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Resum 

El context socioeconòmic i mediambiental actual (canvi climàtic, esgotament i encariment 
dels recursos naturals, etc.), conjuntament amb l’aparició de noves tecnologies basades en 
l’utilització de les fonts d’energia renovables, han propiciat el replantejament de l’esquema de 
generació elèctrica tradicional, que es caracteritza per ser centralitzat i basat en combustibles 
convencionals. Amb aquest replantejament han sorgit nous esquemes de generació elèctrica 
basats en energies renovables, entre els que destaquen les microxarxes. 

El present projecte consisteix en l’estudi, disseny i construcció d’un convertidor capaç de 
gestionar el flux energètic entre la bateria i el bus de contínua existent en moltes 
microxarxes. Donada aquesta aplicació, el convertidor ha de ser DC – DC, aïllat, 
bidireccional, que permeti un ràpid canvi del sentit del flux energètic, i que sigui tant elevador 
com reductor per ambdós costats.  

En una primera etapa del projecte s’han analitzat les especificacions que el convertidor ha de 
complir i en base aquestes s’ha fet una cerca de l’estructura de convertidor més apropiada. 
En una segona etapa s’ha realitzat l’estudi teòric del funcionament de l’estructura del 
convertidor. Aquest estudi sobretot s’ha centrat en el mètode de control de la transferència 
de potència. També s’han corroborat les conclusions extretes de l’estudi teòric mitjançant 
l’anàlisi matemàtica i simulacions. En una tercera etapa s’ha procedit amb el disseny, 
construcció i programació del prototip. I finalment s’ha sotmès el prototip a diversos assajos 
per comprovar el seu bon funcionament. A més a més s’ha fet l’anàlisi econòmica i d’impacte 
ambiental del convertidor construït. 

L’equip proposat en el projecte, el qual permet complir totes les especificacions necessàries 
comentades anteriorment, és un convertidor DC – DC basat en una estructura bidireccional 
de doble pont complert aïllat amb inductància intercalada.  

En aquest projecte s’han complert tots els objectius plantejats. Per això, el convertidor 
construït és una eina que servirà per implementar i estudiar el comportament dels nous 
esquemes de generació elèctrica distribuïda. 

 

 

 

 



Pàg. 2  Memòria 

 

 



Estudi i disseny d’un convertidor DC-DC basat en estructura de pont complert bidireccional Pàg. 3 

 

Sumari 
RESUM ______________________________________________________1 

SUMARI _____________________________________________________3 

1. GLOSSARI _______________________________________________7 

2. PREFACI_________________________________________________9 
2.1. Origen del projecte........................................................................................... 9 
2.2. Motivació .......................................................................................................... 9 

3. INTRODUCCIÓ___________________________________________11 
3.1. Objectius del projecte..................................................................................... 11 
3.2. Abast del projecte........................................................................................... 11 

4. FUNCIONS DEL CONVERTIDOR DINS UNA MICROXARXA ______13 
4.1. Microxarxes .................................................................................................... 13 
4.2. Especificacions del convertidor per a microxarxes amb bus DC .................. 16 

5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES PER L’ESTRUCTURA _____________19 
5.1. Topologies bàsiques ...................................................................................... 19 
5.2. Topologies aïllades ........................................................................................ 19 

5.2.1. Aïllament galvànic................................................................................................19 
5.2.2. Topologies analitzades........................................................................................20 
5.2.3. Topologia de pont complert aïllat ........................................................................22 

5.3. Topologies bidireccionals i basades en el pont complert aïllat...................... 23 
5.3.1. Topologia de doble pont complert aïllat amb inductància a la sortida ...............24 
5.3.2. Topologia de doble pont complert aïllat amb inductància intercalada ...............26 

6. ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE L’ESTRUCTURA 
SELECCIONADA _________________________________________29 

6.1. Funcions dels components de l’estructura .................................................... 29 
6.2. Circuit equivalent............................................................................................ 30 

6.2.1. Simplificació del circuit.........................................................................................30 
6.2.2. Flux de potència en una línia aèria .....................................................................31 

6.3. Anàlisi de formes d’ona.................................................................................. 31 
6.4. Transferència de potència.............................................................................. 33 
6.5. Control de la potència .................................................................................... 34 

6.5.1. Mètode 1. Variació del desfasament...................................................................35 



Pàg. 4  Memòria 

 

6.5.2. Mètode 2. Variació de la inductància.................................................................. 39 
6.5.3. Mètode 3. Variació de la freqüència ................................................................... 40 
6.5.4. Mètode 4. Variació del nivell de tensió ............................................................... 42 

6.6. Anàlisi matemàtica......................................................................................... 43 
6.6.1. Anàlisi del model fonamental .............................................................................. 43 
6.6.2. Anàlisi per estats ................................................................................................. 46 
6.6.3. Comparativa dels dos mètodes d’anàlisi ............................................................ 48 

7. SIMULACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL CONVERTIDOR _______49 
7.1. Simulació 1..................................................................................................... 50 
7.2. Simulació 2..................................................................................................... 53 
7.3. Comparativa de les simulacions.................................................................... 54 

8. IMPLEMENTACIÓ DEL PROTOTIP___________________________57 
8.1. Presentació de la plataforma de potència ..................................................... 57 
8.2. Parts de la plataforma de potència................................................................ 59 

8.2.1. IGBTs................................................................................................................... 59 
8.2.2. Placa de Drivers .................................................................................................. 60 
8.2.3. Bus de contínua .................................................................................................. 62 
8.2.4. Sondes................................................................................................................. 64 
8.2.5. Placa d’alimentacions ......................................................................................... 66 
8.2.6. Magnètics ............................................................................................................ 67 
8.2.7. Magnetotèrmics................................................................................................... 67 
8.2.8. Ponts rectificadors............................................................................................... 68 
8.2.9. Sistema de refrigeració ....................................................................................... 68 
8.2.10. Sistema de control............................................................................................... 71 

9. IMPLEMENTACIÓ DEL SOFTWARE _________________________73 
9.1. Tècnica de commutació................................................................................. 73 
9.2. Implementació del control .............................................................................. 74 

9.2.1. Bucle de tensió.................................................................................................... 75 
9.2.2. Algorisme de control............................................................................................ 75 
9.2.3. Controlador PI ..................................................................................................... 78 

10. EXPOSICIÓ I VALIDACIÓ DELS RESULTATS EXPERIMENTALS __83 
10.1. Evolució de ϕ en funció de la resposta del sistema ...................................... 84 
10.2. Acció elevadora i reductora ........................................................................... 86 
10.3. Potència màxima en funció de la tensió d’entrada........................................ 88 
10.4. Anti-windup .................................................................................................... 89 
10.5. Formes d’ona ................................................................................................. 89 



Estudi i disseny d’un convertidor DC-DC basat en estructura de pont complert bidireccional Pàg. 5 

 

10.6. Dependència de la potència respecte φ ........................................................ 91 

CONCLUSIONS ______________________________________________93 

AGRAÏMENTS _______________________________________________95 

BIBLIOGRAFIA ______________________________________________97 
Referències bibliogràfiques ..................................................................................... 97 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 6  Memòria 

 

Annexos 

A.-   Els IGBTs 

B.-  Commutació dels IGBTs SKM 145GB128D 

C.-  Els Drivers 

D.-  Esquemes elèctrics 

E.-  El DSP 

F.-  Tècnica de commutació del prototip 

G.-  Valoració econòmica 

H.-  Estudi d’impacte ambiental 

I.-  Documentació digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi i disseny d’un convertidor DC-DC basat en estructura de pont complert bidireccional Pàg. 7 

 

1. Glossari 

 ADC: Analog-to-Digital Converter (conversor d’analògic a digital). 

 D: Duty cycle (cicle de treball d’un interruptor). 

 DAC: Digital-to-Analog Converter (conversor de digital a analògic). 

 Driver: element d’electrònica encarregat del dispar dels IGBTs unint les parts de 
control amb les de potència. 

 DSP: Digital Signal Processor (processador digital de senyals). 

 IGBT: Isolated Gate Bipolar Transistor (transistor bipolar de porta aïllada). 

 JTAG: Joint Test Action Group. Interfície de comunicacions amb el PC.  

 Potència: per facilitar la comprensió dels balanços, en tot el projecte s’ha 
considerat que la potència positiva és la rebuda per un component, mentre que la 
negativa és la transferida. 

 PWM: Pulse-Width-Modulation (modulació per amplada de pols). 

 Rectificador: element o circuit que permet convertir el corrent altern en corrent 
continu. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Degut a la creixent demanda per part de la societat de sistemes de generació elèctrica 
basats en energies renovables, neix en molts centres d’investigació l’interès de desenvolupar 
un conjunt d’eines que permetin conèixer i millorar els equips elèctrics i electrònics vinculats 
als sistemes renovables de generació elèctrica, entre ells els pertinents a les microxarxes. 

2.2. Motivació 

La situació socioeconòmica i mediambiental actual està fent sorgir un model de generació 
elèctrica distribuïda, que és diferent del que s’ha vingut utilitzant històricament. Aquest nou 
model cada cop està més basat en les energies renovables, ja que molts organismes s’han 
centrat en fomentar l’ús d’aquest tipus d’energies tot i que és un camp en el que encara 
manca molt per investigar. En aquest context, una de les tendències actuals és l'esquema de 
generació anomenat microxarxa.  

Per aquest motiu, es planteja la necessitat de buscar eines per implementar i estudiar el 
comportament d’aquest esquema de generació que és de recent implantació.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar, dissenyar, construir i programar un convertidor capaç 
de gestionar el flux de potència entre la bateria i el bus DC que presenten moltes 
microxarxes. 

3.2. Abast del projecte 

Per a complir els objectius exposats en l’apartat 3.1, en el present projecte es 
desenvoluparan els següents punts: 

 Estudi, disseny, construcció i programació d’un convertidor per regular el flux 
energètic entre la bateria i el bus de les microxarxes amb bus DC, que comprèn: 

• Definició d’especificacions a través de l’estudi de microxarxes. 

• Estudi teòric del funcionament del convertidor i de totes les parts que el 
componen. 

• Simulació informàtica per verificar el bon funcionament així com per detectar 
possibles fallades. 

• Construcció del prototip final. 

• Disseny i implementació del sistema de control del convertidor. 

 Comprovació dels objectius plantejats sotmetent l’equip a diversos assajos. 

 Valoració econòmica i de l’impacte mediambiental del projecte. 
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4. Funcions del convertidor dins una microxarxa 

En els darrers anys s’ha acusat la constatació col·lectiva del problema mediambiental que 
sofreix el planeta. Aquest problema comprèn des del canvi climàtic fins a l’esgotament dels 
recursos que s’han estat explotant al llarg de la història, com ara el cru. Una conseqüència 
de l’esgotament dels recursos en qüestió és l’augment del seu preu. A més a més, en 
paral·lel a tot això, hi ha hagut l’aparició de noves tecnologies.  

Aquests factors han provocat que es prenguin mesures tant a nivell mundial (per exemple, el 
Protocol de Kyoto), com a nivell nacional (com ara el Plan de Energías Renovables 2011-
2020 espanyol) per incentivar l’ús d’energies renovables. Doncs aquestes són de baixes 
emissions, estan disponibles pràcticament a qualsevol part del món i permeten preservar el 
medi ambient. Amb tot, l’utilització d’energies renovables s’ha anat abaratint pel que aquesta 
classe d’energies s’ha tornat més competitiva en el mercat. Aquest fet ha desencadenat en 
una investigació intensa en nous esquemes de generació no centralitzats, entre els quals 
destaquen les microxarxes.  

4.1. Microxarxes 

Una microxarxa es defineix com un sistema integrat de subministrament energètic que 
consisteix en càrregues interconnectades i fonts d’energia distribuïdes. La microxarxa, com a 
sistema integrat, pot operar en paral·lel amb la xarxa de distribució general o pot operar en 
un mode d’illa intencionat [1]. Alguns dels beneficis que les microxarxes aporten als 
consumidors són que cobreixen les seves necessitats locals d’energia elèctrica i tèrmica, i 
milloren la fiabilitat del subministrament elèctric local perquè emmagatzemen energia [2]. 

Existeixen 3 modes d’operació principals els quals engloben el funcionament de la majoria de 
microxarxes connectades a la xarxa general [3]: 

 Mode 1) Càrrega base parcial: els generadors distribuïts proporcionen energia a 
una part de les càrregues de la microxarxa. En paral·lel, la xarxa general 
proporciona tant energia a la resta de càrregues de la microxarxa com energia de 
reserva quan es requereixi. 

 Mode 2) Càrrega base total: els generadors distribuïts abasteixen totes les 
càrregues de la microxarxa. En paral·lel, la xarxa general actua de reserva. 

 Mode 3) Reserva: la xarxa general alimenta totes les càrregues de la microxarxa, 
mentre que els generadors distribuïts actuen de reserva.  
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Hi ha 2 grans tipus de microxarxes: les basades en bus AC i les basades en bus DC. En la 
Fig. 4.1.1 es mostra un esquema de microxarxa basada en un bus AC: 

 

 
 
En l’exemple de microxarxa de la Fig. 4.1.1, el grup de generadors distribuïts està format per 
un aerogenerador i un panell fotovoltaic.  D’altra banda, la bateria està ubicada entre els 
consumidors i els generadors d’energia elèctrica i fa de suport. Doncs es tracta de l’element 
que proporciona energia addicional quan la demanda supera el subministrament i també 
quan la xarxa general falla, mentre que emmagatzema l’excés d’energia quan el 
subministrament supera la demanda. En l’esquema, s’ha representat amb fletxes el sentit del 
flux energètic. 

Observi’s també que tota l’energia generada en la pròpia microxarxa o rebuda de l’exterior és 
convertida a AC o generada com a AC. Tant els generadors distribuïts com la xarxa general 
estan connectats a un bus AC, al qual la bateria hi està també connectada. Així mateix, tots 
els consumidors o bé són AC, o se’ls subministra energia des del bus AC mitjançant un 
rectificador. 

Alguns avantatges que presenten les microxarxes basades en bus AC són que existeixen 
productes comercials que inclouen un generador i el corresponent convertidor per injectar 
l’energia generada al bus AC. L’existència de bus AC permet treballar amb aïllament galvànic 
així com també permet que els fluxos de càrregues s’autoregulin.  

D’altra banda, un esquema de microxarxa basada en bus DC anàleg al de la Fig. 4.1.1 es pot 
observar en la Fig. 4.1.2: 

Fig. 4.1.1   Exemple de microxarxa basada en bus AC  
                   (elaboració pròpia) 
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En aquest tipus de microxarxa, la funció de la bateria és la mateixa que en la microxarxa 
basada en el bus AC. En aquest cas tota l’energia generada en la pròpia microxarxa o 
rebuda de l’exterior és convertida a DC o generada com a DC. Tant els generadors distribuïts 
com la xarxa general estan connectats a un bus DC, al qual la bateria hi està també 
connectada. Així mateix, tots els consumidors o bé són DC, o se’ls subministra energia des 
del bus DC mitjançant un inversor. 

El principal avantatge de les microxarxes amb bus DC és l’estalvi d’etapes de conversió en 
els convertidors, doncs en aquestes microxarxes no hi ha convertidors AC – AC. Cal dir que 
la gran majoria de convertidors AC - AC són indirectes, és  a dir, presenten una etapa DC 
intermèdia. 

Un altre avantatge que presenten aquest tipus de microxarxes és que, en corrent continu, la 
inductància paràsita existent en tot cable desapareix. Pel que les pèrdues i les caigudes de 
tensió en els cables seran menors que en corrent altern. 

En contrapartida, a diferència de les microxarxes basades en bus AC, no existeixen tants 
productes comercials que incloguin un generador i el corresponent convertidor per injectar 
l’energia generada al bus DC. 

Com s’ha pogut observar, tant les microxarxes basades en bus AC com les microxarxes 
basades en bus DC tenen avantatges i inconvenients. El present projecte, però, s’ha enfocat 
cap a les microxarxes en bus DC. 

Fig. 4.1.2   Exemple de microxarxa basada en bus DC  
                   (elaboració pròpia) 
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4.2. Especificacions del convertidor per a microxarxes amb 
bus DC 

En la Fig. 4.1.2 s’ han destacat en color els elements que estan exclusivament lligats a la part 
DC de la microxarxa basada en bus DC. Per una banda, s’aprecien el panell fotovoltaic, que 
genera corrent continu, i les càrregues DC, que consumeixen corrent continu. D’altra banda, 
s’observen els convertidors DC-DC. N’hi ha un d’unidireccional (en blau) i un de bidireccional 
(en groc). Aquest últim permet l’intercanvi energètic entre el bus DC i les unitats 
d’emmagatzemament, com ara la bateria.  

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar un convertidor bidireccional que realitzi les mateixes 
funcions que el convertidor destacat en groc de la Fig. 4.1.2. Les especificacions d’aquest 
convertidor s’extrauran mitjançant l’anàlisi de les microxarxes amb bus DC. 

En primer lloc, el bus DC d’aquestes microxarxes és interessant  que estigui a una tensió 
relativament elevada per tal d’aconseguir una major eficiència en el sistema. Ja que, per una 
potència donada, com menor sigui la tensió, major serà el corrent que circularà pels 
convertidors i pels cables. Aquest fet  comportarà majors pèrdues per efecte Joule i també 
provocarà que la secció de cable i els components dels convertidors siguin més grans. En 
conseqüència, l’eficiència del sistema baixarà, el sistema s’encarirà i també serà més 
voluminós. En contrapartida, com major sigui la tensió de bus, major serà el rang de tensions 
en el qual haurà de treballar el convertidor bidireccional ubicat entre la bateria i el bus. Doncs 
les bateries emprades per a compensar els desequilibris existents entre la demanda i la 
generació energètica habitualment presenten una tensió de 12, 24 o 48 V. I aquesta tensió 
és força baixa. Per tant, no hi ha estipulada una tensió de bus fixa i tant si aquesta és alta 
com baixa presenta avantatges i inconvenients. Així doncs, per poder satisfer totes les 
combinacions possibles de tensió de bus i tensió de bateria caldrà que el convertidor a 
dissenyar sigui elevador i reductor per ambdós costats. 

