b

superar freqüències de commutació típi

d’aquest fet. 

 

Com a càrrega de proves comú per a un

amb una forta distorsió harmònica, d’u

s’està plantejant un cas molt desfavorab

de l’aparell en condicions de treball difí

 

 

Fig. 9 
 

a rectificació és amb pont de diodes complet; el bus de 

ensadors de 4.5m , en paral·lel amb resistències de 

els elements de commutació són IGBTs, la consigna 

F

( )ss x . Entre els IGBTs hi ha el punt u del model 

nt IGBT’s com a element de commutació per la seva 

é, tenen com a inconvenient la incapacitat de poder 

ques de 20kHz. Més endavant es veurà la importància 

a posterior comparació equitativa, s’ha triat un sistema 

na potència aproximada de 1 kW. D’aquesta manera, 

le per al SAI, i així pot comprovar-se el funcionament 

cils. A continuació, veiem l’esquema de la càrrega: 

 

Fig. 10 
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El pont de diodes és complet, el condensador de 500µF i la resistència de 38Ω. Aquesta 

configuració dóna el següent comportament tensió – corrent: 

 

 
 Fig. 11 

 

El corrent tI  circula aproximadament 3ms, donada una entrada sinusoidal perfecta. Com pot 

observar-se, el flanc de corrent que crea la càrrega té un pendent molt fort, el qual provoca 

una intensa distorsió harmònica. Aquest flanc tan important és una condició de càrrega 

extrema, mostrant així quin és el comportament del SAI en les condicions més desfavorables 

possibles. 
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4.2 Simulació del model , cV cdV
dt

 

4.2.1 Etapa de filtrat 

 

En aquest model, només hi ha un sensor: el que mesura la tensió en bornes del condensador C 

del filtre passa-baixos LC. Aquest és l’esquema del filtre: 

 

 
 

 

Els valors dels elements estan presos d

Els valors dels elements són: 

 

  R 1= Ω

  L 1.5mH=

 C 52.2 Fµ=  

 

El mantenidor d’ordre zero (ZOH) s

mitjançant un conversor A/D. La freqüè

kHz. Les bornes Z i N representen la fas

 

El filtre LC anterior pot ser modelat a 

transmitància del sistema (model de la t

 

 ( ) 2

1
1

G s
LCs RCs

=
+ +

 

 

 

Fig. 12 
els existents en la maqueta de proves ja mencionada. 

imula l’adquisició de dades del sensor de tensió 

ncia de mostreig emprada en les simulacions és de 80 

e i el neutre a on es connectarà la càrrega. 

partir de les seves equacions diferencials (5.1-3). La 

ransformada de Laplace) resulta: 
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El diagrama de Bode resultant, amb les dades subministrades, és el següent: 

 

 
Fig. 13  

 

Aquest filtre té la seva freqüència de tall a 1 3573.7Hztallf
LC

= = . Això és suficient per 

als nostres propòsits. A més, en la franja de pas rellevant (al voltant de 50Hz) el guany pot 

considerar-se unitari, amb un desfassament mínim. 

 

4.2.2 Etapa de control 

 

El primer pas a realitzar en el disseny de l’etapa de control és trobar la derivada de la tensió 

en bornes del condensador, cdV
dt

. Per a fer-ho, cal implementar una expressió per a fer el 

càlcul aproximat de la derivada en temps discret. Agafant la definició de derivada: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )'( ) lim
x a

f x f a f x f af x
x a x a→

− −
=

− −
    (10.1) 

 

 



Pàg.40                                                                                                                             Memòria         

En el cas particular que estem tractant, podem aproximar l’expressió anterior com: 

 

 ( ) ( )c c cdV V k V k T
dt T

− −
=       (10.2) 

 

Amb aquesta equació, s’implementa el seu càlcul en temps discret mitjançant el següent 

esquema de blocs: 

 

 

 

L’operador 1
z

 retarda un periode T la lectu

hauria de ser en teoria igual a 1
T

. En la prà

no és ben bé aquest valor. Ajustant-lo a

sinusoidal de referència, el valor de K que c

 

  K 12777.78=

 

Amb aquest algoritme, veiem quins resulta

d’amplitud a 50Hz, mostrejat a 80 kHz: 

 

sin( ) cos( )

230 ; 50
11500

dA t A t
dt

A V Hz
A

ω ω ω

ω
ω

=

= =
=

  

 

 

 Fig. 14 
ra del conversor Analògic/Digital, mentres que K 

ctica, degut a què s’ha fet una aproximació (10.1), 

 partir del periode de mostratge i d’un senyal 

al emprar és: 

ts surten de derivar un senyal sinusoidal de 230V 

    (10.3) 



Estudi de l’etapa d’ondulació d’un SAI usant sliding mode a freqüència constant          Pàg. 41 

 
 Fig. 15 

 

Un cop tenim calculada la derivada, cal trobar la consigna del control. Recordem l’expressió 

(8.9): 

 

 ( ) ( ) cr
s r c

dVdVs x V V
dt dt

ρ ⎛= − + −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟      (10.4) 

 

Generem els senyal de consigna  i rV rdV
dt

, i creem la llei de commutació en el control: 
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 Fig. 16 

 

I connectem, via una funció signe i un limitador, que restringeix el resultat de la llei de 

commutació a nivells lògics 0 i 1, el resultat de la llei de commutació als IGBT’s: 

 

 
 Fig. 17 

 

Els senyals obtinguts no entren directament als IGBT’s, sino què ha de passar un cert temps, 

anomenat temps morts. Aquest temps mort s’ha de realitzar en el mateix control, i si no 

s’afegeix, es provoca que hi hagi moments en què tots dos IGBT’s condueixin 

simultàniament. Això passa perquè, en deixar d’alimentar la porta d’un IGBT, la seva 

capacitat de conducció no es talla inmediatament, sino que triga un cert temps durant el qual 

decreix. Per tant, ens trobem que sense temps morts, tots dos IGBT’s condueixen 

simultàniament, i això crea un curt-circuit que, tot i ser breu,  desgasta ràpidament els IGBT’s, 

i en redueix la vida útil. A més, genera pèrdues en l’inversor. 
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 Hem agafat un valor de temps mort típic

triguen en deixar de conduir els IGBT’s. El

 

 

La desconnexió de l’IGBT que deixa de co

començar a conduir triga el temps mort 

manera no hi ha curt-circuit: 

 

 

 

 Fig. 18
 de 61.6·10 sµ− , basant-nos en el temps típic que 

 modelat del temps mort queda així: 

 

 
 Fig. 19
nduir és immediata, mentres que l’IGBT que ha de 

que hem deixat a començar a fer-ho. D’aquesta 

 
 
 Fig. 20
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El triangle després de la porta lògica representa el driver de connexió entre el controlador i els 

IGBT’s. Un driver és un aparell que s’utilitza per a realitzar l’adaptació dels senyals generats 

per l’aparell de control (un microprocessador, generalment) i l’aparell de commutació. 

