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Resum 

El present treball se centra en planificar, simular i desenvolupar un circuit imprès 

dissenyat específicament per a analitzar el correcte funcionament, en diferents situacions, 

de les cel·les de commutació realitzades per l’equip de recerca d’electrònica de potència 

de la universitat.  

El producte d’aquest projecte, per tant, serà d’utilitat per als investigadors del 

departament, que tindran a mà una forma senzilla de comprovar el funcionament de cada 

cel·la. 

Per a l'adequada comprovació de les cel·les, el circuit electrònic consta d’una font de 

corrent, que fixa la intensitat que circula a través d’elles, i d’un generador de senyal 

polsant que proporciona el control de la cel·la. 

En aquest document es presenta i es descriu el circuit resultant, així com el procediment 

seguit per tal d’obtenir-lo. Dins d’aquest procediment es detallen les proves i simulacions, 

així com les solucions que s’han adoptat davant els imprevistos que han aparegut al llarg 

del desenvolupament del circuit. 

Finalment, el circuit resultant de la investigació compleix les especificacions del disseny i 

per tant podrà ser utilitzat per analitzar les cel·les esmentades anteriorment. 
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1. Glossari 

PCB  Printed Circuit Board; placa constituïda per camins o pistes de material 

conductor que s’utilitza per a connectar un conjunt d’elements elèctrics. 

Pista Camí conductor de la PCB que uneix els diferents components. 

SMD  Surface-Mount Device; format de components elèctrics i electrònics de 

petites dimensions d'alguns circuits electrònics, resistències i 

condensadors que no necessiten forats en el PCB. 

Through-hole Format de components elèctrics i electrònics de dimensions més grans    

que els SMD, els quals necessiten forats passants en el PCB. 

Pads Terminals elèctrics d’un component o d’una PCB.  

IDC Tipus de connector elèctric que reuneix una quantitat elevada de pins, de 

forma que es fan moltes connexions a la vegada, estalviant temps i espai. 

Cable cinta Cable amb molts fils conductors disposats paral·lelament, cadascun al 

costat d'un altre. S’utilitza en els connectors IDC. 

PWM Modulació per amplada de polsos; utilitza una ona rectangular de 

freqüència constant en la qual es varia l’amplitud dels pols. 

DC Duty cycle, relació entre el temps que el senyal PWM es troba en nivell alt i 

el període del senyal. 

CC/CC  De corrent continua a corrent continua, quan es parla de convertidors. 

MOSFET Transistor utilitzat per amplificar o commutar senyals elèctrics. Té tres 

terminals: drenador, porta i sortidor. El control es realitza per tensió. 

BJT Transistor utilitzat per amplificar o commutar senyals elèctrics. Té tres 

terminals: emissor, base, col·lector. El control es realitza per corrent. 

Esquemàtic Descripció gràfica d’un sistema emprant símbols que representen blocs 

funcionals; en aquest treball els blocs funcionals coincideixen sempre amb 

els components utilitzats en la realització física. 

Datasheet Document tècnic que conté les característiques d’un component i està 

realitzat pel propi fabricant. 
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OrCad Eina Software d’ajuda al disseny de circuits electrònics. 

Altium Eina Software d’ajuda a la realització física de circuits integrats. 

Cel·la de commutació Circuit electrònic que transforma una tensió constant en una 

ona rectangular. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El sector de l’energia elèctrica s’ha desenvolupat de forma que s’ha potenciat l’interès a 

millorar els equips dedicats a la conversió elèctrica. Aquests equips tenen força demanda 

degut sobretot a l’ús de panells fotovoltaics i al creixement de cotxes elèctrics. Ambdós 

requereixen convertidors de corrent continua a alterna, i aquesta conversió passa per 

cel·les de commutació. 

El grup de recerca GREP (Power Electronics Research Group) de la UPC, situat a la 

nostra escola, ha dissenyat una innovadora topologia de conversió que aconsegueix 

reduir les pèrdues i distorsions produïdes. L’equip ha desenvolupat satisfactòriament les 

cel·les de commutació i actualment s’han de realitzar proves i comprovar que les cel·les 

es mantinguin funcionant. 

És aquí on pren interès la creació d’un circuit electrònic que permeti testejar ràpidament 

les cel·les esmentades anteriorment per verificar que no s’hagin avariat durant la 

realització de diferents proves. 

2.2. Motivació 

La decisió de realitzar el present projecte rau en l’interès personal de l’autor cap a l’àmbit 

de l’electrònica de potència. El director del projecte va oferir la possibilitat de 

desenvolupar aquest treball i realitzar el circuit. 

El fet de dissenyar quelcom que és d’utilitat per a un equip d’investigació, i d’estar en 

contacte amb aquest durant la realització del projecte és un altre al·licient per escollir 

aquest projecte. 

Finalment l'oportunitat de realitzar físicament el producte dissenyat és una altra raó per 

realitzar aquest projecte. 
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2.3. Requeriments previs 

Per a la realització d'aquest projecte són necessaris coneixements adquirits en diferents 

assignatures impartides en el Grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

Atès que és un projecte d’electrònica, òbviament l'assignatura Electrònica és fonamental 

per a la realització del treball.  

És interessant esmenar també la utilitat de l’assignatura Electrotècnia, ja que dóna una 

base per entendre els circuits elèctrics i teoremes per interpretar-los. 

Finalment, l’assignatura Gestió de Projectes, proporciona les pautes per organitzar la 

realització del projecte i per escriure la present memòria. 

 

 



Disseny i implementació d’un circuit de prova de cel·les de commutació Pàg. 11 

 

3. Introducció 

3.1. Antecedents 

S’ha de començar dient que, anteriorment a la realització d’aquest projecte, l’equip 

investigador ha utilitzat un circuit sobre una placa de matriu de punts per testejar les 

cel·les.  

Aquest circuit es connecta entre dos punts de la cel·la de commutació generant una 

diferència de potencial entre aquests dos. Un dels pins es connecta a massa a través 

d’unes resistències. Així la diferencia de potencial es transforma amb un corrent que 

circula pel circuit i per la cel·la de potència. El circuit també inclou un LED, de forma que 

quan circula corrent s’encén un LED. Aquest mètode de testeig és simple: si no s’encén 

el LED és perquè no circula corrent, i si no circula corrent és perquè la cel·la està 

espatllada.  

3.2. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és dissenyar i construir una PCB capaç de testejar les cel·les de 

commutació del laboratori de forma més fiable, senzilla i ràpida que amb l’aparell citat a 

l’apartat superior.  

A diferència del seu antecessor, el circuit ha de mantenir constant el corrent que circula 

entre els 2 pins de les cel·les; com a conseqüència, també forma part de l’objectiu 

desenvolupar una font de corrent realimentat. S’estableix que el corrent que hi circula 

pugui ser variat per l’operador. 

La rapidesa i senzillesa testejant s’assoleix fent que el senyal PWM es generi des de el 

mateix circuit, així que s’ha d’investigar la forma d’introduir un circuit generador de senyal 

PWM dins la PCB. 

Es desitja també que el circuit resultant pugui proporcionar tensions diferents a les 

cel·les, sense que això variï el corrent que hi circula i les propietats del senyal PWM. 

Finalment, es busca la precisió del producte resultant, objectiu que s’adquireix passant 

per tot un seguit de fases i proves que demostrin el correcte funcionament d’aquest abans 

de procedir a la realització final. 
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3.3. Abast del projecte 

El projecte parteix de les especificacions que planteja l’equip de recerca i finalitza amb la 

verificació experimental del circuit imprès.  

El procés entre aquestes dues fases comprèn la concepció del disseny, la validació 

mitjançant simulació, el prototipatge, la verificació experimental del prototip, el disseny del 

circuit imprès i el muntatge del circuit imprès. Cada una d’aquestes fases està detallada 

en un capítol independent. 

El dispositiu que es construeix en aquest projecte no està enfocat a la posterior 

comercialització, ja que és un prototip dissenyat específicament per a les necessitats del 

departament. Per tant, no es realitzarà cap estudi de mercat ni s’optimitzarà el disseny 

per a la producció en cadena. 
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4. Especificacions 

L’equip format pel director d’aquest projecte ha considerat oportunes les especificacions 

per al circuit que es mostren a continuació, a partir de les dimensions de les cel·les i dels 

seus rangs de funcionament. 