En segon lloc, es requereix un flux de potència bidireccional entre la bateria i el bus DC. Ja 
que la bateria fa de suport i compensa les diferències entre l’energia generada i l’energia 
demandada dins la microxarxa. Així, hi haurà uns períodes en què la bateria es descarregarà 
i d’altres en què es carregarà. Com que el convertidor a dissenyar serà l’element que unirà la 
bateria amb el bus DC, caldrà que sigui bidireccional [1].  

D’altra banda, en moltes microxarxes una part important dels generadors distribuïts utilitzen 
fonts d’energia renovables. Aquestes són irregulars i en qualsevol moment poden fer variar el 
nivell de generació elèctrica. A més a més, el consum en la microxarxa també pot variar 
sobtadament. Per tant, per poder fer front a tots aquests canvis inesperats, el canvi de sentit 
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del flux de potència en el convertidor a dissenyar ha de ser ràpid. Així, la bateria podrà 
passar d’emmagatzemar energia a subministrar-ne ràpidament. 

Per últim, s’ha de considerar la protecció dels usuaris de la microxarxa. Per normativa, un 
dels borns de les bateries ha d’estar connectat a massa. I per a poder fer-ho cal que el 
convertidor bidireccional sigui aïllat. 

En resum, el convertidor a dissenyar haurà de ser: 

 Elevador i reductor de tensió per ambdós costats 
 Bidireccional amb ràpid canvi de sentit del flux de potència 
 Aïllat 

 

 

Finalment observi’s que amb les especificacions exposades, el convertidor a dissenyar, a 
part de desenvolupar la funció associada a l’element destacat en groc de la Fig. 4.1.2, també 
podrà actuar com a font d’alimentació DC programable (i més específicament com a 
emulador fotovoltaic), càrrega electrònica DC programable, simulador de bateries i com a 
convertidor DC – DC unidireccional. Per tant, el convertidor a dissenyar podrà desenvolupar 
la funció de qualsevol dels elements destacats en color de la Fig. 4.1.2. El que denota la 
seva multifuncionalitat. No obstant, com ja s’ha comentat, aquest projecte se centra en 
l’aplicació del convertidor que consisteix en regular el flux energètic entre el bus DC de la 
microxarxa i les unitats d’emmagatzemament. 
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5. Anàlisi d’alternatives per l’estructura 

En el present apartat es realitzarà la selecció de l’estructura del convertidor en funció de les 
especificacions definides a l’apartat anterior. Recordi’s que s’ha definit que el convertidor ha 
de ser elevador i reductor per ambdós costats, bidireccional amb ràpid canvi de sentit del flux 
de potència i aïllat. 

5.1. Topologies bàsiques 

En la cerca de l’estructura més apropiada pel convertidor s’ha començat per analitzar, d’entre 
les topologies de convertidors DC – DC commutats existents, les que tenen un menor 
nombre de components. Dins d’aquest grup trobem convertidors com ara el reductor (Buck), 
elevador (Boost), reductor-elevador (Buck-Boost), Cúk i SEPIC, entre d’altres [4].  

Les topologies anteriors s’han descartat per no complir totes les especificacions que es 
busquen en el convertidor. La majoria de les topologies analitzades es caracteritzen per ser 
unidireccionals i no aïllades.  

5.2. Topologies aïllades 

Els convertidors estudiats en l’apartat 5.1 tenen tots una característica en comú, i és que no 
estan aïllats. Per tant, elèctricament tenen connectada l’entrada amb la sortida i això pot 
ocasionar problemes donada l’aplicació per la qual es dissenya el convertidor d’aquest 
projecte.  

Per tant, en aquest apartat s’estudiaran topologies de convertidors aïllats. 

5.2.1. Aïllament galvànic 

El convertidor ha d’estar aïllat galvànicament, per tant, hi ha d’haver un transformador entre 
l’entrada i la sortida del convertidor. Això obliga a que el convertidor, que és DC – DC, tingui 
una etapa intermèdia d’alterna on pugui funcionar el transformador. Aquesta etapa 
intermèdia de conversió presentarà tensions i corrents alternes i de freqüència igual a la 
freqüència de commutació dels interruptors. Com més elevada sigui aquesta freqüència, 
menor serà la mida dels components magnètics del convertidor (entre ells, el transformador) 
[5]. Per tant, es realitzarà un aïllament galvànic a alta freqüència. 

D’altra banda, el fet d’introduir un transformador en la cadena de conversió permet elevar o 
reduir els nivells de tensió mitjançant una relació de transformació fixa. 
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5.2.2. Topologies analitzades 

Les topologies més comuns que s’engloben dins del grup dels convertidors DC-DC aïllats 
són les següents: flyback, forward, forward amb 2 interruptors, push-pull, pont complert (full 
bridge) aïllat, i semi-pont (half-bridge) aïllat. 

Cap d’aquestes topologies compleix alhora les 3 especificacions definides en apartats 
anteriors. No obstant, se n’ha realitzat una comparativa [4] per decidir quina és l’estructura 
que més s’apropa al convertidor buscat. I en base a aquesta s’establirà l’estructura definitiva 
del convertidor a dissenyar.  

 Flyback: la seva implementació és senzilla, ja que presenta pocs components, i 
és un circuit molt popular per a aplicacions de baixa potència. Els desavantatges 
principals d’aquest circuit són que el nucli del transformador ha de ser gran per a 
valors de potència elevats i que la tensió en borns de l’interruptor és alta. En 
aplicacions típiques normalment s’assoleixen valors de fins 150W. 

 Forward: s’acostuma a utilitzar per a nivells de potència mitjos, normalment entre 
150W i 500W. Disposa d’un transistor, com el flyback, però requereix un nucli de 
transformador menor. Els desavantatges d’aquest convertidor són l’elevat estrès 
de tensió en el transistor i el cost afegit de la bobina de filtrat (a diferència del 
flyback). Es pot utilitzar el convertidor forward amb dos interruptors per a reduir la 
tensió en borns dels interruptors, però el circuit d’excitació d’un dels transistors ha 
d’estar flotant respecte a massa. 

 Push-pull: també s’usa en aplicacions amb nivells de potència mitjos. Les 
avantatges principals d’aquest convertidor són dues. Per una part, que els circuits 
d’excitació dels transistors presenten un punt comú. I per l’altra, que el nucli del 
transformador és relativament petit perquè és excitat en ambdós sentits. Els 
desavantatges que presenta són la gran tensió a la qual es veuen sotmesos els 
transistors i els possibles problemes de saturació del nucli produïts per un 
desequilibri del corrent continu en els circuits no ideals. A més a més, presenta 
un baix nivell d’utilització del transformador. 

 Semi-pont aïllat: aquest convertidor també s’utilitza en aplicacions amb nivells 
de potència mitjos i presenta algunes de les mateixes avantatges que el 
convertidor push-pull. A diferència d’aquest, però, la tensió màxima en els 
interruptors està limitada a la tensió d’entrada.  

Una de les diferències del semi-pont aïllat respecte el pont complert aïllat és que 
en el primari del transformador s’hi aplica la meitat de la tensió de la font 
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d’entrada, en canvi, en el pont complert aïllat s’hi aplica una tensió igual a la 
tensió de la font d’entrada. 

Pel que fa als desavantatges del semi-pont aïllat, s’ha de destacar el gran estrès 
que sofreixen els condensadors connectats en paral·lel als transistors. Doncs tot 
el corrent que passa a través dels transistors també passa a través d’aquests 
condensadors. Degut a això, aquests últims s’envelleixen força ràpid, han de ser 
grans i ràpids.  

Si es compara el corrent que suporten els transistors del semi-pont aïllat amb el 
corrent que suporten els del pont complert aïllat, es dedueix que, per la mateixa 
potència, els del semi-pont aïllat suporten dues vegades el corrent dels del pont 
complert aïllat.  

Per últim, s’ha de remarcar que, a diferència del pont complert aïllat, aquest 
convertidor no presenta problemes de desbalanç de flux en el transformador. Ja 
que, en alimentar-se del punt mig de dos condensadors, ja es bloqueja de forma 
natural el corrent DC que intentés passar per ells degut a qualsevol desequilibri 
del circuit [5], [6], [7].  

 Pont complert aïllat: aquest és el circuit que s’acostuma a usar en aplicacions 
amb nivells de potència alts (normalment majors de 500W). La tensió màxima a 
la qual es veuen sotmesos els transistors serà la tensió d’entrada, igual que en el 
cas del semi-pont aïllat.  

Els desavantatges que presenta aquest convertidor són la presència de circuits 
d’excitació flotants i la necessitat d’incloure transistors addicionals. Com que el 
pont complert aïllat està format per 2 transistors més dels que presenta el 
convertidor en semi-pont aïllat, s’incrementa el cost del sistema (sobretot degut 
als Drivers addicionals que cal afegir en el pont complert aïllat).  

Finalment, en aquest convertidor cal vigilar amb els problemes de desbalanç de 
flux. Aquest problema ocorre si el producte volts·segon aplicat al primari del 
transformador no és igual quan el cicle B-H es recorre en sentits contraris. Això 
porta al nucli cap a la saturació, ja que el desbalanç té com a conseqüència 
l’existència d’un nivell de corrent DC en el primari. No obstant, aquest problema 
es pot solucionar fàcilment aplicant un control adequat als transistors. Aquest 
control ha d’assegurar que el producte volts·segon aplicat al primari sigui igual 
quan el cicle B-H es recorri en sentits contraris [5], [6], [7]. 

De totes les estructures analitzades, se selecciona la de pont complert aïllat per ser utilitzada 
de base en l’estructura definitiva del convertidor a dissenyar. Doncs és una de les estructures 
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en què els semiconductors pateixen menys estrès. A més a més, els condensadors del bus 
de contínua poden ser més petits que els del semi-pont aïllat i no cal que siguin tan ràpids. 

5.2.3. Topologia de pont complert aïllat 

Com que s’ha definit que l’estructura del convertidor a dissenyar prendrà com a base el pont 
complert aïllat, en aquest apartat s’estudiarà breument el funcionament d’aquest últim. 

En primer lloc, el convertidor DC-DC en pont complert aïllat és el que es mostra en la Fig. 
5.2.3.1: 

 

 
Suposant que el transformador és ideal, les parelles d’interruptors (Sw1, Sw2) i (Sw3, Sw4) 
es tancaran de manera alternada. Quan Sw1 i Sw2 estan tancats, la tensió en el primari del 
transformador és Vs. Quan Sw3 i Sw4 estan tancats, la tensió en el primari del transformador 
és –Vs. Si el transformador és ideal, Vp = 0 quan tots els interruptors estan oberts. Amb una 
seqüència de commutació adequada, la tensió Vp en el primari del transformador presenta 
una forma d’ona de polsos alternats. Per tal de no saturar el transformador, és necessari 
que, en cada cicle de commutació del convertidor, el temps que una parella d’interruptors 
hagi estat tancada sigui el mateix temps que ha estat tancada l’altra parella d’interruptors. 

Per altra banda, els díodes D1 i D2 del secundari del transformador rectifiquen la forma d’ona 
de polsos alternats per a produir la tensió Vx.  

La relació entre tensions que ofereix aquest convertidor [4] es mostra en l’Eq. 5.2.3.1: 

NsVo 2Vs D
Np

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
    (Eq.  5.2.3.1) 

Essent D el cicle de treball de cada parell d’interruptors. 

Finalment, per a fer més entenedor el funcionament d’aquest convertidor, en la Fig. 5.2.3.2 

es mostren les formes d’ona que apareixen en el pont complert aïllat: 

Fig. 5.2.3.1  Estructura de pont complert aïllat (elaboració pròpia) 
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5.3. Topologies bidireccionals i basades en el pont complert 
aïllat 

En apartats anteriors s’ha estipulat que el convertidor a dissenyar es basarà en l’estructura 
de pont complert aïllat. Així doncs, s’han cercat topologies de convertidors DC-DC basats en 
el pont complert aïllat i bidireccionals que complissin totes les especificacions definides 
prèviament. Aquestes especificacions, vistes en l’apartat 4.2, fixaven que el convertidor a 
dissenyar ha de ser elevador i reductor per ambdós costats, bidireccional amb ràpid canvi de 
sentit del flux de potència i aïllat. 

D’altra banda, a l’hora de cercar les topologies en qüestió també s’ha tingut en compte que 
aquestes fossin el més simples possible. Doncs, les estructures amb menor nombre de 
components acostumen a ser econòmicament més assequibles que no pas les anàlogues 
amb un nombre de components més elevat. 

Fig. 5.2.3.2   En pont complert aïllat: (a) Seqüència de commutació. 
   (b) Tensió en el primari del transformador.               

  (c) Tensió Vx. (elaboració pròpia) 
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De totes les topologies considerades, les que millor responen a les característiques del 
convertidor desitjat són dues. Aquestes s’estudiaran en els apartats 5.3.1 i 5.3.2.  

5.3.1. Topologia de doble pont complert aïllat amb inductància a la sortida 

L’estructura corresponent a aquest convertidor es mostra en la Fig. 5.3.1.1: 

 

 

Primerament, s’ha d’observar que l’esquema de la Fig. 5.3.1.1 presenta el convertidor 
treballant de manera unidireccional, on RL simbolitza una càrrega genèrica. No obstant, el 
convertidor també pot treballar bidireccionalment. En aquest cas, en el lloc de RL hi haurà 
una altra font com la de VI. Aleshores el sentit de flux de l’energia no es podrà determinar 
només observant l’esquema.  

D’altra banda, la topologia bidireccional estudiada actua diferent segons el sentit del flux 
d’energia:                                                                            

 Flux energètic de VI cap a VO: en aquest cas el convertidor es comporta com a 
pont complert aïllat  amb rectificador i filtre LC [5], [8], [9]. La relació de tensions 
existent és la mostrada en l’ Eq. 5.3.1.1:  

o IV V n D= ⋅ ⋅    (Eq.  5.3.1.1) 

Com que D (el cicle de treball) pot assolir valors entre 0 i 1, s’observa que, per 
naturalesa, el convertidor fa de reductor. I l’únic que pot fer que la tensió VO sigui 
major que la VI és la relació de transformació (n). 

En quant al rectificador, té l’opció de realitzar rectificació síncrona si es força el 
tancament del transistor corresponent quan el seu díode en antiparal·lel està 
conduint. La rectificació síncrona es basa en el principi de què la caiguda de 
tensió en un díode és major que en un IGBT. Per això, en rectificar síncronament, 

Fig. 5.3.1.1  Estructura de doble pont complert aïllat amb 
   inductància a la sortida (elaboració pròpia) 
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s’aconsegueix un major rendiment i menors pèrdues que quan es rectifica amb 
un pont de díodes.  

 Flux energètic de VO cap a VI: en aquesta situació, el convertidor es comporta 
com a pont complert aïllat alimentat per corrent amb rectificador [5], [8], [9]. El rati 
entre la tensió de sortida i la d’entrada depèn del corrent d’entrada, la inductància 
(L), la relació de transformació i el cicle de treball (D).  

Aquest convertidor és de corrent i, teòricament, pot elevar la tensió sense límits 
(mentre els components del circuit ho suportin). Per tant, com a mesura de 
seguretat envers el principi elevador del convertidor, seria aconsellable limitar la 
tensió d’entrada. 

En resum, per naturalesa del convertidor (sense considerar l’efecte de la relació de 
transformació), funcionant cap a un costat és reductor i, cap a l’altre, normalment elevador. 
Per tant, la relació de transformació serà un paràmetre clau a l’hora d’ajustar les tensions de 
sortida al valor desitjat. Tot i així, en aquesta topologia no es compleix l’especificació de ser 
tant elevador com reductor per ambdós costats. 

D’altra banda, el convertidor es comporta cap a un costat com a convertidor de tensió i cap a 
l’altre com a convertidor de corrent. No obstant, existeixen 2 grans motius per evitar els 
convertidors de corrent i emprar convertidors de tensió en el seu lloc: 

 Proteccions: en els convertidors de tensió principalment es produeixen pics de 
sobrecorrent. En aquest cas és fàcil protegir el convertidor perquè existeixen 
Drivers amb protecció de curtcircuit que detecten la fallada i fan obrir els IGBTs. A 
més a més, els IGBTs estan preparats per suportar sobrecorrents de fins a 5 
vegades el nominal en temps curts. En canvi, en els convertidors de corrent 
principalment es produeixen pics de sobretensió. Quan es produeixen, al moment 
destrueixen els IGBTs, ja que els IGBTs no poden sobrepassar la seva tensió 
màxima en cap cas. En aquesta situació, cal utilitzar proteccions passives en el 
convertidor, com ara el sobredimensionament dels semiconductors en termes de 
tensió. 

 Disponibilitat de Drivers comercials: existeixen més Drivers per a convertidors 
de tensió que per a convertidors de corrent. 

A més a més, el fet que el convertidor estudiat es comporti cap a un costat com a convertidor 
de tensió i cap a l’altre com a convertidor de corrent implica utilitzar tècniques de commutació 
diferents segons quin sigui el sentit del flux energètic: 
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 En convertidor de tensió: no poden estar tancats alhora tots els interruptors 
d’una mateixa branca perquè es curtcircuitaria la font d’alimentació. D’altra 
banda, el convertidor es protegeix davant de fallades obrint tots els interruptors i 
deixant en buit la font d’alimentació. 

 En convertidor de corrent: no poden estar tots els interruptors oberts alhora 
perquè sempre s’ha de garantir que el corrent tingui una via per on passar (i així 
evitar sobretensions). Pel que fa a les fallades, el convertidor es protegeix tancant 
tots els interruptors i curtcircuitant la font de corrent. 

