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RESUM  

 

 
En aquest projecte es duu a terme el disseny, simulació, i implementació d’un carregador de bateries. A grans termes, es treballa amb 
dos softwares; MATLAB Simulink per a dur a terme les simulacions, i CodeComposerStudio (CCS) per a fer el control del sistema 
mitjançant una Digital Signal Processor (DSP) de Texas Instruments. 
 
El projecte conté una segona utilitat pensada per al seu ús docent. Els futurs usuaris seran els alumnes de la EPSEVG que posteriorment 
cursin Sistemes Integrats de Gestió de Bateries (SIGB). Els primers passos de qualsevol usuari quan s’enfronta a la DSP i a CCS sempre 
són difícils de dur a terme degut a la complexitat del sistema de control i la informació tant encriptada que trobem d’aquest entorn. En 
els annexos d’aquest projecte els alumnes trobaran un manual d’iniciació per anar des de la instal·lació del software fins a dur a terme 
el control del sistema del carregador. 
 
S’ha dut a terme també la construcció d’una maqueta per a unificar el sistema, la qual està molt pensada també per a l’ús docent i per 
a que els alumnes puguin experimentar amb els diferents elements del circuit, connectant-los i desconnectant-los amb facilitat i veient 
com això afecta a la càrrega de la bateria. 
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ABSTRACT  

 

 
This project designs, simulates, and implements a battery charger. Broadly speaking, it works with two softwares; MATLAB Simulink to 
perform simulations, and CodeComposerStudio (CCS) to control the system using a Digital Signal Processor (DSP) from Texas 
Instruments. 
 
The project contains a second utility designed for teaching use. Future users will be EPSEVG students who will study Integrated Battery 
Management Systems (SIGB). The first steps of any user when facing DSP and CCS are always difficult to perform due to the complexity 
of the control system and the encrypted information we find in this environment. In the appendices to this project, students will find 
an introductory manual to go from installing the software to performing control of the charger system. 
 
The construction of a model has also been carried out to unify the system, which is also well designed for teaching use and for students 
to experiment with the different elements of the circuit, connecting and disconnecting them easily and seeing how this affects the 
battery charge. 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
Aquest projecte comença amb la idea inicial de l’autor d’endinsar-se dins el món dels vehicles elèctrics. Per a començar, se’n farà una breu 
pinzellada del seu context a nivell de mercat.  
 
La bateria és el cost principal d’un vehicle elèctric. Així doncs, la competitivitat del vehicle en el mercat depèn en molts aspectes de la vida útil 
de la bateria. Aquesta vida útil la determina en gran part el tipus i la qualitat de càrrega que se li proporciona. Nosaltres doncs, treballarem en 
l’àmbit dels carregadors per a estudiar i controlar aquesta càrrega.  
 
El marc general d’aquest projecte és dur a terme el disseny electrònic d’un carregador de bateries. Se n’estudiarà el seu comportament 
mitjançant simulacions amb el software MATLAB i Simulink. Un cop haguem dissenyat electrònicament el carregador, implementarem aquestes 
simulacions en hardware tangible per així poder construir la maqueta del projecte. Per acabar, durem a terme el control del nostre sistema 
amb un microcontrolador, el qual programarem amb l’ajuda del software Code Composer Studio. 
 
Aquest projecte del carregador de bateries, però, tindrà una altra utilitat més enllà d’aquest projecte. L’objectiu és que els alumnes que cursin 
SIGB (Sistemes Integrats de Gestió de Bateries) a la EPSEVG en cursos posteriors, puguin treballar amb la maqueta per a aplicar tot el que han 
après en les simulacions dels seus carregadors.  
 
En aquest projecte ens trobarem majoritàriament amb els resultats finals explicats únicament; la simulació del carregador final, la maqueta 
amb el hardware ja definitiu, o el software de control llest per a fer funcionar el sistema. Els alumnes, però, podran accedir als annexos 
d’aquest projecte per a trobar un manual d’iniciació des de zero del microcontrolador i del software de control, així com dels processos previs 
del software de simulació que s’han de dur a terme per arribar a obtenir la simulació del carregador final, juntament amb els codis per a poder-
ho dur a terme. 
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1. PROBLEMÀTICA ACTUAL 
El sector de l’automoció és un dels sectors de la nostra societat que es troba en una etapa d’evolució més prometedora. El vehicle de 
combustió tradicional es troba en el punt de mira com el principal culpable dels problemes mediambiental. La seva petjada ecològica n’ha estat 
la principal culpable. L’auge del petroli i l’expansió del sector de l’automòbil ha fet que la nostra societat arribi a uns consums energètics com 
els que veiem en la Figura 1. 
 

 Combustible EU28 (Ktep) Catalunya (Ktep) 

Cotxes 
Diesel 81.061  1.208 

Gasolina 92.070  1.372 

Fuel gasós 4.123  61 

Furgonetes 
Diesel 23.461  350 

Gasolina 3.059  46 

Camions/Autobusos 
Diesel 84.898  1.265 

Fuel gasós 455  7 

Motocicletes Gasolina 3.131  47 

TOTAL  292.416 4.357 

Figura 1: Consum energètic 2010 del sector transport en KTEP (Kilotones equivalents de petroli) [1] 
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Un ús energètic tant elevat del petroli ha provocat que la societat i els governs hagin hagut de buscar una solució. 
en aquesta última dècada, el sector del vehicle elèctric s’està proposant com l’alternativa més 
tradicional. Aquesta alternativa sembla que poc a poc cobra més sentit a mesura que els avenços de la tecnologia el fan mé
social i econòmic. Cada vegada ens trobem un mercat amb una competència de vehicles elèctrics més amplia, amb més autonomia
més potents, etc. Els governs intenten promocionar aquests vehicles restringint els convencionals i aporta
càrrega i pàrkings gratuïts, ajuts econòmics, etc.). 
purament elèctrics. Un FEV (Full Electric Vehicle) no té cap tipus d’emissi
el cost energètic de la seva producció i de la seva càrrega

Figura 2: Emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle
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provocat que la societat i els governs hagin hagut de buscar una solució. 
última dècada, el sector del vehicle elèctric s’està proposant com l’alternativa més viable per a substituir el vehicle de combustió 

tradicional. Aquesta alternativa sembla que poc a poc cobra més sentit a mesura que els avenços de la tecnologia el fan mé
Cada vegada ens trobem un mercat amb una competència de vehicles elèctrics més amplia, amb més autonomia
Els governs intenten promocionar aquests vehicles restringint els convencionals i aportant al·licients als elèctrics (punts de 

càrrega i pàrkings gratuïts, ajuts econòmics, etc.). Ara ja no parlarem de vehicles híbrids ni de híbrids recarregables, ens centrarem en els 
purament elèctrics. Un FEV (Full Electric Vehicle) no té cap tipus d’emissió durant la conducció. Ara bé, també haurem de valorar les emissions i 

producció i de la seva càrrega. Ens centrarem primer en la càrrega i l’energia elèctrica que utilitzem.
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provocat que la societat i els governs hagin hagut de buscar una solució. Com hem pogut comprovar 
per a substituir el vehicle de combustió 

tradicional. Aquesta alternativa sembla que poc a poc cobra més sentit a mesura que els avenços de la tecnologia el fan més viable a nivell 
Cada vegada ens trobem un mercat amb una competència de vehicles elèctrics més amplia, amb més autonomia, motors 
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Ara ja no parlarem de vehicles híbrids ni de híbrids recarregables, ens centrarem en els 
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i l’energia elèctrica que utilitzem. 

 

: Fonts energètiques mundials de generació d’electricitat [2] 
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Com hem pogut comprovar en la Figura 2, la generació d’energia elèctrica és el sector que més emissions provoca en tot el món. Això és degut 
a que, com veiem en la Figura 3, la principal font per a crear energia elèctrica segueixen sent els combustibles fòssils. A Espanya, però, la 
generació elèctrica té un impacte mediambiental més net però que segueix tenint certes problemàtiques relacionades. 
 
En la Figura 4 podem veure el consum d’electricitat a Espanya a temps real (19/01/2021; 12:00h). En gris podem veure la potència instal·lada, i 
en els diferents colors veiem la potència usada. 
 

 
Figura 4: Consum d’electricitat a Espanya (2021) [3] 
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Per desgràcia, a Espanya les centrals nuclears segueixen treballant al 100% de la seva capacitat. Mentrestant, energies renovables com la solar, 
la hidràulica, però sobretot la eòlica i el gas natural, no treballen ni al 40% de tota la seva capacitat de producció. Està clar que gran part de la 
solució a les emissions de CO2 del sector de l’electricitat, passa per generar-la de manera neta amb energies renovables. De fet, gran part 
d’aquestes energies ja tenen la potència instal·lada necessària per cobrir tota la demanda energètica, el problema és que no es troba en marxa, 
mentre sí que es troben en marxa centrals d’energies no renovables, com poden ser la nuclear. Gran part d’aquest problema roman en l’elevat 
cost econòmic i en la dificultat d’aturar una central nuclear i enderrocar-la, cost que s’hauria, però difícilment es durà a terme. 
 
Per altra banda, vist el cost de creació de l’energia elèctrica, ara haurem de tenir en compte les emissions durant la seva producció. El vehicle 
elèctric necessita un 70% més d’energia en la producció respecte del vehicle convencional [4]. Això és degut principalment a la construcció del 
interna del motor elèctric i de la bateria.  
 
En termes de materials, el vehicle elèctric també té una llista de materials problemàtics que s’utilitzen durant la seva producció, normalment 
relacionats amb els imans del motor. Aquests metalls per una banda són perillosos per al medi ambient, i per altra banda, a llarg termini 
difícilment n’hi haurà una quantitat suficient per als països de la UE, la qual cosa implica que s’hauran d’importar d’altres països. El cobalt, el 
lantà, el níquel, o el neodimi dels imans són exemples d’aquests materials potencialment perillosos. 
 
La Figura 5 que veiem a continuació és un clar resum de la problemàtica que acabem d’exposar. En l’àmbit mediambiental, el vehicle elèctric és 
la solució? Depèn. El gràfic no té en compte l’emissió de materials perillosos en la producció ni la disponibilitat dels mateixos, així que ens 
centrarem en les emissions de CO2 . Com podem comprovar, el vehicle tradicional tant de gasolina com de diesel té unes emissions en 
circulació molt elevades, les quals el vehicle elèctric òbviament no té. El vehicle tradicional però, emet poca quantitat de CO2 en l’extracció del 
petroli. L’elèctric, en canvi, depenent del mètode de producció d’aquesta energia elèctrica, té unes emissions molt elevades a l’hora de 
produir-la. El factor important és aquest, el mètode amb el qual es produeix aquesta energia. El vehicle elèctric és la solució ens certs aspectes, 
i sobretot a la problemàtica principal de les emissions de GEH. Cal fer, però, que la seva investigació tingui sentit, produint l’electricitat de 
manera renovable i aportant al·licients suficients per a que la compra d’un vehicle elèctric tingui sentit i sigui atractiva de cara al consumidor. 
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Figura 5: Emissions totals vehicle de combustió VS elèctric [4] 
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1.1. MERCAT ACTUAL 

El mercat dels vehicles elèctrics segueix en auge any rere any. Si bé és cert que aquest genera varies problemàtiques com acabem de veure, és 
indubtable el seu potencial com a alternativa en la societat actual. Cada vegada veiem més marques automobilístiques que prenen terreny en 
aquest món. I el que és més important, aquests vehicles elèctrics mantenen una tendència alcista de ventes tot i trobar-se en un mercat 
baixista com és el de l’automòbil actualment. Marques com Renault amb el model Zoe, Peugeot amb el seu tradicional 2008 en versió elèctrica, 
i el líder de ventes d’aquest mercat de la mà de Hyundai amb el seu model Kona, han vist com els seus automòbils han ajudat al sector del 
vehicle elèctric a arribar a les 18.000 unitats venudes en tot l’any 2020. Aquest volum de ventes duplica les de 2019 i posiciona els vehicles 
elèctrics en el 2,11% de la quota del mercat d’automòbils [5]. 
 

 
Figura 6: Volum de matriculacions de vehicles elèctrics 2020 [6] 
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2. VEHICLE ELÈCTRIC 
Com ja hem mencionat, el vehicle elèctric es troba en constant evolució des dels seus inicis. El món de l’electricitat en els vehicles comença 
amb la implementació dels vehicles híbrids elèctrics. Un dels seus punts forts és la càrrega de la bateria mitjançant la frenada regenerativa. En 
aquest tipus de vehicle, però, la combustió segueix sent prioritària. En segon lloc, trobem els híbrids endollables. El fet de poder carregar la 
bateria amb un endoll ja dóna més importància a la part elèctrica del vehicle. Per acabar, trobem el vehicle totalment elèctric. En aquest 
vehicle, la bateria cobra una gran importància ja que sol ser la responsable d’entre el 40 i el 50% del cost total del vehicle. Això fa que, sovint, la 
vida útil de la bateria sigui un aspecte fonamental en determinar la competitivitat del vehicle en el mercat. En el projecte ens centrarem només 
en aquest tipus de vehicle. 
 

 
Figura 7: Topologies del vehicle elèctric 
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2.1. BATERIES DE LI-ION 

Sovint no ens imaginem les bateries dels vehicles elèctrics tal i com són. A la pràctica, aquestes són un sistema prou complex electrònicament 
parlant però molt senzill d’entendre. Els vehicles elèctrics divideixen la seva bateria en mòduls o battery packs. Aquests mòduls internament 
estan també dividits per les cel·les en si mateixes. Aquestes cel·les poden ser dissenyades pel fabricant o per exemple, com en el cas del Tesla 
Model S, bateries comunament usades com la 18650 de ions de liti. Cada cel·la consta d’un petit voltímetre ja que l’estat de càrrega de cada 
bateria ha d’estar controlat pel sistema de control. Els battery packs també consten de voltímetres per a saber d’on prové l’errada en cas de 
trobar-nos-hi. Com no podria ser d’una altra manera, el conjunt de battery packs que ja consolida la bateria en si mateixa també consta d’un 
voltímetre per a mesurar l’estat de càrrega de la bateria del nostre vehicle. 
 

 
Figura 8: Disseny de la bateria Tesla Model S [7] 
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Aquestes cel·les es troben en paral·lel dins el battery pack per aconseguir una tensió suficient per al cost energètic de la conducció. Els battery 
packs, en canvi, es troben en sèrie amb l’objectiu d’aconseguir un emmagatzematge d’energia òptim.  

 
Figura 9: Distribució cel·les i battery packs (https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S) 

 
Tota aquesta informació la gestiona el EMS (Energy Management System). Aquest és un sistema de control que interpreta les entrades de 
l’entorn (estat de càrrega de la bateria, gestió de la bateria, selecció del mode de conducció) i duu a terme les accions necessàries. [8] 
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Per altra banda, aquestes bateries han de tenir una càrrega molt curosa per intentar maximitzar la seva vida útil. A mesura que li anem 
proporcionant cicles de càrrega i descàrrega, aquesta anirà reduint la seva capacitat màxima. Un exemple de degradació és el que veiem en la 
Figura 10, el qual correspon a la 18650 mencionada anteriorment.  
 

 
Figura 10: Degradació de la capacitat de la Panasonic 18650 [9] 
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Per a minimitzar aquesta degradació, la càrrega de la bateria ha de tenir un perfil de corrent semblant al que veiem en la Figura 11. Com 
podem comprovar, el corrent es manté elevat i constant fins aproximadament al 50% de l’estat de càrrega (State of Charge, SOC). Quan hi 
arriba, comença a baixar exponencialment fins que la càrrega es completa. Aquest perfil de corrent és el que el nostre sistema haurà 
d’aconseguir proporcionar a la bateria. 

 
Figura 11: Perfil de càrrega d’una bateria [10] 
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Per acabar, l’últim paràmetre que haurem de tenir en compte és la C de càrrega i descàrrega. Aquesta informació correspon a la velocitat de 
càrrega òptima de la bateria. El fabricant ens proporciona aquest paràmetre de la bateria; carregar-la amb el corrent màxim adequat vol dir 
carregar-la a 1C. Carregar-la a una velocitat inferior també és positiu per a la bateria, tot i sacrificar un temps més elevat per a la càrrega 
complerta. Aquesta càrrega, però, es podrà fer més ràpida si incrementem la C, però exposem la bateria a un augment de la temperatura. La 
bateria és molt delicada per a rebre temperatures elevades tant fred com calor i una càrrega massa ràpida durant els seus cicles en reduirà la 
seva capacitat màxima en poc temps.  
 
La càrrega de la bateria es pot fer a diferents velocitats que s’anomenen nivells. La càrrega domèstica és la que anomenem de nivell 1, és la 
més lenta però la que treballa a una C més petita. El nivell 2 es duu a terme a carregadors públics, electrolineres o en domicilis rarament, ja que 
requereix d’una estructura trifàsica. El nivell 3 només el trobarem en carregadors públics o electrolineres ja que requereix una potència de 
50kW. Podem veure un exemple del temps d’aquestes càrregues i com això afecta a la seva C. 
 

Capacitat 
de la 

Bateria  

C de 
càrrega 

de la 
Bateria 

Eficiència 
del 

carregador  

 Nivell 1  Nivell 2 Nivell 3 

3kW Domèstic 
 

20kW Domèstic / 
Industrial /Públic 

(Trifàsic) 
50kW Públic (DC) 

Temps 
fins 80% 

SOC 

C de 
càrrega 

Temps 
fins 80% 

SOC 

C de 
càrrega 

Temps 
fins 80% 

SOC 

C de 
càrrega 

24kWh 66.2A 85% 7.8h 0.1 1.2h 0.9 0.1h 8.5 
 

Figura 12: Comparació temps-C de càrrega [11] 
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3. CARREGADORS DE BATERIES  
El projecte vol analitzar, dissenyar, i construir un carregador de bateries. Per aquest motiu, començarem dividint-lo en un diagrama de blocs 
per a tenir una visió més general dels elements que el composen. Posteriorment, ja entrarem més en els components interns del circuit. Aquest 
circuit abans d’implementar-lo es simularà per a estudiar-ne el seu comportament.  
 
