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Resum
Implementació en simulink d’un inversor d’alta freqüència, que disposa d’una regulació
per control de potencia. La seva principal aplicació és en el mon de l’estètica i la
medicina. L’inversor consta d’una etapa DC-DC on és regula la tensió continua, mentre
que la part DC-AC és una inversor ressonant LLC de pont complert. És fa una
descripció i un anàlisis de l’etapa DC-DC que és convertidor buck, mentre que de la
part ressonant es centre a que el seu nivell de voltatge sigui independent de la
càrrega.

Abstract
Simulink implementation of a high frequency inverter, which has a regulation for power
control. Its main application is in the world of aesthetics and medicine. The inverter
consists of a DC-DC stage where the DC voltage is regulated, while the DC-AC part is
a full-bridge LLC resonant inverter. It describes and analyzes the DC-DC stage, which
is a buck converter, while focusing on the resonant part so that its voltage level is
independent of the load.

I

Un sharau pels panetes Fourier, Lagrange, Newton i per la berguedana Judit Crespo
que és el final.

II

Sumari
Llista figures

IV

Llista taules

VI

Glossari
Símbols

VII

Acrònims

IX

Part I Antecedents
1. Introducció ................................................................................................................ 2
2. Motivació .................................................................................................................. 3
3. Abast ........................................................................................................................ 4

Part II Cos del treball
4. Etapa convertidor buck ............................................................................................. 6
4.1 Funcionament del convertidor buck ..................................................................... 6
4.2 Disseny del convertidor ....................................................................................... 9
4.2.1 Simulació amb Simulink .............................................................................. 12
5. Etapa Inversora ...................................................................................................... 27
5.1 Inversor Ressonant ........................................................................................... 28
5.2 Inversor Ressonant LLC .................................................................................... 29
6. Integració de les etapes .......................................................................................... 43
6.1 Lectura senyal a regular .................................................................................... 43

Part III Finalitzant
7. Conclusions ............................................................................................................ 52
8. Treball futur............................................................................................................. 53
Bibliografia .................................................................................................................. 54
Annexos
Annex A. Programa càlcul small signal transfer ....................................................... 55
Annex B. Programa freqüència normalitzada/guany ................................................ 56

III

Llista de figures
Fig. 1. Esquema convertidor buck ................................................................................. 6
Fig. 2. Representació dels estats del convertidor buck ................................................. 7
Fig. 3. Tensió en la bobina (superior), corrent en la bobina........................................... 7
Fig. 4. Tensió en la bobina, marcada l’àrea total sota la .............................................. 8
Fig. 5. Taula de característiques bobina, extreta del Techical Data 4319.................... 10
Fig. 6. Gràfica Vf/If del díode, extret del datasheet...................................................... 11
Fig. 7. Taula temps de commutació del BSP373N, extret del datasheet........ ............. 11
Fig. 8. Model blocs Simulink, Convertidor ................................................................... 13
Fig. 9. Ona corrent ∆𝐼 (bobina) en Simulink. ............................................................... 13
Fig.10. Ona voltatge ∆𝑉 (càrrega) en Simulink. ........................................................... 13
Fig. 11. Buck amb Mosfet ON ..................................................................................... 14
Fig. 12. Buck amb Mosfet OFF ................................................................................... 16
Fig. 13. Diagrama bode 𝐺𝑝𝑠........................................................................................ 20
Fig. 14. Planta 𝐺𝑝(𝑠) amb l’integrador. ....................................................................... 21
Fig. 15. Resposta Planta 𝐺𝑝𝑠 amb PI i AF, a expenses del guany. ............................. 22
Fig. 16. Resposta bode Planta 𝐺𝑝𝑠 amb el controlador ............................................... 23
Fig. 17. Convertidor Buck, amb variació de càrrega. ................................................... 24
Fig. 18. Ona voltatge sortida, sota variació de càrrega, en llaç obert. ......................... 24
Fig. 19. Convertidor Buck, sota variació de càrrega, en llaç tancat. ............................ 25
Fig. 20. Ona voltatge sortida, sota variació de càrrega, en llaç tancat. ........................ 25
Fig. 21. Representació amb blocs etapa inversora ..................................................... 29
Fig. 22. Inversor ressonant LLC. ................................................................................. 30
Fig. 23. Circuit ressonant amb transformador. ............................................................ 30
Fig. 24. Circuit Equivalent del ressonador. ................................................................. 30
Fig. 25. Inversor LLC, amb Mosfets ........................................................................... 31
Fig. 26. Equivalències circuit tanc. ............................................................................. 31
Fig. 27. Formes d’ona del inversor LLC quan 𝑓 > 𝑓𝑟 .................................................. 32
Fig. 28. Guany respecte la freqüència normalitzada per diferents valors de Q ............ 33
Fig. 29. Ona Quadrada ............................................................................................... 34
Fig. 30. Funció de transferència G .............................................................................. 35
Fig. 31. Ampliació TF de G quan A=0 ......................................................................... 35
Fig. 32. Funció de transferència G quan A=0.5 ........................................................... 36
Fig. 33. Funció de transferència G quan A=1 .............................................................. 37
Fig. 34. Funció de transferència G quan A=2 .............................................................. 37
Fig. 35. Inversor LLC, en Simulink. ............................................................................. 40
IV