Per tant, el fet d’aturar els transistors i fer-los passar a commutar amb una tècnica de 
commutació diferent alenteix el procés de canvi de sentit del flux de potència en el 
convertidor. Pel que la topologia estudiada tampoc compleix l’especificació de permetre un 
ràpid canvi de sentit del flux de potència. 

5.3.2. Topologia de doble pont complert aïllat amb inductància intercalada 

L’estructura d’aquesta topologia de convertidor bidireccional és la mostrada en la Fig. 5.3.2.1: 

 

 

D’aquest tipus de convertidor és molt important destacar la funció de la inductància L, doncs 
és l’element que separa els dos ponts complerts aïllats. Per una banda, cal observar que els 
dos ponts complerts aïllats que constitueixen l’estructura són fonts de tensió i, per altra 
banda s’ha de recordar que no es poden unir dues fonts de la mateixa naturalesa. Ja que, 
posant en sèrie dues fonts de corrent es produeixen sobretensions i posant en paral·lel dues 
fonts de tensió fàcilment es produeixen curtcircuits. Per tant, la inductància L és l’element 
que evita que les dues fonts de tensió del circuit es connectin en paral·lel. 

Una altra funció que realitza la inductància L és la de ser l’element que el convertidor utilitza 
com elevador o com reductor per a cobrir el rang de tensió de sortida desitjat [10].  

Cal tenir present que si el transformador emprat en el convertidor té una inductància de 
dispersió gran, aquesta pot ocupar el lloc de la inductància L que apareix a la Fig. 5.3.2.1. De 
manera que s’estalvia afegir una bobina al convertidor.  

Fig. 5.3.2.1  Estructura de doble pont complert aïllat amb 
   inductància intercalada (elaboració pròpia) 
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De l’estructura de la topologia estudiada també és destacable la simetria. Aquest fet 
possibilita que el convertidor funcioni de la mateixa manera, independentment del sentit del 
flux energètic. A més a més, es pot emprar la mateixa tècnica de commutació 
independentment del sentit del flux de potència, i això garanteix el compliment de 
l’especificació d’un ràpid canvi de sentit del flux de potència en el convertidor. 

Per tant, el present convertidor és aïllat galvànicament i bidireccional amb ràpid canvi de 
sentit del flux de potència. A més a més, com es veurà en els propers apartats, és tant 
elevador com reductor per ambdós costats. De manera que, donada una tensió d’entrada, es 
pot obtenir una tensió de sortida tant superior com inferior a aquesta. La magnitud de la 
tensió de sortida, però, es veu limitada pel nivell de potència transmesa pel convertidor. 

Així doncs, com que compleix totes les especificacions imposades anteriorment i presenta un 
nombre de components raonable, s’escull aquesta estructura per al convertidor a dissenyar. 
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6. Anàlisi del funcionament de l’estructura 
seleccionada 

Tal i com s’ha determinat en l’apartat 5.3.2, l’estructura en què es basarà el convertidor a 
dissenyar és un doble pont complert aïllat amb inductància intercalada. Per tant, aquesta 
estructura està formada per dues fonts de tensió (els ponts complerts aïllats) que 
comparteixen una font de corrent com a càrrega (la inductància). 

Tenint present aquest fet, en aquest apartat s’estudiarà quin és el mètode de funcionament 
de la topologia de convertidor seleccionada. 

6.1. Funcions dels components de l’estructura 

El convertidor està format per 2 ponts complerts, una inductància i un transformador. Basant-
se en la Fig. 5.3.2.1, les funcions de cadascun d’aquests components s’exposen a 
continuació: 

 Ponts complerts i inductància: el pont complert format pels interruptors S1, S2, 
S3 i S4 s’encarrega de sintetitzar una ona quadrada de valors ±VI a partir de la 
tensió contínua del bus CI. L’altre pont, el format per T1, T2, T3 i T4, és 
l’encarregat de sintetitzar una ona quadrada a partir de la tensió contínua del bus 
CO, de valors ±VO i de la mateixa freqüència que l’ona quadrada generada pel 
primer pont. L’ona quadrada generada pel primer pont és aplicada directament al 
born corresponent de la inductància L. En canvi, l’ona quadrada que s’aplica a 
l’altre born de la inductància és l’ona generada pel segon pont però vista pel 
primari del transformador. Per tant, la tensió aplicada a la bobina és la diferència 
de les ones quadrades generades pels 2 ponts (aplicant la pertinent relació de 
transformació) [11]. 

 Transformador: és un dels elements que contribueix a elevar o reduir els nivells 
de tensió. D’altra banda, també és l’element que aporta aïllament galvànic a 
l’estructura bidireccional. 

Pel que fa a l’ona quadrada generada pel pont format per T1, T2, T3 i T4, és 
aplicada directament en borns del transformador. Per tal de no saturar el 
transformador, és necessari que en cada període de commutació el temps total 
en què se li ha aplicat una tensió +VO  sigui exactament igual que el temps total 
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en què se li ha aplicat una tensió –VO. D’aquesta manera, la component contínua 
de la tensió aplicada al transformador serà nul·la. 

6.2. Circuit equivalent 

Per a mostrar de manera intuïtiva el funcionament de tot el conjunt del convertidor, es 
realitzarà una simplificació de la seva estructura. Amb el circuit resultant fàcilment es deduirà 
que el convertidor segueix un principi de funcionament anàleg al de les línies aèries 
elèctriques. 

6.2.1. Simplificació del circuit 

La simplificació que s’ha realitzat de l’estructura de doble pont complert aïllat amb 
inductància intercalada [11] és la mostrada en la Fig. 6.2.1.1: 

VI VO

+         VL -

I+

-

+

-  

 

 
En el model simplificat, s’ha substituït els 2 ponts complerts del circuit original per 2 fonts de 
tensió quadrada. Ja que, com s’ha explicat en l’apartat 6.1, els 2 ponts complerts 
s’encarreguen de generar ones quadrades de tensió, que seran les que s’aplicaran en borns 
de la inductància L.  

Per fer aquest circuit equivalent s’han suposat nul·les les caigudes de tensió i pèrdues en els 
cables del circuit original. D’altra banda, els transistors s’han considerat ideals. 

També s’ha d’esmentar que, el que en el model simplificat es presenta com a VO equival a la 
tensió vista pel secundari del transformador referenciada al primari. D’aquesta manera, es 
pot prescindir del transformador en el circuit equivalent. 

Finalment, observi’s que el model simplificat del convertidor és igual que el circuit equivalent 
de les línies aèries curtes, a saber, una inductància que connecta ambdós extrems de la 
línia. És per això que el convertidor bidireccional estudiat utilitza un principi anàleg al de les 
línies aèries curtes per a determinar el sentit i la magnitud de potència transferida. Aquest 
principi s’explica en el següent apartat  

Fig. 6.2.1.1  Circuit equivalent del convertidor de doble pont complert 
   aïllat amb inductància intercalada (elaboració pròpia) 
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6.2.2. Flux de potència en una línia aèria 

La línia aèria és un component fonamental en una xarxa elèctrica de potència. La seva 
missió és la de transportar l’energia elèctrica des dels punts de generació fins a les 
subestacions de distribució que transformen el nivell de tensió. A partir d’aquestes 
subestacions l’energia elèctrica és distribuïda mitjançant línies aèries o cables aïllats, 
depenent del tipus de xarxa. 

Una línia pot ser representada mitjançant 4 paràmetres elèctrics: resistència, inductància, 
conductància i capacitat. El paràmetre inductància representa l’efecte del camp magnètic, 
mentre que el paràmetre capacitat representa el del camp elèctric. 

Admetent que la línia a estudiar funciona en règim permanent equilibrat, l’anàlisi es pot 
realitzar a partir del circuit equivalent. Aquest circuit es pot obtenir mitjançant l’anàlisi rigorosa 
de les equacions que resulten de considerar els paràmetres elèctrics de la línia uniformement 
distribuïts al llarg de la seva longitud. Depenent de la longitud que tingui la línia, tant les 
equacions com el circuit equivalent es poden simplificar. Així, per a línies relativament curtes, 
és possible menysprear l’efecte de la capacitat i suposar que el circuit equivalent és una 
impedància que connecta ambdós extrems de la línia. El valor d’aquesta impedància és el 
que resulta de concentrar tota la resistència i la reactància inductiva de la línia. 

Finalment, de l’anàlisi de línies es deriva que, en qualsevol xarxa o sistema el circuit 
equivalent del qual sigui una reactància inductiva, es compleix que la condició necessària i 
suficient perquè el flux de potència activa vagi en un determinat sentit (per exemple, de 
l’extrem “origen” a l’extrem “final”) és que la tensió en l’extrem emissor vagi avançada 
respecte la tensió en l’extrem receptor. És important observar que no és necessari que el 
mòdul de Vo sigui major que el mòdul de Vf [12].  

S’ha de destacar, però, que el principi explicat en el paràgraf anterior només és vàlid per 
corrent altern. Doncs, en corrent continu, el sentit del flux de potència sempre és del punt de 
major potencial cap al punt de menor potencial. 

6.3. Anàlisi de formes d’ona 

En aquest apartat es realitzarà l’anàlisi de les formes d’ona basant-se en el circuit equivalent 
del convertidor estudiat (Fig. 6.2.1.1).  

Com s’ha vist prèviament, les tensions VI i VO presenten formes d’ona quadrades. Del 
desfasament entre aquestes ones i de la diferència VI(t) – VO(t) depèn la forma d’ona del 
corrent. La dependència de la forma d’ona del corrent respecte aquests dos paràmetres [13] 
s’esquematitza en la Fig. 6.3.1: 
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En la Fig. 6.3.1 s’ha marcat el desfasament ϕ entre les ones de tensió i s’ha dividit un període 
d’aquestes ones en 6 zones diferents. Per a delimitar les zones s’han utilitzat els punts de 
canvi de signe de les ones VI, VO i 

I O( V V )I = . No obstant, s’hagués pogut utilitzar qualsevol 

de les 3 ones de corrent per a delimitar les zones i les conclusions que se n’extraurien al final 
de l’anàlisi serien les mateixes. 

Respecte les formes d’ona, es pot fer un estudi per zones, el qual és vàlid per tots tres casos 
(|VI| < |VO|, |VI| = |VO| i |VI| > |VO|): 

 Zones (1) i (2): el corrent és decreixent perquè VI(t) - VO(t) < 0. Considerant que 
VI(t) - VO(t) és la tensió aplicada en borns de la inductància L (VL(t)), es compleix 

LVdI 0
dt L

= <  i per tant es demostra que el corrent decreix. 

 Zones (4) i (5): el corrent és creixent perquè VI(t) - VO(t) > 0 i, per tant, 

LVdI 0
dt L

= > . 

 Zona (3): tant VI com VO són negatives.  
• Cas |VI| > |VO|: VI(t) - VO(t) < 0 i el corrent és decreixent. 
• Cas |VI| = |VO|: VI(t) - VO(t) = 0 i el corrent és constant. 
• Cas |VI| < |VO|: VI(t) - VO(t) > 0 i el corrent és creixent. 

 
 
 

Fig. 6.3.1  Formes d’ona de tensions i corrent en el circuit 
   equivalent (elaboració pròpia) 
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 Zona (6): tant VI com VO són positives. 
• Cas |VI| > |VO|: VI(t) - VO(t) > 0 i el corrent és creixent. 
• Cas |VI| = |VO|: VI(t) - VO(t) = 0 i el corrent és constant. 
• Cas |VI| < |VO|: VI(t) - VO(t) < 0 i el corrent és decreixent. 

6.4. Transferència de potència 

Per entendre els intercanvis energètics que es produeixen entre els components del 
convertidor s’utilitzarà novament les Fig. 6.2.1.1 i Fig. 6.3.1. En aquest apartat, quan es parli, 
per exemple, de les 6 zones del cas |VI| < |VO|, s’estarà parlant de les zones que estan 
delimitades pels punts de canvi de signe de les ones VI, VO i )VV( OI

I < . Aquestes zones 

seran anàlogues a les representades a la Fig. 6.3.1, però no seran les mateixes. Tenint en 
compte aquest aspecte, es pot procedir amb la següent anàlisi per zones, la qual és vàlida 
pels 3 casos: 

 Zones (1) i (4): ambdues fonts (VI i VO) absorbeixen l’energia que la inductància L 
els subministra, pel que aquesta última es desmagnetitza. 

 Zones (2) i (5): ambdues fonts cedeixen energia i la inductància L 
l’emmagatzema. En la zona (2) la bobina es magnetitza per començar a conduir 
corrent negativament (segons el criteri de signes de la Fig. 6.2.1.1). En canvi, en 
la zona (5) es magnetitza per començar a conduir corrent positivament. 

 Zona (3): la inductància està magnetitzada de manera que condueix corrent 
negativament. La font VI cedeix energia i la VO, en consumeix. 

 Zona (6): la inductància està magnetitzada de manera que condueix el corrent 
positivament. La font VI cedeix energia i la VO, en consumeix. 

Malgrat l’anàlisi anterior és vàlida pels tres casos |VI| < |VO|, |VI| = |VO| i |VI| > |VO|, existeixen 
característiques en el balanç energètic que difereixen segons el cas. Seguidament s’exposen 
les  característiques en qüestió, les quals es poden deduir considerant que l’àrea sota les 

corbes VI, VO, i I informa sobre la magnitud i el sentit del flux de potència (
T
0

1P v(t)i(t)dt
T

= ∫ ). 

 Cas |VI| = |VO|: l’energia que cada font absorbeix en les zones (1) i (4) és 
exactament la mateixa que la que cada font cedeix en les zones (2) i (5). Fent els 
balanços energètics en l’interval format per les zones (1)-(2) per una banda, i en 
l’interval format per les zones (4)-(5) per l’altra, es compleix que en ambdós 
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intervals fonts i inductància s’intercanvien energia, però en cedeixen tanta com en 
reben i el balanç final és nul. 

En les zones (3) i (6), la font VI cedeix la mateixa energia que la font VO 
consumeix. Per tant, no es modifica l’energia emmagatzemada en la inductància. 

 Cas |VI| > |VO|: l’energia que cada font rep en les zones (1) i (4) és major que no 
pas la que cada font cedeix en les zones (2) i (5). Els balanços energètics en els 
intervals (1)-(2) i (4)-(5) indiquen que, en ambdós intervals, la inductància es 
descarrega i les fonts absorbeixen energia. 

En les zones (3) i (6), la font VI cedeix més energia de la que la font VO 
consumeix. Per tant, existeix tant transferència energètica de la font VI cap a la 
VO, com de la font VI cap a la inductància. 

 Cas |VI| < |VO|: l’energia que cada font rep en les zones (1) i (4) és menor que no 
pas la que cada font cedeix en les zones (2) i (5). Segons els balanços energètics 
en els intervals (1)-(2) i (4)-(5), en ambdós intervals la inductància es carrega i les 
fonts cedeixen energia. 

En les zones (3) i (6), la font VI cedeix menys energia de la que la font VO 
consumeix. Per tant, existeix tant transferència energètica de la font VI cap a la 
VO, com de la inductància cap a la font VO. 

Tot i les diferències existents entre els casos, en tots ells es compleix que la transferència 
energètica neta d’una font a l’altra en un cicle ve donada per la transferència que té lloc en 
les zones (3) i (6).  

També en els tres casos es compleix que, en un cicle, la inductància no varia la seva 
energia. I així ha de ser, doncs, del contrari, en cada cicle hi hauria un increment net en el 
corrent. 

6.5. Control de la potència 

Existeixen 4 mètodes per modificar la potència transmesa pel convertidor. Aquests 
s’expliquen en els següents apartats i són: 

 

 

 



Estudi i disseny d’un convertidor DC-DC basat en estructura de pont complert bidireccional Pàg. 35 

 

 Variació del desfasament 
 Variació de la inductància 
 Variació de la freqüència 
 Variació del nivell de tensió 

L’explicació d’aquests mètodes es particularitzarà pel cas en què |VI| = |VO| i es basarà en el 
circuit equivalent del convertidor. Per tant, es consideraran les tensions i corrents positives 
quan coincideixin amb el sentit definit pels vectors de la Fig. 6.2.1.1. 

6.5.1. Mètode 1. Variació del desfasament 

La primera manera de modificar la potència transmesa és per desfasament φ de les ones de 
tensió VI i VO. Un exemple d’aquest fenomen es pot observar en les Fig. 6.5.1.1 i Fig. 6.5.1.2: 

 
 

Fig. 6.5.1.1  Cas A) Corbes de tensió i corrent amb  
   desfasament φ (elaboració pròpia) 
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En les Fig. 6.5.1.1 i Fig. 6.5.1.2 es mostren dues situacions amb desfasament diferent entre 
les corbes VI i VO. En el cas A la corba VO s’ha avançat respecte la corba VI. En el cas B, la 
corba VI s’ha avançat respecte la VO.  

En aquestes figures, s’ha marcat en lila les àrees sota les corbes de tensió i corrent en els 
trams del cicle en què la font en qüestió rep potència. D’altra banda, s’ha marcat en taronja 
les àrees sota les corbes en els trams del cicle en què la font en qüestió transmet potència. 

El primer a destacar és que el desfasament entre les ones VI i I varia en funció del 
desfasament φ. El mateix passa amb el desfasament entre les ones VO i I. I si varia el 
desfasament entre ones de tensió i corrent, també varia la potència transmesa/rebuda per 
cadascuna de les dues fonts. Per exemple, en el cas A s’observa que, en un període, el 

Fig. 6.5.1.2  Cas B) Corbes de tensió i corrent amb  
   desfasament φ (elaboració pròpia) 
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balanç de potència en la font VI és positiu i el de la font VO és negatiu. És a dir, la font VI rep 
potència i la font VO en transmet.  En canvi, en el cas B la font VI transmet potència i la font 
VO en rep. Per tant, en el cas A el flux de potència va de VO a VI i en el cas B va en sentit 
contrari.  