Un carregador de bateries per cotxe elèctric té una topologia típica com la que veiem en la Figura 13. Consta de dos grans blocs que són dos 
convertidors; un elevador, i un reductor de tensió [13]. Ambdós es troben controlats per un microprocessador. Nosaltres en aquest apartat del 
projecte simularem tot el circuit del carregador. A l’hora d’implementar-lo, però, ens centrarem en dissenyar i construir la part del Buck. Volem 
que els alumnes de SIGB, com el nom de l’assignatura indica, treballin amb les bateries. Mentre que la part del Boost la poden dur a terme 
molts tipus de circuit, la part del Buck és la que caracteritza realment la càrrega de la bateria. 
 

 
Figura 13. Diagrama del carregador dels FEV 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

30 
 

La primera part del circuit és la xarxa, ja que és l’encarregada de subministrar el corrent al circuit. En tensió Europea, tenim 220V AC a una 
freqüència de 50Hz. La bateria, però, és una càrrega que s’alimenta en DC. És per això que el primer pas és convertir aquesta AC en AC 
rectificada mitjançant un pont rectificador de díodes, o pont de Graetz.  
 
La segona part del circuit que haurem de simular és el convertidor elevador. L’objectiu principal d’aquest boost és obtenir la tensió de la xarxa 
de 220V, i elevar-la fins a 400V a la sortida. En aquesta sortida ens hi trobem un condensador anomenat DCLink, aquest element és el que ha 
de tenir aquesta caiguda de tensió en bornes de 400V DC. Per aconseguir-ho, el circuit boost té un control PI en un microcontrolador, que en el 
nostre cas serà una DSP. Mitjançant un interruptor IGBT, aquest control regularà l’interruptor com convingui per tal d’obtenir 400V a la sortida. 
 
La última part del circuit és un altre convertidor, però aquesta vegada reductor. Aquest buck converter busca obtenir aquests 400V DC a 
l’entrada per tal de reduir-los a la seva sortida. Com podem veure, aquest circuit també es troba regulat mitjançant un control PI provinent de 
la mateixa DSP que regula el cicle d’obertura i tancament d’un altre IGBT. La part interessant d’aquest circuit és que dins la DSP podrem indicar 
quin és el perfil de la corba de càrrega que volem per a la nostra bateria, proporcionant-li així una càrrega més intel·ligent. Aquest és un factor 
clau per a la vida útil de la bateria. 
 
Abans de començar a dissenyar, cal mencionar algunes característiques d’aquest treball. La primera d’elles és que el programari utilitzat per a 
programar les simulacions és Matlab. El disseny electrònic dels components es dins l’entorn de Simulink. S’ha establert un codi de colors per 
quan simulem en Matlab i obtinguem figures, amb l’objectiu de poder-les interpretar d’una manera més clara. S’utilitzarà el color blau per a 
tensions, el vermell per a corrents, i el verd per a l’estat de càrrega de la bateria. 
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3.1. SIMULACIÓ D’UN CARREGADOR 

Ara que ja sabem la topologia d’un carregador de bateries, en farem una simulació per a veure els resultats dels corrents i les tensions. En 
l’apartat Annex II – Simulació del Circuit, tenim tot el procés previ a obtenir aquest circuit final. Com veiem en el següent esquema, només hem 
incorporat els dispositius elementals sense elements de sensat (voltímetres ni amperímetres) per a visualitzar millor les tres parts del circuit; el 
pont rectificador, el boost converter amb el Power Factor Corrector, i el buck converter. [14] 

 
Figura 14. Topologia del circuit complert 

Els objectiu del circuit seran: 
- Obtenir un corrent (IAC) en fase amb la tensió (VAC) per obtenir un factor de potència minimitzat. 
- Aconseguir una forma sinusoïdal en el mateix corrent d’entrada (IAC) respectant així la normativa dels harmònics que enviem a la xarxa. 
- Obtenir una tensió a la sortida del boost converter (VDCLink) de 400V DC.  
- Ajustar els controls per a aconseguir un rissat en les sortides que compleixi les normatives.  
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3.1.1. SIMULACIÓ D’UN CIRCUIT RECTIFICADOR+BOOST+BUCK 

 

 
Figura 15. Topologia del circuit complert (elements de sensat)  

Podem veure el control de l’IGBT del boost en la Figura 16. Un dels objectius del control implementat és obtenir un factor de potència (Power 
Factor Corrector, PFC) unitari, és a dir, un corrent sinusoïdal i en fase amb la tensió d'entrada. Com veiem, la tensió de sortida Vo mitjançant el 
primer PI sempre intentarà tenir un valor de 400V com la seva referència. Aquest control ens proporciona una ILREF, la qual conté una 
informació molt valuosa. ILREF és un corrent, no sabem de quin valor, el qual ens assegura que si el seguim, obtindrem una Vo de 400V. 
Aleshores, el que fem és establir un control PI en el corrent per tal de que la nostra IL s’ajusti a aquesta ILREF.  
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Ara però, si ens fixem bé en el control, veiem que apliquem una multiplicació a aquesta ILREF que extraiem del PI de voltatge. Això és degut a 
que, si veiem la tensió Vo i la referència, ambdós tenen valor  DC. Nosaltres en canvi, per aplicar el PI al corrent, necessitem una senyal AC. 
Aleshores, el que hem fet és mesurar la tensió de la xarxa (Vac) i aplicar-li el valor absolut, creant així una senyal rectificada de 311V de pic. 
Posteriorment dividim aquesta senyal entre 311, i el que obtenim és una senyal rectificada i unitària de 1V de pic. Finalment, acoblem 
(multipliquem) aquesta senyal model amb ILREF i obtenim ILREF_SLIDING. Aquest corrent és el que veiem posteriorment a la figura, que dins 
seu conté un corrent ILREF que en principi era DC, que és el que ens proporciona la informació, i una senyal model que és la que li dóna forma 
de senyal AC rectificada i unitària. [17] 
 

 
Figura 16. Control del boost en el circuit complert 
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El control implementat del buck, que podem veure en la Figura 17, és més senzill que en el boost converter, ja que ara en el control del buck 
converter tan sols tenim un PI per al corrent, ja que la tensió de sortida és la tensió de la bateria; el State of Charge (SOC). Veiem que ara, el 
control PI el que intenta és que IL s’assembli el màxim a la referència ILREF. A diferència del boost, en el buck la forma de la referència no ve 
donada per un PI de tensió sinó que ve donada per una ‘repeating sequence’. Això el que ens permet és modelar com volem que sigui aquesta 
corba de càrrega i poder fer així la càrrega ideal per a la nostra bateria. En aquest cas, no hem introduït cap corba de càrrega i ens hem limitat a 
establir una ILREF de 10A.  
 

 
Figura 17. Control del buck en el circuit complert 

Passant als resultats de la simulació, com podem veure en la figura adjacent, IAC (que la visualitzem multiplicada per 10 per a apreciar-la millor) 
respecta una forma sinusoïdal pràcticament perfecta amb poc rissat. Veiem que aquesta forma de sinus es respecta però quan l’ona travessa 
y=0, aquesta té un comportament que no és perfectament  sinusoïdal com podem comprovar en el zoom de la figura. Aquest comportament és 
el que provoca que el nostre circuit envií harmònics a la xarxa. Els harmònics seran un factor amb el qual haurem de lidiar. No els haurem 
d’eliminar sinó que el nostre objectiu serà reduir-los fins arribar a uns nivells que comprenguin la normativa.  
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Figura 18. Tensió i corrent d’entrada en circuit complert

 
A l’entrada del boost hem aconseguit un corrent sinusoidal menys d’1V de rissat, i seguint la ILBOOST de referència. Gràcies a aquest corrent 
tant estable, aconseguim una tensió en el DCLINK de 400V amb 1V de rissat, podent considerar
buck converter. 
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en circuit complert Figura 19. Tensió i corrent d’entrada en circuit complert (zoom)

t un corrent sinusoidal menys d’1V de rissat, i seguint la ILBOOST de referència. Gràcies a aquest corrent 
tant estable, aconseguim una tensió en el DCLINK de 400V amb 1V de rissat, podent considerar-la una senyal DC òptima d’entrada de cara al 
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. Tensió i corrent d’entrada en circuit complert (zoom) 

t un corrent sinusoidal menys d’1V de rissat, i seguint la ILBOOST de referència. Gràcies a aquest corrent 
la una senyal DC òptima d’entrada de cara al 
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Figura 20. Corrent bobina del boost converter en circuit complert

 
En el buck ens trobem amb un corrent amb uns valors ínfims de rissat.
control. Com hem mencionat anteriorment, el perfil de la corba de referència és una recta a 10A. En la figura veiem una pujad
als 10A per evitar errors de simulació. 
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en circuit complert Figura 21. Tensió en bornes del DCLink

En el buck ens trobem amb un corrent amb uns valors ínfims de rissat. Segueix la referència a la perfecció gràcies al bon comportament del 
control. Com hem mencionat anteriorment, el perfil de la corba de referència és una recta a 10A. En la figura veiem una pujad

36 

 

. Tensió en bornes del DCLink en circuit complert

Segueix la referència a la perfecció gràcies al bon comportament del 
control. Com hem mencionat anteriorment, el perfil de la corba de referència és una recta a 10A. En la figura veiem una pujada progressiva fins 
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Figura 22. Perfil de la corba de càrrega en circuit complert Figura 23. Corrent absorbit bateria en circuit complert

Com podem veure, el corrent que absorbeix la bateria òbviament és en valor el mateix que surt del buck tant sols canviat de signe, ja que la 
bateria es considerada una càrrega i per tant absorbeix corrent. 
 
Havent vist que tots els resultats parcials del circuit són correctes, ja podem evaluar el SOC de la bateria. Com podem comprovar, en 2 segons 
aquesta es carrega un 0.0075%. En una hora això implica que, a 10A constants, l’haurem carregat un 13.5%. 
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Figura 24. Voltatge bateria en circuit complert Figura 25. Estat de càrrega bateria en circuit complert

  
 
A continuació podem veure el codi de Matlab per a simular el carregador. Veiem de color groc el valor dels elements LC del circuit. La bateria 
que s’ha simulat s’ha caracteritzat amb una tensió nominal de 110V i una Rated Capacity de 72Ah. 
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clc 
close all; 
clear all; 
kp_v=0.25; 
ki_v=2.5; 
kp_i=1; 
ki_i=10; 
kp_i2=1; 
ki_i2=10; 
tstep=1e-6; 
C1=5000e-6; 
L1=10000e-6; 
L2=10000e-6; 
sim('boostbuck_8') 
plot(t,vac1,'b',t,iac1*20,'r'); grid; xlim([1.5 1.55]); title('Vac VS Iac') 
figure; plot(t,ilref_slidingboost,'b',t,ilboost,'r'); grid; xlim([1.5 1.55]); title('IL 
Boost') 
figure; plot(t,ilref_slidingbuck,'b',t,ilbuck,'r'); grid; title('IL Buck') 
figure; plot(t,vdclink); grid; xlim([1.5 1.55]); title('VDCLink') 
figure; plot(t,m(1:end,1),'g'); grid; title('State Of Charge (SOC)') 
figure; plot(t,m(1:end,2),'r'); grid; title('Corrent Bateria') 
figure; plot(t,m(1:end,3),'b'); grid; title('Voltatge Bateria') 
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3.1.2. COMPORTAMENT RESPECT

Ara que ja hem estudiat com es comporta a la sortida el nostre carregador, també hem de tenir en compte el seu comportament r
l’entrada. Com hem explicat anteriorment, degut al comportament intrínsec del nostre circuit en AC, aquest genera harmònics que envia a la 
xarxa. A l’estar alimentant una càrrega DC mitjançant AC, 
compleixen les normatives de l’empresa gestora de la xarxa
circuit i per tant obtindrà les certificacions necessàries per a la seva comercialització.
 
Per tal d’estudiar aquests harmònics, s’ha creat 
resultats en es gràfics, és la que sempre hem tingut establerta en forma d’Array. La que acabem de crear, IAC1, no tindrà for
Structure with time.  

Figura 26. Etiquetes Array i Structure with Time

 
Aquesta propietat ens permetrà estudiar els harmònics del corrent de la xarxa mitjançant una funció dins de Simulink. Per
haurem d’anar sobre el bloc powergui de la figura
analitzar la nostra IAC1. 
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COMPORTAMENT RESPECTE LA XARXA: HARMÒNICS 

Ara que ja hem estudiat com es comporta a la sortida el nostre carregador, també hem de tenir en compte el seu comportament r
degut al comportament intrínsec del nostre circuit en AC, aquest genera harmònics que envia a la 

A l’estar alimentant una càrrega DC mitjançant AC, generem inevitablement aquests harmònics els quals haurem d’assegurar
ves de l’empresa gestora de la xarxa. Complint aquesta normativa ens assegurarem de que podrem connectar el nostre 

circuit i per tant obtindrà les certificacions necessàries per a la seva comercialització. 

Per tal d’estudiar aquests harmònics, s’ha creat una etiqueta extra dins de Simulink per IAC. L’etiqueta IAC és l’encarregada de mostrar els 
resultats en es gràfics, és la que sempre hem tingut establerta en forma d’Array. La que acabem de crear, IAC1, no tindrà for

 

 
 

. Etiquetes Array i Structure with Time Figura 27: Bloc powergui

Aquesta propietat ens permetrà estudiar els harmònics del corrent de la xarxa mitjançant una funció dins de Simulink. Per
powergui de la figura. Dins de l’apartat Tools, ens trobarem la opció FFT Settings, sobre la qual haurem d’escollir 
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Ara que ja hem estudiat com es comporta a la sortida el nostre carregador, també hem de tenir en compte el seu comportament respecte 
degut al comportament intrínsec del nostre circuit en AC, aquest genera harmònics que envia a la 

inevitablement aquests harmònics els quals haurem d’assegurar-nos que 
. Complint aquesta normativa ens assegurarem de que podrem connectar el nostre 

una etiqueta extra dins de Simulink per IAC. L’etiqueta IAC és l’encarregada de mostrar els 
resultats en es gràfics, és la que sempre hem tingut establerta en forma d’Array. La que acabem de crear, IAC1, no tindrà forma d’Array sinó de 

 

: Bloc powergui

Aquesta propietat ens permetrà estudiar els harmònics del corrent de la xarxa mitjançant una funció dins de Simulink. Per accedir a ella, 
. Dins de l’apartat Tools, ens trobarem la opció FFT Settings, sobre la qual haurem d’escollir 
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Figura 28. Configuració del powergui 

El programa ens mostra el comportament de la senyal al llarg de 100 cicles. Com podem apreciar, al principi de la senyal hi ha un pic el qual no 
evaluarem, ja que aquest tipus d’anàlisi ens fa quan la senyal ja ha entrat en règim lineal. 
 

 
Figura 29. Comportament de IAC1 
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És per aquest motiu que estudiarem a partir del segon 1.5, un total de 20 cicles. Establirem l’harmònic fonamental a 50Hz com la xarxa i 
veurem els resultats. 

 
Figura 30. Configuració del FTT Settings 
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La taula de resultats ens mostra que el 100% dels nostres harmònics provenen de l’harmònic fonamental. En total, però, el nostre corrent 
conté un 3.91% d’harmònics com podem veure en el THD. Podem veure aquest percentatge dividit en els harmònics, així que comprovarem 
que només en generarem d’imparells. 

 
Figura 31. Anàlisi dels harmonics 
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Basant-nos en la normativa (IEEE, 1547) [12], veiem que se’ns admet un 4% d’harmònics per sota de l’ordre 11. Així doncs, podem assegurar 
que la nostra simulació amb un 3.91% s’ajusta a les normatives establertes de comercialització dels carregador de bateries. 
 

 
Figura 32. Normativa IEEE 1547 [12] 
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3.1.3. SIMULACIÓ D’UN CIRCUIT BUCK CONVERTER 

A la pràctica, com ja hem dit, el circuit que dissenyarem i construirem és només la part del buck. Aquest circuit se situa a la sortida del boost, 
on teníem 400V DC. És per aquest motiu que s’ha substituït tot el circuit anterior per una font DC de 400V per a facilitar la simulació. Cal 
recalcar que el motiu d’aquesta decisió és degut a que la part del carregador del buck és la que realment dóna els paràmetres al carregador i a 
la corba de càrrega. Ens centrarem ara en simular només el nostre circuit. [15] 
 
L’objectiu d’aquest buck és reduir la tensió d’entrada de 400V DC a una sortida de 110V DC, que és el voltatge nominal de la nostra suposada 
bateria. A continuació s’ha dissenyat la topologia bàsica d’un sistema buck converter. A la practica però, extrapolarem aquests valors a una 
tensió d’entrada de 100V per a una sortida de 12V en la bateria per a no treballar amb tensions perilloses de cara als alumnes. 

 
Figura 33. Topologia buck converter 
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El control implementat és el mateix que hem vist en l’apartat Simulació d’un carregador. La referència segueix sent una constant de 10A però 
tenim present que a la realitat serà una corba de càrrega que modelarem segons la bateria ho demani. 
 
 

 
Figura 34. Control buck converter 
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Com podem veure, el corrent s’estabilitza a 0.2 segons en 10A amb un rissat de 0.2A de pic. La bateria es carrega progressivament i en els 2 
segons de simulació s’ha carregat un 0.0075%.  
 
 

 

Figura 35. Corrent bobina en buck converter Figura 36. Voltatge bateria en buck converter
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Figura 37. Estat de càrrega bateria 
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4. HARDWARE: MUNTATGE D’UN CARREGADOR DE BATERIES TIPUS BUCK 
Un cop hem dissenyat el circuit del nostre carregador de bateries, ja podem començar a treballar amb el hardware. Com ja hem dit, el que 
implementarem és el buck converter de sortida a baixa tensió. És a dir, el que durem a terme és un circuit alimentat amb una font DC en 
comptes de treballar directament amb la xarxa. Aquesta font DC proporcionarà una tensió d’entrada que un IGBT controlarà amb l’ajuda d’un 
microprocessador, amb la finalitat d’obtenir una tensió de sortida controlada i per tant, un perfil de corrent desitjat. 
 