4.1. Dimensions 

Les cel·les de commutació tenen una dimensió de 21x29mm cada una, i hi ha 16 cel·les a 

cada PCB. De cada cel·la en surten 2 pins, que es connecten a la placa de testeig. Un és 

el pin d’entrada i l’altre el de sortida. En el pin d’entrada la tensió és constant a 40V i en el 

de sortida es té una ona rectangular. Els pins d’entrada i sortida de la cel·la se'ls 

anomenarà drenador i sortidor respectivament, ja que en definitiva la cel·la conté un 

MOSFET més un circuit de control, i els pins corresponen al drenador i sortidor d’aquest 

MOSFET. 

A l'hora de dimensionar el circuit imprès s’ha de tenir en compte la posició d’aquests dos 

pins, així com les dels pins de les cel·les adjacents a la que s'està examinant. Com més 

gran sigui la placa, majors seran els forats a realitzar per deixar passar els pins de les 

altres cel·les. Per tant no hi ha una limitació fixa, sinó només l’interès a reduir al màxim la 

seva mida.  

En aquesta fase es desconeix quina serà la dimensió de la placa, ja que s’haurà de tenir 

en consideració les dimensions dels components, els quals no es definiran fins al següent 

apartat.  

Fig. 4.1 Distancia entre pins d’una cel·la, mitjançant una captura de l’Altium. 
Arxiu de les cel·les propietat de Sergio Busquets Monge. Font: Pròpia. 
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4.2. Tensió d’alimentació 

S’ha establert que la tensió que s'aplica al circuit serà de 40 V o bé de 15 V. Amb aquesta 

tensió s’alimenta, la cel·la de commutació que s’està analitzant, a través dels pins que es 

poden veure en la figura 4.1. 

La raó per la qual s’han determinat aquests valors de tensió és que les cel·les de 

commutació que s ‘estan analitzant actualment estan dissenyades a una tensió nominal 

de 40 V entre pins. És probable que en el futur pròxim es dissenyin noves cel·les de 

commutació la tensió nominal de les quals sigui més baixa, de fins a 15V. Donat que es 

desitja que aquesta placa, a diferència de l’anterior, sigui versàtil i de llarga durada, s’ha 

de dissenyar de tal forma que les característiques es mantinguin tot i canviar la tensió 

d’alimentació. 

Paral·lelament, la tensió a la qual s’alimenten els components electrònics del circuit, així 

com altres components necessaris, no serà la citada anteriorment. Això és així perquè els 

components electrònics de control s’alimenten a un rang de tensions que sol comprendre 

entre 10-15 V, molt menor als 40V inicials, que els farien malbé. Per facilitat de realització 

del testeig es desitja tenir només una tensió d’alimentació en tot el circuit; per tant farà 

falta un convertidor cc/cc. 

 

4.3. Font de corrent 

La font de corrent fixa el corrent que circula entre el drenador i el sortidor de la cel·la. Es 

desitja que aquesta intensitat pugui variar de 0,1A a 2A. D’aquesta manera es podrà 

avaluar el seu funcionament en condicions diferents. 

 

4.4. Generador de senyal PWM 

El senyal PWM generat al circuit ha de ser, de nivell baix igual a 0V, i de nivell alt 5V. 

Aquest senyal anirà, mitjançant un connector IDC i un cable cinta a la cel·la de 

commutació, la qual requereix que el senyal PWM entrant sigui d’aquests valors. 

Pel que fa al DC, s’ha establert que es pugui variar d’un 5% a un 95%. 
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5. Concepció 

En aquest apartat es detallaran els circuits que s’han dissenyat partint de les 

especificacions de l’apartat anterior.  

5.1. Font de corrent 

Fent una cerca ràpida de “current source” a internet, apareix el següent esquemàtic: 

 

Aquest està format principalment per un amplificador operacional i un BJT. L’amplificador 

operacional proporciona una tensió de saturació positiva a la sortida si V+ > V-, de 

saturació negativa si V+ < V- i una tensió compresa entre aquestes dues de saturació si 

V+ = V-. Aquest dispositiu realimentat de la manera representada conforma un sistema 

estable, ja que V- tendirà a ser igual a V+, fent així que el corrent que circula per la base i 

per l’emissor del BJT es mantingui constant.  

En el cas d’aquest projecte s’ha decidit canviar el BJT per un MOSFET, ja que aquest 

últim es controla per tensió i no per corrent. Això significa que el corrent a la porta del 

MOSFET es pot considerar nul, fet que és desitjable, ja que l’amplificador operacional 

només pot proporcionar uns pocs mil·liamperes d’intensitat. Es farà servir un MOSFET 

autoprotegit, que es tanca automàticament quan hi ha un excés de temperatura o de 

corrent.  

Un altre fet a tenir en compte és que en el circuit de la fig. 5.1 el corrent no pot ser variat. 

Per tant es canviarà la resistència situada en l'entrada no inversora de l’amplificador 

Fig. 5.1 Font de corrent simple. Font: Wikipedia.org 
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operacional per un divisor resistiu format per dues resistències i un potenciòmetre 

disposats de la forma següent:  

 

Fig. 5.2 Primers canvis en la font de corrent. Font: Pròpia. 

Els condensadors C7 i C8 s’han afegit per filtrar els corrents de freqüències elevades, 

eliminant així el soroll [1]. 

Les entrades 4 i 7 de l’operacional es corresponen a les tensions d’alimentació. 

Observant el rang de tensions en què solen treballar els amplificadors operacionals, s’ha 

considerat adequat que aquestes tensions siguin de 0V i 12V respectivament.  

Se situarà un LED en paral·lel entre el sortidor del MOSFET i el terra, que indicarà que 

afirmativament està circulant corrent. Els LEDs treballen a tensions d’uns 2 V, per tant se 

situarà un díode Zener aigües amunt del LED per reduir la tensió que s’hi aplica. La figura 

següent mostra els canvis: 
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Fig. 5.3 Esquemàtic de la font de corrent. Font: Pròpia. 

A la sortida de l’amplificador operacional s’ha situat una resistència de guany, l’objectiu 

de la qual és millorar l’estabilitat. Entre la sortida i la cadena de realimentació s’ha 

considerat posar un díode Zener per evitar tensions elevades a la porta del MOSFET, i 

s’ha complementat amb un LED per a què l’operari sàpiga que la sortida de l’operacional 

es troba saturada. 

Com es pot observar en comptes d’un MOSFET n’hi ha dos. Això es detalla més 

endavant i té a veure amb les restriccions tèrmiques. 

Per al càlcul del valor de les resistències del divisor resistiu a partir dels valors donats a 

les especificacions es fa servir la fórmula següent, la qual s’extreu de la llei d’Ohm: 

𝐼𝑚𝑎𝑥  =  
𝑉𝑐𝑐⋅

𝑅𝑣1+𝑅𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑚𝑎𝑥+𝑅𝑣1+𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑠
  (1)       𝐼𝑚𝑖𝑛  =  

𝑉𝑐𝑐⋅
𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑚𝑎𝑥+𝑅𝑣1+𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑠
  (2) 

 

L’elecció dels valors dels altres components així com del model d’amplificador 

operacional i del MOSFET s’ha fet tenint en compte les característiques elèctriques del 

circuit i seguint els datasheets dels components, que es troben als annexes. No obstant, 

aquests valors poden ser modificats en les fases següents si s’observa que així es millora 

el comportament del circuit.  En la taula inferior s’indica quins son els valors actuals: 
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Rmax Rlpf1 Rg Rv1 Clpf RS Rmin 

287kΩ 1KΩ 470Ω 2kΩ 18nF 207mΩ 523Ω 

 

Rlpf DZLED1 C7 D1 RLED1 C8 RLRED 

1kΩ 9,1V 100nF 5,6V 3,92kΩ 100nF 2kΩ 

 

Taula 5.1 valors dels components vists fins ara. Font: Pròpia 

El model d’amplificador operacional escollit és el LM318. Pel que fa al MOSFET s’ha 

decidit el model VNP20N07. L'elecció d’aquests està estretament relacionada amb la 

selecció dels valors dels components, i també està documentada en els annexos. 

 

5.2. Senyal PWM 

La base del circuit generador del senyal PWM és un circuit integrat que fa la funció de 

temporitzador codificat com NE555 [2], dibuixat aquí sota. 