Així, en el paràgraf anterior queda palesa la bidireccionalitat del convertidor. Doncs es mostra 
que el sentit del flux de potència es pot controlar mitjançant el sentit del desfasament φ 
(avançant o retardant VO respecte VI). 

Un altre fet a observar de les Fig. 6.5.1.1 i Fig. 6.5.1.2 és que, en l’interval πφ [0, ]
2

∈  

radiants, com més gran sigui el desfasament entre l’ona de tensió VO i l’ona de tensió VI, 
major serà la potència transmesa o rebuda per cadascuna de les fonts. Ja que més 
descompensades estaran les àrees liles i taronges de cada font. D’altra banda, en l’interval 

πφ ( ,π]
2

∈  radiants, com més gran sigui el desfasament entre l’ona de tensió VO i l’ona de 

tensió VI, menor serà la potència transmesa o rebuda per cada font. Perquè en aquest 
interval, com major és el desfasament, més compensades estan les àrees liles i taronges de 
cada font. Aquest fet es pot apreciar més clarament en la Fig. 6.5.1.3: 

t

VI

VO

VI - VO

t

I

t

VI

VO

VI - VO

t

I

φ

φ

(a)

(b)

P>0 P<0 P>0 P<0

P>0 P<0 P>0 P<0
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En la Fig. 6.5.1.3 també es pot observar que, com major és φ, major és l’energia utilitzada 
per magnetitzar i desmagnetitzar la inductància en un cicle. 

L’últim aspecte a comentar de la figura en qüestió és que, malgrat en els 4 casos 

exemplificats el dI
dt

és el mateix, el corrent varia. Això ocorre perquè la inductància, com més 

gran és el desfasament φ, més temps està sotmesa a tensió no nul·la i, per tant, el corrent té 
més temps per créixer fins a valors més elevats. 

Fig. 6.5.1.3   (a) Tensió i corrent amb φ < π/2 rad 
   (b) Tensió i corrent amb φ = π/2  rad             

 (c) Tensió i corrent amb π/2 < φ < π  rad            
 (d) Tensió i corrent amb φ = π rad (elaboració pròpia)
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6.5.2. Mètode 2. Variació de la inductància 

La segona manera de modificar la potència transmesa pel convertidor és variant el valor de 
la inductància L. Aquest fet s’exemplifica en la Fig. 6.5.2.1: 

fdI
dt

idI
dt

 

 

Prèviament a l’anàlisi de la figura anterior, s’ha de puntualitzar que només s’estudiarà el cas 
de la font VI perquè el comportament de la font VO és el complementari i és de fàcil deducció. 
És a dir, si la font VI transfereix potència, la font VO en rep i al revés. 

Així doncs, en la Fig. 6.5.2.1 s’han representat les corbes de tensió i corrent corresponents a 
dos casos diferents. En el primer cas la corba de corrent és Ii i en el segon cas la corba de 
corrent és If. El valor de la inductància L és menor en el primer cas que en el segon, però el 

pendent dI
dt

 en el primer cas és major. Donat que en ambdues situacions la corba de tensió 

Fig. 6.5.2.1  Variació de les corbes de tensió i corrent en  
   funció de la inductància (elaboració pròpia) 



Pàg. 40  Memòria 

 

VI és la mateixa (la corba de tensió VO també és la mateixa), de l’equació L
dIV L
dt

= es 

dedueix que, si el valor de L augmenta, el pendent dI
dt

 ha de disminuir, i viceversa. 

Un altre fet a observar és que la variació de L no modifica el desfasament entre les ones VI i I 
(tampoc modifica el desfasament entre les ones VO i I). Sinó que el que modifica és l’àrea 
sota la corba de I, essent aquesta major com menor és L. En canvi, l’àrea sota la corba de 
tensió VI es manté constant. Per tant, major serà la magnitud de potència rebuda per la font 
VI com menor sigui L (en l’exemple de la Fig. 6.5.2.1 la font VI rep potència, però també es 
pot donar el cas que en transfereixi). 

Per últim, s’ha d’esmentar que variant el valor de la inductància L només es pot variar la 
magnitud de la potència transferida o rebuda per cadascuna de les fonts. A diferència del 
que ocorre quan es modifica el desfasament entre VI i VO, variant L no es pot controlar el 
sentit del flux de potència en el circuit. 

6.5.3. Mètode 3. Variació de la freqüència 

El tercer mètode per modificar la potència del convertidor és variant la freqüència de les ones 
quadrades VI i VO (l’una sempre presenta la mateixa freqüència que l’altra, com s’ha vist a 
l’apartat 6.1). Un exemple d’aquest fet es troba en la Fig. 6.5.3.1: 
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De la Fig. 6.5.3.1 es dedueix que si només es varia la freqüència de les ones VI i VO, el 
desfasament entre les ones de tensió i corrent de cada font no es modifica, ja que l’ona de 
corrent té la mateixa freqüència que les ones de tensió.  

Quan es varia la freqüència en qüestió, canvien l’àrea sota la corba de tensió i l’àrea sota la 
corba de corrent de cada font en un cicle, essent més grans com menor és la freqüència. És 
a dir, major serà la potència transferida o rebuda per cada font com menor sigui la freqüència 
de les ones de tensió i corrent. 

Malgrat variï l’àrea sota la corba de I quan es canvia la freqüència, el dI
dt

es manté constant. 

Ja que L
dIV L
dt

= i la variació de freqüència no fa variar el mòdul de VL.  

Per tant, canviant la freqüència es modifica la magnitud de la potència transferida o 
absorbida per les fonts, no el sentit del flux de potència. És important destacar que la 
freqüència es pot modificar fins a cert límit, el qual el marca la saturació del transformador. 
Doncs, per no saturar-lo, no s’ha de sobrepassar el seu producte volts·segon nominal. 
Observi’s que, com menor sigui la freqüència de les ones VI i VO, major serà el període 
d’aquestes i, per no sobrepassar els volts·segon nominals, el nivell de tensió màxim que es 
podrà aplicar al transformador disminuirà. 

Fig. 6.5.3.1   (a) Corbes de tensió i corrent de freqüència inicial 
   (b) Corbes de tensió i corrent de freqüència menor 

 que la inicial (elaboració pròpia)  
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6.5.4. Mètode 4. Variació del nivell de tensió 

El quart i últim mètode per modificar la potència en el convertidor és variant el nivell de tensió 
VI i VO. En la Fig. 6.5.4.1 se’n mostra un exemple: 

 

 

 
En la Fig. 6.5.4.1 s’observa que, com menor és el mòdul de VI i VO, menor és l’àrea 
compresa sota les corbes de tensió i corrent. En conseqüència, menor és la potència 
transferida o rebuda per cadascuna de les fonts. 

També cal destacar que el fet de variar els nivells de tensió no modifica el desfasament entre 

les ones de corrent i tensió. No obstant, si que fa variar el mòdul de VL i, per tant, el dI
dt

 

també. 

Fig. 6.5.4.1   (a) Corbes de tensió i corrent inicials 
   (b) Corbes de tensió i corrent quan VI i VO són de menor 

 mòdul que el inicial (elaboració pròpia)  
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6.6. Anàlisi matemàtica 

En els següents apartats es mostraran 2 mètodes diferents per calcular l’expressió de la 
màxima potència que pot transmetre el convertidor. El primer mètode es basa en el model 
fonamental, mentre que el segon es basa en l’anàlisi dels diferents estats d’un període de 
commutació marcats per les ones de tensió. Com es veurà, el segon mètode és més acurat 
que el primer. Per contrapartida, el primer mètode permet deduir l’expressió de la potència 
d’una manera molt més senzilla que no pas el segon. 

6.6.1. Anàlisi del model fonamental 

S’ha vist prèviament que VI i VO són ones quadrades. És a dir, són ones periòdiques 
compostes per infinits harmònics senars, l’amplitud dels quals és inversament proporcional al 
número d’harmònic. L’ona quadrada es representa mitjançant la sèrie de Fourier [4] 
representada en l’Eq.  6.6.1.1: 

a
N 1

4A 1x (t) sin[(2N 1)ωt θ]
π 2N 1

∞

=
= − +

−∑   (Eq.  6.6.1.1) 

Essent A l’amplitud de l’ona quadrada. 

Per simplificar l’anàlisi matemàtica del circuit equivalent s’aproximen les ones de tensió VI i 
VO pel primer harmònic. Enlloc d’utilitzar les ones complertes, dels infinits harmònics només 
es treballarà amb la component fonamental (N=1), per tant, les tensions VI i VO resultants de 
l’aproximació s’expressaran com es mostra en l’ Eq.  6.6.1.2 : 

a
4Ax (t) sin[ωt θ]
π

= +     (Eq.  6.6.1.2) 

Essent el terme 4A
π

 el que descriu l’amplitud de la component fonamental de l’ona 

quadrada. 

Arribat aquest punt, s’ha de recordar el que en l’apartat 6.2.1 s’ha comentat respecte el 
circuit equivalent representat en la Fig. 6.2.1.1: el que en el circuit equivalent es presenta 
com a VO correspon, en realitat, a la tensió vista pel secundari del transformador referenciada 
al primari. És a dir, el que fins ara s’ha interpretat com a VO en el circuit equivalent correspon 
a n·VO en el convertidor original de la Fig. 5.3.2.1 (essent n la relació de transformació). Per 
tant, estrictament, el circuit simplificat passa a ser el representat en la Fig. 6.6.1.1: 
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De la Fig. 6.6.1.1 es pot extreure la representació fasorial mostrada en la Fig. 6.6.1.2. 

Aquesta representació, per simplicitat, s’ha particularitzat pel cas en què I OU U=  i la tensió 

IU avança la OU : 

φ
2

φ
2

−

 

 

Treballant amb valor eficaç, de la Fig. 6.6.1.2 es poden deduir les expressions de les 
tensions mostrades en les Eq.  6.6.1.3, Eq.  6.6.1.4 i Eq.  6.6.1.5: 

 I I
I

4V 4Vφ φU cos j sin
2 2π 2 π 2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   (Eq.  6.6.1.3) 

O O
O

4nV 4nVφ φU cos j sin
2 2π 2 π 2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   (Eq.  6.6.1.4) 

L LU jX I=      (Eq.  6.6.1.5) 

On XL és la reactància inductiva, és a dir: LX ωL= , i ω és la freqüència de commutació del 

convertidor.  Observi’s també que tant les Eq.  6.6.1.3, Eq.  6.6.1.4 i Eq.  6.6.1.5 com les 
equacions que es deduiran a partir d’aquestes 3, només seran vàlides pel cas en què la 
tensió IU avança la OU . No obstant, si que seran vàlides per qualsevol que sigui la relació 

entre IU i OU . 

D’altra banda, de la Fig. 6.6.1.1 també se n’extreu la següent equació: 

Fig. 6.6.1.1   Circuit simplificat del convertidor utilitzat per 
   desenvolupar el model fonamental (elaboració pròpia) 

Fig. 6.6.1.2   Diagrama de fasors del circuit simplificat utilitzat 
   en el model fonamental (elaboració pròpia) 
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L I OU U U= −                   (Eq.  6.6.1.6) 

Si se substitueixen les Eq.  6.6.1.3, Eq.  6.6.1.4 i Eq.  6.6.1.5 en l’ Eq.  6.6.1.6 s’obté 
l’expressió del corrent del circuit: 

I O I O

I O

L L

4V 4nV 4V 4nVφ φsin j cosU U 2 2π 2 π 2 I
jX X

+ −⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠= =  (Eq.  6.6.1.7) 

Finalment, si se substitueixen les expressions de tensió i corrent trobades en l’equació de la 
potència activa, s’obtenen les Eq.  6.6.1.8 i Eq.  6.6.1.9, [11]. Aquestes últimes defineixen la 
potència activa de la font VI (PI) i la de la font VO (PO), respectivament: 
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  (Eq.  6.6.1.8) 
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Tingui’s present que les expressions de potència activa (Eq.  6.6.1.8 i Eq.  6.6.1.9) s’han 
calculat a partir dels fasors definits en la Fig. 6.6.1.1. Per tant, quan la potència activa sigui 
positiva significa que es transfereix potència de la font VI cap a la VO. 

Comparant les expressions de PI i PO s’observa que són iguals, el que demostra que la 
potència activa és la mateixa en qualsevol punt del circuit. Això concorda amb el fet que en el 
circuit equivalent s’han suposat nul·les les pèrdues (vist en l’apartat  6.2.1).  
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D’altra banda, s’ha de remarcar que en les expressions de PI i PO deduïdes apareixen els 
termes: VI, VO, φ, ω i L. Fet que corrobora que la potència transferida en el circuit depèn del 
desfasament φ de les ones de tensió, el valor de la inductància L, la freqüència i els nivells 
de tensió (tal i com s’ha indicat en l’apartat 6.5). 

També cal veure que el sentit de transferència de la potència depèn exclusivament del signe 
de l’angle de desfasament φ. Ja que aquest és l’únic terme de les Eq.  6.6.1.8 i Eq.  6.6.1.9 
que pot fer canviar de signe les expressions de la potència. 

Finalment, s’ha de puntualitzar que, si es fa l’anàlisi anàloga pel cas en què OU avança IU , 

les conclusions que se n’extreuen són les mateixes. 

6.6.2. Anàlisi per estats 

Per a realitzar aquesta anàlisi cal estudiar els diferents estats que el circuit equivalent (Fig. 
6.2.1.1) presenta en un període de commutació i que estan definits per les ones de tensió. Hi 
ha 4 estats i es mostren en la Fig. 6.6.2.1: 

ωt
 

 

 
En cadascun d’aquests estats es compleix que la tensió aplicada a la inductància del circuit 
simplificat (VL)  és constant. Per tant, el corrent en la inductància tindrà la forma de l’Eq.  
6.6.2.1, [11],[13]: 
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(Eq.  6.6.2.1) 

 
En l’Eq.  6.6.2.1 s’observa que el corrent del circuit equivalent és funció de θ ωt= , on ω és 
la freqüència de commutació. S’ha d’especificar que el terme I’(θ) és el mateix que I(t) però 
expressat en funció de θ. 

Fig. 6.6.2.1   Estats en un període de commutació marcats 
   per les ones de tensió (elaboració pròpia) 
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Així doncs, tenint present el comentat en l’apartat 6.6.1 respecte la tensió n·VO i recordant 
que en el circuit equivalent es compleix que VL = VI – VO, l’ Eq.  6.6.2.1 aplicada a l’estat 1 és: 

)0('I
L
nVV)('I oI +θ

ω
−−

=θ    (Eq.  6.6.2.2) 

On I’(0) és el corrent inicial a θ = 0. L’estat 1 finalitza a θ = Φ1. En l’estat 2: 
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Similarment, el corrent en l’estat 3 és: 
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I el corrent en l’estat 4 és: 
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Per tant, substituint les Eq.  6.6.2.2, Eq.  6.6.2.3, Eq.  6.6.2.4 i Eq.  6.6.2.5 en l’expressió de la 
potència transmesa per la font VI s’obté l’ Eq.  6.6.2.6, [11],[13],[14]: 
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∫
  (Eq.  6.6.2.6) 

On TS és el període de commutació i φ és el desfasament entre les ones de tensió VI i VO 
(Fig. 6.6.2.1). D’altra banda, quan la potència de l’ Eq.  6.6.2.6 és positiva, donat el criteri de 
signes definit en la Fig. 6.2.1.1, significa que es transfereix potència de la font VI cap a la VO. 

Es pot observar que, també en aquesta anàlisi, en l’expressió de la potència obtinguda 
apareixen els termes: VI, VO, ϕ, ω i L (tal i com s’havia indicat en l’apartat 6.5). A més a més, 
també aquí el sentit de transferència de la potència depèn exclusivament del signe de l’angle 
de desfasament ϕ. Doncs és l’únic terme en tota l’Eq.  6.6.2.6 que pot fer canviar de signe 
l’expressió de la potència. 

Finalment, cal esmentar que, malgrat l’anàlisi d’aquest apartat s’ha centrat en el cas en què 
l’ona de tensió VI avança la de VO, l’anàlisi de la situació oposada condueix cap a les 
mateixes conclusions. 
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6.6.3. Comparativa dels dos mètodes d’anàlisi 

Comparant les expressions de la potència deduïdes amb l’anàlisi del model fonamental i amb 
l’anàlisi per estats, s’aprecia que ambdues indiquen que la potència varia de forma 

parabòlica amb el desfasament ϕ. Tenint els seus punts màxims en els ±
2
π radiants de 

desfasament. 

D’altra banda, s’ha vist que l’anàlisi per estats és més acurada que l’anàlisi del model 
fonamental. Per estudiar la fidelitat dels resultats d’aquesta última vers els de l’anàlisi per 
estats, s’ha efectuat el gràfic de la Fig. 6.6.3.1. En aquest gràfic es mostra la transferència de 
potència en un circuit d’exemple, amb la finalitat d’il·lustrar la dependència de la potència 
transmesa en vers el desfasament. En el cas de l’exemple, els valors dels paràmetres presos 
per a calcular la potència són: VI = nVO=10V, f = 20kHz, i L=31.8uH. 
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De la Fig. 6.6.3.1 s’han de destacar dos aspectes. El primer és que, independentment de 
quina de les dues anàlisis s’utilitzi, es compleix que la potència màxima es dóna per a un 

desfasament de 
2
π  radiants. 

El segon aspecte a destacar és la gran similitud d’ambdues corbes, la referent a l’anàlisi del 
model fonamental i la referent a l’anàlisi per estats. D’aquesta manera, queda palesa la 
validesa del model fonamental (encara que sigui un mètode d’anàlisi menys acurat que el de 
per estats). 

Fig. 6.6.3.1   Comparació de la transferència de potència segons l’anàlisi 
  del model fonamental i l’anàlisi per estats (elaboració pròpia) 
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7. Simulació del comportament del convertidor 

En aquest apartat, i prèviament al muntatge del convertidor real, s’ha procedit amb les 
simulacions d’aquest. Els motius pels quals s’ha simulat són principalment 4: 

 Per comprovar que el convertidor complert es comporta igual que l’esquema 
equivalent estudiat en apartats previs. 