 

Amb tot implementat, tan sols queda ajustar el valor de ρ. Sabem que ρ pot prendre qualsevol 

valor positiu, però no tenim pistes al respecte de quin ha de ser aquest valor. Per tant, per 

ajustar-ne el valor fem prova i error, fins a trobar un valor òptim per al control. Això ho fem 

simulant amb el model creat usant diferents valors de ρ. 

 

Finalment, després de diverses simulacions, s’ha trobat que el valor òptim de ρ es troba al 

voltant de 2500. En aquestes condicions, aquests són els resultats obtinguts: 

 

 
 Fig. 21 

 

Veiem un lleuger fenomen de chattering degut a què l’ona es genera conmutant entre dos 

nivells de tensió discrets. També apreciem que el corrent absorbit per la càrrega està 

distorsionat respecte el corrent que la càrrega absorbiria si l’ona fos una senoide perfecta. 

Això és degut a què el corrent de la càrrega presenta una fortíssima variació en molt poc 

temps, que fa passar de zero a uns en breus instants. En aquestes condicions, el control 25A
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del SAI no té temps per efectuar correccions. 

 

4.3 Model , cV lI  

 
4.3.1 Etapa de filtrat 

 

En aquest model, les característiques del SAI són les mateixes que en el model anterior, però 

ara hem afegit un sensor de corrent a la branca de la bobina. L’esquema del filtre queda ara de 

la següent manera: 

 

 

 
 

Els valors característics de tots els elements

 

4.3.2 Etapa de control 

 

Recordem l’expressió de la llei de commuta

 

( ) 1
s l cs x I V k w

Cρ
= − − + w   

 

A la vista d’aquesta expressió, és difícil de

això ve del fet que desconeixem quina for

encara s’ha de treballar una mica sobre l’ex

 

 

 
Fig. 22
 es mantenen iguals que en el model anterior. 

ció (9.5): 

    (11.1) 

terminar quina ha de ser la consigna w. La raó per 

ma té el corrent que passa per la bobina. Per tant, 

pressió bàsica de la llei de commutació. 
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L’objectiu de la llei de commutació és trobar el signe de ( )ss x , i a partir d’aquí determinar 

quina de les branques ha de commutar. Com no sabem la forma que té lI , no podem usar el 

mateix truc emprat en el model tensió – derivada. El que farem, doncs, serà una estimació de 

l’estat següent en el temps, fent un doble bucle de control: a partir de les dades suministrades, 

calcularem quin serà l’estat passat un cert temps, i a partir d’aquesta estimació d’un estat futur 

farem el control. En l’Annex A.2 es poden trobar els càlculs complets d’aquesta estimació. 

Finalment, arribem a la següent expressió: 

 

 ( ) 0.001 0.2372 0.999s l cs x u I V V= − − − + r     (11.2) 

 

Comparant l’equació anterior amb (11.1), veiem que són de forma similar. Aïllant cada cosa 

per separat, obtenim: 

 

 
41 0.2372 8.08·10

0.008w r

C
k w V u

ρ
ρ

= → =

= −
      (11.3) 

 

L’equació anterior depén de u, o sigui, que deixa de ser ben bé una funció signe de ( )ss x  el 

que determina la llei de commutació. Recordem que fins ara haviem definit la llei de 

commutació com un canvi de signe. Degut a això, es fa el càlcul anterior per als dos estats 

possibles de u de l’inversor ( ), i es compara el resultat. El control tria aquell que 

s’apropa més en valor absolut a zero. 

max min i u u

 

El control implementat en PSIM és, doncs, el següent: 
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On: 

 

 0.999; 0.2372; 0.326
0.001 0.001·326.6

cU I UH
UH UL u

= = =

= − = =

 

Els resultats es comparen amb zero, després

 

 

I es passen pel mateix retard de temps mort

model de PSIM el signe de les variuab

commutació donada, cosa que s’ha fet

simulacions són bastant bons: 

 

 Fig. 23
  (11.4) 6 ; 0.3266UL= = −

 de restar-hi la tensió de referència : rV

 

 
 Fig. 24
 del model tensió – derivada. Cal dir que en aquest 

les de ( )ss x  està invertit respecte a la llei de 

 per comoditat. Els resultats obtinguts en les 
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Fig. 25 
 

La forma que pren el corrent de la bobina s’assembla ara molt més al que tindria amb una 

tensió senoidal perfecta la càrrega. De totes maneres, encara s’aprecia un arrissat molest en el 

corrent de la bobina.  

 

Com en principi el control parteix d’una equació d’estimació molt exacta, és difícil que per la 

via de variar les constants del control del bucle tensió – corrent es pugui millorar les 

prestacions del SAI. Per tant, la única manera que hi ha és re-interpretar la seva arquitectura: 

usarem en l’algoritme de control un tercer estat ja present en el SAI per intentar millorar els 

resultats obtinguts. 

 

Recordem que la llei de commutació ja no és una funció signe en aquest control, sino un 

càlcul del valor estimat de tensió en un instant futur. Es calculen els dos possibles casos, i es 

tria aquell més proper al què volem. Però amb l’arquitectura de SAI que tenim, podem obligar 

als IGBT’s a estar en tall simultàniament, aconseguint així un tercer valor de tensió. Aquest 

valor, per simetria de les tensions del SAI repsecte el bus de contínua, serà . Per tant, en 

alguns casos és possible que sigui millor aquest valor de tensió que qualsevol dels altres dos. 

0u =
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L’ús de busos de contínua multinivell està contemplat en [5], on es mostra com una 

alternativa útil per reduir el fenomen de chattering. El chattering és l’arrissat que es produeix 

en el senyal generat per un control per mode de lliscament, degut a les constants 

commutacions de la consigna d’entrada. Vejam com queda el control modificat: 

 

 
 

Fig. 26 
 

El nou estat “ZERO” correspon a l’estimació d’aquest nou estat. Fent ara la comparació per a 

determinar quin estat és més aprop de la consigna: 

 

 
Fig. 27 
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Vejam els resultats obtinguts amb la introducció del tercer estat: 

 

 

 

No s’aprecien canvis notable en fer el pa

la càrrega sembla una mica més net que 

amb tots dos métodes de control, qu ajude

 

 

 Fig. 28 
s de l’un a l’altre métode, tot i que el flanc creat per 

abans. En l’Annex C pot trobar-se més simulacions 

n a fer una millor comparativa. 
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5. Simulacions a freqüència constant 
 