 

Fig. 5.4 Representació del funcionament del circuit integrat NE555. Font: Wikimedia Commons. 
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Els components situats a fora del circuit integrat són necessaris perquè funcioni el circuit 

temporitzador. El condensador C (que en endavant serà anomenat C2) es carrega i es 

descarrega seguidament de forma que el comparador COMP1 se satura positivament 

quan es compleix Vc2 < ⅓ i COMP2 ho fa quan C2 > ⅔. Així la sortida del biestable RS es 

manté en l’estat anterior a l’actual per al rang: 
1

3
< 𝑉𝐶2 <

2

3
  I aquest estat canvia quan 

arriba a un dels dos extrems, fent que C2 seguidament es carregui i es descarregui. Amb 

aquest sistema s’aconsegueix que la sortida romangui a nivell alt mentre C2 es carrega, i 

que estigui a nivell baix quan C2 es descarrega. 

Tanmateix, aquest esquema no és vàlid per un senyal PWM perquè el circuit ha de poder 

variar el DC del senyal. D’acord amb la informació recopilada del mateix fabricant i de 

fonts externes, el circuit complet és el següent: 

 

El fet de canviar R1 i R2 de la Fig. 5.4 per un sistema de dos resistències, un 

potenciòmetre i dos díodes permet variar el temps en què C2 es carrega i descarrega 

mitjançant el control del potenciòmetre, aconseguint així variar el DC. 

Els condensadors C3 i C9 serveixen per donar estabilitat al senyal. 

Fig. 5.5 Esquema del circuit generador del senyal PWM. Font: Pròpia. 
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El component pushbutton és un polsador; només en estat tancat es genera el senyal.  

Finalment s’ha afegit el díode Zener de 5,1 V per a fixar la tensió del senyal PWM a 5V, 

tal com es demana a les especificacions. 

El valor de les resistències Ron i Roff, així com del potenciòmetre Rv2 es dedueix a partir 

de les formules següents, que s’extreuen de la equació de la resposta temporal de la 

tensió en un condensador [3]: 

𝑇𝑂𝑁,𝑀𝐴𝑋 = 0,69 ⋅ (𝑅𝑂𝑁 + 𝑅𝑣2) ⋅ 𝐶2    (3)   

𝑇𝑂𝑁,𝑀𝐼𝑁 = 0,69 ⋅ 𝑅𝑂𝑁 ⋅ 𝐶2   (4) 

𝑇 = 0.69 ⋅ (𝑅𝑂𝑁 + 𝑅𝑂𝐹𝐹) ⋅ 𝐶2   (5) 

Segons les especificacions, 𝑇 =  
1

2000
 𝑠, 𝑇𝑂𝑁,𝑀𝐴𝑋 =  𝑇 ⋅ 0.05 𝑇𝑂𝑁,𝑀𝐼𝑁 =  𝑇 ⋅ 0.95 

Els resultats d’aquests càlculs es mostren a la figura 5.5, al cantó de cada component. 

Pel que fa al valor dels components no especificats aquí, han estat decidits a partir de la 

informació recopilada, i s'avaluen en els següents apartats. 

 

5.3. Requeriments tèrmics 

En electrònica de potència és imprescindible dissenyar el circuit de forma que els 

components puguin evacuar tota la calor generada i així no es provoquin 

sobreescalfaments en el circuit. El circuit objecte d’aquest projecte conté una part 

d'electrònica de potència. Aquesta conforma el MOSFET i la resistència de sensat, ja que 

a través d’ells circula un corrent alt, que pot arribar als 2 A. 

En les resistències el problema té fàcil solució. Es farà ús d’una resistència de valor molt 

petit i es posaran en paral·lel tantes com facin falta. Aquesta decisió es farà més 

endavant, ja que les propietats de les resistències difereixen en la placa de prototipatge, 

que són Through-hold, i en la placa impresa, que és SMD. 

Pel que fa al MOSFET, s’ha d’estudiar molt detalladament el seu comportament tèrmic. 

Del seu datasheet, s’extreu la taula següent: 
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Taula 5.2: Característiques tèrmiques del MOSFET. Font: STMicroelectronics. 

Per entendre aquesta informació s’utilitzen les fórmules següents [4]: 

  (6)    (7) 

 

Aquestes fórmules s’entendran millor amb el dibuix següent: 

 

 

 

 

Fig. 5.6: a) Representació del flux de calor des de el xip fins a l’aire. b) Ídem però interpretant-ho 
com si fos un circuit elèctric. Font:  Power Electronics, converters, applications and design, 

MOHAN, Ned. 
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En la Fig 5.6 a) es pot veure més clarament que el flux de calor dissipat, abans d’arribar a 

l’aire mitjançant convecció, transcorre per conducció per diferents espais:  

Chip ( junction): és el propi cristall semiconductor del MOSFET. 

Case : És l’encapsulat del circuit integrat. 

Isolation Pad: És un dielèctric que sovint se situa per aïllar elèctricament el component 

amb el dissipador. No se'n farà ús en aquest cas. 

Heat sink: Dissipador de calor. Com més espai ocupi més calor transfereix a l’aire. 

S’haurà de buscar el més adequat. 

La figura 5.6 b) expressa el mateix, fent com si es tractés d’un problema elèctric: La 

diferència de temperatura entre dos materials se simula com una diferència de potencial; 

el flux de calor com un corrent i la dificultat d’aquest per passar d’un material a un altre 

com una resistència. La situació és idèntica per passar d’un material a l’ambient. Vist així 

s’entenen millor les fórmules expressades anteriorment. (6 i 7). 

S’ha trobat que per a un encapsulat TO-220, què és el cas del MOSFET, es té Rθcs=0,5. 

En el datasheet s’indica que la temperatura màxima vàlida en la junció es de Tj=125ºC. 

Com a temperatura ambient se sol agafar Ta=25ºC. 

L'única resistència que no queda detallada en l'elecció del MOSFET és Rθsa què depèn 

òbviament del radiador utilitzat. Primer s'estudiarà quin valor d’aquesta resistència 

compleix les especificacions: 

𝑅𝜃𝑠𝑎 =
𝑇𝑗−𝑇𝑎

𝑃
− 𝑅𝜃𝑗𝑐 − 𝑅𝜃𝑐𝑠 (8),  on 𝑃 = 𝑉𝐷𝑆 ⋅ 𝐼 (9) 

A partir d'aquí, tenint en compte que el pas del corrent no durarà més d’uns segons i que 

el MOSFET està autoprotegit, es considerarà que es pot aplicar, en estat transitori, el 

doble de corrent del permès en estat estacionari. Per tant, partint de què en les 

especificacions es fixava Imax = 2A, en aquest càlcul es farà servir I=1A.  

Negligint la caiguda de tensió produïda en la resistència de sensat, que és molt petita, es 

considera que tota la caiguda de tensió es produeix en el MOSFET. En el cas més greu la 

tensió d’alimentació és VDD=40; llavors, VDS=40.  

D’aquesta manera es requereix un dissipador tal que Rθsa= 0,5 Ω/W. No es pot trobar un 

dissipador d’aquestes característiques; ja que s’ha de tenir en compte que la placa ha de 

ser manejable amb una mà, per tant no es pot fer ús d’un dissipador massa gran.  
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Per millorar aquesta situació es posaran dos MOSFETs en comptes d’un; la millora serà: 

𝑅𝜃𝑠𝑎 =
𝑇𝑗−𝑇𝑎

𝑃
−

𝑅𝜃𝑗𝑐

2
−

𝑅𝜃𝑐𝑠

2
    (10) 

Així queda Rθsa= 1.5K/W. A continuació es busca un radiador que ho compleixi i que sigui 

d’unes mides raonables. 

S’ha trobat el model de radiador 680-125220, de Wakefield-Vette, el qual ofereix una 

Rθsa= 1,5 K/W en convecció forçada amb l’aire de l’entorn a 2 m/s. Per aconseguir la 

convecció forçada se situarà un ventilador damunt del radiador, que tingui la mateixa 

amplada i llargada que el radiador. 
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6. Validació via simulació 

Desenvolupada ja la concepció del circuit, és hora de provar el seu funcionament. Donat 

que validar el circuit mitjançant un prototip és car i complicat, s’utilitza una alternativa 

anomenada implementació per software, en la qual un programa informàtic simula el 

comportament elèctric del circuit a partir del seu esquema. 