 Per comprovar que l’implementació del convertidor és viable amb els elements de 
què es disposa al laboratori. Ja que el prototip es construirà amb aquests. 

 Per comprovar que la tècnica de commutació aplicada als transistors permet 
aconseguir el comportament desitjat en el convertidor. 

 Per estudiar si el sistema és controlable prenent com a variable de control el 
desfasament ϕ. Per una banda, s’ha volgut veure que controlant ϕ es pot 
aconseguir que el convertidor elevi i redueixi la tensió per ambdós costats. D’altra 
banda, també s’ha volgut comprovar que amb el control de ϕ es pot controlar el 
sentit del flux de potència, permetent un ràpid canvi de sentit d’aquest últim. 

Per a realitzar les simulacions, s’ha emprat el Software PSIM (versió 6.0), de la casa 
Powersim Inc.  

Després de totes les simulacions realitzades per aquest projecte, es pot corroborar que el 
convertidor prèviament estudiat de manera teòrica és implementable i compleix les 
especificacions de funcionament que se li havien estipulat. 

Per a mostrar el correcte funcionament del convertidor, en els següents apartats s’exposen 
dues simulacions diferents del circuit de la Fig. 7.1. De tots els resultats que proporcionen les 
simulacions, s’analitzaran les ones quadrades de tensió generades pels ponts complerts, la 
tensió i corrent de la inductància, i la potència transferida o rebuda per cadascun dels ponts 
complerts. 
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En aquest circuit s’ha imposat que les pèrdues en els components siguin nul·les. 

7.1. Simulació 1 

Les dades de partida i els resultats d’aquesta simulació són els de la Taula. 7.1.1: 
 

Variable Valor 
VI 100 V 
VO 300 V 
n 0.81 
L 183.1 μH 
C 1650 μF 
f 20 kHz 
φ 50º = 0.873 rad 

Pestacionari 666 W 

 

 

Així doncs, imposant un angle de desfasament entre ponts complerts de 0.873 radiants tal 
que la tensió V_sec avanci la VPI, s’obtenen les Fig. 7.1.1, Fig. 7.1.2 i Fig. 7.1.3: 

Fig. 7.1    Circuit simulat (elaboració pròpia) 

Taula. 7.1.1 Dades de partida i resultats de la simulació 1 
  (elaboració pròpia) 
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Fig. 7.1.1 Resultats de la simulació 1: tensions V_sec (vermell) 
   i VPI (blau) 

Fig. 7.1.2 Resultats de la simulació 1: tensió V_L (vermell) 
   i corrent I_L (blau) 
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Primerament, s’ha puntualitzar que la forma d’ona del corrent en la Fig. 7.1.2 ha estat 
ampliada per a poder-la contrastar fàcilment amb la forma d’ona de la tensió V_L. 

D’altra banda, es demostra que en avançar l’ona V_sec a l’ona VPI, la potència es transmet 
de VO cap a VI, el que queda reflectit en la gràfica de la Fig. 7.1.3. On la potència WI 
registrada és positiva, mentre que la potència WO és d’igual magnitud que WI, però de signe 
contrari. Aquest fet encaixa amb l’estudi teòric fet en l’apartat 6. 

També és important esmentar que les formes d’ona obtingudes (tant les de tensió com les de 
corrent) concorden exactament amb les previstes en l’estudi teòric. Entre d’altres trets, es pot 
destacar que V_sec té un valor mig nul, fet que assegura que el transformador no se 
saturarà. 

Finalment, amb aquesta simulació també es pot corroborar la validesa de l’expressió de la 
potència del convertidor, trobada en apartats anteriors (Eq.  6.6.2.6). Doncs, substituint els 
valors de la Taula. 7.1.1 en l’expressió en qüestió, s’obté l’ Eq.  7.1.1: 

 W666873.01873.0
101.18310202

30081.0100P 63 ≈⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

π
−⋅

⋅⋅⋅⋅π

⋅⋅
=

−
 (Eq.  7.1.1) 

On s’observa que la potència resultant, 666 W, encaixa amb la potència a l’estat estacionari 
de la Fig. 7.1.3. 

Fig. 7.1.3 Resultats de la simulació 1: potències WI (vermell) 
   i WO (blau) 
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7.2. Simulació 2 

Aquesta segona simulació presenta una única diferència respecte la simulació 1, i és que el 
desfasament entre ponts és de 0.873 radiants però en sentit contrari. És a dir, la tensió VPI 
avança la tensió V_sec. La resta de dades són les mateixes que les de la Taula. 7.1.1. Així 
doncs, els resultats obtinguts són: 

 
 

 

Fig. 7.2.1 Resultats de la simulació 2: tensions V_sec (vermell) i VPI (blau) 

Fig. 7.2.2              Resultats de la simulació 2: tensió V_L (vermell) i corrent I_L (blau) 
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De la present simulació es poden extreure les conclusions anàlogues a les de la simulació 1. 
No obstant, en aquest cas, com que VPI avança a V_sec, el balanç de potència indica que 
aquesta es transmet de VI cap a VO. Aquest fet es demostra en la gràfica de la Fig. 7.2.3, on 
WO és positiva i WI, d’igual magnitud però signe contrari. 

7.3. Comparativa de les simulacions 

Prenent conjuntament els resultats d’ambdues simulacions es poden comprovar diversos 
aspectes sobre l’estructura del convertidor.  

En primer lloc, s’observa la seva bidireccionalitat. Ja que, mentre en la simulació 1 la 
potència es transmet de VO a VI, en la simulació 2, el flux de potència té sentit contrari. 
També ha quedat palès que el sentit de transferència de la potència es canvia 
automàticament en canviar el signe del desfasament entre ponts complerts. 

En segon lloc, s’aprecia que el convertidor pot fer tant d’elevador com de reductor. És a dir, 
en la simulació 1 actua com a reductor, doncs es transmet potència de la font de 300 V cap a 
la de 100 V. En canvi, en la simulació 2, es comporta com un elevador, perquè la potència es 
transmet de la font de 100 V cap a la font de 300 V. 

Fig. 7.2.3 Resultats de la simulació 2: potències WI (vermell) 
   i WO (blau) 
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En tercer lloc, el correcte funcionament del convertidor simulat indica que la tècnica de 
commutació emprada per disparar els transistors és adequada i també que, el convertidor 
complert es comporta igual que el circuit equivalent estudiat en l’apartat 6. 

En quart lloc, cal tenir present que els paràmetres introduïts en les simulacions són els dels 
components que s’utilitzaran per construir el prototip (condensadors, bobina, transformador 
...etc.). Per tant, com que les simulacions han donat uns resultats que concorden amb 
l’estudi teòric, si es construeix el prototip amb els components en qüestió hi ha grans 
probabilitats de que el convertidor funcioni correctament. 

Per últim, també s’ha d’observar que donat un desfasament ϕ constant, el sistema roman 
estable. Per tant, l’equip serà controlable amb un controlador PI que actuï sobre la variable ϕ.  
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8. Implementació del prototip 

En el present apartat es mostrarà la implementació del prototip del convertidor estudiat. 
Aquest prototip suposa la realització d’un primer model a escala reduïda del convertidor, en 
conseqüència, per a la seva construcció, s’han utilitzat exclusivament elements dels quals es 
disposava en el laboratori. 

D’altra banda, en la presentació del prototip, es posarà èmfasi en les parts principals de les 
quals es composa aquest. 

8.1. Presentació de la plataforma de potència 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, el convertidor estudiat es basa en una estructura 
de doble pont complert aïllat amb inductància intercalada. Així doncs, en base a aquesta 
estructura s’ha implementat la plataforma de potència que s’exposa en forma d’esquema en 
la Fig. 8.1.1: 

 

 

 

Fig. 8.1.1   Esquema de la plataforma de potència 
   (elaboració pròpia) 



Pàg. 58  Memòria 

 

Una vista general de la plataforma construïda és la Fig. 8.1.2  : 

 

 
I en la Fig. 8.1.3 s’indiquen les parts de les quals es composa el prototip del convertidor: 

 

 

Fig. 8.1.2   Fotografia general del prototip 

Fig. 8.1.3   Parts de les que es composa el prototip 
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8.2. Parts de la plataforma de potència 

8.2.1. IGBTs 

Els IGBTs són uns dels components fonamentals del prototip [annex A].  El convertidor 
dissenyat posseeix 8 IGBTs amb els seus respectius díodes en antiparal·lel. Cada branca 
formada per 2 IGBTs i 2 díodes en antiparal·lel està empaquetada en un mòdul de la casa 
SEMIKRON, de model SKM 145GB128D, l’esquema i encapsulat del qual són: 

             

 
Les característiques principals dels IGBTs esmentats són [annex B]: 

 Tensió màxima col·lector - emissor, VCE: 1200 V 
 Corrent nominal, ICnom: 100 A 
 Corrent de pic màxim, ICRM: 200 A 
 Tensió màxima de dispar, VGES: ±20 V 
 Aïllament màxim del mòdul d’IGBTs, Visol: 4000 VacRMS, durant 1 minut 

En el prototip, els mòduls d’IGBTs s’han col·locat de manera que es puguin unir entre si 
mitjançant una platina d’alumini (enlloc de cable convencional). Aquesta platina serveix per 
minimitzar la inductància paràsita que tot cable presenta. Aquest és un fet important en la 
mesura que, en el present prototip, els IGBTs es faran commutar a 20kHz i treballaran amb 

corrents prou grans com perquè impliquin una di
dt

 molt gran la qual, al seu torn i en 

presència de qualsevol inductància, implicarà pics de tensió que podran ser molt elevats. I 
cal recordar que els IGBTs suporten sobrecorrents importants sense destruir-se, però just 
quan superen la tensió màxima, encara que sigui mínimament, es trenquen. 

Per a reduir al màxim l’inductància paràsita en borns dels IGBTs, a més a més d’utilitzar les 
platines, també s’han col·locat dos condensadors ràpids just en borns dels IGBTs. D’aquesta 
manera, s’atenuaran les sobretensions que es produiran per les commutacions  dels IGBTs 
degut a les inductàncies paràsites del sistema. Així doncs, aquests condensadors són de 

Fig. 8.2.1.1   Esquema del mòdul SKM 145GB128D 
  amb els seus terminals [15] 

Fig. 8.2.1.2   Fotografia del mòdul  
SKM 145GB128D
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plàstic metal·litzat, del tipus MKP (el dielèctric és polipropilè), de la casa EPCOS i model 
B32656 - S7105 - K500. Les seves característiques principals són una capacitat d’1.0 μF i 
una tensió nominal de 1250 V. 

La disposició dels mòduls SKM 145GB128D, conjuntament amb la dels condensadors 
ràpids, es mostra en la Fig. 8.2.1.3: 

 

 

8.2.2. Placa de Drivers 

Els Drivers [annex C] són el lligam entre el sistema de control (DSP) i el sistema de potència 
(IGBTs). Les seves funcions principals són les de disparar els IGBTs, protegir-los enfront 
curtcircuits i sobretensions, i aïllar el sistema de control del de potència.  

8.2.2.1. El dispar de l’IGBT 

Per a poder disparar els IGBTs, els Drivers converteixen en un senyal de potència el senyal 
de dispar de transistors que emet el sistema de control (PWMs). 

Un IGBT és un transistor bipolar amb porta aïllada, i per tant es controla per tensió. Per 
poder tancar-lo cal aplicar una tensió positiva entre porta (G) i emissor (E) ( Fig. 8.2.2.1.1) a 
partir de 15V i fins un màxim de 20V, la qual determinarà la velocitat de tancament del 
transistor. Igualment passa per obrir l’IGBT. En aquest cas, s’aplica una tensió negativa VGE 
fins a -20V.  

 

 
Degut a la construcció de l’IGBT es forma un condensador paràsit entre la porta i l’emissor 
que s’haurà de carregar i descarregar cada cop que es maniobri el transistor. Tenint en 
compte que la commutació dels  IGBTs és de l’ordre dels kHz, els corrents de càrrega i 

Fig. 8.2.1.3   Fotografia dels IGBTs amb els condensadors ràpids 

Fig. 8.2.2.1.1   Símbol d’un IGBT (elaboració pròpia) 
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descàrrega d’aquest condensador poden ser considerables. Aquests pics de corrent no els 
pot donar el DSP i hauran de ser els Drivers amb una alimentació externa els qui els 
proporcionin. 

8.2.2.2. Protecció contra curtcircuits i sobretensions 

La majoria de Drivers comercials presenten diversos tipus de proteccions. Les més comuns 
protegeixen els IGBTs enfront curtcircuits i sobretensions tot forçant el tancament o l’obertura 
dels transistors, segons convingui. Normalment, aquestes proteccions van acompanyades 
del corresponent senyal d’alarma que els Drivers enviaran al DSP.  

8.2.2.3. Aïllament del sistema de control del sistema de potència 

Existeixen principalment dos motius pels quals s’ha d’aïllar el sistema de control del sistema 
de potència del prototip mitjançant els Drivers. 

El primer motiu és per a evitar que qualsevol incidència que provoqui una sobretensió o 
sobrecorrent en la potència afecti a la part de control destruint-la. Doncs la part de control 
treballa amb corrents i tensions molt menors que no pas el sistema de potència. 

El segon motiu per requerir Drivers aïllats és el fet que el convertidor a construir presenta una 
estructura basada en el pont complert. El pont complert estarà format per transistors, els 
quals commuten d’acord amb la tensió de porta a emissor (VGE) que se’ls aplica. Dels 
transistors que compondran el pont complert, tal i com es mostra en la Fig. 8.2.2.3.1, no tots 
presentaran el mateix potencial en el seu terminal E (emissor) i, en conseqüència, caldrà  
aplicar tensions VGE aïllades entre si per tal d’evitar curtcircuits entre emissors. 

 
 

8.2.2.4. Característiques dels Drivers del prototip 

El convertidor posseeix 2 plaques de Drivers [annex D]. Cadascuna d’elles està preparada 
per disparar 4 IGBTs. Un detall d’aquestes plaques es pot apreciar en la següent fotografia: 

Fig. 8.2.2.3.1   Exemple de convertidor basat en l’estructura de 
   pont complert i amb Drivers aïllats (elaboració pròpia) 
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Com es pot observar en la Fig. 8.2.2.4.1, els elements principals de les plaques de Drivers 
són, precisament, els Drivers duals d’IGBT, que es presenten amb l’encapsulat SKHI 22BR 
de la casa SEMIKRON. Les característiques més destacables dels SKHI 22BR són: 

 Tensions de tancament (VG(ON)) i d’obertura (VG(OFF)) dels IGBTs: 15 V i -7 V 
 Proteccions de curtcircuit i subtensió i senyal d’error 
 Aïllament (galvànic) màxim, VisolIO: 2500 Vac, durant 2 segons 
 Màxima freqüència de commutació: 50 kHz 

Algunes d’aquestes característiques es poden apreciar en el següent esquema intern de 
l’encapsulat SKHI 22BR: 

 
 

8.2.3. Bus de contínua 

El convertidor dissenyat presenta 2 bussos de contínua partits. Cadascun d’ells està format 
per 2 condensadors electrolítics en sèrie, ja que aquesta configuració permet elevar la tensió 
de bus. Els condensadors dels bussos són electrolítics perquè aquest tipus de condensadors 
són molt més compactes que els secs a igualtat de capacitat, no obstant, presenten 
l’inconvenient de la polaritat així com una tensió màxima de treball força baixa. 

Fig. 8.2.2.4.1   Fotografia d’una de les plaques de Drivers 

Fig. 8.2.2.4.2   Esquema intern del SKHI 22BR i connexionat d’aquest [15]
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Així doncs, els condensadors emprats pels bussos són de la casa EPCOS. Les seves 
característiques principals són una capacitat de 3300 μF i una tensió nominal de 400 V. La 
tolerància de capacitat de cadascun dels condensadors esmentats és de ±20%. Així, en un 
bus partit, normalment els condensadors presentaran capacitats diferents. I com major sigui 
la diferència entre les seves capacitats, major serà la diferència entre les tensions que 
cadascun d’ells suportarà en el bus. Entre diverses conseqüències, això pot comportar que 
els temps de vida útil dels 2 condensadors del bus siguin molt diferents, o que un dels 2 
condensadors es malmeti per sobretensió.  

Per a poder equilibrar les tensions dels dos condensadors de cadascun dels bussos partits 
s’han col·locat resistències d’equilibrat. Concretament, en cada condensador s’han col·locat 
2 resistències en sèrie de 22 kΩ i tensió nominal de 500 Vdc. En la  Fig. 8.2.3.1 es pot 
apreciar en detall un dels bussos de contínua amb les respectives resistències d’equilibrat: 

Resistències d’equilibrat

Condensadors electrolítics  
 

Quan els condensadors de bus estiguin carregats tot el corrent circularà per les resistències 
d’equilibrat, i seran aquestes les que imposaran la caiguda de tensió en els condensadors tot 
actuant com a divisor resistiu (observi’s en la Fig. 8.2.3.2  el bus partit esquematitzat). Com 
que aquestes presenten una menor tolerància que els condensadors, concretament d’un ± 
5%,  la diferència entre les tensions que cadascuna d’elles suportarà serà menor. Per tant, la 
tensió de bus es repartirà més equitativament entre condensadors. 

Ibus

Ibus

Requilibrat

Requilibrat

C1

C2

Vbus

+

-

 
 

Fig. 8.2.3.1             Bus de contínua

Fig. 8.2.3.2   Esquema del bus partit (elaboració pròpia) 
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A més a més, les resistències d’equilibrat també seran les encarregades de descarregar els 
condensadors dels bussos de contínua quan es desconnecti el prototip. En la Fig. 8.2.3.3  es 
mostra la descàrrega d’un dels condensadors del bus a través de la resistència d’equilibrat: 

 

 
 
La llei que segueix cadascun dels condensadors en la descàrrega és: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅−=Δ

i

f
V
V

lnRCt      (Eq.  8.2.3.1) 

On Δt és el temps que el condensador requereix per descarregar-se fins a una tensió Vf, 
partint d’una tensió Vi. R és el valor de la resistència d’equilibrat. 