5.1 Introducció 
 

Un dels principals inconvenients que té el control per mode de lliscament és el fet que es 

tracta de forma inherent d’un control a freqüència variable. Quan un inversor com el del SAI 

es commuta a freqüència variable, el rang de freqüències implicades és infinit. Si agafem com 

a exemple el cas del control a 3 nivells de tensió que hem dissenyat en l’apartat anterior, 

veiem millor això: 

 

 
 

Fig. 29 
 

El gràfic anterior està limitat a uns 33 kHz, però realment continua més enllà. Per la seva 

natura física, els IGBT’s només poden commutar-se dins un rang finit de freqüències, que 

arriba als 20 kHz. Per tant, si tractèssim d’implementar directament amb IGBT’s els controls 

a freqüència variable que hem realitzat, apareixeria un fenomen no previst en el model: els 

IGBT’s serien incapaços de seguir la llei de control, donant com a resultat una pèrdua de 

prestacions significativa. D’altra banda, hi ha un segon fenomen d’importància a tenir en 
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compte. El corrent que circula per la bobina té el següent espectre, en buit: 

 

 
 

 

Aquest espectre de freqüències també

càrrega no lineal genera harmònics no e

generarà soroll audible, el qual pot arr

aquelles freqüències des d’uns pocs cen

que l’IGBT faci soroll audible, exis

desaparegui: commutar a freqüència con

proposats per a què les commutacions e

que admet un IGBT), i veure si així s’ob

 

 

Fig. 30 
 és infinit. S’ha fet en buit perquè el corrent de la 

liminables. La conseqüència que té això és que el SAI 

ibar a ser molt molest. Considerarem com a audible 

tenars d’Hz fins a aproximadament 16kHz. Per evitar 

teix un métode senzill que provoca que el soroll 

stant. Per a fer això, es proposa modificar els controls 

s facin a una freqüència constant de 20 kHz (el límit 

té un espectre de freqüències no audibles.  
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5.2 Conversió dels controls de freqüència variable a freqüència fixa 
 

Com a primera aproximació al problema plantejat, agafarem els controls per mode de 

lliscament ja dissenyats i els forçarem a treballar a freqüència fixa. Per a fer-ho, col·loquem 

un mantenidor d’ordre zero (ZOH) en la sortida dels senyals de commutació. D’aquesta 

manera, fixem que la nova llei de commutació només pugui canviar quan ho fa el mantenidor. 

Si fixem la freqüència del mantenidor a 20 kHz, ja tenim fet el pas a freqüència constant. 

 

 
 

Fig. 31 
 

Aquest canvi és aplicable a tots tres controls existents. Observem com es modifica el 

comportament del SAI en el cas del doble bucle tensió – corrent amb tres estats de tensió, o 

sigui, el millor dels controls proposats: 
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És un desastre. El bucle es basava en l’est

següent instant d’adquisició de dades del

opció per aquest interval de temps, que é

els IGBT’s. El cas amb dos estats dóna r

principi. En canvi, el control que a prior

millor accepta la modificació. En el bucle

 

 

Fig. 32 
imació de l’estat de tensió del condensador durant el 

 conversor A/D. El control estima, doncs, la millor 

s molt més curt que el que ara triguen en reaccionar 

esultats igual de dolents, doncs es basa en el mateix 

i havia donat pitjors resultats, ara resulta ser el que 

 tensió –derivada de la tensió: 
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Fig. 33 
 

El resultat és lluny de l’obtingut a freqüència variable, però és millor que els resultats del pas 

directe del bucle tensió – corrent. La raó per aquesta gran diferència en el comportament dels 

dos sistemes recau en la manera com s’ha dissenyat cada control. El bucle  - c
c

dVV
dt

 es basa 

en assegurar-se que l’ona generada mantingui la forma sinusoidal per sobre de tot, de manera 

que és menys sensible al pas a freqüència constant. 

 

Els resultats obtinguts no són gaire bons, pel moment. Vejam a més com queda afectat 

l’espectre de freqüències del corrent de la bobina en buit, prenent com a cas d’exemple el 

millor dels proposats després del canvi: el de tenisó – derivada. 
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 Fig. 34 

 

Hem aconseguit l’efecte contrari al desitjat: hem eliminat altes freqüències i hem injectat 

baixes freqüències. El SAI fa més soroll que abans. 

 

El primer que farem és tractar de millorar els resultats obtinguts en els controls tensió - 

corrent. És factible pensar que el soroll que apareix és degut a la pèrdua del mode de 

lliscament, i per tant, als harmònics generats pel SAI mateix degut al fixament de la 

freqüència de commutació. La millor opció a priori hauria de ser treballar per millorar el 

control tensió – derivada, però aquest control ja és òptim per la seva pròpia naturalesa. Variar 

les constants del control, a més, no introdueix noves millores, doncs tot i que si rebaixem el 

valor de ρ reduim l’amplitud dels “rebots” observats en la senoide, també en reduim 

l’amplitud, provocant que sempre quedem per sota d’aquesta. En el gràfic, el valor de ρ = 

2000: 
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 Fig. 35 

 

A més, augmentar ρ condueix a què els robots siguin més pronunciats. Aquesta via de 

millorar el control queda, doncs, esgotada pel moment. 

 

En canvi, en el control tensió – corrent, podem modificar la llei de commutació variant el 

factor t per obtenir una llei de commutació adaptada a la freqüència de commutació, i no a la 

d’adquisició de dades. Definim t com el temps característic del sistema, el qual dóna un 

resultat òptim sobre el control quan aquest es basa en l’estimació a partir de l’estat present 

fins passat aquest temps característic. En aquest cas, estem fent la hipòtesis que t és igual al 

periode de commutació. 

 

En l’Annex A.3 pot trobar-se una justificació completa de la nova llei de commutació aquí 

presentada: 

 

 0( ) 0.0157 0.9347 0.9843s l cs x u I V V= − − − + r    (12.1) 

 

Modifiquem les constants del control. El resultat obtingut és el següent: 
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 Fig. 36 

 

El resultat obtingut és clarament millor que l’anterior per aquest tipus de control, però pitjor 

encara que l’obtingut en la conversió tensió – derivada. Podem pensar que això és degut a 

haver pres malament t en el càlcul del control, doncs al capdavall hem agafat un valor com a 

hipòtesi inicial, sense més suport que el fet que és significatiu per al sistema. En realitat, no és 

ben bé això el que passa. El problema prové d’una altra banda: hi ha una discrepància en t. 

Recordem que hem definit t com el temps característic del sistema, o sigui, un temps 

significatiu dins el sistema que ens permet fer-ne el control. Per tant, res ens impedeix 

formular altres hipòtesis. 