6.1. Introducció a l’OrCad 

L’eina software utilitzada s’anomena OrCad i consta de les tres eines següents: 

● Capture: Editor d’esquemàtics. 

● Pspice: Simulador, proporciona les respostes del sistema en aplicar excitacions. 

● Probe: Visualitzador de senyals, representa gràficament les respostes del sistema. 

A l'hora de representar l’esquema del circuit en el Capture, s’ha de tenir en compte: 

● Biblioteques de símbols: Recull de símbols que representen blocs funcionals de 

l’esquemàtic. 

● Biblioteques de models: Recull de models matemàtics dels distints blocs 

funcionals. 

Cada component utilitzat ha de tenir el seu símbol i el seu model adequat. Si no es té 

cura en seleccionar el model de component adequat, la simulació resultant no serà fidel a 

la realitat elèctrica del circuit. 

En aquest projecte s’han fet ús de diverses biblioteques. Per conèixer en quina biblioteca 

es pot trobar cada component es fa servir un document en el qual es recopila informació 

tant de biblioteques pròpies de l’OrCad com de biblioteques externes. [5] 
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6.2. Resultat de la primera simulació 

L’esquemàtic dibuixat en el Capture té la forma següent: 

 

 

Fig. 6.1 a) Esquemàtic de la font de corrent. b) Esquemàtic del circuit generador de senyal PWM. 
Font: Pròpia. 
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A aquest esquema se li han afegit marcadors de tensió i de corrent en els nodes que 

volen ser estudiats. Aquests marcadors es poden visualitzar a la imatge superior. 

Fet això, s’ha de crear el perfil de simulació. Es decideix fer-lo de llargada 4ms i de pas 

1μs.  

Amb aquestes dades, s’ha realitzat la primera simulació, la qual s’observa a continuació: 

 

Fig. 6.2: Visualització gràfica de la simulació inicial. En el gràfic superior es mostra el senyal PWM. 
En el gràfic intermedi es mostra, en verd, la tensió en la entrada inversora de l’operacional, i en 
vermell, la tensió a la sortida d’aquest. En el gràfic inferior apareix el corrent que circula a través 
dels MOSFETs i les resistències de sensat. Font: Pròpia 

Aquí s’observa un problema, ja que en cada flanc de pujada del PWM es produeix un pic 

de corrent massa elevat. Així, el circuit dissenyat en l’apartat 5 no és l’adequat. S’haurà 

de trobar la causa de l’error i modificar el circuit per tal que no es produeixi.  

 

6.3. Canvis realitzats 

Cercant la causa d’aquest problema s’arriba a l’amplificador operacional. Aquest està 

saturat positivament quan es produeix el flanc de pujada del senyal PWM, fent que el 

corrent que circula pel MOSFET sigui molt gran en aquests primers instants. L'entrada no 

inversora (V+) de l’operacional té una tensió superior a l’entrada inversora (V-) durant tot 

el temps en què PWM està a nivell baix, fet pel qual la sortida està a tensió alta. La 
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solució exigeix invertir aquesta situació, és a dir, que durant tot aquest tram V+<V-. 

Per satisfer aquesta necessitat, s’acobla al circuit un subcircuit format per un transistor 

BJT, un díode i un condensador, tal com es mostra en la figura inferior: 

 

Fig. 6.3 Esquemàtic de la font de corrent actualitzada, en el Capture. Font: Pròpia. 
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6.4. Resultats finals 

Fets aquests canvis s’ha tornat a simular el circuit, donant com a resposta: 

 

Fig. 6.4: Visualització gràfica de la simulació final. En el gràfic superior es mostra el senyal PWM. 
En el gràfic intermedi es mostra, en verd, la tensió en la entrada inversora de l’operacional, i en 
vermell, la tensió a la sortida d’aquest. En el gràfic inferior apareix el corrent que circula a través 
dels MOSFETs i les resistències de sensat. Font: Pròpia 

 

Tal com es pot veure en la imatge superior s’ha donat solució al problema i ara ja no es 

produeix el pic de corrent.  

S’ha de modificar el circuit dissenyat en l’apartat de concepció per tal d’afegir els canvis 

realitzats al subapartat anterior. D'ara endavant es farà sempre ús de l'esquema de la font 

de corrent representat en la figura 6.3.  
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7. Prototipatge 

La simulació ha verificat que el circuit dissenyat és correcte, fet això el següent pas és 

crear el circuit físicament. No obstant la simulació sempre pot tenir errors i no assegura 

un correcte funcionament del circuit físic. És per això que no es realitzarà encara el circuit 

integrat final sinó que es farà un prototip.  

7.1. Introducció a la protoboard 

El prototip s’implementa amb una placa de prototipat on se situen tots els components, 

així com el cablejat que els uneix. Aquest mètode és versàtil i barat, ja que es podran 

aprofitar molts components del laboratori.  

La placa de prototipat, també anomenada protoboard és un panell integrat per un conjunt 

de punts elèctrics, on cada punt elèctric presenta diversos punts d'accés de tipus femella 

per on s'introdueixen els terminals dels components elèctrics o electrònics.  

De la definició anterior se'n pot extreure que tots els components utilitzats en aquesta 

fase han de ser through-hole. En canvi, en la placa final es fan servir components SMD, 

amb l'excepció dels MOSFETs de potència, els potenciòmetres i el polsador. Per tant, tots 

els altres components no seran útils per al circuit final. 

 

7.2. Selecció de components i muntatge de la placa 

Decidits ja els components necessaris i el seu valor, es procedeix a la seva compra. Els 

components comprats han de ser through-hole per a ser muntats en la protoboard. En 

l’apartat 12.2 es troben llistats tots el components comprats, tant pel prototipatge com pel 

circuit final, detallant el seu preu.  

Fig. 7.1: Protoboard sense cap circuit muntat. Font: E.Lupon: Introducció als sistemes electrònics. 
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Una vegada la comanda arriba al laboratori es comença a muntar el circuit en la 

protoboard. S’ha preparat una part de la placa per a cada un dels dos circuits i s’ha tingut 

en compte des del principi l’espai que ocupa el radiador i les connexions dels MOSFETs 

que estan sota d’ell. 

El circuit resultant muntat en la protoboard es veu així:  

 

Fig. 7.2 Circuit acabat de muntar a la protoboard. 
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8. Verificació experimental 

Es procedeix a verificar el circuit realitzat en l’apartat anterior. 

8.1. Resultats inicials 

Primer s'avalua cada circuit per separat: La font de corrent i el generador de senyal PWM. 

La intenció és que es pugui trobar de forma més senzilla qualsevol error. En aquesta 

primera anàlisi no s'utilitzen les cel·les de potència, per seguretat. 

8.1.1. Font de corrent 

S’estudia el funcionament d’aquest substituint el senyal PWM per un senyal constant a 

nivell alt. Les cel·les de commutació se substitueixen per un curtcircuit, d’aquesta manera 

s’estudia com si el MOSFET de la cel·la (no confondre amb el MOSFET del circuit) fos un 

interruptor sempre tancat.  

S’apliquen sondes a la sortida de l’operacional i al drenador del MOSFET, que es 

visualitzen a l'oscil·loscopi. 

Comença l’anàlisi pitjant el polsador, però no s’observa el comportament desitjat, en cap 

dels dos llocs mesurats. Se situa una altra sonda cap a l'entrada V- de l’operacional, i 

llavors es comprova que el comportament d’aquesta és idèntic al desitjat, i que per tant el 

problema no prové del subcircuit que conté el BJT, sinó de l’amplificador operacional en 

si. 

8.1.2. Circuit Senyal PWM 

En el circuit se situa una sonda en el punt anomenat PWM5, que és la sortida del senyal 

PWM de valor alt 5V. El comportament que s’observa en l’oscil·loscopi és l’esperat.  

 

8.2. Canvis realitzats 

A partir de l'experimentació s’ha detectat que l’error produït en el funcionament del circuit 

de la font de corrent prové de l’amplificador operacional. És per això que es formulen 

diverses hipòtesis de la causa de la seva fallada: 

Una primera hipòtesi és que el guany de la cadena de realimentació és massa gran, i s’ha 

treballat reduint la resistència de sensat, però el canvi no ha donat fruits. 
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S’ha provat de canviar el model d’amplificador, descobrint que el model UA741 dóna un 

resultat més coherent, però continua allunyant-se del resultat esperat durant l’estona en 

què el senyal PWM és a nivell alt. 