La font regulable DC serà l’entrada de corrent al nostre circuit a la nostra càrrega. No treballarem amb els 400V de la simulació per seguretat. 
Els reduirem a 50V, i escollirem una bateria de 12V de tensió nominal. En el laboratori es treballa amb un hardware dissenyat específicament 
per als projectes que es duen a terme. És per això que per al nostre carregador de bateries s’ha intentat treballar amb el mateix hardware per 
tal de simplificar aquesta part del treball. Treballarem amb dues plaques que s’adhereixen sobre la DSP com veiem en la Figura 38. Una placa 
envia la informació del PWM cap a un inversor trifàsic mitjançant fibra òptica. L’altra placa, la de sensat, serà la que utilitzarem per mesurar els 
valors de tensió i llegir-los a la DSP. Els corrents, en canvi, els mesurarem amb un sensor extern. Utilitzarem un inversor trifàsic per a no canviar 
el hardware del laboratori, per molt que l’estiguem subutilitzant en molts aspectes. 
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Figura 38: Esquema de Hardware 
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4.1. DIGITAL SIGNAL PROCESSOR (DSP)

L’element que utilitzarem per a controlar tot el sistema és una Digital Signal Processor (DSP). Aquests 
sistemes tals com un molí de vent, un torn CNC, 
convencional, i això alhora comporta avantatges i inconvenients. Per una banda el potencial d’aquest element és molt gran, però per l’altra 
això implica que la seva informació relacionada sigui molt sofisticada. 
 
Utilitzarem una DSP de la marca Texas Instruments de la gamma C2000 Experimenter Kits. Aquest kit consta d’una Docking Statio
controlCARD. La Docking Station és la TMDSDOCK28M36
és la F28M36P63C2.  
 

Figura 39: Docking Station TMDSDOCK28M36
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SSOR (DSP) 

per a controlar tot el sistema és una Digital Signal Processor (DSP). Aquests elements
sistemes tals com un molí de vent, un torn CNC, o en aquest cas, la càrrega d’un cotxe elèctric. Són molt més sofisticats que un Arduino 

comporta avantatges i inconvenients. Per una banda el potencial d’aquest element és molt gran, però per l’altra 
formació relacionada sigui molt sofisticada.  

Utilitzarem una DSP de la marca Texas Instruments de la gamma C2000 Experimenter Kits. Aquest kit consta d’una Docking Statio
TMDSDOCK28M36. Per altra banda, la targeta de control és la H63C2. La DSP

 
TMDSDOCK28M36 Figura 40: H63C2 ControlCARD + F28M36P63C2
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elements tenen la capacitat de gestionar 
o en aquest cas, la càrrega d’un cotxe elèctric. Són molt més sofisticats que un Arduino 

comporta avantatges i inconvenients. Per una banda el potencial d’aquest element és molt gran, però per l’altra 

Utilitzarem una DSP de la marca Texas Instruments de la gamma C2000 Experimenter Kits. Aquest kit consta d’una Docking Station i d’una 
La DSP que utilitza aquesta targeta 

 
: H63C2 ControlCARD + F28M36P63C2 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

52 
 

Aquesta informació ens serà útil ja que la informació relacionada amb els pins de la placa els buscarem amb el nom de la docking station, però 
en canvi, informació sobre l’ADC, els SOC, les interrupcions, etc, sempre les buscarem amb el nom del microprocessador. 

La Docking Station consta de 142 pins anomenats GPIO (General Purpose Input Output). Aquests pins els podrem definir com a sortides o com 
a entrades en una tensió entre 0 i 3,3V. Per altra banda, 24 d’aquests pins es podran utilitzar en PWM. Des de la docking station també podem 
accedir als pins de GND i a les alimentacions de 3,3V i 5V. [19] 
 
La controlCARD internament consta de dues targetes, M3 i C28. La targeta M3 és la Master, que treballa a 125MHz. Es fa servir per a la 
configuració interna de la DSP, per exemple, per a configurar la sortida Ethernet. Nosaltres treballarem amb la targeta C28, que funciona a 
150Mhz. Aquesta és la de Control, sobre la qual bolcarem el nostre programa.  

La DSP té dues opcions per alimentar-se, via xarxa amb un transformador o mitjançant un USB al PC. Nosaltres treballarem amb alimentació de 
xarxa, així que la connectarem sempre amb la palanca senyalant la opció d’alimentació EXT-ON.  

 

Figura 41: DSP Alimentació Externa 
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La informació es transmet del PC a la controlCARD mitjançant un cable USB que connectarem al port A:J1 de la Figura 42.  
 

 
Figura 42: ControlCARD (Pinout) [22] 
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4.2. INVERSOR GUASCH 

Aquest inversor és un pont trifàsic (tres branques amb una branca de break) de IGBTs. Els inversors Guasch són els que s’utilitzen en el 
laboratori per a la majoria de projectes. Com ja hem dit anteriorment, els estem subutilitzant en molts aspectes, ja que són trifàsics i consten 
de 7 IGBTs. Nosaltres els utilitzarem en monofàsic, i només 3 IGBTs. El fet de subutilitzar-los ens facilita el hardware del projecte i ens permet 
centrar-nos en altres aspectes del treball, com el software del carregador o la redacció de l’informe per als futurs alumnes.  

 
Figura 43: Inversor GUASCH MTL-CBI0060F12IXHF [20] 

Aquests inversors estan dissenyats per a treballar en xarxes trifàsiques. Com podem comprovar tenim tres fases R S T que són els inputs. 
Nosaltres però, a l’estar treballant en monofàsic, tan sols n’utilitzarem dues. Després dels inputs trobem un pont de Graetz per a rectificar la 
tensió d’entrada. A continuació trobem un condensador, que serà el nostre DCLINK. En podrem saber la seva tensió sensant entre les dues 
fases +I i –V. Per acabar, consta de les seves respectives 3 sortides, U V W.  
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Figura 44: Connexions de l’inversor 
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Figura 45: Connexions de l’inversor (datasheet) [20] 

 
Internament consta de 7 interruptors IGBTs (T1- T7) que es controlen mitjançant un input d’un connector de 25 pins que connectem com es 
veu en la Figura 46. 
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Figura 46: Connectors de 25 pins inversor [20] 

 
 
Aquests IGBTs controlen la tensió en els outputs U V W. Com veiem en la Figura 44, tenim des de T1 fins a T7. Cal dir que els IGBTs són 
complementaris entre ells, és a dir, els interruptors TOP (T1, T3 i T5) podran funcionar quan els BOT (T2, T4 i T6) no ho facin, i viceversa. Hem 
escollit RS com a entrades de l’inversor per a connectar-lo amb la font DC. 
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Com podem veure en la Figura 47, hem escollit T1 per a treballar com un IGBT i T6 per a treballar com a diode conductor en 1. Aquesta decisió 
determina U i W com a sortides. T2 actuarà com a diode també, però en 0 com a no conductor. 

 
 Figura 47: Esquema intern final de l’inversor [20] 
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Per entendre el motiu d’aquests valors dels IGBTs (PWM, 0, 0, 0, 0, 1) hem de tornar a la topologia del buck converter que hem dissenyat 
anteriorment. En la Figura 48 podem veure les similituds que aquest té amb l’inversor que acabem de veure. 
 

 
Figura 48: Topología buck converter (inversor i DSP) 

 
Teníem una topologia formada per un IGBT i un díode. En el nostre inversor, doncs, hem escollit T1 per a funcionar com un IGBT, i T6 per a 
conduir sempre en una sortida digital a 1, i actuar com un simple diode que condueix. Així doncs, el que aconseguim és tenir T1 actuant en 
PMW i T6 actuant com un transistor sempre en ON. Els altres IGBTs es trobaran sempre a 0, és a dir, no conduiran. 
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Per no perdre de vista els dissenys en Simulink que hem fet anteriorment, hem modificat el buck converter per tal de tenir una topologia 
semblant a la de l’inversor per tal d’entendre quin serà el funcionament. Veiem la Figura 49 i la Figura 50. 

 

 
Figura 49: Topologia dels IGBTs (inversor) 

control

i
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L’esquema de Matlab és plenament funcional i els resultats són els mateixos que en el disseny del circuit final que hem vist 
dir, a la pràctica només hem canviat la disposició dels eleme
hardware ja existent. Veient aquest esquema, podem comprovar l’entrada de la font DC en RS. En l’inversor, les sortides són U
tensió del DCLink, és el que veurem entre els pols +I i 
serà igual a l’input RS ni a l’output UW, ja que els díodes i altres pèrdues fan variar aquesta tensió d’entrada; 0.7V en el 
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Figura 50: Font DC-Inversor 

L’esquema de Matlab és plenament funcional i els resultats són els mateixos que en el disseny del circuit final que hem vist 
dir, a la pràctica només hem canviat la disposició dels elements de Simulink per tal de deixar clar que estem adaptant el nostre circuit buck al 
hardware ja existent. Veient aquest esquema, podem comprovar l’entrada de la font DC en RS. En l’inversor, les sortides són U

urem entre els pols +I i –V de l’inversor. És important entendre que aquest VDCLink es troba a una tensió que no 
serà igual a l’input RS ni a l’output UW, ja que els díodes i altres pèrdues fan variar aquesta tensió d’entrada; 0.7V en el 
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L’esquema de Matlab és plenament funcional i els resultats són els mateixos que en el disseny del circuit final que hem vist anteriorment. És a 
nts de Simulink per tal de deixar clar que estem adaptant el nostre circuit buck al 

hardware ja existent. Veient aquest esquema, podem comprovar l’entrada de la font DC en RS. En l’inversor, les sortides són UW. El sensat de 
V de l’inversor. És important entendre que aquest VDCLink es troba a una tensió que no 

serà igual a l’input RS ni a l’output UW, ja que els díodes i altres pèrdues fan variar aquesta tensió d’entrada; 0.7V en el cas dels díodes.  
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4.3. DRIVERS FIBRA ÒPTICA 

Aquesta placa també s’utilitza en pràcticament tots els projectes del laboratori. És la que comunica la DSP amb l’inversor, i transmetrà la 
informació de la DSP (PWM, 0, 0, 0, 0, 1) cap als IGBTs de l’inversor. Consta de dues plaques: la primera es connecta a la DSP, i la segona es 
connecta a l’inversor mitjançant un connector de 25 pins. La informació entre elles es transmet mitjançant fibra òptica, així ens assegurem 
d’una bona connexió i la màxima reducció possible del soroll.  

4.3.1. DRIVERS FIBRA ÒPTICA - DSP  

En la Figura 52 podem veure la placa que es connecta a la DSP. Consta d’uns pins ATOP, ABOT, BTOP, BBOT, CTOT i CBOT. Aquestes lletres 
corresponen als 6 IGBTs de l’inversor, de T1 a T6 respectivament.  Podem veure també a quins pins de la DSP corresponen aquestes lletres.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: Taula d’equivalències IGBTs-PWM [18]

DRIVERS INVERSOR DSP PWM GPIO 

ATOP T1 50 PWM3A GPIO-04 

ABOT T2 52 PWM3B GPIO-05 

BTOP T3 54 PWM4A GPIO-06 

BBOT T4 56 PWM4B GPIO-07 

CTOP T5 58 PWM7A GPIO-12 

CBOT T6 60 PWM7B GPIO-13 
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Figura 52: Placa PWM (DSP) 
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4.3.2. DRIVERS FIBRA ÒPTICA - INVERSOR

Per poder llegir aquestes sortides PWM que regulen els IGBTs, hem d’anar a la part de la placa que connectem a l’inversor. Aquesta placa té 6 
pins en els quals podrem fer el sensat de la informació que la DSP envia, abans que entri a l’inversor. Aquests pins són els que veiem ressaltats 
en vermell a la Figura 53. Els podem mesurar respecte del GND que trobem al costat de l’alimentació. 
 

 
Figura 53: Placa PWM (Inversor) 
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4.4. SENSAT 

En aquest projecte es voldran dues tensions (VDCLINK, VBAT) i un corrent (IL). Utilitzarem una placa de mesures que és primordial també en 
molts dels projectes del laboratori. Es tracta d’una placa que també es connecta a la DSP. Fa el sensat dels valors d’entrada que hi connectem i 
els transmet a la DSP. Aquests valors poden ser sensats externament i transmesos a la placa, o bé poden ser sensats aprofitant un dels sensors 
integrats en la placa. En la Figura 54 podem visualitzar els tres sensors de tensió en color blau. Els sensors 6 i 7 estan preparats per a fer 
mesures de xarxes trifàsiques, com veiem en les tres fases d’entrada. El sensor 10, en canvi, està dissenyat per a entrades monofàsiques, ja que 
només veiem dues fases. Tal i com hem connectat els cables, però, també podem fer dues mesures independents de tensió monofàsiques, ja 
que en el sensor trifàsic tan sols utilitzem dues fases. Aquests seran els dos sensats de tensió, VDCLINK i VBAT.  
  

 
Figura 54: Placa de sensat (sensors interns) 
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En la mateixa Figura 54 també hem pogut veure els 6 sensors de corrent en color vermell (1, 2, 3 4, 5 i 11). Aquests sensors estan preparats per 
a sensar corrent AC. Com que en el nostre cas ens trobarem en DC, no els podrem utilitzar. És per això que farem la mesura amb un sensor 
extern i portarem el valor de la mesura a la placa de sensat.  
 
En la Figura 55 veiem el Header. Aquesta part de la placa és la que unifica totes les mesures, ja siguin externes com IL o internes com VDCLINK i 
VBAT. Cada sensat de qualsevol variable consta de dos pins, que es troben units per un jumper. Aquest jumper uneix el pin de la placa de 
sensat (pin inferior) amb el pin de la DSP (pin superior). Si hi posem el jumper entre els pins, vol dir que estarem portant la mesura des del 
sensor de la placa fins la DSP. El sensat de corrent, però, com que es duu a terme externament, anirà directe al pin de la placa de mesures 
corresponent a la DSP. 
 

 
Figura 55: Placa de sensat (Header) 
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4.4.1. SENSAT DE CORRENT 

En el nostre projecte, el sensat del corrent de IL s’haurà de fer externament ja que no podem utilitzar els sensors de corrent de la placa de 
sensat. El sensor en qüestió és un comunament utilitzat en els projectes d’Arduino, es tracta del model ACS712 de la marca AZDelivery. En el 
nostre cas ens trobem treballant amb la versió de 30A, és a dir, aquest serà el màxim corrent que podrem sensar.  
 

 
Figura 56: AZDelivery ACS712-30A 

Aquest sensor s’alimenta a 5V en VCC des de la DSP. El GND també serà comú amb la DSP. El pin OUT, en canvi, que serà el cable de senyal que 
portarà la mesura, el connectarem a la placa de sensat al pin que explicarem en el pròxim apartat. De moment, el deixarem desconnectat.  
 

 
Figura 57: Sensor de corrent (datasheet) 
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Aquest OUT es troba a 2,5V quan el corrent que passa entre els terminals verds del sensor de corrent és 0A. El sensor té una sensibilitat de 
66mV/A. Això vol dir que, per exemple, a 10A, la tensió entre OUT i GND serà de 3.16V. Ara no hi connectarem cap càrrega al circuit, així que 
no mesurarem cap corrent de moment. Tant sols cal observar que, amb un corrent de 10A al qual hi arribarem pràcticament segur, estem 
entrant a la DSP una tensió prou alta per ella. Tenint en compte que els pins de la DSP treballen a un màxim de 3.3V, estem molt propers al 
límit de tensió. Tot i que la DSP ja consta d’unes proteccions per a aquestes situacions, hem ideat una sobreprotecció molt senzilla en el circuit 
del sensor de corrent per a evitar aquestes possibles sobretensions mitjançant dos díodes. En connectarem un a GND i un altre a 3,3V de la 
DSP. Si entre OUT i GND en algun moment es sobrepassen els 3.3V, els díodes actuaran com a protecció i no deixaran superar aquesta tensió. 
Aquesta mesura OUT la portarem a la placa de sensat en el pin 4, tal i com veurem en l’apartat següent. 

 

 
Figura 58: Sensor de corrent (placa) 

Per altra banda, un petit circuit RC previ a la protecció ens ajudarà a filtrar el soroll en la mesura. Es tracta d’un filtre de pas baix que ens filtrarà 
les altes freqüències. Implementem aquest filtre ja que a 10kHz esperem tenir soroll de commutació, ja que els IGBTs commuten a aquesta 
freqüència. Sempre establirem el nostre filtre una dècada inferior a la freqüència del soroll, és a dir, a 1kHz. Amb un valor de C=100nF i de 
R=1kΩ, obtindrem una freqüència de tall del filtre de 1,6kHz. 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent
Marcel Fernández Torres 

 

ω

 

 

Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 

ωc =
1

RC
=

1

103 ∗ 100 ∗ 10−9
= 10.000 rad/s 

fc =
10.000

2𝝅
= 1,6 kHz 

Figura 59: Sensor de corrent (circuit) 
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4.4.2. SENSAT DE TENSIÓ 

Els sensats de tensió en aquest projecte corresponen a la VDCLINK i a la VBAT. Per a fer aquests sensats aprofitarem els sensors de tensió de la 
placa de mesures tal i com veiem en la Figura 60. Veiem que podem dur a terme dues mesures, una VAC i una VDC. 
  

 
Figura 60: Connexió Inversor-Sensat 
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La mesura de VBAT es duu a terme en un terminal trifàsic, agafant-ne només una fase com hem vist en la Figura 60. Els tres pins del terminal 
s’anomenen respectivament A, B i C. Per tant, segons hem vist a la imatge, estem sensant els terminals B i C, per tant, VBC.  
  
La mesura del VDCLINK es sensa en el terminal VDC. Per a saber a quin pin es deriva aquesta mesura, haurem de veure els esquemes interns de 
la placa de sensat. 
 

 
Figura 61: Placa de sensat (esquema intern) [18] 

 
Com podem veure, l’entrada del circuit és VDC, la nostra VDCLINK que mesurem. El primer que trobem és el sensor, es tracta d’un transductor 
de tensió basat en efecte Hall. En la pota 3, veiem un petit circuit amb dues resistències de 220 i 100Ω. Aquestes resistències tenen la funció 
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d’establir si es treballa en tensió europea o americana, d’aquí els seus valors. Els jumpers són els que veiem posteriorment en la Figura 62. A la 
sortida de l’amplificador d’instrumentació MCP6N11, veiem ressaltat en vermell que en la pota 6 corresponent a VOUT, la tensió s’anomena 
VCA1. 
 
Com podem comprovar, el sensor que estem utilitzant té el jumper superior connectant dos pins. Aquests són els que ens permeten treballar 
en tensió europea. Comprovarem que els jumpers es troben a la placa. Els dos pins sota del jumper que queden descoberts són els que 
treballen en tensió americana.  
  

 

 
Figura 62: Placa de sensat (jumpers tensió europea/americana) 
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Després d’aquest petit parèntesi, tornem a recordar el nom de la tensió VCA1. En la imatge podem veure que Vca1 (VDCLINK) de color blau, 
correspon als pins de sensat 21-22. La mesura del terminal trifàsic VBC1, la nostra IBAT, podem comprovar en vermell que es deriva al jumper 
15-16. Aquests pins aniran units mitjançant uns jumpers. També podem veure els pins de la DSP a la que corresponen aquest jumpers. IL (11), 
VDCLINK (37), VBAT (27). 
 