 

En el cas a freqüència variable, en adquirir una dada la simulació calcula de manera quasi 

immediata la commutació més adequada i l’executa, d’acord amb el valor més probable de la 

tensió en el moment en què es llegeixi la següent dada. D’aquesta manera, pot considerar-se 

com a constant el valor de u, la tensió del bus, durant tot el periode des de la  lectura d’una 

dada fins la següent. 
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 Fig. 37 

 

En canvi, en forçar que la freqüència de commutació sigui fixa provoquem que les 

commutacions no puguin ser immediates, de manera que quan s’adquireix una dada, aquesta 

es comença a processar, i per això fa que no es pot commutar els IGBT’s fins passat un cert 

temps. Aleshores, es fa la commutació basant-se en les dades preses en un instant anterior i 

considerant u constant. Però això no és cert si es conmuta i en fer-ho varia l’estat de u. El 

retard entre l’instant en el qual s’han llegit les dades i l’instant en què s’ha commutat provoca 

que les dades emprades en l’estimació de la tensió en el condensador hagin pogut variar 

significativament, i per tant generem un error en l’estimació: 
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 Fig. 38 

 

Si no hi ha variacions en u, el control segueix sent òptim per a aquella commutació. Però si u 

varia per culpa d’aquest retard, es produeixen incongruències que poden desembocar en una 

mala estimació de la tensió en el SAI. La millora proposada inclou una pre-estimació de com 

varien les dades durant aquest retard entre adquisició de dades i commutació. En l’Annex A.4 

pot veure’s el procés complet per obtenir la llei de commutació: 

 

 0 0 0

0 0 0

0.0240 0.0010 0.9833 1.1548
( ) 0.0240 0.0010 0.9833 1.1548
c c 0l

s c l

V u u V I
s x u u V I V

= + + +
= − − − − + r

 

 

Implementant aquest control en PSIM, obtenim els següents resultats (usant un control amb 3 

estats): 
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 Fig. 39 

 

L’ona es veu menys distorsionada que en el cas anterior, i per tant hem aconseguit millorar-ne 

una mica més la qualitat. Per desgràcia, això no ha comportat cap millora en el procés de fer 

que la freqüència portadora superi els 20 kHz: 

 

 

Fig. 40 
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De fet, el soroll del SAI ha augmentat, doncs la concentració de freqüències es troba ara entre 

0.5 i 7.5 kHz, banda audible, i abans estava repartit uniformement per tot l’espectre de 

freqüències. Tampoc hi ha millores significatives respecte a l’obtingut en el bucle tensió – 

derivada. 

 

Per tant, el métode aplicat no és gaire bo: no compleix els objectius fixats. La conversió 

directa usant IGBT’s a freqüència fixa empitjora tots els aspectes del control. És evident que 

la limitació a 20 kHz que provoca l’ús d’IGBT’s condiciona molt que el problema sigui 

resoluble. Per tant, analitzarem a continuació la possibilitat d’utilitzar alternatives als IGBT’s 

en l’etapa de l’inversor. 
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5.3 Simulacions a freqüència fixa per sobre de 20 kHz 
 

Com hem pogut comprovar en l’apartat anterior, no resulta viable realitzar el control d’un SAI 

a freqüència constant aplicant un control per mode de lliscament si la freqüència de 

commutació està limitada a només 20 kHz. Per tant, es fa necessari veure si augmentar la 

freqüència de commutació del control és la solució al problema. 

 

Existeixen en l’actualitat elements de control capaços d’actuar a velocitats de commutació 

superiors als 20 kHz. Aquests elements són els MOSFET’s. Desgraciadament, en electrònica 

de potència l’ús de MOSFET’s està desaconsellat, doncs la potència que són capaços de 

transmetre és petita. Ara bé, en els darrers anys han sorgit en el mercat MOSFET’s de 

potència capaços de suministrar prouta potència per alimentar una càrrega d’1 kW. Però el 

SAI té pèrdues pròpies, que cal afegir al total que hauran de suministrar els MOSFET’s si són 

utilitzats per substituir els IGBT’s en l’etapa de l’inversor, fent més inviable el seu ús. 

 

5.3.1 Càlcul de pèrdues en l’inversor 

 

Volem conèixer quines són les pèrdues màximes que tindrem en l’etapa de filtrat del SAI. Per 

això, agafem primer el cas ideal: connectem al filtre LC una font d’alterna, en lloc de 

l’inversor, i observem en buit quin és el comportament del sistema: 

 

 

 
 

En aquestes condicions, i suministrant un

control que estem usant, obtenim que el c

tant, aquestes són les pèrdues mínimes que

 

 Fig. 41
a tensió i freqüència iguals als de la consigna de 

onjunt del filtre consumeix un total de 427W. Per 

 pot tenir el sistema en buit. Ara, mesurem quines 
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són les pèrdues en buit en els sistemes de temps discret que hem creat amb anterioritat. 

Agafem com a primer exemple el control tensió – derivada, i fent la mateixa prova que abans 

obtenim unes pèrdues en el SAI de 2890W, sent de 1203W només en el condensador. D’altra 

banda, les pèrdues amb el darrer control creat, el de doble bucle tensió – corrent i previsió 

doble, les pèrdues en buit s’eleven a 2780W, dels que 1217W es perden en el condensador i la 

resta entre la bobina i la resistència. Aquesta potència de pèrdues en buit és a més el màxim 

de pèrdues, doncs afegint-hi una càrrega part del corrent que ara es desaprofita, però que és 

necessari per a crear la tensió en el condensador, passa a circular com a corrent útil per la 

càrrega. D’aquesta manera, decreix molt el corrent que circula pel condensador, i amb això les 

pèrdues. 

 

Aquestes pèrdues són una bona indicació de la potència que hauria de suministrar com a 

màxim els elements de commutació, i sense comptar que encara cal afegir-hi 1kW de la 

càrrega per a la qual està dimensionat. Per tant, caldrà dimensionar els elements commutadors 

per a suportar uns 4kW sense problemes. A més, aquests elements també tindran pèrdues, 

però típicament són de menys d’un 10%, pel què el conjunt realment caldrà dimensionar-lo 

per 4.5 kW. 

 

Els MOSFET’s de potència actuals arriben a potències de treball de fins a 2kW amb tensions 

de fins a 700V en bornes. Amb l’arquitectura de treball emprada, és molt just posar 

MOSFET’s en lloc d’IGBT’s. Cal pensar que la potència suministrada és repartida entre tots 

dos MOSFET’s. Es fa necessari poder permetre el pas de més potència. Això es pot fer 

incrementant els elements de commutació a dos MOSFET’s en paral·lel per branca. D’aquesta 

manera, entre tots dos poden permetre passar 4kW per branca, per un total de 8kW a 

l’inversor. Desgraciadament, aquesta solució no és gaire bona, doncs cal comptar que a més 

de l’increment de cost de l’inversor, també es duplica el nombre de drivers d’adaptació de  

senyal des del microprocessador fins als MOSFET’s. 