Llavors s’ha cercat informació de l’amplificador operacional en el datasheet i en 

documents externs[6] descobrint el problema: La tensió de saturació negativa i la tensió 

de l'entrada inversora eren massa properes, fet que contradiu una norma clàssica dels 

amplificadors operacionals, que estableix que: 

𝑉𝑠𝑎𝑡− −  𝑉−  <  2𝑉  i   𝑉+ − 𝑉𝑠𝑎𝑡+  <  2𝑉 

El cas negatiu no es compleix durant el tram que el senyal PWM està a nivell alt, ja que 

𝑉− ≈ 0V i Vsat-=0V, on aquesta última és la tensió negativa a la qual s’alimenta 

l’operacional (terminal 4). Això provoca que tingui comportaments estranys que no es 

corresponen amb el que s'espera d’un amplificador operacional. 

La solució més fàcil consisteix a canviar la tensió d’alimentació negativa de l’amplificador 

operacional (terminal 4) de 0V a -12V. S’escull -12 perquè serà una tensió fàcil de 

generar, perquè ja es té +12V. 
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8.3. Resultats finals 

Una vegada realitzats els canvis, el circuit de la font de corrent ha donat el comportament 

desitjat. Una vegada resolt això, s’ha procedit a avaluar tot el circuit en conjunt i 

connectar-lo a una de les cel·les de commutació, com es pot veure en la figura següent: 

 

Finalment s’ha demostrat que el circuit funciona correctament a partir de fer el mateix 

procediment que anteriorment però analitzant el circuit complet. Una vegada conegut que 

el circuit físicament funciona, no només en simulació informàtica, es pot procedir a 

dissenyar i realitzar el circuit final. 

 

 

 

 

Fig. 8.1 Verificació del circuit en la placa de prototipatge usant les cel·les de commutació. 
Font: Pròpia. 
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9. Disseny del circuit imprès 

El fet d’implementar la solució en circuit imprès requereix un disseny previ. Actualment 

aquest disseny es realitza mitjançant eines software. En aquest apartat es presentarà el 

programa utilitzat, i després s’explicaran els diferents passos fins que s’obté el disseny 

final del circuit. 

9.1. Introducció a l’Altium 

En grans trets el desenvolupament d’un circuit en l’Altium passa per tres apartats: 

● Disseny de l’esquemàtic: De manera similar al Capture, de l’OrCad. 

● Disseny dels footprints: Un footprint és la “petjada” que deixa el component en la 

placa de circuit imprès. Conté informació de la mida i forma tant del component 

com dels seus terminals. Cada component s’ha d’assignar amb el seu footprint 

adequat. 

● Disseny de la placa PCB: Es basa a crear i dimensionar la placa, distribuir-hi els 

components i crear les pistes que uneixen els diferents components. 

En l’Altium hi ha dos tipus de biblioteques: : 

● Biblioteques de símbols: Igual que en el Capture 

● Biblioteques de footprints: Contenen diferents footprints. 

Algunes biblioteques son tant de símbols com de footprints de forma que cada símbol 

està integrat amb el seu footprint. 

La iniciació de l’autor en el programari Altium es fa creant, d’inici a fi, una PCB senzilla 

seguint un manual d’instruccions.[7] 

9.2. Realització de l’esquemàtic 

S’ha copiat, component per component, l’esquemàtic de l’OrCad tot tenint en compte el 

canvi introduït en l’apartat 8.2. En alguns components no es disposava de símbols i s’han 

hagut de crear amb l’editor de símbols. Els símbols nous s’han guardat a una biblioteca 

que es troba en l’annex. 

Recordant el fet esmentat a l’apartat 4.2, es desitja que el circuit final tingui només una 

alimentació. Ara que es coneix el conjunt de tensions del circuit és l’hora d’escollir el 

convertidor cc/cc necessari. Sabent que la tensió d’entrada podrà variar de 40V a 15V i 

que es desitgen dues sortides d’alimentació, de +12V i -12V, es troba un model de 

convertidor que compleix les característiques anteriorment citades. 
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El ventilador serà alimentat amb la tensió de -12V per tal d’equilibrar el corrent que circula 

per cada una de les tensions convertides (+12V i -12V). 

Com a resultat, es tindrà l’esquemàtic representat en la imatge següent: 

 

9.3. Selecció de components 

Com s’ha dit anteriorment els components que s’utilitzen en el circuit integrat son SMD i 

per tant no es poden reutilitzar els utilitzats en el prototipatge, excepte pels MOSFETs, els 

potenciòmetres i el polsador. 

Abans de crear els footprints, s’ha de conèixer quin model de cada component es 

compra, ja que components del mateix tipus i valor poden tenir encapsulats diferents. 

Per a les resistències i condensadors s'utilitza la mida 1206, que en sistema mètric 

s’anomena 3216. Aquesta mida és suficientment gran com per permetre una soldadura 

Fig. 9.1: Esquema del circuit final posat en l’Altium. Font: Pròpia. 
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manual i suporten una potència de fins a ¼ W, el qual és suficient. Pel cas específic de 

les resistències de sensat, en les quals la potència dissipada és superior a l'establerta, 

s’ha optat per posar-ne més d’una en paral·lel; concretament:  

𝑅𝑠 ≃ 0,22 ⇒  𝑃 = 𝑅𝑠 ⋅ 𝐼𝑚𝑎𝑥
2 = 0,88 No es pot fer amb una sola resistència 1206. 

A partir d’aquests càlculs es decideix posar 3 resistències en paral·lel de 0.620Ω cada 

una. Si bé la potència ara continua essent major de la que pot dissipar (0,27 vers 0,25) el 

corrent màxim circularà uns pocs segons, ja que el corrent només dura mentre s’estreny 

el polsador. 

Per al que fa a díodes s’usarà una mida lleugerament inferior, codificada com SOD-323. 

L’amplificador operacional i el temporitzador tindran l’encapsulat SOIC-8, un encapsulat 

típic per a circuits integrats de vuit terminals. 

9.4. Creació de footprints 

Els components citats en l’apartat anterior tenen encapsulats estàndards, de forma que el 

seu footprint és present en alguna llibreria de footprints de l’Altium.  

No obstant això, cal assegurar-se que el component està descrit correctament, ja que si 

no ho està, el circuit imprès resultant no serà adequat per aquest component, i s’haurà de 

dissenyar de nou el circuit. Aquesta revisió es basa a comparar el footprint amb el 

datasheet del component [8]. Això es repeteix per cada component diferent. 

 

Fig. 9.2: Creació d’un footprint per al BJT. 
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Pels MOSFETs, els potenciòmetres, el convertidor cc/cc i el radiador es creen nous 

footprints a partir de les dimensions extretes dels seus datasheets. 

Per als connectors utilitzats en el circuit es creen nous footprints a partir de les mesures 

realitzades a aquests connectors, ja que no es disposa de datasheets d’aquests. 

També s’ha creat un footprint de l’escut de la UPC i un altre del GREP. 

9.5. Creació de la placa 

En el moment que cada component té el seu footprint adjudicat, es passa a la següent 

fase, en la qual es crea la placa on més endavant se situaran els components del circuit. 

El rang de mides d’aquesta placa ha estat decidida a l’apartat 4.1. En aquell moment no 

es coneixien els components del circuit ni les seves mides, per tant no es podia fixar unes 

dimensions exactes. Per a decidir-les es té en compte les mides dels components més 

grans: dimensió del radiador, del convertidor, del connector d’alimentació del circuit 

(Connector Anderson) i del connector IDC, del qual s’ha parlat en l’apartat 4.4. S'ha de 

deixar un espai per a situar els potenciòmetres i els LEDs. Els altres components poden 

posar-se a sota del radiador, ja que aquest estarà lleugerament elevat. 

 
 

Fig. 9.3: Esquema de la organització dels components en la placa. Les mides no son  
representatives. Font: Pròpia. 