 
Figura 63: Placa de sensat (connexions) pinout [18] 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

74 
 

Ara bé, com que aquesta mesura és externa, haurem de treure un jumper per a connectar-hi l’OUT del sensor de corrent. Escollirem Ia1, és a 
dir, traurem aquest jumper que uneix 3 i 4, i connectarem el cable de senyal OUT al pin 4. És important recalcar que ho connectem al pin 4 i no 
al 3, ja que el pin 4 és el que correspon a la DSP. 
 
Ara que ja tenim la mesura externa de corrent i les internes de tensió connectades, podem comprovar que els jumpers  que ens quedaràn són 
els que veiem en la Figura 64. El jumper de color blau correspon a la tensió VDCLINK. El vermell correspon a VBAT. El cable groc és l’OUT del 
sensor de corrent IL. 
 
 

 
Figura 64: Placa de sensat (Header) jumpers. Esquerra inferior Pin 1 
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4.5. RESISTÈNCIA DE CÀRREGA 

Com ja sabem, un dels objectius finals del projecte serà carregar una bateria. De moment, però, en el muntatge inicial dels circuit ens serà útil 
començar simulant aquesta bateria amb una simple resistència. Aquesta serà la càrrega del nostre circuit inicial, i el que ens permetrà serà fer 
fluir un corrent quan la connectem a una tensió. El tipus de resistència que utilitzarem en aquests casos és el que veiem en la Figura 65. Es 
tracta d’una resistència d’1Ω que pot treballar fins a 100W. Amb un valor resistiu tant baix podrem fer circular corrents elevats amb tensions 
mitjanament baixes sense danyar-la, ja que no sobrepassarem mai el límit de 100W. Degut als elevats corrents que farem circular, ens 
ajudarem d’un dissipador de calor que també podem apreciar en la mateixa Figura 65. 
 

 
Figura 65: Resistència ARCOL HS100 1Ω 
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4.6. BATERIA 

La bateria que carregarem en aquest projecte és una bateria de vaixell de 12V de voltatge nominal. És una bateria tradicional de plom-àcid. Té 
una capacitat nominal (rated capacity) de 160 Ah. La seva corrent màxima de càrrega és de 45A. Hem agafat aquesta bateria del laboratori que 
a dia d’avui ja no tenia cap utilitat. L’hem escollit de plom-àcid, i no de Li-Ion ja que, al injectar-li qualsevol tipus de corrent, aquesta no ens 
donarà problemes encara que el corrent tingui un perfil erroni o un rissat massa elevat, ja que per composició interna, és molt menys delicada 
que una de Li-Ion. 

 
Figura 66: Bateria Mastervolt AGM 12/160 [21] 
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Podem veure els detalls que el fabricant ens proporciona per al corrent de descàrrega que li demanem, el temps que aquesta trigarà a 
descarregar-se.  

 

 
Figura 67: Corrent de descàrrega (datasheet) [21] 
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4.7. CONDENSADOR 

El condensador que utilitzarem és un de tipus electrolític de 1000µF. Suporta una tensió màxima de 400VCC. Aquest condensador l’utilitzarem 
en la sortida del nostre circuit UW per a reduir els pics de corrent de cara a la bateria. Ja que aquesta vol ser tractada amb delicadesa per a no 
comprometre la seva salut, el corrent d’entrada haurà de ser molt controlat. Si en algun moment del sistema es provoca algun pic, el 
condensador el rebrà sense problema. 

 
Figura 68: Condensador TROBO 1000µF 400Vcc 
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4.8. BOBINA 

La bobina que utilitzarem en aquest projecte és una bobina per a circuits trifàsics com podem veure en la Figura 69. Realment, són tres bobines 
independents que tenen una inductància de 3*2 mH, podent obtenir un total de 6 mH. Com hem vist, nosaltres tant sols utilitzem una bobina 
de les tres convertint-la així per a un ús monofàsic com el nostre. 
 
 

  
 
 

Figura 69: Bobina EREMU 6mH Figura 70: Bobina EREMU 6mH (datasheet)
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4.9. FONT D’ALIMENTACIÓ DC 

Com ja hem dit, la font d’alimentació del nostre circuit és una font DC. Aquesta font emula l’estadi del DCLINK, de manera que la tensió sobre 
ell ja serà DC directament. En aquesta font podem establir la tensió de sortida i establir una limitació de corrent. En cas de sobrepassar la 
limitació de corrent establerta, la tensió queda tallada fins al llindar de corrent màxima. En la Figura 71, veiem una limitació de corrent a 4A. 
Com podem comprovar hem creat un curtcircuit per a veure-ho. La tensió s’ha estancat a 0.71V per tal de no superar el llindar de corrent.  
  

 
Figura 71: Agilent System DC Power Supply 6674A 

Mitjançant el botó VOLTAGE establim la tensió de sortida desitjada. Amb el botó CURRENT establim la limitació de corrent a mode de 
protecció. El botó OUTPUT ON/OFF ens permet encendre i apagar la tensió de sortida sense haver de parar completament la font. Sempre que 
ens trobem fent proves i manipulant material, ens assegurarem que l’output es trobi OFF per seguretat.  
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4.10. MUNTATGE PAS A PAS 

L’objectiu serà muntar el circuit de la Figura 72, la qual correspon a la nostra part de potència 
dit, simularem el comportament de la bateria amb una res
Utilitzarem la font DC com a entrada de tensió, i l
posteriorment. 
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, la qual correspon a la nostra part de potència del circuit. En a
el comportament de la bateria amb una resistència actuant com a càrrega en el RLC, per així poder generar un corrent. 

nt DC com a entrada de tensió, i l’inversor per a gestionar aquesta tensió amb l’ajuda 

Figura 72: Hardware: Circuit inicial 
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. En aquest circuit inicial, com ja hem 
, per així poder generar un corrent. 

onar aquesta tensió amb l’ajuda del control, el qual muntarem 
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Aquesta topologia a la pràctica, segueix un esquema tant senzill com el que hem vist durant tot el projecte. 
 

 
Figura 73: Buck converter bàsic 

Si al circuit que acabem de veure hi afegim la part del control amb totes les connexions a la DSP de la placa PWM i de la placa de sensat, el 
dibuix de l’esquema final és el que veiem en la Figura 74. 
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Figura 74: Hardware: Circuit final 
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4.11. ALIMENTACIONS 

Abans d’iniciar-nos en el software, ens assegurarem que tots els elements es troben alimentats. La font DC s’alimenta mitjançant un endoll 
convencional. L’inversor ja l’hem alimentat amb RS gràcies a la font DC, així que ja no ens n’hem de preocupar. La DSP s’alimenta mitjançant un 
altre endoll convencional en el port que veiem a la Figura 75. També podem apreciar l’USB per a connectar-lo al PC. 

 

 
Figura 75: Connexió DSP-PWM-SENSE 
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L’element que veiem en la Figura 76 és l’alimentador de la placa de sensat. S’engega mitjançant un petit interruptor a un lateral de la caixa. 
Aquesta s’alimenta mitjançant un endoll convencional i es connecta a la placa de sensat tal i com veiem en la Figura 77. Aquesta alimentació 
treballa a 12V i a -12V. 

 

 
Figura 76: Alimentació Sense 

 
Figura 77: Connexió Alimentació-Sense 
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L’ adaptador AC de la Figura 78 s’alimenta mitjançant un endoll convencional a la xarxa.  Aquest adaptador es connecta a la placa PWM com 
veiem en la Figura 79. Aquest alimentador també fa treballar la placa a 12V. 
 

 
Figura 78: Adaptador PWM 

 
Figura 79: Alimentació PWM 
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4.12. COMPROVACIONS FINALS 

La connexió que tenim entre PWM i Inversor mitjançant el connector de 25 pins té una altra utilitat que explicarem a continuació. Tornant a 
l’esquema de la  Figura 47, veiem que just després dels díodes l’inversor consta d’un relé (RELAY). Aquest s’utilitza per a la precàrrega del 
DCLINK. Per a activar aquest relé, ens caldrà sempre tenir la placa PWM connectada a l’inversor. No farà falta ni que el PMW es trobi 
funcionant, tant sols connectat i alimentat. Això és degut a que el connector PWM de 25 pins, com veiem en la Figura 80, té el pin 13 que 
sempre es troba sempre a 5V.  

 
Figura 80: Pinout connector de 25 pins de l’inversor [20] 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

88 
 

Com podem veure en la Figura 81 que correspon al datasheet de l’inversor, aquest pin 13 és l’encarregat de controlar el relé. És per això que 
només connectar els 25 pins, el relé ja s’activa i l’inversor pot començar a funcionar. 
 

 
Figura 81: Datasheet Inversor [20] 

 
Cal recalcar que el pinout de la Figura 80 és el de l’inversor (mascle). Així doncs, si volem saber el pinout en la placa PWM (femella) per a fer 
qualsevol mesura o comprovació, el que haurem de fer és emmirallar la figura. 
 
 
Per altra banda, al tractar-se d’un circuit prou elaborat, és possible que ens sorgeixin errors. Per a minimitzar-los, les plaques tenen uns LED els 
quals ens avisen del seu estat. En el cas de la placa PWM que connectem a la DSP, tenim dos LEDs per a comprovar que la placa està 
correctament alimentada a 5V i a 3,3V. 
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Per altra banda, la placa PWM que connectem a l’inversor té 2 LEDs grans i 6 de petits. Els
placa. Els petits, en canvi, detecten els errors que aquesta pugui tenir. Al tractar
errors. Per a reiniciar la placa i eliminar els errors, aques
83, que polsarem sempre que ens trobem un LED d’errors encès.
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Figura 82: PWM-DSP (LEDs) 

Per altra banda, la placa PWM que connectem a l’inversor té 2 LEDs grans i 6 de petits. Els LEDs grans comproven la correcta alimentació de la 
placa. Els petits, en canvi, detecten els errors que aquesta pugui tenir. Al tractar-se d’una placa molt sensible, és bastant propensa a patir 
errors. Per a reiniciar la placa i eliminar els errors, aquesta consta d’un petit interruptor darrere els LEDs d’alimentació, com veiem en la 

, que polsarem sempre que ens trobem un LED d’errors encès. 
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LEDs grans comproven la correcta alimentació de la 
se d’una placa molt sensible, és bastant propensa a patir 

ta consta d’un petit interruptor darrere els LEDs d’alimentació, com veiem en la Figura 
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La placa de sensat també consta de 3 LEDs que comproven l’alimentació de la mateixa, com podem comprovar en la 
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Figura 83: PWM-Inversor (LEDs) 

bé consta de 3 LEDs que comproven l’alimentació de la mateixa, com podem comprovar en la 
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bé consta de 3 LEDs que comproven l’alimentació de la mateixa, com podem comprovar en la Figura 84. 
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4.13. MUNTATGE UNIFICAT PER A L’ÚS DOCENT 

Per a facilitar aquests cicles de càrrega i descàrrega de la bateria, connexions i desconnexions d’elements, hem preparat un hardware unificat 
en un suport de fusta per als futurs alumnes que treballaran sobre aquest projecte. La part de control (DSP, Drivers Fibra òptica, placa de 
sensat) i les parts de potència (bobina, condensador, resistència, sensor de corrent) han quedat dins la maqueta.  
  

 
Figura 85: Maqueta per a l’ús docent: Vista general 
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Fora d’ella, com podem veure, s’han quedat l’inversor i la font DC. Hem facilitat la identificació de RS i de UW. 
 

 
Figura 86: Maqueta per a l’ús docent: Input-Output Inversor 

Aquesta sortida de l’inversor UW es connecta a l’endoll d’entrada com veiem en la Figura 87. La polaritat queda indicada mitjançant un dibuix 
en l’endoll per evitar errors. 
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Figura 87: Maqueta per a l’ús docent: Elements de potència (1) 
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Podem observar tots els elements del circuit (bobina, condensador i resistència) juntament amb l’endoll de la bateria, també amb polaritat.  
 

 
Figura 88: Maqueta per a l’ús docent: Elements de potència (2) 
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Per a facilitar l’aprenentatge, i la utilització de totes les possibilitats del circuit, tots els elements RLC i bateria poden activar-se i desactivar-se. 
La bobina és l’únic element que es curtcircuita en paral·lel; l’interruptor ON implica bobina OFF, i viceversa. Condensador, resistència i bateria 
tenen l’interruptor en sèrie; ON de l’interruptor implica ON de l’element. Hem deixat un interruptor lliure en cas que algun alumne vulgui afegir 
un element nou. 
 

 
Figura 89: Maqueta per a l’ús docent: Interruptors 
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La part de control ha quedat també adherida a la maqueta, com veiem en la Figura 90. 
 

 
Figura 90: : Maqueta per a l’ús docent: Elements de control 
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Així doncs, la maqueta final del projecte per a l’ús docent dels futurs alumnes és la que podem veure en la Figura 91. 
 

 
Figura 91: : Maqueta per a l’ús docent: Resultat final 
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5. SOFTWARE 
En aquest apartat ja es comença a treballar amb Code Composer Studio 10.1.1. Vegeu l’Annex I – Manual d’iniciació a CCS per a començar amb 
els primers passos del software, aprendre a crear una nova configuració de targeta de la DSP, i finalment importar, modificar, compilar i llançar 
un programa des de ControlSUITE. Per a començar aquest apartat, haurem d’importar de ControlSUITE els programes setup_m3.c i 
adc_soc_c28.c . És important recordar que la configuració de la targeta haurà d’anar dins aquest setup_m3.c . En aquesta software editarem 
aquest adc_soc per tal d’aconseguir que IL segueixi la IL_REF que introduirem al programa. El programa ens sensarà IL VDCLINK i VBAT. 
Externament amb el multímetre podrem veure el PWM que regularà aquesta IL (PWM, 0 , 0 , 0 , 0, 1) en la placa drivers fibra òptica (inversor). 
Resumirem el programa amb un diagrama de flux.  
 
 

 
Figura 92: Diagrama de flux del software 
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5.1. DEFINICIÓ DE VARIABLES I FUNCIONS 

En l’exemple adc_soc sense editar, el duty cicle és un llaç obert que s’estableix al principi del programa i ja no es modifica. Nosaltres farem que 
aquest duty cicle es vagi modificant gràcies al control, sempre amb l’objectiu que IL sigui IL_REF. El primer que farem és eliminar el 
DUTY_CICLE_B ja que a partir d’ara només treballarem amb l’A. Aquest i el PERIOD els definirem a 15000 ja que així entrarem a la interrupció 
cada 100µS. El PERIOD podrà ser un #define però el DUTY_CICLE_A haurà de ser un integer ja que anirà canviant de valor segons el control li 
estableixi. 
  
La variable Val tan sols serà un oscil·lador d’un pin que cada vegada que el programa entri a la interrupció, canviarà el valor del pin a 0 o a 1 
segons l’estat anterior. El que aconseguirem amb aquest pin és comprovar que realment estem entrant a la interrupció cada 100µS. 
 
La variable contador augmenta cada interrupció (contador++). Això ens permetrà establir el temps de calibrat, el temps de sensat, i la duració 
del programa. Les variables de suma seran simples floats que acumularan els valors durant el temps de calibrat, i els average s’encarregaran 
d’emmagatzemar la mitja de la calibratge. 
 
Entrant a les variables del control, veiem IL_REF en la qual establirem la referència de corrent que volem en IL. El nostre control serà suficient 
amb un integrador, no ens cal proporcional. La variable integral_IL_k_1=0 és la que anirà modificant al duty cicle per tal de que IL pugui arribar 
a IL_REF. La constant Ki és la que configura la velocitat d’aquest control. 
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#include "DSP28x_Project.h"       // Device Headerfile and Examples Include File 
#include <string.h> 
 
//int  DUTY_CYCLE_B   15000 
#define  PERIOD         15000 
int      DUTY_CYCLE_A=  15000;  
 
int Val=0;                     //Comprovem que s'entra a la interrupció cada 300 micros 
float contador = 0; 
float Isuma = 0; 
float Iavg = 0; 
float VDCLINKsuma = 0; 
float VDCLINKavg = 0; 
float VBATsuma = 0; 
float VBATavg = 0; 
 
float IL_ref = 3; 
float integral_IL_k_1=0; 
float ki=200; 
 
float IL = 0; 
float VDCLINK = 0; 
float VBAT = 0; 
 
// Prototype statements for functions found within this file. 
__interrupt void adc1_isr(void); 
void Adc_Config(void); 
 
// Global variables used in this example: 
Uint16 LoopCount; 
Uint16 ConversionCount; 
Uint16 Voltage1[10]; 
Uint16 Voltage2[10]; 
Uint16 Voltage3[10]; 
 
main() 
{ 
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5.2. INICIALITZACIÓ DELS GPIO 

Ara que ja hem muntat totes les parts del circuit, podem establir quins són els requisits que haurà de tenir el nostre programa a la DSP. Pel que 
fa al circuit PWM, la DSP ha d’enviar a l’inversor quin ha de ser el comportament dels IGBTs. Si recordem els apartats anteriors, el nostre circuit 
buck requeria d’un IGBT i d’un diode. En l’inversor, havíem triat aquests components per tal que T1 (ATOP) treballi com a PWM i T6 (CBOT) ho 
faci com un transistor sempre en 1. Els altres IGBTs es trobaven en estat 0, és a dir, no conduïen. D’entre ells, T2 era el que impedia el pas de 
corrent. El primer que hem de fer és saber quins pins de la DSP corresponen a cada IGBT en la placa PWM. Veiem la Figura 93.  

 
Figura 93: Connexions DSP-PWM [18] 

Com hem pogut comprovar, haurem d’activar els pins de la DSP de la següent manera: pin 50 en sortida PWM, pin 60 en sortida 1, i els altres 
interruptors en sortida 0. És a dir, el PWM que haurem d’inicialitzar és el PWM3, ja que és el que correspon al pin 50. Podem comprovar-ho en 
la Figura 94. 
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Figura 94: DSP PWM (pinout) [19] 

En aquesta mateixa Figura 94 també hem pogut veure quin GPIO correspon a cada pin de la DSP. GPIO-4 és l’encarregat del PWM, GPIO-13 és 
el pin en sortida 1, mentre que els altres hauran de tenir sortida digital 0. Fixem-nos en que el PWM3 és l’encarregat del pin GPIO-04. Això vol 
dir que en algun moment del programa haurem d’inicialitzar el PWM3. 
 