 

5.3.2 Simulacions usant MOSFET’s a l’inversor 

 

A continuació simularem els controls que hem fet amb IGBT’s posant-hi MOSFET’s. Pujem 

la freqüència de commutació fins posar-la al nivell de la freqüència de mostreig, o sigui, 

80kHz. El primer control que simularem serà el de tensió – derivada, amb càrrega no lineal: 
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Apreciem una gran millora respecte

Desgraciadament, també apreciem que 

d’absorbir la càrrega. Comparant-ho amb

 

 

Observem que el control està provocant 

 

Fig. 42
 a quan usavem IGBT’s, com era d’esperar. 

la forma del corrent s’allunya d’allò que havia 

 l’alimentació d’una senoide perfecta: 

 
àrrega una punta de corrent que arriba a ser  
en la cFig. 43
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gairebé dues vegades el màxim normal. Això pot provocar malfuncionaments si la càrrega 

conté electrònica, i fins i tot avaries greus en aquesta. 

 

El doble bucle tensió – corrent havia demostrat ser més benigne amb el corrent de la càrrega. 

Simulant a 80 kHz i efectuant els ajustaments necessaris en el control, agafant un temps 

característic  (el periode de commutació), obtenim el següent resultat usant 

uncontrol de tres estats de u: 

51.25·10t −= s

 

 
 

Fig. 44 
 

Tot i que la forma d’ona de la tensió té en la zona de conducció una petita “rebaba”, el corrent 

que circula per la bobina és molt més fidel al que hauria de ser: 
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Segueix havent-hi una punta de corrent

control anterior. Com el comportament

normals, queda patent que aquest méto

un comportament el més fidel possible a

 

Finalment, si hem passat a un control 

estat estalviar-nos el soroll que fa el 

freqüències d’aquest en treballar en bui

 

 

Fig. 45
, però ara ja no és tan important com l’observada en el 

 del corrent és més proper al que seria en condicions 

de és millor de cara a aconseguir que la càrrega tingui 

l que tindria en condicions òptimes de funcionament. 

de freqüència constant, una de les raons principals ha 

corrent a la bobina. Vejam com queda l’espectre de 

t: 
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 Fig. 46 

 

No sembla que haguem millorat el problema. A més, l’espectre de freqüències implicades cau 

totalment dins la franja de freqüències audibles. 

 

5.3.3 Influència de la freqüencia de mostreig 

 

Fins ara, ens hem preocupat tan sols de la freqüència de commutació a l’inversor, deixant 

fixada la freqüència de mostreig a 80kHz. Però ara que hem pujat la freqüència de 

commutació i l’hem posat al mateix nivell que la de mostreig, podem començar a preguntar-

nos com afecta aquesta el rendiment del sistema. La freqüència de mostreig emprada fins ara 

és bastant típica, i amb la tecnologia actual no és difícil trobar sensors capaços de mostrejar 

tensió i corrent a aquesta velocitat. Ara estudiarem com es comporta el sistema quan 

l’augmentem. 

 

En primer lloc, pujarem la freqüència de mostreig fins al cas ideal: la farem infinita per tenir 

un sostre de les variacions que podem arribar a esperar. Amb el control tensió – derivada: 
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 Fig. 47 

 

Òbviament, aquest cas no és aplicable a la realitat, però ens mostra que no hi ha canvis 

apreciables en el comportament del SAI. Si repetim la prova amb el control tensió – corrent, 

en les mateixes condicions de l’apartat anterior, obtenim els següents resultats: 

 

 

Fig. 48 
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Tampoc hi ha canvis apreciables en aquest cas. Per tant, podem concloure que augmentar la 

freqüència de mostreig no altera el rendiment del sistema quan commutem a una freqüència 

fixa. 

 

5.3.4 Influència de la freqüència de commutació alhora que la de mostreig 

 

En l’apartat anterior hem vist que per a una freqüència de commutació donada, no hi ha 

variacions significatives en el comportament del sistema en augmentar la freqüència de 

mostreig. Ara comprovarem què passa si això ve acompanyat per un augment de la freqüència 

de commutació. Per a veure-ho, considerarem el cas més idealitzat: variarem sobre els models 

a freqüència variable la freqüència de commutació, fent-la infinita. El resultat serà que 

veurem el comportament a freqüència de mostreig i commutació infinites. Comencem pel cas 

ideal de tensió – derivada: 

 

 
 

 

Hi ha una disminució de l’arrissat, però e

vist en el cas no ideal. No s’aprecien mill

via. L’única manera de millorar seria gu

 

Fig. 49 
s mantenen les mateixes característiques que haviem 

ores que justifiquin continuar investigant per aquesta 

anyar precisió en les derivades, apropant-les al cas 
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ideal també. 

 

Comprovem ara el que succeeix idealitzant l’altre control, el de tensió – corrent. Usarem el 

model de tres estats, i mantindrem el temps característic t al nivell anterior, o sigui, a 

 (80 kHz). El podriem reduir, però no ho farem. Els resultats que obtenim són 

els següents, amb un control de dos estats (més ràpid de processar): 

51.25·10t −= s

 

 
 

Fig. 50 
 

La millora observada en la reducció del chattering del corrent és molt significativa. De fet, en 

aquestes condicions d’idealitat, el chattering arriba a desaparèixer. Però l’important és que, 

com podem comprovar, seguint aquesta via és possible obtenir millores. Ara, l’important és 

determinar si aquestes són o no abastables amb la tecnologia disponible. Finalment, observem 

en buit l’espectre de freqüències del corrent a la bobina, per obtenir el següent: 
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El soroll audible, en aquestes condicions

capaços de trobar hardware adequat per ap

el soroll que fa el SAI. 

 

5.4 Limitacions tecnològiques: Ha
 

Ara que hem vist la manera de poder mill

tecnologia actual fins a on és possible a

velocitat de resposta funcionarà millor 

possible, aleshores sens dubte també és la

 

En primer lloc, el primer element limitad

realitzar l’algoritme. Aquest limita amb la

l’execució de l’algoritme de control. Com

sigui l’algoritme de control, més curt serà

de processat limita qualsevol altra acció a

el mercat un tipus de microcontrolado

 

Fig. 51 
, desapareix junt amb el chattering, pel què si sóm 

ropar-nos més al cas ideal, per aquesta via reduirem 

rdware 

orar les prestacions del SAI, és hora de veure amb la 

rribar. Resulta fàcil dir que un control basat en la 

si aquesta augmenta, però resulta que si això és 

 manera més senzilla de millorar-lo. 

or de la velocitat és el microprocessador que ha de 

 velocitat de càlcul, doncs cal un temps mínim per a 

 més ràpid sigui el microprocessador i més simple 

 el temps de processat de l’algoritme. Aquest temps 

 desenvolupar. Per a l’aplicació present, existeix en 

r capaç de desenvolupar les tasques de control 
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requerides a gran velocitat: el DSP (Digital Signal Processor). Existeixen en el mercat 

diferent companyies que es dediquen a la fabricació de DSP’s, sent les més conegudes Texas 

Instruments i Analog Devices. 