A l'hora de determinar la mesura final, s'intenta que el nombre de forats que s’hagin de fer 

a la placa per deixar passar els pins de les cel·les adjacents a la que s’està testejant sigui 

el mínim possible. Observant els mides dels components es considera que el model de la 

imatge següent és l’adequat: 
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Els punts verds representen el conjunt de pins que surten de les cel·les de commutació i 

el rectangle de línies discontínues és la mida aproximada de la placa. Com es pot veure 

hi ha cinc pins que romanen dins de la placa. El 26 i el 27 són el drenador i el sortidor del 

MOSFET de la cel·la que s’està analitzant, i que es connecta a la placa dissenyada. Els 

altres tres pins són de les cel·les del voltant i no se'n fa cap connexió elèctrica, però s'ha 

de fer un forat a la placa allà on estiguin, sinó la placa no es podria fixar sobre les cel·les 

de commutació.  

Amb la mida donada només s’han de fer tres forats perquè passin els pins d’altres cel·les. 

Reduir per sota de tres el nombre de pins significaria disminuir molt el de la placa, 

insuficient perquè càpiguen tots els components. Augmentar-lo seria afegir dificultat a la 

placa, a més que l’augment de la placa no seria necessari. 

Amb aquestes propietats, la mida final de la placa resulta de 77.5x65.3 mm. 

 

9.6. Disposició dels components 

Primer se situen a la placa els components de mides grans que surten requadrats en línia 

contínua en la figura 9.3. A partir d’aquí es van disposant els altres components pensant 

Fig. 9.4: Mida de la placa i pins de les cel·les de commutació. Font: Propia. 
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que ha d’haver-hi espai per situar les pistes. 

 

Entre els dos punts d’accés tipus femella se situen els MOSFETs de potència, que 

òbviament han d’estar centrats amb el radiador, ja que ambdós components estan units. 

Les resistències de sensat es posen a prop dels MOSFETs per reduir al màxim el 

recorregut del circuit de potència. 

Es desitja que la cadena de realimentació de l’amplificador sigui curta per tal d’evitar 

interferències. Així, en segon lloc se situa l’amplificador operacional a prop de les 

resistències de sensat i de tots els components que formen part de la cadena de 

realimentació. 

Fig. 9.5: : Disposició dels components a la placa en l’Altium. No es la disposició final. Les linies 
representen les connexions elèctriques entre els components. Font: Pròpia. 
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Posteriorment es van situant la resta de components. En diverses ocasions s'ha hagut de 

canviar de lloc perquè l’ordre en que estaven no permetia una bona connexió. 

Per connectar els diferents components entre si es fa ús de pistes. Dues pistes no poden 

interceptar, ja que es produiria un curtcircuit en aquest punt. És per això que s’ha de fer 

ús de molta estratègia a l'hora de traçar les pistes.  

Les pistes es poden perfilar a les dues cares de la placa, i es poden passar d’una cara a 

l’altra mitjançant vies [9], que són petits forats amb recobriment metàl·lic.  

El node elèctric que està connectat a més components és, com és lògic, el de massa. Per 

facilitat de confecció, en comptes d’utilitzar pistes, es farà ús d’un pla de massa, és a dir 

un polígon conductor connectat a massa. L’Altium crea el polígon de forma intel·ligent 

estalviant així el temps que seria necessari si és tracessin les pistes. Aquest pla es crea 

en la capa inferior (Bottom layer). 

 

Fig. 9.6: Resultat de la PCB després d’afegir els components, traçar les pistes i el pla de massa. 
En vermell, pistes situades a la top layer; en blau, situades a la bottom layer. Font: Pròpia 
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10. Verificació del circuit imprès 

Els fitxers de l’Altium del circuit dissenyat en l’apartat anterior s’envien al fabricant que 

realitzarà la placa de circuit imprès. Una vegada rebuda, s’han de soldar els components i 

després ja estarà llesta per la validació. 

10.1.  Muntatge dels components 

Els components SMD seran units a la placa mitjançant pasta de soldar. Aquesta tècnica 

de soldadura utilitza una pasta formada per estany microgranulat que al posar-se en un 

forn es fon aconseguint la unió desitjada entre els pads dels components SMD i els pads 

de la PCB.  

 

La cocció de la placa es realitza en un forn especial que segueix un cicle de temperatures 

determinat i dura 15 min. 

Fig. 10.1: Es posa pasta de soldadura als PADs de la PCB i es situen els components. 
Font: Pròpia. 
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Els components through-hole se solden de la forma clàssica, utilitzant un soldador i 

estany. S’introdueix el terminal mascle del component amb el terminal femella de la PCB i 

s’omple d’estany el forat fins que queda ple, procurant que no gotegi. 

Fig. 10.2: La PCB es posa en el forn. Font: Pròpia. 
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Fig. 10.3 Procés de soldadura del pin Pvd. Font:pròpia 

 

10.2. Verificació elèctrica inicial 

La PCB dissenyada es col·loca damunt de les cel·les de commutació, situant el dos 

terminals mascle d’una de les cel·les als terminals femella de la placa. Mitjançant un 

cable cinta es connecta els connectors IDC dels dos aparells, a través dels quals es 

transmet el senyal PWM. La placa i les cel·les de potència s’alimenten a través dels 

respectius connectors Anderson.  Fins aquí és com es realitzaria el testeig de la cel·la de 

potència.  

Ara bé, com en aquest cas s’està analitzant la PCB en el moment del testeig, caldrà 
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afegir sondes per a visualitzar el comportament elèctric en l'oscil·loscopi, de forma similar 

al que es feia en la verificació de la protoboard. 

Es posen quatre sondes: una sonda en la sortida del senyal PWM, una sonda diferencial 

entre la porta i el sortidor del MOSFET de la font de corrent (VGS), una sonda diferencial 

entre el drenador i el sortidor del MOSFET de la cel·la que s’està testejant (VDS) i una 

sonda al terminal positiu de les resistències de sensat (VRs). Amb aquest últim es coneix 

el corrent que circula a través de la cel·la de potència. 

El senyal de la sonda 1 es veu a l’oscil·loscopi tal com s’esperava; però en els altres dos 

s’observen unes oscil·lacions inesperades. Es veu que aquestes oscil·lacions provenen 

de la sortida de l’operacional, la qual també presenta un senyal oscil·lant que després es 

manifesta en VGS i VRS.  

10.3.  Canvis realitzats 

La resposta de l’amplificador operacional és inestable, i per això s’observen les 

oscil·lacions. La causa de la inestabilitat és que el circuit de la cadena de realimentació 

de l’amplificador operacional presenta una impedància capacitiva massa alta. Aquesta 

càrrega capacitiva prové de les capacitats paràsites del MOSFET. Per tant, es treballa 

per reduir la part capacitiva d’aquesta impedància. 

Tenint present aquest objectiu, se situa un condensador en paral·lel entre la sortida i 

l'entrada inversora de l’operacional. S’estableix que aquest serà de 820pF. 

Com en el disseny del circuit imprès no s’havia tingut en compte aquest condensador, no 

hi ha un espai específic en la placa per situar-lo. Consegüentment no es pot utilitzar un 

condensador SMD sinó que ha de ser through-hole. Les potes d’aquest es connecten 

entre els pads dels terminals 2 i 6 de l’amplificador operacional. 

10.4.  Verificació elèctrica final 

El procediment per a preparar la PCB per al testatge és el mateix que en l’apartat 10.2; i 

el posicionament de les sondes idèntic també a aquest apartat. 

Es faran quatre proves, variant el senyal PWM del 50% de DC al màxim; i el corrent de la 

font de corrent del 50% al 100%. 
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10.4.1. Prova 1: PWM al 50%, I al 50%: 

 

S’observa que circula corrent per les resistències de sensat (senyal 4, de color verd).   

El corrent circula només quan el senyal PWM (senyal 1, color groc) està a nivell alt. Quan 

el senyal PWM passa a nivell alt, la tensió VDS del MOSFET de la cel·la (senyal 3, color 

rosa) es fa gairebé nul. Es pot observar com, uns instants més tard, la tensió VGS del 

MOSFET de la placa (senyal 3, color blau) augmenta, fent així que aquest MOSFET entri 

en saturació i comenci a circular corrent. 

El corrent mitjà calculat des de l’oscil·loscopi és de 1A, tal com s’esperava. 