Ara bé, degut a que estem treballant amb un inversor, com el seu propi nom indica, aquest inverteix l’entrada i la sortida. És a dir, si a la sortida 
de l’inversor volem tenir: AT (PWM), AB (0), BT (0), BB (0), CT (0) i CB (1) com acabem de dir, a l’entrada haurem de fer que la DSP li proporcioni 
els valors contraris. És a dir, en els pins que veiem a la Figura 53, hauríem de poder veure: AT (1-PWM), AB (1), BT (1), BB (1), CT (1) i CB (0). 
Amb un tester, això es traduirà en lectures de 0 i 5V per a les sortides digitals 0 i 1 respectivament, i en una sortida entre 0 i 5V del PWM 
segons li haguem establert al duty cicle de la DSP. Aquests valors contraris són els que farem que proporcioni la nostra DSP. 
 
El primer que farem és inicialitzar els GPIO. A la pràctica és dir a la DSP quins són els pins que volem configurar com a outputs i amb quins 
valors. Aquests seran els que hem vist anteriorment en la Figura 94. Posteriorment establirem el multiplexor en el pin del PWM, i les sortides 
digitals 0 i 1 invertides en els altres pins. Com veiem, una sortida digital 0 es configura com un GPXCLEAR i una sortida en 1 com un GPXSET. 
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// This example function is found in the F28M36x_SysCtrl.c file. 
    InitSysCtrl(); 
 
#ifdef _FLASH 
// Copy time critical code and Flash setup code to RAM 
// This includes the following functions:  InitFlash(); 
// The  RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadSize, and RamfuncsRunStart 
// symbols are created by the linker. Refer to the device .cmd file. 
    memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); 
 
// Call Flash Initialization to setup flash waitstates 
// This function must reside in RAM 
    InitFlash(); 
#endif 
 
// Step 2. Initialize GPIO: 
// This example function is found in the F28M36x_Gpio.c file and 
// illustrates how to set the GPIO to its default state. 
// InitGpio();  // Skipped for this example 
    EALLOW; 
 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO4       = 1;       //Set as output     PIN 50; PWM3A; AT; PWM3A 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO5       = 1;       //Set as output     PIN 52; PWM3B; AB; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO6       = 1;       //Set as output     PIN 54; PWM4A; BT; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7       = 1;       //Set as output     PIN 56; PWM4B; BB; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12      = 1;       //Set as output     PIN 58; PWM7A; CT; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13      = 1;       //Set as output     PIN 60; PWM7B; CB; 1 
 
    GpioG1CtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO65      = 1;       //Comprovem que s'entra a la interrupció cada 300 micros 
 
    GpioG1CtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4      = 1;      //Set mux to EPWM3A 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO5       = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO6       = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO7       = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO12      = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO13    = 1;      //Set as LOW 
    EDIS; 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

105 
 

5.3. ELEMENTS BÀSICS 

En aquest apartat es defineixen elements que són transparents per a nosaltres. Tant sols cal que ens fixem en que es creen dues variables 
LoopCount i ConversionCounts les quals veurem posteriorment que no tenen cap utilitzat definida. 
 

 

// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table: Disable CPU interrupts 
    DINT; 
 
// Initialize the PIE control registers to their default state. The default state is all PIE interrupts disabled and 
flags are cleared. This function is found in the F28M36x_PieCtrl.c file. 
    InitPieCtrl(); 
 
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
    IER = 0x0000; 
    IFR = 0x0000; 
 
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt Service Routines (ISR). This will populate the 
entire table, even if the interrupt is not used in this example.  This is useful for debug purposes. The shell ISR 
routines are found in F28M36x_DefaultIsr.c. This function is found in F28M36x_PieVect.c. 
    InitPieVectTable(); 
 
// Interrupts that are used in this example are re-mapped to ISR functions found within this file. 
    EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.ADCINT1 = &adc1_isr; 
    EDIS;   // This is needed to disable write to EALLOW protected registers 
 
// Step 4. Initialize all the Device Peripherals: This function is found in F28M36x_InitPeripherals.c 
// InitPeripherals(); Not required for this example 
    InitAdc1(); // For this example, init the ADC 
 
// Step 5. User specific code, enable interrupts: 
 
// Enable ADCINT1 in PIE 
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;  // Enable INT 1.1 in the PIE 
    IER |= M_INT1;                      // Enable CPU Interrupt 1 
    EINT;                               // Enable Global interrupt INTM 
    ERTM;                               // Enable Global realtime interrupt DBGM 
 
    LoopCount = 0; 
    ConversionCount = 0; 
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5.4. CONFIGURACIÓ DE L’ADC 

El següent pas és configurar el programa per a que la DSP llegeixi els pins de la placa de sensat de manera correcta. Si recordem el que hem 
estudiat anteriorment, hem arribat a la conclusió de que la mesura de tensió del DCLINK correspon al pin 37 de la DSP. La mesura de corrent, 
correspon al pin 11 de la DSP. La mesura de VBAT correspon al pin 27 de la DSP. El primer que hem de fer és configurar l’ADC de la DSP. Aquest 
Analog to Digital Converter, com el seu nom indica, és l’encarregat d’interpretar la informació analògica que li proporciona la placa de sensat, i 
convertir-la en un output binari. Dins de la configuració del nostre ADC hem modificat l’apartat de CHSEL (Channel Select) per tal que els canals 
utilitzats en les mesures de l’ADC siguin els pins 37, 27 i 11 tal i com hem dit. En la Figura 95 podem comprovar la traducció dels pins 11, 27 i 37 
en hexadecimal per a introduir-li. 

HSEC MCU ADC SENSE JUMPER 
9 A0 0X0 1-2 

11 A7 0X7 3-4 
13    
15 A2 0X2 5-6 
17 A3 0X3 7-8 
19    
21 A4 0X4 9-10 
23 A6 0X6 11-12 
25 B0 0X8 13-14 
27 B7 0XF 15-16 
29    
31 B2 0XA 17-18 
33 B3 0XB 19-20 
35    
37 B4 0XC 21-22 
 39 B6 0XE 23-24 

Figura 95: Equivalències Sensat-MCU-ADC [18] 
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Veiem que en notació hexadecimal el pin 11 (A7) s’anomena 0X7, el pin 27 s’anomena 0XF, i el pin 37 (B4) s’anomena 0XC. Aquesta informació 
és la que introduïm en el CHSEL de la configuració de l’ADC. 
 

 

    // Configure ADC 
    EALLOW; 
 
        Adc1Regs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 1;     // Enable non-overlap mode i.e. conversion and future sampling 
events don't overlap 
         
        Adc1Regs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS   = 1;     // ADCINT1 trips after AdcResults latch 
 
        Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1E       = 1;     // Enabled ADCINT1 
 
        Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT    = 0;     // Disable ADCINT1 Continuous mode 
 
        Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL     = 0;     // setup EOC0 to trigger ADCINT1 to fire 
 
        Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL      = 0x7;   // set SOC0 channel select to ADC1A7 
        Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL      = 0xc;   // set SOC1 channel select to ADC1B4 
        Adc1Regs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL      = 0xf;   // set SOC2 channel select to ADC1B7 
 
        AnalogSysctrlRegs.TRIG1SEL.all     = 5;     // Assigning EPWM1SOCA to ADC TRIGGER 1 of the ADC module 
 
        Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL    = 5;     // Set SOC0 start trigger to ADC Trigger 1(EPWM1 SOCA) of the adc 
 
        Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL    = 5;     // set SOC1 start trigger to ADC Trigger 1(EPWM1 SOCA) of the 
 
        Adc1Regs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL    = 5;     // set SOC1 start trigger to adc 
 
        Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS      = 6;     // set SOC0 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) 
 
        Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS      = 6;     // set SOC1 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) 
 
        Adc1Regs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS      = 6;     // set 
 
        EDIS; 
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5.5. INICIALITZACIÓ DELS PWM 

Per a dur a terme els sensats, també haurem d’inicialitzar el PWM1 encara que no n’utilitzem cap dels pins corresponents. Això és degut a que 
la interrupció del programa, on es fan els sensats, va lligada amb el clock del PWM1 per a poder funcionar. 
 

 

//Set event triggers (SOCA) for ADC SOC1 
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN         = 1;      // Enable SOC on A group 
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTRU_CMPA;  // Select SOC from CMPA on upcount 
        EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD         = 3;      // Generate pulse on every 3rd event 
 
        // Time-base registers 
        EPwm1Regs.TBPRD = PERIOD;                   // Set timer period, PWM frequency = 1 / period 
        EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;                    // Time-Base Phase Register 
        EPwm1Regs.TBCTR = 0;                        // Time-Base Counter Register 
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_IMMEDIATE;   // Set Immediate load 
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;  // Count-up mode: used for asymmetric PWM 
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;     // Disable phase loading 
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_DISABLE; 
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; 
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
 
        // Setup shadow register load on ZERO 
 
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
 
        // Set Compare values 
 
        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = DUTY_CYCLE_A;     // Set duty 0% initially 
        EPwm1Regs.CMPB = PERIOD-DUTY_CYCLE_A;        // Set duty 0% initially 
 
        // Set actions 
 
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;           // Set PWM1A on Zero 
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1A on event A, up count 
 
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_CLEAR;         // Set PWM1B on Zero 
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;           // Clear PWM1B on event B, up count 
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No ens podem oblidar d’inicialitzar el PWM3 de la següent manera, ja que sinó el GPIO-04 no serà capaç de treballar amb aquesta modulació 
d’amplitud de polsos. Fixem-nos bé que en els registres EPwm3Regs.CMPA i CMPB són els que enllacen el PWM amb el duty cicle.  
  

 

//Set event triggers (SOCA) for ADC SOC1 
        EPwm3Regs.ETSEL.bit.SOCAEN         = 1;      // Enable SOC on A group 
        EPwm3Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTRU_CMPA;  // Select SOC from CMPA on upcount 
        EPwm3Regs.ETPS.bit.SOCAPRD         = 3;      // Generate pulse on every 3rd event 
 
        // Time-base registers 
        EPwm3Regs.TBPRD = PERIOD;                   // Set timer period, PWM frequency = 1 / period 
        EPwm3Regs.TBPHS.all = 0;                    // Time-Base Phase Register 
        EPwm3Regs.TBCTR = 0;                        // Time-Base Counter Register 
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_IMMEDIATE;   // Set Immediate load 
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;  // Count-up mode: used for asymmetric PWM 
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;     // Disable phase loading 
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_DISABLE; 
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; 
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
 
        // Setup shadow register load on ZERO 
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
 
        // Set Compare values 
        EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = DUTY_CYCLE_A;     // Set duty 0% initially 
        EPwm3Regs.CMPB = PERIOD-DUTY_CYCLE_A;        // Set duty 0% initially 
 
        // Set actions 
        EPwm3Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;           // Set PWM1A on Zero 
        EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1A on event A, up count 
        EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_CLEAR;         // Set PWM1B on Zero 
        EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;           // Clear PWM1B on event B, up count 
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5.6. INTERRUPCIÓ 

La part del programa que s’executa en bucle és aquest “for”. És un comptador infinit de la variable LoopCount sense utilitat. La utilitat real del 
programa es troba en la interrupció. La DSP entra a la interrupció cada 300µs, i en aquesta interrupció es fa el sensat. El de la primera variable, 
en aquest cas de corrent IL, s’emmagatzema dins el RESULT0 de l’ADC1. El sensat de VDCLINK en canvi s’emmagatzema en el RESULT1. El de 
VBAT, ho fa en el RESULT2. 
 
 

 
 
 
 
 

// Wait for ADC interrupt 
    for(;;) 
    { 
        LoopCount++; 
    } 
} 
 
__interrupt void  adc1_isr(void) 
{ 
 
    Voltage1[ConversionCount] = Adc1Result.ADCRESULT0; 
 
    Voltage2[ConversionCount] = Adc1Result.ADCRESULT1; 
 
    Voltage3[ConversionCount] = Adc1Result.ADCRESULT2; 
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En aquesta part del programa és on el contador cobra sentit. A cada interrupció, el seu valor augmenta (contador++).  
 
Les primeres 10000 interrupcions són el nostre calibrat. El programa acumula els resultats del sensat en ILsuma i Vbat suma respectivament. 
Com que el duty cicle inicialment es troba a 15000 ja que l’hem definit a la primera part del programa, aquest 15000 implica que el duty es 
troba a un 0%. Això vol dir que en aquestes primeres 10000 interrupcions en el circuit no hi circula corrent, per tant podrem establir la nostra 
referència de zeros, VBAT a 12V i IL a 2,5V ja que tindrem 0A. VDCLINK no té calibratge ja que el seu zero correspon també al 0 de CCS. 
 
Justament en la interrupció 10000, i només en aquesta, l’acumulador es divideix entre 10000 per a crear el que anomenem els average. 
Aquestes són les nostres referències de zeros mitjana i és a partir d’aquí on comencem a mesurar. 
 
Entre les interrupcions 10001 i 200000 el duty cicle va augmentant des del 0% fins que arribi un punt on s’estabilitzi gràcies al control PI que el 
modifica. Aquest control sempre anirà modificant aquest duty cicle per tal d’aconseguir que IL sigui IL_REF. És important mencionar aquest 
0,0003 en el càlcul de la integral. Recordem que entrem a la interrupció cada 300µS, és a dir, treballem a 3kHz de sensat. Aquest nombre doncs 
prové del càlcul de l’àrea per al PI. La nostra integral es un acumulador, que actualitza el seu valor sempre sumant el valor anterior de la 
integral. La hem implementat amb un ZOH (Zero-Order Hold) per a discretitzar-la. Aquest valor (IL-ILREF) és l’altura del rectangle i el 0,0003 és 
la base; la freqüència a la que entrem a la interrupció (tsample). Aquesta àrea del rectangle és la que es multiplica per la Ki, i es suma a la 
integral anterior.  
 
Entre les interrupcions 10001 i 2000000 no només calculem el PI com acabem de veure sinó també sensem les variables. Cada variable recull el 
seu resultat corresponent i el resta de l’average. Com que ara el PI ja es troba modificant el duty cicle, comença a circular corrent pel nostre 
circuit i comencem a sensar les variables. Aquest sensat result-avg es multiplica per una constant de conversió per a obtenir les dades en volts i 
en ampers. El calibrat de IL i de VDCLINK s’ha pogut fer a 0A i 0V. La bateria però, sempre es calibrarà a la seva tensió nominal, 12V, per aquest 
motiu quan sensem sempre sumarem 12 a la nostra mesura. 
 
En la interrupció 20000 el programa torna a establir el duty cicle a un 0% així que tot el circuit torna a quedar-se sense corrent.  
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En cas de que, per qualsevol motiu, la tensió del DCLINK superi els 55V, el duty cicle automàticament es farà 0% i deixarà de circular corrent pel 
nostre circuit. 
 

 

    if (contador<10000) 
        { 
            Isuma=Isuma+Adc1Result.ADCRESULT0; 
            VBATsuma=VBATsuma+Adc1Result.ADCRESULT2; 
        } 
 
    if (contador==10000) 
    { 
            Iavg=Isuma/10000; 
            VBATavg=(VBATsuma/10000); 
    } 
 
    if (contador>10000) 
    { 
            integral_IL_k_1=integral_IL_k_1+ki*(IL-IL_ref)*0.0003; 
            DUTY_CYCLE_A = 15000+integral_IL_k_1; 
            IL = ((Adc1Result.ADCRESULT0)-Iavg)*0.0128205; 
            VDCLINK = ((Adc1Result.ADCRESULT1))*0.1357; 
            VBAT = (((Adc1Result.ADCRESULT2)-VBATavg)*0.2136)+12; 
    } 
 
    if (contador>2000000) 
    { 
            DUTY_CYCLE_A = 15000; 
    } 
 
    if (VDCLINK>55) 
    { 
            DUTY_CYCLE_A = 15000; 
    } 
    contador++; 
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En aquest apartat del programa és on el control redefineix aquest DUTY_CICLE_A dins el PWM3 per tal de que el control s’apliqui a l’IGBT ATOP 
(T1). En l’apartat anterior vèiem com es calculava, i en aquest moment veiem com s’implementa. Aquestes dues línies de codi de CMPA i CMPB 
són les mateixes que hem vist en la inicialització dels PWM. La segona part d’aquesta etapa del programa no té una utilitat real, és semblant al 
bucle infinit de LoopCount que hem vist anteriorment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA    = DUTY_CYCLE_A;                 // Set duty 50% initially 
    EPwm3Regs.CMPB              = (PERIOD-DUTY_CYCLE_A);        // Set duty 50% initially 
 
    // If 20 conversions have been logged, start over 
 
    if(ConversionCount == 9) 
    { 
        ConversionCount = 0; 
    } 
    else ConversionCount++; 
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La variable Val, com ja hem dit anteriorment, simplement és un toggle el qual ens serveix per a comprovar que s’entra a la interrupció amb la 
freqüència adequada, és a dir, cada 100µS. El pin en qüestió que oscil·la és el GPIO-65, a la pràctica el pin 130 de la DSP. Sempre que vulguem 
comprovar la freqüència d’oscil·lació del circuit, podrem veure amb un oscil·loscopi que aquest pin varia el seu valor entre 0 i 1 cada 300µS. Per 
al PI, tenir un control de la freqüència de sensat és bàsic. És per aquest motiu que hem creat aquest pin de toggle per a comprovar-la sempre 
que sigui oportú. 
 
La part final del programa és on tornem a posar a 0 la flag. Aquesta flag és la que s’ha posat a 1 quan s’ha pres una mesura i el SOC1 n’ha fet la 
conversió. Així doncs, aquí la tornem a posar a 0 per a poder seguir mesurant en la següent interrupció. 
 

 

//Comprovem que s'entra a la interrupt cada 300 micros  
 
if (Val==0) 
   { 
       Val=1; 
       GpioG1DataRegs.GPCSET.bit.GPIO65      = 1;       //Set as HIGH 
 
   } 
   else 
   { 
       Val=0; 
       GpioG1DataRegs.GPCCLEAR.bit.GPIO65    = 1;        //Set as LOW  
} 
 
Adc1Regs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;     //Clear ADCINT1 flag reinitialize for next SOC 
 
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;    // Acknowledge interrupt to PIE 
 
return; 
 
} 
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Compilarem els dos programes, setup_m3 i adc_soc_c28, i farem un debug de setup_m3.c . Carregarem el programa adc_soc_c28.c a la tarjeta 
C28 de la DSP. Quan s’hagi carregat, anirem a veure les expressions en l’entorn CCS Debug. En podem crear totes les que vulguem, en aquest 
cas mostrarem el DUTY_CICLE_A, IL, VDCLINK, VBAT, contador, Iavg, VDCLINKavg, VBATavg. És important que amb aquest software final 
activem el continuous refresh ja que així podrem anar veient en viu els resultats.  
 