 

En segon lloc, cal veure fins a quina velocitat podem fer les commutacions del SAI amb 

MOSFET’s de la potència requerida per l’aplicació. Aquesta velocitat és clau, doncs hem vist 

que a major velocitat de commutació, millors prestacions. Com veurem en el seu moment, la 

resposta la trobarem no en els MOSFET’s de potència, com cabria esperar, sino en una nova 

generació d’IGBT’s capaços de funcionar a altes freqüències. 

 

I en tercer lloc, hem de veure quines freqüències de mostreig són possibles sense utilitzar 

hardware excessivament car. Aquestes velocitats només seran útils si és possible superar els 

80 kHz de velocitat de commutació, doncs ja hem vist que només augmentant la freqüència de 

mostreig no és possible millorar el control. 

 

5.4.1 DSP 

 

Un DSP és un microcontrolador molt especialitzat per a tasques de processat de senyal, i molt 

útil en aplicacions de control en temps real. Conté diversos sistemes interns, anmoenats 

mòduls, capaços de realitzar tasques de control concretes. Com a exemple, podem trobar 

DSP’s dissenyats per a fer de manera òptima el control de motors gràcies a la inclusió d’un 

generador de polsos PWM. Les aplicacions dels DSP’s actualment són molt variades i 

inclouen, a més del control de motors, el processat de senyal en telèfons mòvils, sistemes de 

reconeixement de veu o el control de comunicacions òptiques. 

 

Un DSP es diferencia dels microprocessadors clàssics en diversos aspectes. El primer és que 

no utilitza sistema operatiu, de manera que no consumeix recursos en el processat dels 

diversos aspectes d’aquests: gestió de programes, multitasca, etc. En segon lloc, tenen un 

consum significativament inferior al dels microprocessadors normals, com podria ser un 

Pentium. Una tercera diferència és la manera com són utilitzats. Un microcontrolador típic, 

com el d’un PC, normalment està pensat per ser d’ús general, amb perifèrics preparats per a 

tasques molt diverses. En canvi, un DSP sol estar integrat en un hardware d’ús específic per a 
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una única aplicació. Són aquestes característiques, així com una enorme velocitat de 

processament, el que fa dels DSP’s una eina molt interessant en aplicacions de control, i 

concretament de cara a implementar un control per mode de lliscament en un SAI. 

 

Per les característiques dels DSP’s i les seves aplicacions, resulta interessant utilitzar un 

model capaç de fer ell mateix el mostreig, i capaç de gestionar internament una sortida PWM 

per a fer el control dels elements de commutació de l’inveror del SAI. Aquestes sortides estan 

pensades per a ser usades amb elements de commutació com IGBT’s i MOSFET’s. En 

l’estudi del mercat actual, hem trobat diversos models amb mòduls PWM interns capaços de 

dur a terme la tasca. A continuació, presentem aquests models junt amb una breu descripció 

sobre la conveniència o no d’utilitzar-los en el control: 

 

• AD326: DSP de la casa Analog Devices. És molt simple, doncs només té 18 potes, 

però això resulta ser un problema. L’escassetat de potes fa que, en el mostreig, la 

longitud màxima de paraula sigui de 10 bits, el qual pot donar problemes de 

resolució en els càlculs de la llei de commutació, doncs hi entren en joc constants 

amb molts decimals. 

• AD328: similar a l’anterior, però canvia una entrada analògica per un sensor de 

corrent. Per això, si s’utilitzés ens podriem arribar a estalviar el sensor de corrent 

en el control tensió – corrent. De totes maneres, segueix limitat a 10 bits de 

longitud de paraula. 

• ADSP21XX: gamma mitja de DSP’s d’Analog Devices. Funcionen a 25 MHz, i 

admeten una longitud de paraula de fins a 16 bits, amb una complexitat moderada 

(68 potes). 

• TI24XX: realment no és un DSP, sino una familia de DSP’s de la casa Texas 

Instruments. Està especialitzada en el control de motors i altres aplicacions de 

control. Funcionen entre 20 i 40 MHz (que es corresponen a 20 – 40 MIPS, o 

Milions d’Instruccions Per Segon). El preu oscila entre els 2$ i els 17$, tot i que 

alguns models poden sortir-se molt d’aquest rang orientatiu. 

• TI28XX: La gamma alta de la sèrie 2000 de DSP’s de Texas Instruments. És 

significativament més cara, però té una velocitat de procés de 150 MHz. El preu 

varia típicament entre els 18$ i els 23$. 
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Els models de la gamma baixa arriben a ser capaços de fer el mostreig de dades en un temps 

de 375 ns, estant la majoria dels models de la familia als 500 ns. Això dóna una freqüència de 

mostreig màxima de 2 MHz (500 ns) amb el model 2401. Aquest model conté 5 canals PWM 

i té un cost unitari d’uns 5 dòlars. Per a l’aplicació present, és suficient si el control és senzill. 

Altres models de la familia 24XX també poden resultar interessants per a fer el control. Cal 

destacar els models 2403 i 2407, almenys per a la fase de desenvolupament del control. 

Aquests models contenen dos ports sèrie, per només un del 2401. En un DSP, es fa servir un 

port per a programar-lo, i si hi ha un segon port pot ser usat per a fer depurat de codi 

mitjançant un debugger. La presència d’un segon port durant la fase de proves és una gran 

ajuda per a verificar el funcionament del DSP a nivell intern, doncs pot veure’s com actuen 

les instruccions de programació sobre el propi DSP. 

 

Els DSP’s de Texas tenen un avantatge que els fa més interessants a priori que els d’Analog 

Devices: són compatibles amb Matlab. Si efectuem un control amb Matlab usant Simulink, un 

paquet de simulació inclós en el programa, existeixen eines per a fer un pas directe del control 

fet amb MATLAB a un DSP de la casa Texas. 

 

5.4.2 Freqüència de commutació 

 

La freqüència de commutació és la clau que obre les portes per millorar les prestacions del 

SAI. Per tant, i un cop hem vist que la freqüència de mostreig que un DSP pot arribar a 

admetre no és una limitació, és molt possible que el límit del SAI vingui donat per aquest 

paràmetre. Fins ara, no hem analitzat la tecnologia actual, sino que ens hem basat en els tòpics 

dels sistemes més comuns. O sigui, considerar que els IGBT’s no passen de 20 kHz i els 

MOSFET’s no poden suministrar potència. Ara, veurem que alguns d’aquests tòpics vàlids fa 

uns anys han canviat molt. Un exemple d’aquests tòpics pot trobar-se en [7], una comparativa 

d’aplicacions clàssiques de cadascun d’aquests semiconductors. 