Així doncs, si se substitueixen en l’Eq.  8.2.3.1  els paràmetres dels bussos del prototip: 

seg 302
400
50ln1044103300t 36 ≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅⋅−=Δ −  (Eq.  8.2.3.2) 

És a dir, cadascun dels condensadors que componen els bussos triga aproximadament 5 
minuts en descarregar-se fins a 50 V, essent inicialment carregat a 400 V. 

D’altra banda, en la Fig. 8.2.3.1 es pot apreciar que els 2 condensadors de cada bus s’han 
unit amb una platina de coure. I cada bus de contínua és connectat amb els IGBTs 
mitjançant cables gruixuts i curts. Aquesta configuració s’ha fet per a minimitzar la 
inductància paràsita dels cables i així evitar sobretensions derivades de la commutació dels 
IGBTs. A més a més, com major és la secció del cable i menor és la seva longitud, menor és 
la resistència que ofereix el conductor, i menors són les caigudes de tensió que es 
produeixen en aquest.  

Finalment, la tensió dels bussos s’obté connectant-los directament a autotransformadors 
monofàsics. La tensió proporcionada pels autotransformadors és regulable i, per tant, és 
possible realitzar una càrrega inicial dels condensadors lenta. Com que una càrrega inicial 
lenta permet controlar el pic de corrent que reben els condensadors, en el prototip no són 
necessàries proteccions de precàrrega.  

8.2.4. Sondes 

Com es veurà més endavant, per a poder realitzar el control del convertidor es requeriran 4 
senyals de potència: 2 tensions i 2 corrents. L’element que adquireix aquests senyals i els 

Fig. 8.2.3.3   Descàrrega d’un condensador del bus de contínua 
   (elaboració pròpia) 
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adapta perquè puguin ser llegits per la placa de control (mitjançant els ADCs) s’anomena 
sonda. 

Hi ha moltes tècniques per poder adquirir senyals de tensió i corrent, com poden ser divisors 
resistius o transformadors en el cas de la tensió, o shunts en el cas del corrent. No obstant, 
en el present projecte s’ha decidit tenir aïllament total entre la part del control i la part de 
potència. Per aquesta raó s’ha optat per fer el sensat dels senyals amb sondes d’efecte Hall. 
Aquestes sondes utilitzen l’efecte Hall per sensar corrent fins i tot en contínua, i aïllen els 
senyals a sensar de les lectures.  

8.2.4.1. Sonda de corrent 

La sonda de corrent mesura el corrent que circula pel seu interior i genera un senyal de 
corrent proporcional. Aquests dos senyals estan completament aïllats entre si.  

Les sondes utilitzades en el prototip són de la casa LEM, del model LA 55-P i tenen un rang 
de lectura de 50A amb una sortida de ± 50 mA a fons d’escala. 

 

 

En la Fig. 8.2.4.1.1  es pot apreciar que s’han passat 2 voltes de cable per les sondes de 
corrent. Això es fa per tenir més resolució en les lectures de corrent. D’altra banda, els cables 
negre i vermell són l’alimentació de +15/-15V de la sonda, mentre que el cable verd és el 
senyal de corrent generat per la sonda i que és proporcional al corrent mesurat. 

En el prototip, les sondes de corrent s’han col·locat per mesurar el corrent que circula dels 
bussos als IGBTs i viceversa. 

8.2.4.2. Placa de sonda de tensió 

Pel que fa a les sondes de tensió, també són de la casa LEM i són del model LV 25-P. El 
funcionament és similar al de les de corrent. Les sondes de tensió llegeixen corrent en el seu 
primari, però aquest corrent està limitat a 10 mA. Els 10 mA se’ls ha de proporcionar 

Fig. 8.2.4.1.1   Detall de la sonda de corrent 
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mitjançant la caiguda de tensió en unes resistències. Caldrà doncs col·locar la resistència 
adient per fer passar 10 mA en el màxim de tensió que es vulgui mesurar. En el cas de la 
plataforma de potència es vol llegir les tensions dels bussos. La sortida de les sondes de 
tensió és de ± 25 mA a fons d’escala. 

Igual que les sondes de corrent anteriors, aquestes sondes de tensió també necessiten una 
alimentació de +15/-15V que s’haurà de generar amb una font externa. 

Les sondes de tensió s’han muntat en plaques de matriu. Cada placa conté totes les 
resistències de  caiguda de tensió i els connectors necessaris, així com la pròpia sonda.  

 

 

8.2.5. Placa d’alimentacions 

En aquesta placa, a partir d’una entrada externa de 24 V, es generen tensions aïllades de 5 
V per una banda i +15 / 0 / -15 V per l’altra. Per aconseguir-ho, s’utilitzen dues fonts de la 
casa Traco Electronic. Concretament, són els models TEL 2-2411 i TEN 25-2423 (veure Fig. 
8.2.5.1), de 2 i 25 W respectivament. 

 
 
La tensió de 5 V serveix per alimentar la placa de control, mentre que la tensió de +15 / 0 / -
15 V serveix per alimentar les sondes de tensió, les sondes de corrent i les plaques de 
Drivers. 

Fig. 8.2.4.2.1   Detall de la placa de sonda de tensió 

Fig. 8.2.5.1   Detall de la placa d’alimentacions



Estudi i disseny d’un convertidor DC-DC basat en estructura de pont complert bidireccional Pàg. 67 

 

8.2.6. Magnètics 

En el prototip hi ha 2 components magnètics: la bobina i el transformador, els quals són de la 
casa Nuctor. Ambdós són d’alta freqüència (es faran funcionar a 20 kHz) i es caracteritzen 
per tenir un nucli de ferrita. 

El transformador presenta com a característiques principals: 

 Relació de transformació: 0.81 
 Potència nominal: 2.2 kVA 
 Aïllament: 3000 Vac 

Pel que fa a la bobina: 

 Inductància: 183.1 μH 
 Corrent nominal: 40 A 

Cal observar que el valor d’inductància de la bobina és molt major que el de la inductància de 
dispersió del transformador (acostuma a ser de l’ordre d’1 μH). Per tant, l’efecte de la 
inductància de dispersió sobre el comportament del prototip és menyspreable.  

En les Fig. 8.2.6.1 i Fig. 8.2.6.2 es mostren les fotografies dels magnètics. 

 

 

 

 
 

8.2.7. Magnetotèrmics 

La protecció que presenta el prototip en la part de potència són els interruptors 
magnetotèrmics. Aquests són uns dispositius capaços d’interrompre el pas de corrent quan 
aquest supera certs valors màxims. El seu funcionament es basa en dos dels efectes 
produïts per la circulació de corrent elèctric en un circuit: el magnètic i el tèrmic. 

En el prototip s’han col·locat 2 magnetotèrmics. Cadascun d’ells uneix la sortida d’un dels  
autotransformadors amb el convertidor.  

Fig. 8.2.6.1   Transformador Fig. 8.2.6.2   Bobina 
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Com es pot observar en la Fig. 8.2.7.1 , els magnetotèrmics utilitzats en el prototip són 
bipolars, tenen una corba de dispar tipus C i un amperatge de 3 A. A més a més, s’han fixat 
a un carril DIN. 

8.2.8. Ponts rectificadors 

En el prototip s’han col·locat 2 ponts de díodes la tasca dels quals és rectificar el corrent que 
prové dels autotransformadors. Aquests ponts es mostren en la Fig. 8.2.8.1: 

 

 

Els ponts utilitzats són de la casa International Rectifier i model GBPC3506. Suporten un 
corrent rectificat mig màxim de 35 A.  

8.2.9. Sistema de refrigeració 

El sistema de refrigeració que s’utilitza en el convertidor està format per un radiador i 3 
ventiladors. 

Per al dimensionament del radiador, s’ha imposat que la màxima tensió que un IGBT ha de 
suportar sigui VCE = 540 V, i el màxim corrent sigui IC =16 A. Sota aquestes premisses es 
troba que en els mòduls SKM 145GB128D, per cada parella IGBT + díode en antiparal·lel, hi 
ha les següents dissipacions energètiques durant la commutació: 

 Dissipació d’energia durant el temps d’encesa, Eon: 4.68 mJ 
 Dissipació d’energia durant el temps d’apagada, Eoff: 3.06 mJ 
 Dissipació d’energia durant la recuperació inversa (díode), Err: 1.8 mJ 

Fig. 8.2.7.1   Interruptor magnetotèrmic

Fig. 8.2.8.1   Ponts rectificadors
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I durant la conducció dels semiconductors es té les següents caigudes de tensió: 

 VCE de l’IGBT: 1.1 V 
 VF del díode: 1 V 

Un altre aspecte a tenir en compte és que els semiconductors es faran commutar a 20 kHz. 

Finalment, també cal  tenir en compte que, donada la tècnica de commutació utilitzada en el 
convertidor, es produeix soft-switching parcial. 

Així doncs, utilitzant  les dades anteriors i sabent que les pèrdues en una parella d’IGBT + 
díode en antiparal·lel són les de l’ Eq.  8.2.9.1 : 

( ) ( ) ( )SEMICONDUCTOR AV F AV F on off rrIGBT DÍODE
pèrdues commutaciópèrdues conducció

P I V I V E E E f= ⋅ + ⋅ + + + ⋅  (Eq.  8.2.9.1) 

es troba que les pèrdues totals del conjunt dels 4 mòduls SKM 145GB128D són PTOTAL = 
639.04 W. 

Per a poder dissipar aquestes pèrdues, s’ha escollit el següent perfil de radiador de la casa 
Guasch [16]: 

 

 
Aquest perfil  presenta una resistència tèrmica radiador – ambient,  Rth(hs-a),  de 0.1 K/W.   

D’altra banda, cadascun dels 2 IGBTs que constitueixen els mòduls SKM 145GB128D 
presenta una resistència tèrmica unió – empaquetatge, Rth(j-c), de 0.165 K/W, mentre que 
cadascun dels 2 díodes en antiparal·lel en presenta una de 0.36 K/W. Pel que fa al mòdul 
sencer té una resistència tèrmica empaquetatge – radiador, Rth(c-hs),  de 0.05 K/W. 

Com que en el radiador s’hi col·locaran 4 mòduls SKM 145GB128D, l’esquema equivalent 
del conjunt és el de la Fig. 8.2.9.2: 

Fig. 8.2.9.1   Detall del radiador 
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En la Fig. 8.2.9.2, “D” representa un díode i “I” representa un IGBT. Tj és la temperatura de la 
unió i Ta és la temperatura ambient. D’aquesta figura es pot calcular la resistència equivalent, 
que és Req = 0.13 K/W.  

Sabent que l’equació de transferència tèrmica és [6]: 

thTOTΔT R P= ⋅     (Eq.  8.2.9.2) 

i si se suposa que la temperatura ambient és de 40 ºC i la temperatura màxima de la unió, 
125ºC, aleshores es té l’Eq.  8.2.9.3: 

K125ºC - 40ºC = 398K - 313K = 0.13 ×P
W

   (Eq.  8.2.9.3) 

De l’Eq.  8.2.9.3 es troba que P = 653.85 W, la qual és la potència màxima que pot dissipar el 
radiador. Per tant, com que les pèrdues que es tenien eren de 639.04 W, les quals són 
menors que la potència màxima que pot dissipar el radiador, el radiador del que es disposa 
ja és suficient. 

Els càlculs anteriors s’han realitzat pel cas de convecció natural. Però, en realitat, la 
convecció que es produeix en el prototip és forçada, doncs es disposa de 3 ventiladors, que 
es poden observar en la Fig. 8.2.9.3 : 

 

 
Amb convecció forçada, la resistència Rth(hs-a) disminueix i, en conseqüència, la resistència 
RthTOT també disminueix. Aleshores, per l’Eq.  8.2.9.2 es pot deduir que la potència màxima 
que el radiador serà capaç de dissipar augmentarà. El que afavorirà la refrigeració del 
prototip. 

Fig. 8.2.9.2   Esquema equivalent del conjunt radiador + 4 mòduls 
 SKM 145GB128D (elaboració pròpia)

Fig. 8.2.9.3   Detall dels ventiladors
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8.2.10. Sistema de control 

Un detall de la placa de control utilitzada on s’hi destaquen les parts més importants es pot 
observar en la Fig. 8.2.10.1 [annex D]: 

 

 
A continuació es comentarà cadascuna de les parts destacades de la placa de control: 

 DSP:  el mòdul central de la placa de control és el microcontrolador. En aquest 
cas s’ha fet servir el DSP de la casa Texas Instruments, model 
TMS320F2808PZA [annex E]. Aquest microcontrolador presenta una gran 
velocitat en el tractament digital de senyals, robustesa enfront a soroll 
electromagnètic i incorpora els perifèrics requerits pel funcionament del prototip. 

 ADC: serveix per poder adquirir els senyals provinents de les sondes. Els senyals 
analògics que entren al DSP han de ser senyals de tensió de 0 a 3V. En canvi, 
els senyals de les sondes de tensió i corrent de la potència, s’ha definit que siguin 
de dos tipus, bipolars de ±10V i unipolars de 0/10V. Així doncs, cal adaptar-los 
als 0-3V mitjançant amplificadors operacionals.  

D’altra banda, les característiques del conversor analògic – digital són: 

Fig. 8.2.10.1   Parts de la placa de control 
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• 12 bits de resolució. Si el fons d’escala és 3 V (tensió de referència) la 
precisió del bit menys significatiu (LSB) serà de 0.73 mV 

• ENOB = 10.1 Bits 
• 16 canals multiplexats en 2 Sample – and – Hold. Aquests ataquen un únic 

conversor 
• Rellotge de l’ADC escalable. Fmax = 12.5 MHz. El temps de conversió és de 

160 ns 
• Ample de finestra d’adquisició configurable entre 1 i 16 ADC clocks 
• Tensió de referència = 3 V 

 DAC:  serveix per poder treure variables digitals en forma analògica i així poder-
les visualitzar per l’oscil·loscopi. Concretament, el DAC utilitzat en la placa de 
control presenta 12 bits de resolució i 4 canals. 

 PWM: els PWMs són els senyals que disparen els IGBTs. El DSP utilitza una 
sortida digital per cada PWM i per tant donarà dos estats 0/3.3V. En cas de Reset 
o error de Drivers (FAULT 123 i/o FAULT 456) aquestes sortides es posen a zero 
i fan obrir tots els IGBTs. 

 Errors: la placa de control està dissenyada perquè, en cas de Reset o error de 
Drivers (FAULT 123 i/o FAULT 456) els IGBTs obrin. Es té un sol senyal de 
FAULT pels 4 Drivers de cadascun dels ponts complerts. Per tant, no es pot 
distingir quin d’ells és el que ha donat error. Cal puntualitzar que el FAULT es 
manté a 5 V en el funcionament correcte dels Drivers, mentre que es posa a 0V 
quant aquests entren en mode falla. 

En la zona de la placa de control marcada com a “Errors” és on, quan es produeix 
un error, l’entrada digital TZx del DSP és posada a 0 V i s’encén un LED 
indicador. En posar-se a 0 V, aquesta entrada deshabilita les sortides PWM, fa 
saltar una interrupció i el DSP es queda en un mode segur. 

 JTAG:  interfície de comunicacions amb el PC que permet programar el DSP així 
com debugar en temps real els programes. 

 BOOT CONFIG: permet seleccionar el mode d’arrencada. Bàsicament es pot 
optar per treballar amb Flash o RAM. La gran diferència entre aquestes dues 
memòries és que la Flash no és volàtil, però la RAM si.  

 Alimentacions: l’alimentació externa de la placa són 5 Vdc, el que implica la 
conversió d’aquesta tensió a les diferents tensions requerides pel funcionament 
dels xips de la placa. Aquestes són: 5Vdc, 3.3 Vdc i 1.8 Vdc. 
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9. Implementació del Software 

En la implementació del Software del prototip s’ha treballat en 2 aspectes diferents: la tècnica 
de commutació aplicada als IGBTs i l’algorisme de control.  

Cal destacar la importància del fet que amb un sol DSP es controlaran 2 ponts complerts. 

9.1.  Tècnica de commutació 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, la tècnica de commutació del prototip ha de complir 
dos requisits indispensables. El primer consisteix en convertir la tensió de cadascun dels 
bussos de contínua en una ona alterna quadrada i de valor mig zero. I el segon consisteix en 
poder desfasar entre si les dues ones de tensió quadrada. Així, sota aquestes premisses, 
s’ha seleccionat el mètode de commutació que a continuació es presenta. 

En la tècnica de commutació proposada [annex F] es produeix la commutació simultània de 
les parelles d’interruptors següents: (S1, S4), (S2, S3), (T1, T4) i (T2, T3). Aquests 
interruptors es mostren en la següent figura: 

 

 
 
Per altra banda, s’ha imposat que el cicle útil de tots els interruptors sigui del 50%. D’aquesta 
manera, es garanteix un major aprofitament del transformador i un major rati de potència 
transferida. Per tant, l’estat de la parella (S2, S3) sempre serà el complementari al de la 
parella (S1, S4), i l’estat de la parella (T2, T3) sempre serà el complementari al de la parella 
(T1, T4). 

Amb tot, la quantitat i el sentit de la potència transmesa entre els bussos de contínua es 
poden controlar amb el desfasament dels senyals de dispar de S1 i T1 (apartat 6.2.2).  Per 
tant, com que per regular el sentit del flux de potència només cal controlar 1 variable (el 
desfasament), el canvi del sentit del flux es pot efectuar molt ràpidament. 