Per altra banda, recordem que, si el programa es troba funcionant, amb el voltímetre podrem mesurar les entrades dels 6 IGBTs  com veiem en 
la Figura 96 i comprovar els valors d’esquerra a dreta (0, 5, 5, 5, 5, 1-PWM)V. 
 

 
Figura 96: PWM-Inversor (Comprovacions) 
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6. RESULTATS EXPERIMENTALS 
Hem connectat un oscil·loscopi en el pin AT de la placa DFO respecte del GND d’aquesta placa, el qual es troba amb un pin just al costat de 
l’alimentació de la placa,  podrem veure la freqüència de commutat de 10kHz com veiem en la Figura 97. Commutem a 10kHz ja que aquesta 
freqüència ens provoca un rissat inferior. 
 

 
Figura 97: Resultat de mesura: Freqüència de commutació 
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Amb l’oscil·loscopi també podrem veure en el pin 130 de la DSP la freqüència de 300µS a la qual entrem a la interrupció, es a dir, estem 
treballant a una freqüència de sensat de 3kHz. Comprovem-ho en la Figura 98. Si commutem a 10kHz però sensem a 3kHz, diem que estem 
treballant en Under sampling. 
 

 
Figura 98: Resultat de mesura: freqüència de sensat 
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Un cop hem dut a terme aquestes comprovacions de freqüències, podem passar al sensat de les variables. Configurarem la font DC a 50V. Hem 
establert una IL_REF de 6A. Un cop superada la primera etapa de calibratge, ja podrem veure com el corrent IL comença a augmentar fins 
arribar a la IL_REF. Un cop arribat, veurem com el duty cicle s’ha estabilitzat en un cert punt, 12.341 en aquest cas.  
 
De moment seguim deixant de banda la bateria i treballem amb la resistència. Com que el seu valor és d’1Ω, la VBAT que en aquest cas és la 
tensió de la resistència és 6V.  
 
 

 
Figura 99: Resultat de mesura: CCS 6A (R) 

Comprovarem en la Figura 100 amb l’oscil·loscopi i amb l’ajuda d’una pinça de corrent de 100mV/A. Veiem que la mesura és de 6A. 
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Figura 100: Resultat de mesura: Oscil·loscopi 6A – CH1 (2V/div) ; CH2 (1A/div) 
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Veiem que si variem la IL_REF per exemple a 10A i tornem a compilar i carregar el programa, el sistema segueix aconseguint que IL s’estabilitzi 
en IL_REF, en aquest cas amb un duty cicle de 10.913 i la mateixa tensió d’entrada. 

 

 
Figura 101: Resultat de mesura: CCS 10A (R) 

L’oscil·loscopi ens corrobora que aquesta mesura de corrent és correcta, com veiem en la Figura 102. Tinguem en compte que hem escalat a 
2V/div. 
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Figura 102: Resultat de mesura: Oscil·loscopi 10A – CH1 (2V/div) ; CH2 (2A/div) 
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Hem fet una mesura AC del corrent, així el que fem és eliminar
 

Figura 
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Hem fet una mesura AC del corrent, així el que fem és eliminar-ne la part DC i veure només el rissat. Veiem en la 

Figura 103: Resultat de mesura: 1A Rissat AC – CH2 (200mA/div) [R] 
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ne la part DC i veure només el rissat. Veiem en la Figura 103 que és de 900mA.  
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Hem tornat a Matlab Simulink per a fer una simulació del sistema amb els valors reals de L, C i BAT. Amb IL_REF també a 10A, el software ens 
diu que teòricament el rissat hauria de ser de 600mV, en front dels 900mV que hem obtingut a la realitat. 
 

 
Figura 104: Simulació dels resultats de mesura teòrics (IL) 
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Podem veure que, segons la simulació, a 10A constants estem carregant la bateria un 5,58% cada hora. 
 

 
Figura 105: Simulació dels resultats de mesura teòrics (SOC) 
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En aquest moment ja hem aconseguit establir una IL_REF i que el nostre control reguli el duty cicle per tal de que IL arribi a la referència. Ara ja 
podem connectar-hi la bateria per tal d’injectar-li un corrent i veure com aquesta reacciona. Desconnectarem la resistència i hi connectarem 
en el seu lloc la bateria per a estudiar el seu comportament.  
  
Tenim una VDC de 50V així que veiem que VDCLINK es troba una mica per sota d’aquesta tensió ja que si recordem tenim els 0,7V de la caiguda 
de tensió dels díodes, d’entre altres petites pèrdues. IL ja ha arribat a la seva referència, en aquest cas 10A. Veiem que VBAT, la qual té un 
voltatge nominal de 12V, s’està carregant i es troba a 13’44V, augmentant progressivament el seu SOC. 
 
 

 
Figura 106: Resultats de mesura: CCS 10A (Bat) 
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Veiem què ha passat en el sistema. Un cop superat el període de calibratge, el corrent IL s’estabilitza en la IL_REF 10A en menys de 2s. Hem 
exportat les dades de CCS a MATLAB per a processar-les i poder-les visualitzar gràficament. 
 

 
Figura 107: Resultat de mesura: MATLAB 10A (R) IL 
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La tendència del SOC és alcista, com podem comprovar, ja que la seva VBAT en t=0 és de 12V i aquesta augmenta a mesura que li anem 
injectant corrent. Com hem dit anteriorment, el sensat de tensió es duu a terme amb els sensors LV25P integrats en la placa de mesures. A 
l’estar preparats per a fer mesures de 400V, una mesura de 12-14V fa que el resultat que ens proporcionen no siguin gaire precisos, així que els 
veurem amb més detall més endavant. 

 

 
Figura 108: Resultat de mesura: MATLAB 10A (R)  VBAT 
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Passant a l’oscil·loscopi, es curiós veure com es comporta el rissat quan no hi tenim el condensador, veiem-ho en la Figura 109. 
 

 
Figura 109: Resultat de mesura: Oscil·loscopi 10A C OFF – CH1 (500mV/div) ; CH2 (2A/div) 
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Si el connectem mitjançant l’interruptor de la maqueta, veurem com el rissat disminueix significativament en la Figura 110.  
 

 
Figura 110: Resultat de mesura: Oscil·loscopi 10A C ON – CH1 (500mV/div) ; CH2 (2A/div) 
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6.1. CICLE DE CÀRREGA-DESCÀRREGA DE LA BATERIA 

Per finalitzar la part dels resultats del projecte, hem dut a terme un cicle de càrrega i descàrrega de la bateria. Ho visualitzarem en un 
multimetre per així veure la tensió VBAT amb una precisió més alta. Veiem que la tensió nominal de la bateria és de 12V. 
 

 
Figura 111: Cicle Càrrega-Descàrrega (VNOM) 

Com abans hem mostrat, si carreguem la bateria durant un període de temps, el seu SOC augmenta i podem veure una VBAT superior a VNOM. 
Aquesta augmenta ràpidament en els instants inicials de la càrrega i manté una pujada constant i suau durant la resta de la càrrega. 

 

 
Figura 112: Cicle Càrrega de la bateria 
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Si el que volem és descarregar-la, haurem de parar d’injectar-li corrent. Quan ho haguem fet, haurem de deixar la bateria connectada i 
connectar-hi també la resistència. R=ON ; BAT=ON. 

 

Figura 113: Interruptors per a la descàrrega de la bateria 
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D’aquesta manera, obliguem a la bateria a fer fluir un corrent a R i així fer baixar el seu SOC.  
  

 
Figura 114: Cicle Descàrrega de la bateria 

S’ha d’anar amb compte amb la descàrrega de la bateria, ja que fer disminuir la VBAT molt per sota de VNOM podrà ser perillós per a la seva 
vida útil (State of Health). Amb aquesta bateria en concret de plom-àcid cal simplement tenir-ho en compte, però en cas d’arribar a treballar 
amb una de LI-ION, fer-li una descàrrega massa brusca afectarà molt negativament a la seva SOH.  
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7. PRESSUPOST 
Per a finalitzar el projecte, s’ha dut a terme un pressupost per a valorar el cost que tindria el sistema. S’ha buscat una alternativa per a 
l’inversor, amb un mòdul IGBT i un diode de potència. No s’han tingut en compte elements passius ni AOs dins les plaques DFO ni de sensat. 
 

COMPONENT MODEL NOMBRE PREU/UNITAT 
Bobina (L) * x1 40,00€ 

Condensador (C) TROBO 1000µF, 400Vcc x1 15,00€ 

Resistència de càrrega (R) ARCOL HS100 1R J x1 10,00€ 

Bateria (BAT) Mastervolt AGM, 12V, 160Ah x1 **(300 ,00€) 

Sensor de Corrent ACS712, 30A x1 6,00€ 

Sensor de Tensió LV25-P Lem x2 75,00€ 

Digital Signal Processor (DSP) TMDSDOCK28M36 – H63C2 Concerto Exp. Kit x1 195,00€ 

DFO Emissors HFBR-1528Z x6 9,00€ 

DFO Receptors HFBR-2528Z x6 9,00€ 

IGBT + Drivers NFVA22512NP2T, 1200V, 25A x1 50,00€ 

Díode de Potència STPSC10H065GY-TR, 650V, 10A  x1 2,00€ 

Endolls Schneider Electric A9A15310, 250V, 16A  x2 32,00€ 

Interruptors S202-C2, 6 kA x5 41,00€ 

TOTAL 484,00€ 
*Aquestes bobines es fabriquen per encàrrec per als projectes del laboratori. 
** No es tindrà en compte el preu de la bateria ja que en podríem utilitzar alternatives molt més econòmiques obtenint resultats semblants en 
el projecte. 
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8. CONCLUSIONS 
Aquest projecte ha finalitzat amb l’objectiu principal aconseguit; dissenyar un carregador de bateries i el que és més important, aconseguir 
carregar i descarregar una bateria. Hem simulat el carregador sencer per a després centrar-nos en el tipus buck. Posteriorment hem pogut 
implementar el que hem simulat a la realitat en la nostra maqueta. Hem aconseguit implementar un control PI a la DSP per tal de controlar la 
corba de càrrega de la bateria, tal i com ens havíem proposat al principi del projecte.  
  
El projecte està molt pensat per a dur a terme les pràctiques dels futurs alumnes de SIGB. Els servirà per a tenir un projecte tangible sobre el 
qual aplicar el que han après a les simulacions de manera teòrica. La seva corba d’aprenentatge ha quedat molt ben definida gràcies als 
annexos d’aquest projecte. Podran dur a terme les simulacions del carregador complert pas per pas fins arribar a la topologia final. Els codis de 
simulació es troben també als annexos. Un cop hagin simulat el sistema, podran implementar-lo en la maqueta. La pròpia maqueta també s’ha 
dissenyat pensant en les futures pràctiques, facilitant-los la connexió i desconnexió dels elements per a poder provar diferents combinacions 
del sistema, i veure com això afecta als resultats. Quan els alumnes vulguin implementar el sistema, tenen la part del control de la DSP 
preparada per a treballar. Però, el manual d’iniciació a CCS dels annexos els ajudarà a dur a terme l’aprenentatge necessari des d’un punt tant 
bàsic com el de la instal·lació del programa, fins a aprendre a controlar tot el sistema sencer i la càrrega de la bateria. 
 
En resum, penso que el resultat final del projecte ha complert les expectatives. Per un alumne d’Enginyeria de Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Producte, dur a terme un projecte així ha estat tot un repte. Tot i així, el resultat del projecte ha quedat per sobre de les 
meves expectatives inicials. Per altra banda, crec que la utilitat docent que se li podrà donar a aquest projecte és de gran valor per als futurs 
alumnes, espero que així sigui i poder d’aquesta manera col·laborar en el seu aprenentatge. 
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11. ANNEX I – MANUAL D’INICIACIÓ A CCS 

11.1. DESCÀRREGA DEL SOFTWARE 

Per a començar, descarregarem l’entorn de CCS per a programar la DSP. El programari ControlSUITE l’utilitzarem per a obtenir plantilles de 
programes predeterminades i no haver de programar des de zero.  
 

- CodeComposer Studio (https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html) 
- ControlSUITE   (https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE) 

Quan fem la instal·lació de CCS, ens demanarà que escollim si voldrem instal·lar els drivers per a totes les targetes de Texas Instruments o si 
volem seleccionar la nostra. Seleccionarem només la nostra targeta per a evitar instal·lacions innecessàries. 
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Figura 115: Instal·lació de CCS 
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11.2. PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA DSP 

Haurem de connectar la DSP al PC mitjançant l’USB de la controlCARD (no de la Docking Station), i l’alimentació a la xarxa mitjançant el 
transformador. 
 

 
Figura 116: USB-DSP ControlCARD 
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- Connectar USB+Alimentació; Assegurar-nos que la palanca vermella es troba en EXT-ON. 

 

 

Figura 117: Alimentació-DSP EXT 
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11.3. CODECOMPOSERSTUDIO: CONFIGURACIÓ DE LA DSP 

Abans de començar a programar, haurem de fer una Target Configuration File per a dir al programa el tipus de DSP que estem utilitzant.  
 

- File; New; Target Configuration File 
- Nom: Concerto1.ccxlm 
- SI Use shared location; OK. Memoritzem la ubicació de la carpeta CCSTargetConfigurations per després. 
- Connection: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug  Probe 
- Board or Device: F28M36P63C2 

 

Figura 118: CCS: Target Configuration File 

 

- Save; Test Connection 
- ‘’ The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded.‘’ 
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11.4. CODECOMPOSERSTUDIO: BLINKING LED 

La primera etapa que durem a terme per a familiaritzar-nos amb la DSP és bolcar-li el programa Blinky que trobarem dins de ControlSUITE. 
Aquest programa és el conegut Blinking LED d’Arduino, el qual fa parpellejar el LED que veiem en la Figura 119. 
 

 
Figura 119: Blinking LED ControlCARD 
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Importarem el programa Blinky. Trobarem exemples que consten només d’un programa (c28) i exemples com aquest que consten de dos 
programes, el que anomenem el nostre main, en aquest cas el blinky_dc_c28, i un petit programa auxiliar per a la configuració del M3 per al 
blinky, el blinky_dc_m3, el qual per a nosaltres és transparent. 

- File; Import; CCS Projects; Next;  
- Select search-directory; browse;  
- Buscar ubicació controlSUITE 
- controlSUITE\device_support\f28m36x\v220\F28M36x_examples_Dual\blinky 
- Seleccionar carpeta 
- Seleccionar els dos arxius blinky_dc_c28 i blinky_dc_m3 
- NO Automatically import referenced projects; SI Copy projects into workspace 
- Finish 

 

Figura 120: CCS: Blinky Import 
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És important saber que aquest setup_m3 que acabem d’importar, almenys en aquest projecte, no farà falta canviar-lo més. Aquest setup_m3 
és necessari per a configurar la targeta M3 en general. Com que els programes, però, es bolquen a la targeta C28, quan vulguem importar un 
programa nou esborrarem el blinky_dc_c28 i el blinky_dc_m3 per a importar el nou programa, però mai tocarem aquest setup_m3. 

- File; Import; CCS Projects; Next;  
- Select search-directory; browse;  
- Buscar ubicació controlSUITE 
- controlSUITE\device_support\f28m36x\v220\F28M36x_examples_Control\setup_m3 
- Seleccionar carpeta 
- Seleccionar l’arxiu setup_m3 
- NO Automatically import referenced projects; SI Copy projects into workspace 
- Finish 
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Figura 121: CCS: SetupM3 Import 

El que sí que és imprescindible abans d’oblidar-nos en certa manera d’aquest setup_m3 serà injectar-li la configuració de targeta que hem fet 
anteriorment dins la seva carpeta. 
 

- Obrir ubicació CCSTargetConfigurations que hem memoritzat prèviament. 
- Arrastrar Concerto1.ccxlm sobre de setup_m3 
- Copy files 
- Concerto1.ccxlm es troba [ACTIVE]. Si no, click dret; Set as Active Target Configuration 
-  

 

Figura 122: CCS: Set as Active Configuration 
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11.5. COM CARREGAR EL PROGRAMA A LA DSP? 

En aquest moment ja tenim tots els programes necessaris dins l’entorn CCS i l’únic que hem de fer és bolcar el Blinky a la DSP. Compilar-los en 
RAM seria més eficient ja que a la pràctica, el que fem normalment és carregar el setup_m3 a la memòria FLASH ja que no el canviarem, i 
carregar el programa de la C28 a la RAM mentre estiguem treballant amb ell, ja que al tractar-se d’una memòria més volàtil el carregarà més 
ràpidament mentre fem proves. Un cop el programa és definitiu ja el podríem carregar a la FLASH. Nosaltres, però, treballarem sempre 
compilant en FLASH ja que ens donarà menys errors encara que treballar així no sigui el més òptim. A la pràctica la única diferència serà que 
carregar el programa ens demorarà uns pocs segons més. 
 

- Entrar a l’entorn CCS Edit 

 

Figura 123: CCS: Edit i Debug 

- Blinky_dc_c28; build (FLASH) 
- Blinky_dc_m3; build (FLASH) 
- Setup_m3; build (FLASH) 

 

Figura 124: CCS: Build Project 
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- Setup_m3; debug;  
- Hem entrat en entorn CCS Debug 
- Visualitzarem les dues tarjetes CortexM3 i C28. 

 

Figura 125: CCS: M3 i C28 

- Seleccionem CortexM3; Resume 
- Botó dret sobre de C28; Connect target 

 

 

Figura 126: CCS: Connect Target 
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- Sobre C28: Run; Load; Load program; Browse Project; Flash; blinky_dc_c28.out 
 

 

Figura 127: CCS: Load Program 

- Resume 
 

 

Figura 128: CCS: Resume 
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11.6. COM EDITAR UN PROGRAMA? 

En aquest moment ja hem vist el LED parpellejar. El que podem ara és modificar-lo per tal de canviar la freqüència d’aquest parpelleig. 
 