 

Hem dit fins ara que els IGBT’s estan limitats a una freqüència d’aproxiamdament 20 kHz. 

De totes maneres, recentment ha aparegut un nou tipus d’IGBT capaç de superar àmpliament 

aquestes condicions de treball. Estem parlant dels IGBT’s NPT (Non Punch Through), i els 

IGBT’s PT (Punh Through). Aquestes noves famílies d’IGBT’s poden de funcionar a 
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freqüències de commutació superiors als 100 kHz amb poques pèrdues de commutació. Com 

a exemple d’aquests IGBT’s, posem l’IXEH 25N120, de la casa Ixys, d’aparició recent. Amb 

una una tensió màxima en bornes de 1200V i un corrent màxim de 36A, aquest IGBT és 

capaç de realitzar la commutació amb periodes de fins a 45 – 60 ns. La casa Ixys l’ha anunciat 

com un NPT de tercera generació, però no especifica com es comporta a molt altes 

freqüències (pèrdues, corrents màxims...). Tampoc hi ha indicacions del preu d’aquest 

producte. D’altra banda, en l’actualitat existeixen IGBT’s PT (Punch Through) capaços 

d’operar a 600V i 30A a freqüències properes als 200 kHz, sense sacrificar excessivament les 

pèrdues per commutació. Els IGBT’s PT tenen un rendiment similar als MOSFET’s quan 

operen amb potències moderades, igualant-se a potències més elevades amb els IGBT’s NPT. 

En [6] es poden trobar més detalls sobre aquests nous IGBT’s a més d’una comparativa de 

prestacions amb els MOSFET’s. 

 

Així doncs queda clar que la idea clàssica que els IGBT’s no poden operar a altes freqüències 

ha deixat de ser vàlida amb la tecnologia actual. És evident que per aplicacions a molt alta 

freqüència segueix sent vàlida la idea que només els MOSFET’s són útils, però no hem de 

veure’ns limitats per la freqüència de commutació en aplicacions de fins a 150 kHz. 

 

En el mercat, existeixen MOSFET’s capaços de treballar a freqüències molt elevades, però 

tenen impediments significatius que no els fan útils en la seva aplicació en un SAI, sobretot el 

ja dit anteriorment sobre les seves limitacions de potència. Per tant, un cop comprovat que 

amb IGBT’s és possible fer el control eficaçment a 150 kHz, descartem l’ús de MOSFET’s. A 

més, en general són més cars els MOSFET’s que els IGBT’s. 

 

5.4.3 Freqüència de mostreig 

 

El tercer limitador de cara a apropar-nos al cas ideal és la freqüència a la qual mostregem el 

corrent de la bobina i la tensió del condensador. Hem vist que no és problema des del punt de 

vista del DSP, capaç d’adquirir dades a més de 2 MHz. A més, amb un algoritme de control 

senzill el temps de càlcul no és problema, doncs el control del bucle tensió – corrent amb dos 

estats s’ha mostrat prou bo i és prou senzill per a fer un control eficaç a alta velocitat. 

 

Cal veure si els sensors d’adquisició dels senyals que existeixen en l’actualitat compleixen els 
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requisits de velocitat anteriors. I en el mercat actual existeixen sensors de corrent capaços de 

reaccionar devant corrents de fins a 100 A en només 50 ns, i també hi ha sensors de tensió a 

que reaccionen a velocitats similars en front dels canvis. Per tant, a banda del preu, és factible 

fer el mostreig a 150 kHz. 

 

5.5 Simulacions a molt alta freqüència 
 

Conegut el sostre tecnològic actual, procedim a veure com es modifica el control tensió – 

corrent augmentant les freqüències de commutació i mostreig a 150 kHz. De moment, no 

alterem els paràmetres de control, mantenint els paràmetres obtinguts a 80 kHz. Considerarem 

que estem usant IGBT’s PT d’alta freqüència, doncs suporten més potència. Usarem un 

algoritme de dos estats, pensant que a aquesta velocitat de commutació podria caler salvar 

temps de càlcul. 

 

 
  

 

Hem aconseguit que el chattering del

banda, l’espectre de freqüències en buit

 

 

Fig. 52
 corrent pateixi una reducció apreciable. Per la seva 

 del corrent a la bobina: 
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Fig. 53 
 

La millora és molt significativa respecte el que teniem a 80 kHz. Observem un desplaçament 

cap a les altes freqüències de l’espectre del corrent, cosa que ja resulta molt positiva de cara a 

reduir el soroll audible que faci el SAI. 

 

La darrera optimització que ens queda per fer és adaptar el temps significatiu t del sistema a la 

nova freqüència de mostreig i de commutació de 150 kHz. Aplicant el procediment descrit en 

els annexos A.2 i A.3, obtenim la següent llei de commutació: 

 

 4
0 0( ) 2.8·10 0.12720 0.99972s l cs x u I V V−= − − − + r  

 

Aplicant les noves constants en el model, obtenim els següents resultats: 
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Apareix una molesta punta de corrent

tradueix en més soroll: 

 

 

 

Fig. 54
. A més, l’arrissat en el corrent augmenta, i això es 

 

 
Fig. 55
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Per tant, queda vist que és millor el control tensió – corrent agafant t de 80 kHz que agafant-la 

de 150 kHz. Però ara podriem preguntar-nos si agafant una t més gran podriem millorar més 

les prestacions del sistema. Recordem que el concepte de t és més orientatiu que una altra 

cosa, i en el darrer cas ha quedat demostrat. Probem amb , corresponent a 40 

kHz. En aquestes condicions, la llei de commutació queda com: 

52.5·10t −= s

 

 3
0 0( ) 3.945·10 0.4719 0.9960s l cs x u I V V−= − − − + r  

 

I obtenim els següents resultats: 

 

 
 Fig. 56 

 

Es redueix el chattering, però queda distorsionada la forma del corrent. Això no és bo, doncs 

podem provocar un comportament inesperat en la càrrega. En quant al soroll en buit, 

l’espectre del corrent a la bobina queda de la següent manera: 
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L’espectre audible és pràcticament nul, i

dreta. Hi ha doncs la possibilitat que un c

pugui donar una solució més equilibrad

obtingut amb  (80 kHz). 51.25·10t −= s

 