Els senyals de dispar dels interruptors que emet el DSP són PWMs, és a dir, modulacions 
per ample de pols. En aquest cas, s’ha imposat que tinguin una freqüència de 20kHz. D’altra 

Fig. 9.1.1   Interruptors del convertidor 
  (elaboració pròpia) 
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banda, el perifèric del DSP que permet desfasar un pont complert respecte l’altre és el 
enhanced PWM. 

En la següent figura s’il·lustra la tècnica de commutació proposada: 

t

t

S1, S4

S2, S3

Ton

TT
2

t

t

T1, T4

T2, T3

Desfasament

 
 

 

9.2. Implementació del control 

L’estratègia de control utilitzada en el prototip es basa en aconseguir que la tensió d’un dels 
bussos de contínua sigui la que s’imposa a través d’una consigna. S’implementarà 
mitjançant un llaç tancat de tensió. Per tant, seran necessàries les lectures de les dues 
sondes de tensió així com també un controlador digital proporcional – integral (PI) per a 
poder realitzar la realimentació.  

En aquesta estratègia de control es pren un dels dos bussos de contínua com a bus 
d’entrada i és la tensió de l’altre bus la que es controla. Per tant, donat aquest control, el 
convertidor es comportarà com a font de tensió. 

Per al correcte funcionament del PI, es limitarà la seva variable de sortida (el desfasament 

entre ponts complerts) a π π[ , ]
2 2

− +  radiants, ja que, en aquest interval, la funció de la 

potència és monòtonament creixent (vist en l’apartat 6.6.3). 

Fig. 9.1.2   Tècnica de commutació proposada 
  (elaboració pròpia) 
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D’altra banda, com a mesura de protecció, la tensió d’ambdós bussos es limita a 500 V. 
D’aquesta manera, quan els bussos sobrepassin aquesta tensió tots els IGBTs s’obriran i el 
prototip passarà a un estat de seguretat. També s’hauran de tenir en compte les proteccions 
que proporcionen els Drivers enfront curtcircuits i subtensions. 

9.2.1. Bucle de tensió 

Donat  que amb l’estratègia de control implementada es pretén controlar la tensió d’un dels 
bussos (l’altre es pren com a bus d’entrada), és suficient utilitzar un sol bucle de tensió. Fet 
que es demostra a continuació. 

De l’Eq.  6.6.2.6 es pot deduir la següent equació: 

I O I
O O O

V nV V nφ φP φ 1 I V φ 1 I
ωL π ωL π
⋅ ⋅⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ − = ⋅ → ⋅ − =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (Eq.  9.2.1.1) 

L’Eq.  9.2.1.1 mostra que, per una tensió d’entrada, una freqüència i un desfasament donats, 
el corrent de sortida del convertidor es manté constant. Per tant, el convertidor es comporta 
com a font de corrent. 

D’altra banda, per modificar la tensió del bus de sortida cal modificar el corrent subministrat 

al bus en qüestió ( cond
dVI C
dt

= ⋅ ). I com que per l’Eq.  9.2.1.1, el corrent de sortida és 

quadràticament proporcional al desfasament φ, si s’augmenta φ també s’augmentarà el 
corrent del bus de sortida. I l’augment del corrent provocarà, al seu torn, un augment de la 
tensió del bus de sortida. En el cas de disminuir φ, ocorre el procés anàleg. 

Per tant, només controlant φ ja es pot controlar la tensió del bus de sortida. Així doncs, 
només es requerirà un sol PI que actuï sobre el desfasament i que la seva variable d’entrada 
sigui la diferència entre la tensió real del bus de sortida i la tensió desitjada. Pel que és 
suficient un sol bucle de tensió per controlar el sistema. 

9.2.2. Algorisme de control 

Anomenant bus 1 i bus 2 els bussos de continua, el prototip s’ha programat perquè, 
independentment de quina sigui la tensió del bus 1 (o del bus 2), es reguli la tensió del bus 2 
(o del bus 1) obeint una consigna de tensió. La regulació de la tensió del bus 2 (o del bus 1) 
es fa modificant el desfasament φ entre els ponts complerts mitjançant l’actuació d’un 
controlador PI i tancant un llaç de tensió. El llaç de control és el que es mostra en la Fig. 
9.2.2.1: 
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Per a la realimentació del llaç de control es requereix que la placa de control adquireixi dades 
que indiquin la tensió real dels bussos. L’adquisició de dades del sistema i el seu tractament 
s’ha programat perquè es realitzin a cada pols del PWM, per tant, en aquest cas el mostreig 
es fa a 20kHz. Així doncs, a cada pols del PWM saltarà una interrupció de l’ADC quan els 
senyals analògics provinents dels transductors s’hagin convertit a digitals:  

 

 

 
En la Fig. 9.2.2.2  s’observa que l’inici de la conversió de l’ADC es produeix al mig d’un pols. 
És a dir, s’intenta començar a convertir lluny dels instants en què es produeixen les 
commutacions dels IGBTs per tal de no “llegir” el soroll derivat d’aquestes.  

Dins de la interrupció de l’ADC s’hauran de realitzar les conversions necessàries per tal que 
els valors digitals obtinguts es corresponguin a les tensions reals dels bussos (i no a les 
tensions proporcionades per les sondes, que van de 0 a 10 V). Un cop fet això, les dades 
resultants s’hauran de passar pel bucle de control com a senyal de realimentació. 

Aquest algorisme de control s’ha d’executar sempre que no hi hagi cap alarma activada. El 
prototip presenta 3 tipus d’alarmes provinents de: 

 Protecció de curtcircuit (dels Drivers) 
 Protecció de subtensió (dels Drivers) 
 Límit de tensió dels bussos de contínua a 500 V (programat en el DSP) 

Quan qualsevol d’aquestes 3 alarmes es produeix, es dóna l’ordre d’obrir-se a tots els IGBTs 
(per tal de protegir-los) i es genera un senyal d’error que fa sortir l’algorisme de control de la 
rutina habitual. Fins que l’error no es resseteja, el prototip no tornarà a commutar.  

L’esquema de la rutina seguida en l’algorisme de control es mostra en les Fig. 9.2.2.3, Fig. 
9.2.2.4 i Fig. 9.2.2.5: 

Fig. 9.2.2.1   Diagrama de blocs del llaç de control 
  (elaboració pròpia) 

Fig. 9.2.2.2   Sincronització de l’ADC amb els PWMs 
  (elaboració pròpia) 
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Fig. 9.2.2.3   Diagrama principal del funcionament del sistema de 
  control (elaboració pròpia) 



Pàg. 78  Memòria 

 

 

 

 

Inici mesures de seguretat

Desactivació dels IGBTs i 
generació de senyal de 

fallada

Fi mesures de seguretat

Si

Curtcircuit Drivers
i/o

Subtensió Drivers
i/o 

Tensió de bussos > 500V

No

Fi mesures de seguretat i 
aturada del sistema

Senyal de fallada = 1Senyal de fallada = 0

 

 

 

Finalment, s’ha de destacar la importància de poder controlar amb un sol PI el flux de 
potència en ambdós sentits del convertidor. 

9.2.3. Controlador PI 

El controlador proporcional - integral utilitzat és un cas particular de l’estructura mostrada en 
la següent figura: 

Fig. 9.2.2.4   Diagrama del bucle de tensió (elaboració pròpia) 

Fig. 9.2.2.5   Diagrama de la rutina de mesures de seguretat 
  (elaboració pròpia) 
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dt∫
d
dt  

 

 
En la Fig. 9.2.3.1 , “Ref” és la consigna,  “Fdb” és la realimentació i “e” és l’error entre les 
variables de referència i les variables de realimentació. Kp, Ki i Kd són les constants 
proporcional, integral i derivativa que s’han d’ajustar. 

L’equació en temps continu pel controlador PID de la Fig. 9.2.3.1 abans de la saturació és: 

t

presat p i d0

de(t)u (t) K e(t) K e(ς)dς K
dt

= ⋅ + ⋅ + ⋅∫    (Eq.  9.2.3.1) 

Donat que el controlador PI que s’utlitza en el prototip és digital, caldrà discretitzar l’Eq.  
9.2.3.1. Això s’aconsegueix emprant les següents aproximacions: 

e(k) e(k 1)d(k)
T

− −
=      (Eq.  9.2.3.2) 

i(k) i(k 1) T e(k)= − + ⋅      (Eq.  9.2.3.3) 

on T és el període de mostreig, d(k) és la derivada de l’error en l’instant k, i i(k) és la integral 
de l’error en l’instant k. Per tant, els valors de upresat en dos instants consecutius es poden 
expressar com: 

presat p i du (k 1) K e(k 1) K i(k 1) K d(k 1)− = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ −    (Eq.  9.2.3.4) 

presat p i du (k) K e(k) K i(k) K d(k)= ⋅ + ⋅ + ⋅    (Eq.  9.2.3.5) 

Combinant les Eq.  9.2.3.4 i Eq.  9.2.3.5 , s’obté l’equació en temps discret pel controlador 
PID de la Fig. 9.2.3.1 abans de la saturació: 

d d d
presat presat p i p

K 2K Ku (k) u (k 1) e(k) K K T e(k 1) K e(k 2)
T T T

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= − + ⋅ + ⋅ + + − ⋅ − − + − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (Eq.  9.2.3.6) 

Com s’ha comentat anteriorment, el controlador utilitzat en el prototip (un PI) és un cas 
particular de PID, perquè és un PID on Kd és nul·la. No s’ha utilitzat acció derivativa en l’ajust 

Fig. 9.2.3.1   Diagrama de blocs d’un controlador PID 
  (elaboració pròpia) 
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del controlador perquè aquesta tendeix a amplificar el soroll que sempre hi ha als sistemes 
[17], fet que provocava la desestabilització del llaç de control. Cal tenir en compte que, com 
menor és el període de mostreig, la més mínima variació de l’error ja provoca una gran 
derivada (gran acció derivativa). 

D’altra banda, s’ha de destacar que la manera en què s’ha implementat el controlador PI 
utilitzat fa que aquest sigui automàticament anti-windup. El terme windup fa referència a la 
situació en què se satura el controlador PID i l’error existent no és nul. Aleshores, l’acció 
integral continua actuant indefinidament. Una manera de prevenir el windup integral és 
limitant la sortida del controlador.  

Així doncs, al controlador del convertidor dissenyat només se li han hagut d’ajustar dues 
constants: Kp i Ki. L’ajust d’aquestes s’ha fet emprant el mètode heurístic. En primer lloc, s’ha 
configurat el PI programat en el DSP de manera que s’establís com a consigna la tensió d’un 
dels bussos, el senyal de realimentació fos la tensió real del bus en qüestió (proporcionada 
per les sondes) i que la variable de sortida del controlador fos l’angle de desfasament entre 
els 2 ponts complerts. A més a més, s’ha estipulat que la variable del desfasament només 

pugui adoptar valors compresos en l’interval de π π[ , ]
2 2

− +  radiants. Ja que, com s’ha vist 

amb l’ Eq.  9.2.1.1, en aquest interval, per una tensió d’entrada i una freqüència donades, el 
corrent de sortida és monòtonament creixent i, per tant, també ho és la tensió del bus de 
sortida (apartat 9.2.1). Fet que és necessari perquè el PID funcioni correctament. A més a 

més és més favorable treballar en aquest interval i no en el de π π[ π, ] [ ,π]
2 2

− − ∪  radiants, 

perquè en aquest últim, a igualtat de potència transmesa, els corrents sempre són més 

elevats que en l’interval π π[ , ]
2 2

− +  radiants (vist en l’apartat 6.5.1). Pel que les pèrdues 

també seran majors. Finalment, s’ha decidit treballar en un interval d’aquesta amplitud 
perquè la corba que descriu la potència màxima que es pot transferir es repeteix cada π 
radiants.  

Un cop configurat el PI, s’ha programat que la consigna del PI sigui un graó i s’han anat 
ajustant els valors de Kp i Ki fins que la tensió real del bus controlat s’ha ajustat 
adequadament a la consigna imposada. Els valors obtinguts han estat: Kp = 200000 i 

7
iK 2 10= ⋅ . Una mostra de les corbes utilitzades per l’ajust es pot observar en la següent 

captura de l’oscil·loscopi: 
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Δt = 49.2 ms Δt = 16 ms

π
2

+

π
2

−

 

 

 

Respecte la Fig. 9.2.3.2  cal comentar diversos aspectes. En primer lloc, cal puntualitzar que 
φ és llegida per l’oscil·loscopi com a senyal de tensió, però realment, 1 V de φ mostrat per 

l’oscil·loscopi equival a, aproximadament, π
2

radiants. Per altra banda, φ = 0 radiants no 

coincideix amb els 0 V de φ. Per últim, també s’ha d’esmentar que els 3 senyals mostrats a la 
Fig. 9.2.3.2  són trets pel DAC. 

Pel que fa a la consigna de tensió proporcionada pel DSP, és un graó de 5 Hz de freqüència 
amb un valor màxim de 40 V i un valor mínim de 15 V. La resposta del sistema presenta un 
temps d’assentament de 49.2 ms davant la consigna de 40 V, i un temps d’assentament de 
16 ms davant la consigna de 15 V. Recordi’s que el temps d’assentament és el temps que 
triga la resposta del sistema en entrar en la franja del ±2% entorn el valor final.  

D’altra banda, la resposta del sistema presenta un sobrepuig màxim del 5.3 % del valor final 
quan la consigna són 40 V. En canvi, davant la consigna de 15 V la resposta presenta un 
sobrepuig menyspreable. Però per ambdós valors de consigna, l’error permanent del sistema 
és nul. De manera que, efectivament, la tensió real del bus controlat varia el seu valor essent 
fidel a la consigna. 

Finalment, en referència a φ, s’observa que se satura en els canvis de consigna. Això 
demostra el correcte ajust del PI. Perquè, enfront de canvis de consigna, la variable de 
sortida del controlador (φ) adopta el valor màxim per conduir la resposta del sistema el més 
ràpidament possible cap el nou valor final. També es pot observar que, en aproximar-se la 

Fig. 9.2.3.2   Ajust del PI: rosa = consigna (tensió de bus desitjada), 
   groc = resposta del sistema (tensió de bus real)              

 blau = variable de sortida del controlador (φ)              
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resposta del sistema al valor final desitjat, l’angle φ disminueix en valor absolut. És lògic que 
disminueixi perquè així la potència transmesa d’un pont complert a l’altre també disminueix. I 
precisament, quan la resposta del sistema s’aproxima al valor final desitjat, per tal 
d’estabilitzar-la cal anar rebaixant la potència transmesa entre ponts complerts. 

Així doncs, s’ha vist que amb el PI ajustat mitjançant Kp = 200000 i 7
iK 2 10= ⋅ , s’obtenen 

uns temps d’assentament i uns sobrepuigs acceptables per al prototip, així com un error 
permanent nul i un màxim aprofitament de la sortida del controlador (φ se satura en els 
canvis de consigna). A més a més, tal i com s’ha pogut observar, el sistema resultant 
després d’ajustar el PI és estable, doncs la resposta no oscil·la ni se’n va espontàniament a 
l’infinit.  
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10. Exposició i validació dels resultats 
experimentals 

En aquest apartat s’exposaran els resultats experimentals obtinguts després de sotmetre el 
prototip a diferents assajos per comprovar el seu correcte funcionament. 

La bancada d’assajos que s’ha muntat per a testejar el prototip és la de la Fig. 10.1: 

 

 

Dels components de la bancada d’assajos s’han de destacar les següents característiques: 

 Ordinador: per a programar el DSP s’utilitza el Code Composer Studio  (versió 
3.3). Aquest és un entorn de desenvolupament integrat per a desenvolupar codi 
per la família de DSPs TMS320 de la casa Texas Instruments. El Code 
Composer Studio inclou un sistema operatiu anomenat DSP/BIOS. 

 Oscil·loscopi: és de la casa LeCroy i model WaveJet 314 . Disposa de 4 canals i 
una freqüència de mostreig de 1 GS/s. 

Fig. 10.1  Fotografia de la bancada d’assaig 
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A continuació es mostren els diferents assajos als que s’ha sotmès el prototip amb els 
corresponents resultats experimentals. A l’hora d’analitzar els resultats obtinguts, es 
menysprearan les pèrdues en els semiconductors així com les pèrdues derivades de les 
resistències d’equilibrat. D’altra banda, per interpretar més fàcilment el resultats, cal recordar 
que de la manera que s’ha implementat el Software, s’ha escollit com a única variable de 
control el desfasament φ entre els ponts complerts del convertidor (apartat 9.2).  

10.1. Evolució de ϕ en funció de la resposta del sistema 

En aquest primer assaig s’ha estudiat com varia l’evolució del desfasament en funció de la 
tensió del bus controlat. El muntatge ha estat el de la Fig. 10.1.1: 

 

 
S’han fet dues proves. En ambdós casos, el bus100, a través de l’autotransformador, s’ha 
carregat a 100 V. A més a més, s’ha imposat que el busc variés la seva tensió seguint una 
consigna de tipus graó, de 5 Hz de freqüència, amb un valor màxim de 40 V i un valor mínim 
de 15 V. En el cas 1, en paral·lel al busc s’ha posat una resistència de 68 Ω. En el cas 2, no 
s’hi ha connectat cap resistència en paral·lel.  

Amb la configuració esmentada, quan ϕ és positiva, es transmet potència del bus100 cap al 
busc. Quan ϕ és negativa, el flux de potència va en sentit contrari. 