- Entrar en l’entorn CCS Edit 
- Blinky_dc_c28.c 
- Editar el programa; podem variar aquesta freqüència tant en 1 com en 0 del LED i veure com aquest varia. 

for(delay = 0; delay < 2000000; delay++) 
 
- Build 
- A file that you are debugging has been modified. Reload this file?; Yes 

 

Figura 129: CCS: Buildejar un projecte prèviament ja loaded a la DSP 

- Tornar a l’entorn CCS Debug 
- Sobre la tarjeta C28: Resume 
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11.7. CODECOMPOSERSTUDIO: ADC_SOC 

- File; Import; CCS Projects; Next;  
- Select search-directory; browse;  
- Buscar ubicació controlSUITE 
- controlSUITE\device_support\f28m36x\v220\F28M36x_examples_Control 
- Seleccionar carpeta 
- Seleccionar els dos arxius adc_soc i setup_m3. Si ja teniem setup_m3 només importarem adc_soc. 

 

Figura 130: CCS: ADCSOC Import 

- NO Automatically import referenced projects; SI Copy projects into workspace 
- Finish 

Ignorarem els següents passos si ja teniem setup_m3 del projecte anterior. 
- Obrir ubicació CCSTargetConfigurations 
- Arrastrar Concerto1.ccxlm sobre de setup_m3 
- Copy files 
- Concerto1.ccxlm es troba [ACTIVE]. Si no, click dret; Set as Active Target Configuration 
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A continuació adjuntarem el adc_soc_c28 modificat només per tal de veure dues variables sensades i un duty cicle en llaç obert. Hi tenim 
els elements imprescindibles per a veure només aquests dos valors i començar-nos a familiaritzar amb l’entorn abans d’entrar en el 
software definitiu amb control i tres variables que hem vist al projecte. 

 

 

#include "DSP28x_Project.h"       // Device Headerfile and Examples Include File 
#include <string.h> 
 
#define  DUTY_CYCLE_A   500 
#define  DUTY_CYCLE_B   500 
#define  PERIOD         1000 
 
// Prototype statements for functions found within this file. 
__interrupt void adc1_isr(void); 
void Adc_Config(void); 
 
// Global variables used in this example: 
Uint16 LoopCount; 
Uint16 ConversionCount; 
Uint16 Voltage1[10]; 
Uint16 Voltage2[10]; 
 
main() 
{ 
// Step 1. Initialize System Control for Control and Analog Subsystems 
// Enable Peripheral Clocks 
// This example function is found in the F28M36x_SysCtrl.c file. 
    InitSysCtrl(); 
 
#ifdef _FLASH 
// Copy time critical code and Flash setup code to RAM 
// This includes the following functions:  InitFlash(); 
// The  RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadSize, and RamfuncsRunStart 
// symbols are created by the linker. Refer to the device .cmd file. 
    memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); 
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// Call Flash Initialization to setup flash waitstates 
// This function must reside in RAM 
    InitFlash(); 
#endif 
 
 
// Step 2. Initialize GPIO: 
// This example function is found in the F28M36x_Gpio.c file and 
// illustrates how to set the GPIO to it's default state. 
// InitGpio();  // Skipped for this example 
    EALLOW; 
 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO4       = 1;       //Set as output     PIN 50; PWM3A; AT; PWM3A 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO5       = 1;       //Set as output     PIN 52; PWM3B; AB; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO6       = 1;       //Set as output     PIN 54; PWM4A; BT; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7       = 1;       //Set as output     PIN 56; PWM4B; BB; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12      = 1;       //Set as output     PIN 58; PWM7A; CT; 0 
    GpioG1CtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13      = 1;       //Set as output     PIN 60; PWM7B; CB; 1 
 
    GpioG1CtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4      = 1;      //Set mux to EPWM3A 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO5       = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO6       = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO7       = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPASET.bit.GPIO12      = 1;      //Set as HIGH 
    GpioG1DataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO13    = 1;      //Set as LOW 
 
    EDIS; 
 
// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table: 
// Disable CPU interrupts 
    DINT; 
 
// Initialize the PIE control registers to their default state. 
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags are cleared. 
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// This function is found in the F28M36x_PieCtrl.c file. 
    InitPieCtrl(); 
 
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
    IER = 0x0000; 
    IFR = 0x0000; 
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt 
// Service Routines (ISR). 
// This will populate the entire table, even if the interrupt 
// is not used in this example.  This is useful for debug purposes. 
// The shell ISR routines are found in F28M36x_DefaultIsr.c. 
// This function is found in F28M36x_PieVect.c. 
    InitPieVectTable(); 
 
// Interrupts that are used in this example are re-mapped to 
// ISR functions found within this file. 
    EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.ADCINT1 = &adc1_isr; 
    EDIS;   // This is needed to disable write to EALLOW protected registers 
 
// Step 4. Initialize all the Device Peripherals: 
// This function is found in F28M36x_InitPeripherals.c 
// InitPeripherals(); // Not required for this example 
    InitAdc1(); // For this example, init the ADC 
 
// Step 5. User specific code, enable interrupts: 
 
// Enable ADCINT1 in PIE 
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;  // Enable INT 1.1 in the PIE 
    IER |= M_INT1;                      // Enable CPU Interrupt 1 
    EINT;                               // Enable Global interrupt INTM 
    ERTM;                               // Enable Global realtime interrupt DBGM 
 
    LoopCount = 0; 
    ConversionCount = 0; 
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// Configure ADC 
    EALLOW; 
 
    Adc1Regs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 1;     // Enable non-overlap mode i.e. 
                                                // conversion and future 
                                                // sampling events don't overlap 
    Adc1Regs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS   = 1;     // ADCINT1 trips after 
                                                // AdcResults latch 
    Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1E       = 1;     // Enabled ADCINT1 
    Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT    = 0;     // Disable ADCINT1 Continuous 
                                                // mode 
    Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL     = 0;     // setup EOC0 to trigger ADCINT1 
                                                // to fire 
    Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL      = 0x7;     // set SOC0 channel select to 
                                                // ADC1A0 
    Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL      = 0xc;     // set SOC1 channel select to 
                                                // ADC1A2 
    AnalogSysctrlRegs.TRIG1SEL.all     = 5;     // Assigning EPWM1SOCA to 
                                                // ADC TRIGGER 1 of the ADC module 
    Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL    = 5;     // Set SOC0 start trigger to 
                                                // ADC Trigger 1(EPWM1 SOCA) of the 
                                                // adc 
    Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL    = 5;     // set SOC1 start trigger to 
                                                // ADC Trigger 1(EPWM1 SOCA) of the 
                                                // adc 
    Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS      = 6;     // set SOC0 S/H Window to 7 ADC 
                                                // Clock Cycles, (6 ACQPS plus 
                                                // 1) 
    Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS      = 6;     // set SOC1 S/H Window to 7 ADC 
                                                // Clock Cycles, (6 ACQPS plus 
                                                // 1) 
    EDIS; 
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//// Assumes ePWM1 clock is already enabled in InitSysCtrl(); 
 
    //Set event triggers (SOCA) for ADC SOC1 
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN         = 1;      // Enable SOC on A group 
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTRU_CMPA;  // Select SOC from CMPA on 
                                                 // upcount 
    EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD         = 3;      // Generate pulse on every 3rd 
                                                 // event 
 
    // Time-base registers 
    EPwm1Regs.TBPRD = PERIOD;                   // Set timer period, PWM 
                                                // frequency = 1 / period 
    EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;                    // Time-Base Phase Register 
    EPwm1Regs.TBCTR = 0;                        // Time-Base Counter Register 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_IMMEDIATE;   // Set Immediate load 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;  // Count-up mode: used for 
                                                // asymmetric PWM 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;     // Disable phase loading 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_DISABLE; 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
 
    // Setup shadow register load on ZERO 
 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
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    // Set Compare values 
 
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = DUTY_CYCLE_A;     // Set duty 50% initially 
    EPwm1Regs.CMPB = DUTY_CYCLE_B;               // Set duty 50% initially 
 
    // Set actions 
 
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;           // Set PWM2A on Zero 
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM2A on event A, up 
                                                 // count 
 
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_CLEAR;         // Set PWM2B on Zero 
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;           // Clear PWM2B on event B, up 
                                                 // count 
 
 
 
//Inicialitzem el PWM3 
 
    EPwm3Regs.ETSEL.bit.SOCAEN         = 1;      // Enable SOC on A group 
    EPwm3Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTRU_CMPA;  // Select SOC from CMPA on 
                                                 // upcount 
    EPwm3Regs.ETPS.bit.SOCAPRD         = 3;      // Generate pulse on every 3rd 
                                                 // event 
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// Time-base registers 
    EPwm3Regs.TBPRD = PERIOD;                   // Set timer period, PWM 
                                                // frequency = 1 / period 
    EPwm3Regs.TBPHS.all = 0;                    // Time-Base Phase Register 
    EPwm3Regs.TBCTR = 0;                        // Time-Base Counter Register 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_IMMEDIATE;   // Set Immediate load 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;  // Count-up mode: used for 
                                                // asymmetric PWM 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;     // Disable phase loading 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_DISABLE; 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
 
    // Setup shadow register load on ZERO 
 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero 
 
    // Set Compare values 
 
    EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = DUTY_CYCLE_A;     // Set duty 50% initially 
    EPwm3Regs.CMPB = DUTY_CYCLE_B;               // Set duty 50% initially 
 
    // Set actions 
 
    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;           // Set PWM2A on Zero 
    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM2A on event A, up 
                                                 // count 
 
    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_CLEAR;         // Set PWM2B on Zero 
    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET;           // Clear PWM2B on event B, up 
                                                 // count 
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// Wait for ADC interrupt 
    for(;;) 
    { 
        LoopCount++; 
    } 
} 
 
 
__interrupt void  adc1_isr(void) 
{ 
    Voltage1[ConversionCount] = Adc1Result.ADCRESULT0; 
    Voltage2[ConversionCount] = Adc1Result.ADCRESULT1; 
 
    // If 20 conversions have been logged, start over 
    if(ConversionCount == 9) 
    { 
        ConversionCount = 0; 
    } 
    else ConversionCount++; 
 
    Adc1Regs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;  //Clear ADCINT1 flag reinitialize 
                                            // for next SOC 
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; // Acknowledge interrupt to PIE 
 
    return; 
} 
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12. ANNEX II – SIMULACIÓ DEL CIRCUIT 

12.1. BOOST CONVERTER: LLAÇ OBERT 

Per a fer una correcta simulació de l’elevador es representa la part posterior del circuit (convertidor reductor) com una càrrega que 
anomenarem RL. La caiguda de tensió en aquesta resistència RL és la que haurà de ser de 400V DC i és la que anomenem Vo. Aquesta caiguda 
de tensió es gestiona mitjançant l’interruptor IGBT, el qual s’obre i es tanca segons el control. Aquesta proporció d’obert/tancat que conté el 
patró és la que gestiona si IL és més gran o més petita, així que directament és la que controla Vo. El control sobre aquesta IL és la clau per 
obtenir una tensió Vo de 400V DC com la que volem. 
 
Per començar a modelar el circuit en Simulink, hem distribuït la bobina, el condensador, el díode, i l’IGBT, segons la topologia bàsica de 
l’esquema d’un convertidor elevador. Vo es mesura en borns de la càrrega RL, i IL es mesura a la sortida de la bobina. Per a simplificar el circuit, 
de moment, s’ha eliminat la xarxa i s’ha establert una font d’alimentació DC de 24V, així que l’objectiu és obtenir 100V DC a la sortida. El bloc 
que gestiona l’IGBT és una ‘repeating sequence’. Tenim un interval de 0 segons fins a t segons, així que aquest interruptor el que fa és controlar 
quina proporció l’interruptor es troba obert o tancat. De moment es tracta d’un sistema de control en llaç obert, el qual s’estableix abans de 
començar la simulació i no té cap tipus de realimentació. [16] 
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Com veiem, aconseguim una tensió estable a 79V quan el sistema ha entrat en règim nominal en t=1. Tenim un pic de tensió a 130V en 
l’engegada del sistema. Podem apreciar que la tensió de sortida no arriba al
125A en l’engegada del sistema, i entrant en règim nominal ens trobem un rissat d’1A en un corrent de 5A, un percentatge prou
qualsevol circuit.  
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Figura 131. Topologia boost converter en llaç obert 

estable a 79V quan el sistema ha entrat en règim nominal en t=1. Tenim un pic de tensió a 130V en 
l’engegada del sistema. Podem apreciar que la tensió de sortida no arriba als 100V.  Observant el corrent IL, veiem que aquest té un pic de 
125A en l’engegada del sistema, i entrant en règim nominal ens trobem un rissat d’1A en un corrent de 5A, un percentatge prou
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estable a 79V quan el sistema ha entrat en règim nominal en t=1. Tenim un pic de tensió a 130V en 
s 100V.  Observant el corrent IL, veiem que aquest té un pic de 

125A en l’engegada del sistema, i entrant en règim nominal ens trobem un rissat d’1A en un corrent de 5A, un percentatge prou alt per a 
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Figura 132. Tensió de sortida del boost en llaç obert  

 

Figura 133. Corrent de la bobina del boost en llaç obert 
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12.2. BOOST CONVERTER: SLIDING 

En aquesta segona etapa de l’elevador de tensió, apliquem un canvi en el control de l’IGBT.
la qual cosa vol dir que el sistema tindrà una realimentació que li permetrà ajustar
la tensió, el qual comprovarem si funciona acompanyant

La tensió de referència és una constant a 100V, la qual utilitzem per a buscar l’error entre la tensió de sortida i aquesta referència. 
és el que fem servir per a establir la nostra IL de referència. Aquesta IL de referència, intrínsecament ens està donant una 
dient quin és el valor que ha de tenir IL, per tal de que Vo sigui 100V. Aquesta IL es compara am
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En aquesta segona etapa de l’elevador de tensió, apliquem un canvi en el control de l’IGBT. Hem introduït un sistema de control en llaç tancat, 
la qual cosa vol dir que el sistema tindrà una realimentació que li permetrà ajustar-se més a les referències. Hem dissenyat un control PI per a 
la tensió, el qual comprovarem si funciona acompanyant-lo amb un control sliding per al corrent.  

Figura 134. Topologia boost converter en control sliding 

és una constant a 100V, la qual utilitzem per a buscar l’error entre la tensió de sortida i aquesta referència. 
és el que fem servir per a establir la nostra IL de referència. Aquesta IL de referència, intrínsecament ens està donant una 
dient quin és el valor que ha de tenir IL, per tal de que Vo sigui 100V. Aquesta IL es compara amb ilref_sliding, i s’intenta ajustar al màxim a ella. 
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introduït un sistema de control en llaç tancat, 
se més a les referències. Hem dissenyat un control PI per a 

 

és una constant a 100V, la qual utilitzem per a buscar l’error entre la tensió de sortida i aquesta referència. Aquest error 
és el que fem servir per a establir la nostra IL de referència. Aquesta IL de referència, intrínsecament ens està donant una informació. Ens està 

b ilref_sliding, i s’intenta ajustar al màxim a ella. 
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Segons si IL és més gran o més petita que la referència, l’IGBT s’obre o es tanca segons el valor de sliding que oscil·la ent
resultat de l’operació.  
 
El control PI de la tensió té dos valors: kp_v i ki_v, els quals respectivament són 0.51 i 2. Aquests valors de moment són orientatius ja que el 
circuit no està complert. Quan tinguem el circuit complert amb l’elevador i el reductor dedicarem un apartat a l’estratègia p
controls PI.  

Veiem que la tensió de sortida en 1 segon aconsegueix estabilitzar
condensador. Pel que fa al corrent,  veiem que aque
implementem un segon PI al corrent. 
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Segons si IL és més gran o més petita que la referència, l’IGBT s’obre o es tanca segons el valor de sliding que oscil·la ent

os valors: kp_v i ki_v, els quals respectivament són 0.51 i 2. Aquests valors de moment són orientatius ja que el 
circuit no està complert. Quan tinguem el circuit complert amb l’elevador i el reductor dedicarem un apartat a l’estratègia p

Figura 135. Control sliding 

Veiem que la tensió de sortida en 1 segon aconsegueix estabilitzar-se de 24V a 100V. Aquests 24V inicials corresponen a la precàrrega del 
condensador. Pel que fa al corrent,  veiem que aquest s’estabilitza a 8A amb 1A de rissat. Veurem com milloren aquests resultats si li 
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Segons si IL és més gran o més petita que la referència, l’IGBT s’obre o es tanca segons el valor de sliding que oscil·la entre  0 i 1 segons el 

os valors: kp_v i ki_v, els quals respectivament són 0.51 i 2. Aquests valors de moment són orientatius ja que el 
circuit no està complert. Quan tinguem el circuit complert amb l’elevador i el reductor dedicarem un apartat a l’estratègia per ajustar els 

 

se de 24V a 100V. Aquests 24V inicials corresponen a la precàrrega del 
st s’estabilitza a 8A amb 1A de rissat. Veurem com milloren aquests resultats si li 
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Figura 136. Tensió de sortida del boost en sliding 

 

Figura 137. Corrent bobina del boost en sliding
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12.3. BOOST CONVERTER: PWM 

En aquesta fase del disseny hem canviat el control sobre el corrent. Ara que hem comprovat el correcte funcionament del contro
tensió, hem extret el control sliding del corrent i hem implementat un segon 

Aquest control PWM ja és més precís que un control sliding. Mentre que el control anterior tan sols adoptava valors de 0 o 1 
més gran o més petita que ILREF, ara hem introduït un control PI que ens dóna més informació sobre aquesta diferència. Com de gran és, com 
de ràpid està augmentant o disminuint aquesta diferència, etc. Això ens permet, mitjançant un PWM, ajustar

Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 

n aquesta fase del disseny hem canviat el control sobre el corrent. Ara que hem comprovat el correcte funcionament del contro
tensió, hem extret el control sliding del corrent i hem implementat un segon control PI. 

Figura 138. Topologia boost converter en control PWM  

Aquest control PWM ja és més precís que un control sliding. Mentre que el control anterior tan sols adoptava valors de 0 o 1 
que ILREF, ara hem introduït un control PI que ens dóna més informació sobre aquesta diferència. Com de gran és, com 

de ràpid està augmentant o disminuint aquesta diferència, etc. Això ens permet, mitjançant un PWM, ajustar
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n aquesta fase del disseny hem canviat el control sobre el corrent. Ara que hem comprovat el correcte funcionament del control PI de la 

 

Aquest control PWM ja és més precís que un control sliding. Mentre que el control anterior tan sols adoptava valors de 0 o 1 segons si IL era 
que ILREF, ara hem introduït un control PI que ens dóna més informació sobre aquesta diferència. Com de gran és, com 

de ràpid està augmentant o disminuint aquesta diferència, etc. Això ens permet, mitjançant un PWM, ajustar-nos més a la referència de IL. La 
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‘repeating sequence’ està ajustada a 10ms, que és la velocitat més ràpida a la que pot actuar el IGBT i per tant el menor tem
que aquest pot donar una resposta física d’obrir
IGBT si ha d’actuar. 