El retard entre el flanc de pujada del PWM i el pas de corrent és de 166 μs. El retard entre 

el flanc de pujada del PWM i el de pujada de VGS és de 152 μs. El retard és gran, i abans 

que el corrent s’estabilitzi, el senyal PWM ja ha passat a nivell baix. No obstant això, el 

funcionament del circuit no es veu afectat. 

Quan PWM és a nivell baix: VGS, PCB= -0,6 V   VDS, cel·la= 42 V 

Quan PWM és a nivell alt: VGS, PCB= 2,6 V   VDS, cel·la= 2 V 

La freqüència del senyal PWM és de 2,21 kHz, lleugerament per sobre de l’esperat. 

Fig. 10.4: Captura de pantalla del oscil·loscopi durant la Prova 1. Font: Pròpia. 



Pàg. 46  Memòria 

 

10.4.2. Prova 2: PWM al màxim i I al 50% 

 

La descripció feta en l’apartat anterior serveix també per aquesta segona prova, ja que el 

funcionament és el mateix. La diferencia rau en el fet que ara el senyal PWM està més 

estona a nivell alt i per tant la durada del pas de corrent és molt més llarga. 

El corrent mitjà calculat des de l’oscil·loscopi és de 1A, igual que en l’apartat anterior. 

El retard entre flanc de pujada del PWM i el pas del corrent és de 156 μs i el retard entre 

el flanc de pujada del PWM i el de pujada de VGS és de 144μs. Aquest retard és 

lleugerament inferior al de l’apartat anterior, i com el PWM roman en nivell alt per més 

temps, ara si es pot observar com el corrent s’estabilitza. 

Els valors alts i baixos de VGS, PCB i VDS, cel·la són idèntics a la prova 1; excepte que aquí no 

s’ha pogut determinar el nivell alt de VDS, cel·la perquè la curta durada del nivell baix de 

PWM no li ha donat temps d’estabilitzar-se. 

El senyal PWM màxim és, tal com s’havia previst, del 95% 

La freqüència del senyal PWM és de 2,29 kHz, gairebé igual que en la prova 1. 

 

Fig. 10.5: Captura de pantalla del oscil·loscopi durant la Prova 2. Font: Pròpia. 
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10.4.3. Prova 3: PWM al 50% i I al 100%: 

Fig 10.6: Captura de pantalla de l'oscil·loscopi durant la Prova 2. Font: Pròpia 

El comportament dels diferents senyals visualitzats és similar al de la prova 1. 

Simplement que ara el corrent és el doble que abans i així es pot observar en la figura 

10.6. 

EL corrent mitjà calculat en l'oscil·loscopi és de 2A, tal com s’esperava. 

El retard entre flanc de pujada del PWM i el pas del corrent és de 110μs i el retard entre 

el flanc de pujada del PWM i el de pujada de VGS és de 100μs. Aquest retard és inferior 

als dels apartats anteriors, provocant així que el corrent tingui temps a estabilitzar-se, a 

diferència de la prova 1. 

Els valors alts i baixos de VGS, PCB i VDS, cel·la són idèntics a la prova 1. 

La freqüència del senyal PWM és la mateixa que en la prova 1. 

 

 

Fig. 10.6: Captura de pantalla del oscil·loscopi durant la Prova 3. Font: Pròpia. 
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10.4.4. Prova 4: PWM al màxim i I al 100%: 

 

El comportament dels diferents senyals visualitzats és similar al de la prova 2. Només que 

en aquest cas el corrent és el doble que abans, tal com es pot observar en la figura 10.7. 

El corrent mitjà calculat en l'oscil·loscopi és de 2 A, igual que en la prova 3. 

El retard entre flanc de pujada del PWM i el pas del corrent és de 98 μs i el retard entre el 

flanc de pujada del PWM i el de pujada de VGS és de 91μs. Aquest retard és el més baix 

de tots els casos estudiats. Òbviament, en aquesta prova el corrent té temps a 

estabilitzar-se. 

Els valors alts i baixos de VGS, PCB i VDS, cel·la són els mateixos que es poden observar a les 

proves 1 i 3. 

La freqüència del senyal PWM és de 2,24 kHz. 

A partir d’aquests quatre estudis es demostra el correcte funcionament elèctric de la 

placa. 

 

Fig. 10.7: Captura de pantalla del oscil·loscopi durant la Prova 4. Font: Pròpia. 
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10.5. Verificació tèrmica 

És imprescindible corroborar empíricament que el circuit és capaç de cedir tota la calor 

generada impedint que s’assoleixin temperatures de més de 125ºC; fet que s’ha tingut en 

compte durant el seu disseny. 

Es prepara una prova per a mesurar el comportament tèrmic del circuit al llarg de 5 

minuts funcionant. Es té en consideració que l’aparell no treballarà mai de forma 

contínua, ja que el testeig d’una cel·la es fa molt de pressa i el procediment de canviar 

d’una cel·la a una altra comporta igual o més temps que el propi testeig. És per això que 

es considera una situació límit estar 5 minuts, on la meitat de temps s’està testejant a 

màxim corrent i màxim DC i en l’altra meitat no hi circula corrent. 

Per a fer més senzill el testeig, aquest es realitza al 50% de DC però funcionant tota 

l’estona durant els 5 minuts que dura l’experiment. Com el corrent només circula quan el 

polsador es manté pressionat, se solda un pont entre els terminals del polsador. 

L’estat tèrmic del circuit es capta amb una càmera tèrmica que prèviament s’ha enfocat i 

s’ha calibrat. Durant la realització de l’experiment es farà una fotografia amb la càmera 

tèrmica cada minut. 

Després de l’experiment i la captura de les imatges s’ha demostrat que el circuit satisfà 

els requeriments tèrmics establerts a l’apartat 5.3. En el primer minut de l’experiment, la 

placa ja ha assolit l’estat estacionari, i per tant, totes les fotografies posteriors són 

idèntiques. 

 

 

Fig. 10.8: Imatge captada per la càmera tèrmica. A la dreta hi ha una llegenda que indica quina 
temperatura, en graus centígrads, correspon a cada color. Font: Pròpia 
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Una vegada s’ha deixat constància de què el circuit realitzat en aquest projecte funciona 

correctament, d’acord amb les especificacions elèctriques i tèrmiques, finalitza el seu 

desenvolupament. Consegüentment, la placa ja està disponible per a fer el testeig de les 

cel·les de potència. 

A continuació es mostra la PCB final, amb tots els components muntats i soldats. 

 

Fig. 10.9: Fotografia del circuit final. Font: Pròpia. 

 

En la figura inferior es mostra la PCB quan s’està realitzant el testeig de les cel·les de 

commutació.  

 

Fig. 10.10: Fotografia del circuit connectat a una cel·la de commutació. 
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11. Planificació 

El present projecte s’ha iniciat a mitjans de febrer de 2018 i ha tingut una durada de set 

mesos. La fi del projecte ha coincidit amb la seva data d’entrega, en dia 07 de setembre 

de 2018. 

El treball realitzat, des de la seva planificació fins a la seva finalització pràctica, s’ha 

dividit en cada un dels apartats del present document, des de l’apartat 3, fins al 10. Cada 

un dels apartats esmentats representa una fase de desenvolupament del circuit. A més, 

s’han afegit dos últimes fases que corresponen a la de redacció del document i la 

preparació de la presentació pràctica. 

 

 

Gràfic 11.1: Diagrama de Gantt sobre la planificació de les etapes del projecte. Cada columna és 
una setmana. Font: Pròpia 

És necessari comentar que no s’ha previst treballar amb igual intensitat durant cada 

setmana, i per tant el gràfic anterior no representa les hores treballades en cada fase, 

sinó només els períodes en què es duran a terme. 
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12. Pressupost 

En aquest apartat es busca fer un càlcul aproximat i justificat del cost del present 

projecte. 

12.1. Recursos humans 

En la realització d’aquest projecte han participat tres persones, un enginyer junior que ha 

realitzat la part central del projecte, i dos enginyers que han estat tutors del projecte 

assistint i instruint a l’enginyer junior. Els costos laborals de la realització d’aquest 

projecte es calculen partint del fet que el cost de contractar un enginyer junior és de 30 € 

l'hora, mentre que el d’un enginyer és de 60 €/hora. Cal tenir en compte que el cost de 

contractar un treballador no és el seu salari, sinó que aquest últim és molt inferior. 