Les següents captures de pantalla de l’oscil·loscopi mostren els resultats: 

A B B’ C D E C D ED’BA

Canal 1: 13.33 V
Canal 2: 13.33 V
Canal 3: 1 V

Canal 1: 13.33 V
Canal 2: 13.33 V
Canal 3: 1 V

πφ  rad
2

= −

πφ  rad
2

= +

φ 0 rad=

 

 

Fig. 10.1.1  Muntatge del primer assaig (elaboració pròpia) 

  Fig. 10.1.2   Cas 1: rosa = consigna de tensió 
         de bus, groc = tensió de bus real, 
            blau = desfasament (φ) 

  Fig. 10.1.3   Cas 2: rosa = consigna de tensió 
         de bus, groc = tensió de bus real, 
            blau = desfasament (φ) 
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En la  Fig. 10.1.2   s’observa com en els trams A, C i E ϕ és positiva. El que significa que, 
malgrat en aquests trams la tensió real del busc ja ha assolit el valor de la consigna, el bus100 
segueix subministrant energia cap al busc. Com que el busc té connectada una resistència en 
paral·lel de 68 Ω, aquesta dissipa potència en forma de pèrdues per efecte Joule. Per tant, 
un cop el busc hagi assolit la tensió de la consigna, per a mantenir la tensió desitjada en 
aquest bus cal que el bus100 li transfereixi la potència necessària per compensar les pèrdues 
en forma de calor en la resistència. En el tram C el bus100 ha de transmetre més potència que 
en els altres dos trams, doncs, en el tram C la resistència de 68 Ω dissipa una potència de 

240 23.53 W
68

= , mentre que en els altres 2 trams dissipa 
215 3.31 W

68
= . Pel que també ϕ 

és major en el tram C. 

Aquest fet també es pot corroborar si s’observen els trams A, C i E de la figura  Fig. 10.1.3. 
En aquests trams ϕ és nul·la, ja que, en el cas 2, el busc no té cap resistència connectada en 
paral·lel que dissipi part de l’energia del bus en forma de calor. Per això, en el cas 2, un cop 
la tensió del busc ha assolit el valor desitjat, el bus100 deixa de subministrar-li energia. 

D’altra banda, en la Fig. 10.1.2  es pot observar que la tensió del busc triga més en passar 
dels 15 V als 40 V que no pas a l’inversa. Això és perquè, per passar dels 15 V als 40 V 
(tram B), és necessari que el bus100 transfereixi potència cap al busc i la capacitat que té el 
bus100 de transferir potència cap a l’altre bus es veu limitada per la resistència de 68 Ω. Ja 
que el bus100 ha de transferir potència per carregar el busc però alhora, també ha de transferir 
la potència que la resistència dissipa en forma de calor. En canvi, quan la tensió del busc ha 
de passar dels 40 V als 15 V (tram D), tan bon punt el bus100 li deixa de transmetre potència 
(ϕ es fa zero), com que la resistència en paral·lel al busc és relativament petita, aquesta 
ràpidament provoca la descàrrega del bus. I si a més a més, aquest procés de descàrrega 
s’afavoreix transferint potència del busc al bus100 (ϕ < 0), es té que la tensió del busc passa 
ràpidament dels 40 V als 15 V. 

En el cas 2, les durades dels dos processos són molt semblants entre si, tot i que la càrrega 
del busc (tram B) segueix essent més lenta que la descàrrega (tram D). La càrrega del cas 2 
és més ràpida que la del cas 1, però la descàrrega del cas 2 és més lenta que en el cas 1. 
Això és perquè en el cas 2 no hi ha resistència en paral·lel al busc. Per tant, quan el bus100 ha 
de transferir potència cap el busc li és més fàcil carregar-lo perquè la potència que en el cas 
1 transmetia cap a la resistència de 68 Ω, ara també la pot destinar a carregar el busc. I pel 
que fa a la descàrrega, quan el bus100 deixa d’aportar-li energia, com que el busc no té 
resistència en paral·lel, la descàrrega d’aquest bus només dependrà de la transferència de 
potència cap el bus100, pel que serà un procés més lent que en el cas 1. 
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Un altre aspecte a observar és que en el tram B’ de la Fig. 10.1.2  i en el tram D’ de la Fig. 
10.1.3  la tensió real del busc presenta sobrepuig. En el tram B’ la tensió del busc està per 
sobre del valor de consigna, pel que en aquest tram ϕ segueix essent positiva però es 
redueix la seva magnitud. És a dir, el bus100 segueix subministrant energia a l’altre bus però 
en menor magnitud perquè la tensió del busc disminueixi. En canvi, en el tram D’ de la Fig. 
10.1.3, la tensió real del busc està per sota del valor consigna. Per això, en aquest tram, ϕ es 
fa positiva per tal d’augmentar la potència transmesa del bus100 al busc i així augmentar la 
tensió d’aquest últim. 

Finalment, cal destacar que amb aquest assaig s’ha pogut observar l’espontani canvi de 
sentit del flux de potència que es produeix en el convertidor quan varia el signe de ϕ. Fet 
que, al seu torn, també mostra la bidireccionalitat del prototip. Per tant, en aquest apartat 
s’ha mostrat que el convertidor compleix, com a mínim, dues de les especificacions 
estipulades a l’inici del present projecte. 

10.2.  Acció elevadora i reductora 

L’objectiu d’aquest segon assaig ha estat comprovar que el prototip muntat pot fer tant 
d’elevador com de reductor. El muntatge emprat ha estat el de la Fig. 10.2.1: 

 

 
 
En el present assaig, mitjançant l’autotransformador, s’ha fixat la tensió del bus40 a 40 V. Al 
busc se li ha imposat que segueixi una consigna de tensió en forma de graó de 5 Hz de 
freqüència, amb un valor màxim de 50 V i un valor mínim de 30 V. No s’ha posat cap 
resistència en paral·lel a cap dels dos bussos. 

Amb la configuració exposada, quan ϕ és positiva, es transmet potència del bus40 cap al 
busc. Quan ϕ és negativa, el flux de potència va en sentit contrari. 

Els resultats es mostren en les següents captures de pantalla de l’oscil·loscopi: 

Fig. 10.2.1  Muntatge del segon assaig (elaboració pròpia) 
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Respecte la tensió del bus40 que apareix en la Fig. 10.2.3  cal especificar que presenta un 
arrissat de 100 Hz. Això ocorre perquè la tensió del bus40 s’obté rectificant amb el pont de 
díodes del prototip la tensió proporcionada per l’autotransformador (alterna i de 50 Hz de 
freqüència). D’altra banda, respecte aquest arrissat cal destacar que és més acusat quan la 
tensió del busc està passant de 30 V a 50 V, perquè com que el bus40 està injectant molta 
energia al busc, els condensadors del bus40 es descarreguen més. Un cop la tensió del busc 
s’estabilitza a 50 V l’arrissat és menor. Perquè els condensadors del bus40 ja no es 
descarreguen tant, doncs no han de subministrar tanta energia al busc (només han de 
subministrar l’energia necessària per compensar les pèrdues). I quan la tensió del busc 
passa de 50 V a 30 V, l’arrissat desapareix per donar lloc a un pic de tensió en el bus40. Això 
és degut a que, per descarregar-se, el busc injecta energia en el bus40. I aquest últim, com 
que no té cap resistència en paral·lel que el descarregui, emmagatzema aquesta energia i 
augmenta de tensió.  

També s’ha d’esmentar que si es prenen les Fig. 10.2.2 i Fig. 10.2.3 conjuntament, es té una 
mostra de que, realment, el prototip tant pot fer d’elevador com de reductor. Per a fer-ho més 
entenedor, consideri’s, per exemple, que la tensió del bus40 és la tensió d’entrada del 
convertidor i la tensió del busc és la tensió de sortida del convertidor, és a dir, on es 
connectaria la càrrega. En aquest cas, s’observa que quan la tensió de sortida és de 50 V, 
resulta ser més elevada que la tensió d’entrada (40 V). Per tant, en aquesta situació el 
prototip fa d’elevador. En canvi, quan la tensió de sortida és de 30 V, és menor que la tensió 
d’entrada (que en tot moment és de 40 V) i, per tant, el convertidor actua com a reductor. 

Com que el prototip és simètric, si es canvien els papers del busc i el bus40, els resultats 
obtinguts són els mateixos. Per tant, en aquest apartat s’ha pogut comprovar que, 
efectivament, l’estructura del convertidor permet que aquest sigui tant elevador com reductor 

  Fig. 10.2.2   Rosa = consigna de tensió del 
         busc, groc = tensió real del busc, 
            blau = desfasament (φ) 

  Fig. 10.2.3   Rosa = tensió real del bus40, 
         verd = tensió real del busc 
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per ambdós costats. El que també era una especificació que, al principi del projecte, s’havia 
estipulat pel convertidor. 

10.3.  Potència màxima en funció de la tensió d’entrada 

En el tercer assaig s’ha estudiat com varia la velocitat de resposta del sistema en funció de la 
tensió d’entrada. El muntatge realitzat ha estat: 

 

 

S’ha observat l’evolució del sistema en 3 casos diferents. En tots 3 casos, al busc se li ha 
imposat que segueixi una consigna de tensió en forma de graó, de 5 Hz, amb un valor 
màxim de 40 V i un valor mínim de 15 V. El busIN s’ha carregat a diferents tensions segons el 
cas. En paral·lel amb el busc s’ha posat una resistència de 68 Ω. 

Amb la configuració esmentada, quan ϕ és positiva, es transmet potència del busIN cap al 
busc. Quan ϕ és negativa, el flux de potència va en sentit contrari. 

Els resultats s’han registrat en la següent recopilació de captures de pantalla d’oscil·loscopi: 

πφ  rad
2

=+

φ 0 rad=

πφ   rad
2

=−

 

 

 

En la Fig. 10.3.2 es pot apreciar que, a mesura que la tensió del busIN disminueix, la resposta 
del sistema és més lenta i major ha de ser ϕ per a compensar-ho. En el cas C, la tensió del 
busIN no és suficient i la tensió del busc no pot assolir els 40 V imposats per la consigna 
abans que aquesta última canviï. No obstant, la variable desfasament està saturada durant 

Fig. 10.3.1  Muntatge del tercer assaig (elaboració pròpia) 

Fig. 10.3.2   Rosa = consigna de tensió del busc, groc = tensió real 
  del busc , blau = desfasament. Per una tensió del busIN: 
                                         (A) 80 V, (B) 60 V i (C) 50 V 
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tot l’interval. Aquest fenomen s’explica perquè, com s’ha vist en l’apartat 6.6.2, la potència 
màxima que es pot transferir d’un bus a l’altre del prototip és directament proporcional a la 
tensió d’entrada. Així, com menor és la tensió d’entrada, menys potència es pot transferir 
d’un bus a l’altre, pel que el procés de càrrega del busc cada cop és més lent. Cal observar 
que la velocitat de descàrrega del busc també disminueix amb la disminució de la tensió 
d’entrada, però no tant notablement com ho fa la velocitat de càrrega. Això és degut a què en 
la descàrrega hi col·labora en gran part la potència dissipada en la resistència en paral·lel al 
busc (la qual és independent de la tensió d’entrada). 

10.4.  Anti-windup 

La Fig. 10.3.2 (C) de l’apartat anterior també serveix per a mostrar l’efecte anti-windup del PI 
utilitzat per tancar el llaç de control. Si no fos anti-windup, l’acció integral del PI, davant d’un 
error acumulat gran com el que existeix en la figura analitzada, hagués fet créixer molt la 
variable de sortida del controlador (ϕ). De manera que en l’instant de canvi de valor de la 
consigna, la disminució de ϕ no hagués pogut ser tan ràpida i, conseqüentment, la 
descàrrega del busc també s’alentiria. 

10.5.  Formes d’ona 

En aquest assaig s’ha comprovat que les formes d’ona obtingudes en el prototip real 
concordessin amb les que s’han deduït en l’estudi teòric (apartat 6). Així doncs, en la Fig. 
10.5.1 es mostra el muntatge realitzat, especificant el posicionat de les sondes: 

 

 

 

Per a l’assaig en qüestió, s’ha carregat el bus71 a 71 V. Al busc se li ha imposat una consigna 
de tensió de 50 V constants. En paral·lel al busc s’ha  posat  una  resistència de 45 Ω. 

 

 

Fig. 10.5.1  Muntatge del quart assaig. Verd: ubicació de les sondes  
                                         per obtenir la Fig. 10.5.3. Blau: ubicació de les sondes 
                                         per obtenir la Fig. 10.5.2. (elaboració pròpia) 
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Així doncs, les ones obtingudes són:  

 

 
Teòricament, perquè el busc assoleixi els 50 V i després mantenir-los (enfront les pèrdues 
provocades per la resistència en paral·lel al busc), el bus71 li ha de transferir potència. I això 
és realment el que ocorre, fet que es pot comprovar analitzant les Fig. 10.5.2  i Fig. 10.5.3  tal 
i com s’ha fet amb les figures de l’apartat 6.5.1. D’altra banda, pot ser útil comparar la Fig. 
10.5.2 amb la següent captura de l’oscil·loscopi: 

Canal 3: 5 A
Canal 4: 50 V

 

 
 
La Fig. 10.5.4 s’ha obtingut sota les mateixes condicions que la Fig. 10.5.2, amb l’única 
diferència de que s’ha desconnectat la resistència que hi havia en paral·lel al busc. 

Si s’analitza la Fig. 10.5.4 tal i com s’ha fet amb les figures de l’apartat 6.5.1, es pot observar 
que, en aquest cas, la potència neta transferida o rebuda pel busc és molt petita (només 
deguda a les pèrdues del sistema). En canvi, en el cas de la figura Fig. 10.5.2  el busc rep 
potència neta.  

  Fig. 10.5.2   Ones del costat del busc 

          Verd = ona de tensió 
                   Blau = ona de corrent 

  Fig. 10.5.3   Ones del costat del bus71 

          Verd = ona de tensió 
                   Blau = ona de corrent 

Fig. 10.5.4  Ones del costat del busc. Verd = ona de tensió.  
                              Blau = ona de corrent 
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Finalment, també es poden comparar les Fig. 10.5.2  i Fig. 10.5.3 amb la Fig. 6.3.1 de 
l’apartat 6.3. S’observa que, efectivament, la forma d’ona del corrent que apareix en les Fig. 
10.5.2  i Fig. 10.5.3  es correspon amb el cas en què I OV V>  (VI avançant VO) de la Fig. 

6.3.1. On VI equival a la tensió del bus71 i VO equival a la tensió del busc. 

10.6.  Dependència de la potència respecte φ 

Com s’ha vist en l’apartat 6, la potència màxima que es pot transferir amb aquesta classe de 
convertidor depèn del desfasament φ. I la corba de potència màxima en funció del 

desfasament és una paràbola amb el seu màxim per un desfasament de π
2

±  radiants. 

Precisament, en aquest cinquè i últim assaig s’ha demostrat aquest fet. El muntatge utilitzat 
ha estat el següent: 

 

 
 
Per a aquest últim assaig, s’ha carregat  el bus30 a 30 V mitjançant l’autotransformador. En 
paral·lel al busc s’ha col·locat una resistència de 45 Ω. Cal especificar que aquest assaig s’ha 
fet en llaç obert, de manera que s’ha programat que ϕ s’incrementi periòdicament de 0 a π 
radiants i s’ha observat l’evolució de la tensió del busc. Com que en tot moment ϕ és positiva, 
el flux de potència sempre va del bus30 al busc.  

Els resultats obtinguts es mostren en la Fig. 10.6.2: 

φ 0 rad=

φ π rad=

 
 

Fig. 10.6.1  Muntatge del cinquè assaig (elaboració pròpia) 

Fig. 10.6.2  Verd = tensió del busc. Blau = desfasament. 
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Així doncs, si s’analitza la Fig. 10.6.2, es pot observar que la tensió del busc descriu 
aproximadament una paràbola quan ϕ varia de 0 a π radiants. A més a més, s’obté una 

tensió màxima per a un desfasament de π
2

radiants. Per tant, efectivament, la potència 

també serà una paràbola amb el màxim situat als π
2

 radiants de desfasament (segons 

l’apartat 9.2.1). 
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Conclusions 

A la primera part del projecte s’han analitzat les especificacions del convertidor perquè 
pogués cobrir les necessitats de transferència energètica entre la bateria i el bus DC que 
moltes microxarxes presenten. S’ha observat que el convertidor ha de ser aïllat, bidireccional 
amb ràpid canvi del sentit del flux de potència, i elevador i reductor per ambdós costats. 

A partir de les especificacions s’han estudiat les diverses configuracions possibles del 
convertidor i l’estructura que més s’adequa a les necessitats ha estat la de doble pont 
complert aïllat amb inductància intercalada. 

Posteriorment s’ha analitzat de manera teòrica el funcionament de l’estructura seleccionada. 
S’ha comprovat que el principi que el convertidor utilitza per determinar el sentit del flux de la 
potència és anàleg al que utilitzen les línies aèries curtes. És a dir, controla el desfasament 
de les ones quadrades de tensió de cadascun dels ponts complerts.  

En un pas previ a la seva construcció, s’ha simulat el comportament del convertidor i la 
conclusió ha estat que el convertidor es comporta tal i com s’ha predit amb l’estudi teòric. 
També s’ha conclòs que la implementació del convertidor és viable amb els elements de què 
es disposa al laboratori, que la tècnica de commutació utilitzada és l’apropiada i que el 
sistema es pot controlar prenent com a variable de control el desfasament entre ponts 
complerts. 

A continuació s’ha construït un prototip i s’ha programat. Posteriorment s’ha sotmès a 
diferents assajos per posar-lo a prova. El resultat ha estat del tot satisfactori doncs el 
convertidor DC – DC construït compleix a la perfecció amb els requisits de ser aïllat, 
bidireccional amb ràpid canvi del sentit del flux de potència, i tant elevador com reductor per 
ambdós costats.  

Per tant, el convertidor construït és, efectivament, una eina que servirà per implementar i 
estudiar el comportament dels nous esquemes de generació elèctrica distribuïda. A més a 
més, malgrat l’aplicació directa per la qual s’ha dissenyat el convertidor són les microxarxes, 
la multifuncionalitat de l’equip també li permet tenir aplicacions en els camps més variats: 
simulador de bateries, emulador fotovoltaic, etc. 

Les línies de treball futures haurien d’anar encaminades cap a industrialitzar el prototip i 
provar-lo en microxarxes reals. Per altra banda també s’hauria d’acabar de perfilar el 
Software implementat per a millorar la rapidesa de resposta de l’equip. 
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