5.6 Pèrdues en el control final 
 

Un cop decidit quin és el millor control, 

filtre tant en buit com amb càrrega (linea

Amb una càrrega lineal d’1kW (una resis

(rendiment d’un 86.96%). I amb càrreg

(rendiment d’un 63’50%). A aquestes pè

dependran del model concret d’IGBT tri

aquestes condicions, els rendiments glo

73.91% (1353W, lineal). Les pèrdues en b

 

Fig. 57
 les freqüències encara s’han despaçat més cap a la 

ompromís entre els casos de t a 80 kHz i t a 40 kHz 

a, però ja ens donem per satisfets amb el control 

ens interessa conèixer quines seran les pèrdues en el 

l i no lineal). En buit, les pèrdues s’eleven a 661W. 

tència de 26.45Ω), el consum total s’eleva a 1150W 

a no lineal d’1 kW, el consum s’eleva a 1575W 

rdues cal afegir-hi les pèrdues de commutació, que 

at, però que difícilment seran de més d’un 15%. En 

bals seran d’un 53.97% (1853W, no lineal) i d’un 

uit s’elevaran a 778W. 
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6. Conclusions 
 

Fins aquest moment, hem estat estudiant métodes de control que fossin solució del problema 

proposat. A continuació, resumirem els pros i contres més importants de cada métode de 

control proposat. En l’Annex B es poden trobar els comportaments dels diferents controls 

creats durant l’estudi. 

 

6.1 Controls a freqüència variable 
 

El principal inconvenient d’aquests controls és que l’espectre de la freqüència de commutació 

s’extén fins a l’infinit. D’altra banda, amb un sistema de commutació tan ràpid com el 

presentat en els darrers models això no hauria de ser un problema important. Ara bé, no hi ha 

manera de poder preveure quina distorsió tindrà la tensió en el sistema real només en base a 

les simulacions, doncs el PSIM no permet limitar la freqüència de pas de la llei de 

commutació al driver dels commutadors. Amb el model de simulació, doncs, no es pot 

preveure aquest comportament, i per tant existeix aquest punt no determinista que pot der 

diferir els resultats teòrics dels reals. A més, hi ha el soroll que genera aquest métode de 

control, tot i que en el cas d’un bucle tensió – corrent a molt alta freqüència aquest serà molt 

petit, tal i com demostra el cas idealitzat estudiat durant les millores dels controls a molt alta 

freqüència. 

 

Entre els dos tipus de control proposats, cal dir que el de tensió – derivada té l’avantatge 

d’estalviar-nos un sensor, i això significa un producte més econòmic. 

 

En el quadre següent podem veure les distorsions a l’ona creades amb cada control. El quadre 

mostra en ordre la THD en buit, amb una càrrega lineal d’un quilowatt, i amb la càrrega no 

lineal de proves, també d’un quilowatt: 

 

THD Controls Freqüència variable 

Vc - dVc/dt 1.66% - 1.24% - 1.38% 

Vc - IL 1.17% - 1.36% - 0.98% 

Vc - IL (3 estats) 1.02% - 1.77% - 0.83% 
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6.2 Controls a freqüència fixa a 20 kHz 
 

Aquests controls són totalment inviables, i incontrolables. Amb la llei de commutació fixada a 

aquesta freqüència, les variacions en el corrent de la bobina del filtre són massa importants 

com per obtenir resultats satisfactoris. És per això que aquests controls són totalment 

inviables de cara a una implementació real. 

 

En el quadre següent podem veure les distorsions a l’ona creades amb cada control: 

 

THD Controls Freqüència fixa 

Vc - dVc/dt 8.35% - 4.78% - 4.68% 

Vc - IL 7.16% - 4.44% - 4.25% 

Vc - IL (3 estats) 7.16% - 6.10% - 4.26% 

Vc - IL (3 estats i  doble càlcul) 4.51% - 3.72% - 6.10% 

Vc - IL (doble càlcul) 6.27% - 4.29% - 5.04% 

 

Com pot veure’s, la THD de tots ells és excessiva per a obtenir un control acceptable. I això 

sense tenir en compte el mal comportament del corrent de la càrrega en aquestes condicions, 

la forma del qual és erràtic en el millor dels casos. 

 

6.3 Controls a freqüència fixa a 150 kHz 
 

Els controls creats per sobre de 20 kHz han conduit finalment a un únic control òptim, 

superior a tots els altres. Aquest control té importants desavantatges de caire tecnològic: per a 

que sigui implementable cal utilitzar tecnologies molt noves en tema d’IGBT’s. Ara bé, 

aquestes tecnologies ja existeixen, i per tant el control és realitzable. 

 

La distorsió harmònica creada per aquest control és del 0.212% en buit, 0.167% amb càrrega 

lineal i d’un 0.911% amb càrrega no lineal. El comportament d’un SAI controlat així hauria 

de ser, doncs, excel·lent. 

 

Però les tecnologies implicades són molt noves, i per tant els elements essencials per a fer-lo 

probablement tindran un preu més elevat que en altres casos. Mirem-ho amb un exemple: 
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 IRG4PC40W  3.8$ x2 = 7.6$  IGBT a 150 kHz 27A (100ºC) 600V 

 

Un IGBT típic d’altes prestacions (20 – 30 kHz) sol costar de l’ordre d’un a dos dòlars. El 

cost incremental és entre un i quatre cops l’aquí presentat. Però la millora de prestacions que 

introdueix la diferència de preu pot justificar l’ús d’aquest control. Per tant, l’aspecte 

econòmic és l’únic determinant a l’hora de discriminar aquest métode de control respecte a 

métodes més clàssics. I com podem veure justificat aquí, l’increment de preu no és gaire gran. 

 

6.4 Conclusió final 
 

En conclusió, en el present projecte s’han mostrat diversos métodes de control de SAI, 

arribant a una proposta final viable tant tecnològica com econòmicament, capaç de millorar 

les prestacions dels equips actuals. Aquest és el control tensió – corrent de dos estats a 150 

kHz. És cert que un SAI construit amb aquest control no és tan econòmic com altres SAI’s 

actualment en el mercat, doncs inclou alguns components els preus dels quals són elevats, 

però a canvi s’obté un molt bon rendiment i una distorsió harmònica mínima fins i tot en 

condicions de càrrega molt distorsionant. 

 

Aquest control compleix, a més, els pre-requisits fixats quan es va iniciar aquest projecte: 

aconseguiex una distorsió harmònica màxima inferior a un 1%, un rendiment acceptable, 

superior al 60%, i bones prestacions sense importar com sigui la càrrega que tingui en bornes. 

 

En l’Annex C pot trobar-se un petit estudi del comportament del SAI que dugui aquest control 

amb altres condicions de treball, com pot ser el seu ús per generar tensions de xarxa eléctrica 

europea, americana, o d’aplicació especial. Els resultats d’aquest estudi són força satisfactoris, 

mostrant que el SAI compleix bé les especificacions demanades inicialment. 
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