A partir de les fases realitzades al projecte i les hores invertides en cada una d’elles, 

s’obté la taula següent: 

 

Fase del projecte Hores junior Hores enginyer Cost total [€] 

Introducció al projecte 2 2 180 

Especificacions 2 2 180 

Concepció 6 4 420 

Validació 14 2 540 

Prototipatge 20 1 660 

Verificació experimental 10 10 900 

Disseny del circuit imprès 130 10 4500 

Validació del circuit imprès 64 30 3720 

Redacció 70 0 2100 

Preparació de la presentació 15 0 450 

Total   13650 

Taula 12.1: Costos laborals desglossats. Font: Pròpia 

Així el cost total en personal del projecte es de 13.650€ 
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12.2. Recursos materials 

En la taula situada a continuació es mostra cada component comprat, les seves 

característiques i el seu preu. 

 

Descripció Unitats Preu unitari [€] Preu total [€] 

Disipador de calor 1 10.37 10.37 

Temporizador NE555 through-hole 4 0.336 1.344 

Amplificador operacional LM318D 2 1.22 2.44 

MOSFET VNP20N07 4 2.25 9 

Transistor BJT through-hole 2 0.123 0.246 

Diode Zener 5.1V 0.5W through-hole 10 0.138 1.38 

Diode Zener 5.1V 0.5W SMD 2 0.164 0.328 

Diode Zener 9.1V 200mW SMD 2 0.292 0.584 

Diode Zener 7.2V Through Hole 2 0.295 0.59 

Potenciòmetre 2KΩ 5 0.377 1.885 

Potenciometre 9mm 1KΩ 5 0.672 3.36 

Díode Zener 12V 1W 4 0.205 0.82 

Ventilador 12V DC 1 4.57 4.57 

Condensador 47nF, smd 1 0.30€ 0.30€ 

Condensador 10nF, smd 1 0.25€ 0.25€ 

Condensador 390pF, smd 1 0.25€ 0.25€ 

Condensador 100nF, smd 3 0.25€ 0.75€ 

Condensador 18nF, smd 1 0.44€ 0.44€ 

Díode Zener 5,6V, smd 1 0.17€ 0.17€ 

Díode smd 3 0.15€ 0.45€ 

Díode Zener 9,1V, SMD 1 0.25€ 0.25€ 

Convertidor DC/DC, 8W 1 35.15€ 35.15€ 

LED verd, SMD 2 0.50€ 1.00€ 

Resistència 470Ω, SMD 1 0.09€ 0.09€ 

Resistència 3.92kΩ, SMD 2 0.09€ 0.18€ 

Resistència 2kΩ, SMD 1 0.09€ 0.09€ 

Resistència 287kΩ, SMD 1 0.09€ 0.09€ 
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Resistència 28.7kΩ, SMD 1 0.09€ 0.09€ 

Resistència 523Ω, SMD 1 0.09€ 0.09€ 

Resistència 52.3Ω, SMD 1 0.09€ 0.09€ 

Resistència 560Ω, SMD 2 0.09€ 0.18€ 

Resistència 0.62 Ω. SMD 3 0.36€ 1.08€ 

Potenciòmetre 10K, through-hole 2 0.57€ 1.14€ 

Amplificador Operacional, SOIC-8 1 0.38€ 0.38€ 

Total   79.43€ 

Taula 12.2: Components comprats i el seu preu respectiu. 

Els components through-hole comprats expressament per al prototipatge són guardats al 

laboratori per la seva utilització en projectes futurs, tot i ser contats com a part del cost del 

projecte. 

 

12.3. Cost final del projecte 

A partir dels costos estudiats en els apartats anteriors, es conclou que el cost total del 

projecte és de 13729,43 €, al qual cal afegir el 21% d’IVA, donant com a resultat que el 

cost final és de 16612,61 €. 
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13. Impacte ambiental 

La realització del present projecte no ha comportat un impacte ambiental significatiu. Cal 

posar en relleu, com s’ha anunciat al principi, que amb el projecte presentat no es busca 

fabricar en massa la placa desenvolupada, sinó només realitzar-ne una. Per tant l’impacte 

ambiental de realitzar aquest projecte és simplement el de fabricar una PCB i els seus 

components, així com de soldar-los. 

La fabricació d’aquesta placa comparativament amb la utilitzada anteriorment suposa un 

augment de la contaminació. Aquest fet és donat, en primer lloc, perquè aquesta última 

placa està formada per més components. En segon lloc, la tècnica utilitzada per a la 

fabricació de plaques de circuit imprès es basa en un atac químic mitjançant un àcid, i 

una posterior metal·lització mitjançant un compost d’estany, per a finalitzar amb el 

recobriment amb un polímer. La placa anteriorment utilitzada no era de circuit imprès sinó 

que era una placa de punts, fet pel qual l’actual és més contaminant. 

Tanmateix, a diferència de la placa anterior, aquesta última es pot usar en un rang de 

situacions més divers, i per tant, s’evita haver de fabricar moltes plaques diferents per a 

analitzar condicions diferents; fet que suposaria un impacte ambiental encara més gran. 

Finalment, cal tenir en compte que aquest projecte desenvolupa un instrument que serà 

útil per a la fabricació de cel·les convertidores que tinguin pèrdues energètiques menors. 

D’aquesta manera es podria considerar que, a llarg termini, els esforços realitzats en 

aquest projecte tendeixen a reduir el consum elèctric, i per tant, disminuir la contaminació 

provocada per la generació d’energia. 
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14. Conclusions 

El present projecte pretenia dissenyar i construir una placa de circuit imprès que servís 

per testejar les cel·les de commutació fabricades en el departament. Es demanava que la 

placa pogués variar les condicions d’aquesta anàlisi de funcionament dins d’un rang 

determinat. S’especificava també que la PCB resultant fos còmoda de manipular amb una 

mà i facil d’inserir a les cel·les de potència. 

Com es pot veure a l'apartat de verificació del circuit imprès, els objectius fixats en un inici 

s'han aconseguit amb èxit. El circuit resultant treballa adequadament dins del rang de 

corrents especificat i dins del rang de DC de senyal PWM esmentat en l’apartat 

d’especificacions. El sistema format pel circuit és estable i no dóna lloc a pics de corrent 

elevats.  

En conseqüència, el dispositiu mostra fidelment si la cel·la que s’està testejant funciona, a 

partir de la il·luminació d’un LED. Quan no circula corrent, sigui perquè la cel·la no 

funciona o perquè no està premut el polsador, el LED roman apagat. Per tot això, la placa 

desenvolupada en el projecte és adequada per determinar el funcionament de les cel·les. 

Pel que fa a la trajectòria seguida durant el desenvolupament del projecte, s’han trobat 

discrepàncies entre els plans inicials i la realitat: En el període de verificació experimental 

del prototipatge no s’esperava que és produïssin errors, donat que s’esperava que 

aquests s’haguessin visualitzat en la simulació. El mateix fet succeeix en la verificació 

final del circuit imprès, ja que el circuit desenvolupat era idèntic al construït en la 

protoboard. Aquest fet ha provocat que el temps requerit per la realització del treball hagi 

estat considerablement superior al plantejat inicialment. 

Un aspecte interessant que s’ha après durant la realització del present projecte és que no 

és factible crear un circuit electrònic a partir de la teoria i les equacions matemàtiques 

dels diversos components, sinó que sempre és necessari fer una anàlisi empírica, de 

prova i error, per determinar quin valor han de tenir els components per tal que el circuit 

funcioni correctament.  

Les competències obtingudes amb el projecte i que han permès l’assoliment d’objectius 

més importants del treball són l’ampliació del coneixement d’electrònica i de l’ús del 

programari OrCad, així com l’aprenentatge de dissenyar un circuit imprès, que ha requerit 

la formació en el programari Altium.  Altres coneixements adquirits que són importants 

d’esmentar són la comprensió lectora dels datasheets i la cerca d’informació relativa a les 

característiques dels components. Finalment, s’ha posat en pràctica la tècnica de 

soldadura de components. 
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Tots els coneixements expressats en el paràgraf anterior són enriquidors i de vital 

importància per a la dedicació professional en el camp de l’electrònica. Es considera que 

la realització d’aquest projecte ha estat una gran oportunitat per aprofundir en el 

coneixement en electrònica i que ha permès a l’autor adquirir una experiència pràctica en 

aquesta matèria.  
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