Com podem comprovar, la tensió ara s’estabilitza a 100V DC de sortida en tan sols 0.15 segons. El corrent ara té menys rissat
règim nominal tot i que el pic d’engegada s’hagi fet 4A més gran que en l’anterior control.
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‘repeating sequence’ està ajustada a 10ms, que és la velocitat més ràpida a la que pot actuar el IGBT i per tant el menor tem
que aquest pot donar una resposta física d’obrir-se o tancar-se. Això vol dir que, cada 10ms, ILREF i IL es co

Figura 139. Control PWM 

Com podem comprovar, la tensió ara s’estabilitza a 100V DC de sortida en tan sols 0.15 segons. El corrent ara té menys rissat
nal tot i que el pic d’engegada s’hagi fet 4A més gran que en l’anterior control. 
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‘repeating sequence’ està ajustada a 10ms, que és la velocitat més ràpida a la que pot actuar el IGBT i per tant el menor temps possible en el 
mparen i el control PI informa al 

 

Com podem comprovar, la tensió ara s’estabilitza a 100V DC de sortida en tan sols 0.15 segons. El corrent ara té menys rissat quan entra en 
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Figura 140. Tensió sortida del boost en control PWM Figura 141. Corrent bobina del boost en control PWM
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12.4. BOOST CONVERTER: RECTIFICADOR

Ara que hem comprovat que el nostre elevador de tensió funciona, hem d’ajustar el circuit a la realitat i implementar
anteriors s’ha modelat l’alimentació com una font DC ideal de 24V. A la pràctica, però, el
una font de 220V i 311V de pic, a una freqüència de 50Hz. En aquest primer pas d’implementació de la xarxa hem introduït un p
pont de Graetz. El que fan aquests quatre díodes en la següe
en les figures. Per a comprovar que la tensió i el corrent que obtenim a la sortida del circuit són correctes i rectificades,
substituir tot el circuit del boost converter i suposar que aquest es comporta com una càrrega RL.
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RECTIFICADOR 

Ara que hem comprovat que el nostre elevador de tensió funciona, hem d’ajustar el circuit a la realitat i implementar
anteriors s’ha modelat l’alimentació com una font DC ideal de 24V. A la pràctica, però, el més lògic serà utilitzar la xarxa. La hem modelat com 
una font de 220V i 311V de pic, a una freqüència de 50Hz. En aquest primer pas d’implementació de la xarxa hem introduït un p
pont de Graetz. El que fan aquests quatre díodes en la següent configuració és rectificar el corrent AC de la xarxa com veurem posteriorment 
en les figures. Per a comprovar que la tensió i el corrent que obtenim a la sortida del circuit són correctes i rectificades,

oost converter i suposar que aquest es comporta com una càrrega RL. 

Figura 142. Topologia del pont de Graetz 
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Ara que hem comprovat que el nostre elevador de tensió funciona, hem d’ajustar el circuit a la realitat i implementar-li la xarxa. En els apartats 
més lògic serà utilitzar la xarxa. La hem modelat com 

una font de 220V i 311V de pic, a una freqüència de 50Hz. En aquest primer pas d’implementació de la xarxa hem introduït un pont de díodes o 
nt configuració és rectificar el corrent AC de la xarxa com veurem posteriorment 

en les figures. Per a comprovar que la tensió i el corrent que obtenim a la sortida del circuit són correctes i rectificades, el que hem fet és 

 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

169 
 

Com podem comprovar, la caiguda de tensió sobre RL (a la sortida del circuit) és la mateixa que obtenim de la xarxa però rectificada. És a dir, 
obtenim un senyal que tant en valor mig, en valor de pic com en freqüència respecta a la xarxa, però converteix les parts negatives de la tensió 
AC en part positiva. El corrent IL també es rectifica, obtenint el senyal que veiem a continuació. El valor de 6,1A de pic no és rellevant ja que el 
valor de RL és orientatiu. 

  

Figura 143. Tensió sortida del pont de Graetz Figura 144. Corrent sortida del pont de Graetz  
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12.5. BOOST CONVERTER: PWM + RECTIFICADOR

Arribats a la part final del disseny del boost converter, hem d’ajuntar els dos circuits; el pont rectificador de díodes i l’
La topologia del circuit és la mateixa que hem vist anteriorment. El principal probl
corrent en aquest tipus de circuits. Ara, al tenir una font d’alimentació en AC, la bobina i el condensador es comporten dife
potència activa i aparent eren del mateix valor, així q
Ara, però, tenim un desfasament entre la tensió i el corrent per la naturalesa d’aquests dos elements quan es connecten a una
crea potència reactiva, i per tant un factor de potència inferior a 1. A la pràctica, això es tradueix en pèrdues en el circuit i harmònics enviats a 
la xarxa. Aquest desfasament no només hem d’arreglar
que estableix la empresa proveïdora d’energia de la xarxa.

Figura 145
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: PWM + RECTIFICADOR 

Arribats a la part final del disseny del boost converter, hem d’ajuntar els dos circuits; el pont rectificador de díodes i l’
La topologia del circuit és la mateixa que hem vist anteriorment. El principal problema que ens trobem ara és el comportament de la tensió i el 
corrent en aquest tipus de circuits. Ara, al tenir una font d’alimentació en AC, la bobina i el condensador es comporten dife
potència activa i aparent eren del mateix valor, així que no teníem potència reactiva i en conseqüència el factor de potència del circuit era 1.
Ara, però, tenim un desfasament entre la tensió i el corrent per la naturalesa d’aquests dos elements quan es connecten a una

per tant un factor de potència inferior a 1. A la pràctica, això es tradueix en pèrdues en el circuit i harmònics enviats a 
la xarxa. Aquest desfasament no només hem d’arreglar-lo pel correcte funcionament del nostre circuit, sinó per obligatorietat de la 
que estableix la empresa proveïdora d’energia de la xarxa. 

145. Topologia del boost converter en control PWM amb rectificador 
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Arribats a la part final del disseny del boost converter, hem d’ajuntar els dos circuits; el pont rectificador de díodes i l’elevador de tensió en sí. 
ema que ens trobem ara és el comportament de la tensió i el 

corrent en aquest tipus de circuits. Ara, al tenir una font d’alimentació en AC, la bobina i el condensador es comporten diferent. En DC, la 
ue no teníem potència reactiva i en conseqüència el factor de potència del circuit era 1. 

Ara, però, tenim un desfasament entre la tensió i el corrent per la naturalesa d’aquests dos elements quan es connecten a una font AC. Això 
per tant un factor de potència inferior a 1. A la pràctica, això es tradueix en pèrdues en el circuit i harmònics enviats a 

lo pel correcte funcionament del nostre circuit, sinó per obligatorietat de la normativa 
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El control implementat en el circuit és l’encarregat de corregir aquest factor de potè
de sortida Vo mitjançant el primer PI sempre intentarà tenir un valor de 400V com la seva referència. Aquest control ens prop
ILREF, la qual conté una informació molt valuosa. ILREF és un 
una Vo de 400V. Aleshores, el que fem és establir un control PI en el corrent per tal de que la nostra IL s’ajusti a aquesta 
 
Ara però, si ens fixem bé en el control, veiem que apliquem una multiplicació a aquesta ILREF que extraiem del PI de voltatge. Això és degut a 
que, si veiem la tensió Vo i la referència, ambdós tenen valor  DC. Nosaltres en canvi, per aplicar el PI al corrent, necessi
Aleshores, el que hem fet és mesurar la tensió de la xarxa (Vac) i aplicar
Posteriorment dividim aquesta senyal entre 311, i el que obtenim és una senyal rectificada i unitària de 1V de pic. F
(multipliquem) aquesta senyal model amb ILREF i obtenim ILREF_SLIDING. Aquest corrent és el que veiem posteriorment a la figu
seu conté un corrent ILREF que en principi era DC, que és el que ens proporciona la informació, i un
de senyal AC rectificada i unitària. 

Figura 146
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El control implementat en el circuit és l’encarregat de corregir aquest factor de potència (Power Factor Corrector, PFC). Com veiem, la tensió 
de sortida Vo mitjançant el primer PI sempre intentarà tenir un valor de 400V com la seva referència. Aquest control ens prop
ILREF, la qual conté una informació molt valuosa. ILREF és un corrent, no sabem de quin valor, el qual ens assegura que si el seguim, obtindrem 
una Vo de 400V. Aleshores, el que fem és establir un control PI en el corrent per tal de que la nostra IL s’ajusti a aquesta 
  

, veiem que apliquem una multiplicació a aquesta ILREF que extraiem del PI de voltatge. Això és degut a 
que, si veiem la tensió Vo i la referència, ambdós tenen valor  DC. Nosaltres en canvi, per aplicar el PI al corrent, necessi

s, el que hem fet és mesurar la tensió de la xarxa (Vac) i aplicar-li el valor absolut, creant així una senyal rectificada de 311V de pic. 
Posteriorment dividim aquesta senyal entre 311, i el que obtenim és una senyal rectificada i unitària de 1V de pic. F
(multipliquem) aquesta senyal model amb ILREF i obtenim ILREF_SLIDING. Aquest corrent és el que veiem posteriorment a la figu
seu conté un corrent ILREF que en principi era DC, que és el que ens proporciona la informació, i una senyal model que és la que li dóna forma 

146. Control del boost converter en control PWM amb rectificador 
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ncia (Power Factor Corrector, PFC). Com veiem, la tensió 
de sortida Vo mitjançant el primer PI sempre intentarà tenir un valor de 400V com la seva referència. Aquest control ens proporciona una 

corrent, no sabem de quin valor, el qual ens assegura que si el seguim, obtindrem 
una Vo de 400V. Aleshores, el que fem és establir un control PI en el corrent per tal de que la nostra IL s’ajusti a aquesta ILREF.  

, veiem que apliquem una multiplicació a aquesta ILREF que extraiem del PI de voltatge. Això és degut a 
que, si veiem la tensió Vo i la referència, ambdós tenen valor  DC. Nosaltres en canvi, per aplicar el PI al corrent, necessitem una senyal AC. 

li el valor absolut, creant així una senyal rectificada de 311V de pic. 
Posteriorment dividim aquesta senyal entre 311, i el que obtenim és una senyal rectificada i unitària de 1V de pic. Finalment, acoblem 
(multipliquem) aquesta senyal model amb ILREF i obtenim ILREF_SLIDING. Aquest corrent és el que veiem posteriorment a la figura, que dins 

a senyal model que és la que li dóna forma 
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Amb uns valors en el circuit de: C=5000µF, L=1000µF, i havent ajustat el control amb uns valors de kp_v=0.25, ki_v=2.5, kp_i=1, ki_i=10, 
obtenim els següents resultats. El corrent d’entrada IAC és una senyal AC pràcticament perfecta i síncrona amb VAC gràcies al PFC. El corrent 
de la bobina té un rissat molt petit gràcies al bon ajust dels controls PI. La tensió de sortida és de 400V DC amb un rissat de 2.5V de pic com 
podem comprovar, i triga 0.4 segons a estabilitzar-se i entrar en règim nominal. 
 
 

  

Figura 147. Tensió i corrent xarxa en boost converter Figura 148. Corrent bobina rectificat en boost converter
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Figura 149. Tensió sortida boost converter Figura 150. Tensió sortida boost converter (zoom)
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12.6. COMPORTAMENT DE LA BATERIA

Una simulació de 2 segons ens ha permès ajustar els valors dels components i del control PI, però és poc representativa per a
complerta de la bateria. És per això que hem dissenyat aquest senzill circuit amb una font de corrent con
càrrega en un període de simulació de 3600s.  

El patró que segueix aquesta current controlled source és el que veiem en la figura ‘corrent xarxa’. Així don
és el mateix però de signe contrari. Ara podem visualitzar com el voltatge de la bateria puja respectant aquesta velocitat de
més important, comprovem que en 1h el SOC de la bateria augmenta d’un 
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BATERIA 

Una simulació de 2 segons ens ha permès ajustar els valors dels components i del control PI, però és poc representativa per a
complerta de la bateria. És per això que hem dissenyat aquest senzill circuit amb una font de corrent con

Figura 151. Topologia d’anàlisi bateria 

El patró que segueix aquesta current controlled source és el que veiem en la figura ‘corrent xarxa’. Així doncs, el corrent absorbit per la bateria 
és el mateix però de signe contrari. Ara podem visualitzar com el voltatge de la bateria puja respectant aquesta velocitat de
més important, comprovem que en 1h el SOC de la bateria augmenta d’un 50% a un 73%. 
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Una simulació de 2 segons ens ha permès ajustar els valors dels components i del control PI, però és poc representativa per a veure la càrrega 
complerta de la bateria. És per això que hem dissenyat aquest senzill circuit amb una font de corrent controlada per a visualitzar aquesta 

 

cs, el corrent absorbit per la bateria 
és el mateix però de signe contrari. Ara podem visualitzar com el voltatge de la bateria puja respectant aquesta velocitat de càrrega, i el que és 
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Figura 152. Corrent absorbit per la bateria Figura 153. Tensió bateria en 1h



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

176 
 

  

Figura 154. Estat de càrrega de la bateria en 1h
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13. ANNEX III - CODIS DEL PROJECTE 

13.1. BOOST CONVERTER: STEP 1 

 

 

clc 
close all; 
clear all; 
fs=10e3; ts=1/fs;  
tstep=1e-6; 
temps_llac_obert=[ 0, ts/4, ts/4+eps, ts]; 
cicle_llac_obert=[ 0, 0,    1,        1 ];  
Vdc=24; 
RL=50; 
C=5000e-6; 
L=1000e-6; 
sim('boost_1') 
figure; plot(t,vo);     grid; title('Tensio Sortida'); ylabel('vo(v)'); xlabel('t(s)') 
figure; plot(t,il,'r'); grid; title('Corrent Bobina'); ylabel('Il(A)'); xlabel('t(s)') 
 



Disseny d’un carregador de bateries de cotxe elèctrics per a l’ús docent 
Marcel Fernández Torres 

178 
 

13.2. BOOST CONVERTER: STEP 2 

 
 

clc 
close all; 
clear all; 
kp_v=0.51; 
ki_v=2; 
tstep=1e-6;  
Vdc=24; 
RL=50; 
C=5000e-6; 
L=1000e-6; 
sim('boost_2') 
figure; plot(t,vo);     grid; title('Tensio Sortida'); ylabel('vo(v)'); xlabel('t(s)') 
figure; plot(t,il,'r'); grid; title('Corrent Bobina'); ylabel('Il(A)'); xlabel('t(s)') 
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13.3. BOOST CONVERTER: STEP 3 

 

clc 
close all; 
clear all; 
kp_v=.45; 
ki_v=4.5; 
kp_i=.75; 
ki_i=7.5; 
tstep=1e-6; 
Vdc=24; 
RL=50; 
C=5000e-6; 
L=1000e-6; 
sim('boost_3') 
figure; plot(t,vo);     grid; title('Tensio Sortida'); ylabel('vo(v)'); xlabel('t(s)') 
figure; plot(t,il,'r'); grid; title('Corrent Bobina'); ylabel('Il(A)'); xlabel('t(s)') 
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13.4. BOOST CONVERTER: STEP 4  

 

clc 
close all; 
clear all; 
tstep=1e-6; 
RL=50; 
C=5000e-6; 
L=1000e-6; 
sim('boost_4') 
figure; plot(t,vac,t,vo,'r'); grid; title('Tensio Rectificada'); ylabel('vo(v)'); 
xlabel('t(s)') 
figure; plot(t,il); grid; title('Corrent Bobina'); ylabel('IL(A)'); xlabel('t(s)') 
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13.5. BOOST CONVERTER: STEP 5 

 
 

clc 
close all; 
clear all; 
kp_v=0.25; 
ki_v=2.5; 
kp_i=1; 
ki_i=10; 
tstep=1e-6; 
RL=50; 
C=5000e-6; 
L=1000e-6; 
sim('boost_5') 
figure; plot(t,vac,'b',t,iac*10,'r'); grid; xlim([0 0.05]); title('Tensió Entrada VS 
Corrent Entrada'); 
figure; plot(t,ilref_sliding,'b',t,il,'r'); grid; xlim([0 0.1]);  title('Corrent 
Bobina'); 
figure; plot(t,vo); grid; title('Tensió Sortida'); 
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13.6. BUCK CONVERTER:  

  

clc 
close all; 
clear all; 
kp_i=2.5; 
ki_i=25; 
tstep=1e-6; 
L=10000e-6; 
sim('buck_7') 
figure; plot(t,ilref,'b',t,il,'r'); grid; title('Corrent Bobina');   xlabel('t(s)'); 
ylabel('I(A)');  xlim([0.1 2]); ylim([1 11]); 
figure; plot(t,vbat(1:end,1),'g'); grid; title('State of Charge'); xlabel('t(s)'); 
ylabel('SOC(%)'); 
figure; plot(t,vbat(1:end,3)); grid; title('Voltatge Bateria'); xlabel('t(s)'); 
ylabel('V(V)');  xlim([0.1 2]);  
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13.7. COMPORTAMENT DE LA BATERIA:  

  

clc 
close all; 
clear all; 
kp_i=1; 
ki_i=10; 
tstep=0.5; 
L=10000e-6; 
sim('bateria_8') 
figure; plot(t,il,'r');                          grid; xlim([0 3599]); 
title('Corrent Xarxa');    xlabel('t(s)'); ylabel('I(A)'); 
figure; plot(t,vbat(1:end,1),'g','LineWidth',5); grid; xlim([0 3599]); title('State 
of Charge');  xlabel('t(s)'); ylabel('SOC(%)'); 
figure; plot(t,vbat(1:end,2),'r');               grid; xlim([0 3599]); 
title('Corrent Bateria');  xlabel('t(s)'); ylabel('I(A)'); 
figure; plot(t,vbat(1:end,3));                   grid; xlim([0 3599]); 
title('Voltatge Bateria'); xlabel('t(s)'); ylabel('V(V)'); 
 