Fig. 36. Inversor LLC, amb transformador en .............................................................. 41
Fig. 37. Mesura potencia activa. ................................................................................. 44
Fig. 38. Control PID. ................................................................................................... 44
Fig. 39. Guanys PID, bloc Simulink. ............................................................................ 45
Fig. 40. Resposta oscil·latòria 𝑃𝐴𝑀1 .......................................................................... 46
Fig. 41. (a)Resposta 15W, (b) Resposta 20W. ........................................................... 47
Fig. 42. Resposta 25W, canvi càrrega. ...................................................................... 48
Fig.43. 𝐼𝑅𝑖 durant el canvi de càrrega. ........................................................................ 49
Fig. 44. Senyal 𝐼𝑅𝑖(taronja)8x. Senyal 𝑉_𝑅𝑖(negre) ..................................................... 50
Fig. 45. Font Inversora amb control de potencia ......................................................... 50

V

Llista de taules
Taula 1. Valor components buck ................................................................................. 18
Taula 2. Relació VRi segons Ri i VI ............................................................................. 40
Taula 3. Relació VRi segons Ri modificada i VI ........................................................... 42
Taula 4. Parametes Ziegler-Nichols ............................................................................ 45

VI

Glossari
Símbols
𝐶

Capacitance

𝐶𝑠

Equivalent series-resonant capacitance

D

Duty cycle

E

Error signal

𝑓

Switching frequency

𝑓𝑐

Cutt-off frequency

𝑓𝑜

Resonant frequency

𝑓𝑟

Resonant frequency of 𝐿 − 𝐶𝑠 − 𝑅𝑠

𝑓𝑟𝑠

Resonant frequency of 𝐿 − 𝐶 series

𝑓𝑠

Switching frequency

𝑖

Current through resonant circuit

𝑖𝐶

Current across capacitor

𝑖𝐿

Current across inductor

𝐼𝑜

Output current average

L

Inductance

𝜂

Efficiency

𝑄

Quality factor

𝑄𝐿

Loaded quality factor at 𝑓𝑜

𝑃𝑀𝐴1

Active power first harmonic

𝑟𝐷𝑆

on-resistance MOSFET

𝑅

Load Resistance of buck

𝑟𝐶

ESR of filter capacitor

𝑟𝐷

Resistance of diode

𝑅𝑖

Load Resistance of inverter

𝑟𝐿

Resistance of coil

𝑉

Output voltage of buck

𝑣𝐶

Voltage across capacitor

𝑣𝐷

Voltage across diode
VII

𝑣𝐷𝑆

Drain-source voltage

𝑉𝑔

DC input voltage of converter

𝑉𝐼

DC input voltage of inverter

𝑣𝐿

Voltage across inductor

𝑣𝑅

Voltage across 𝑅

𝑉𝑅𝑖

Voltage across 𝑅𝑖

𝜔

Operating angular frequency

𝜔𝑜

Resonant angular frequency

𝑍𝑜

Characteristic impedance of resonant

𝜙𝑚

Phase margin

VIII

Acrònims
AC

Alternating Current

AF

Avanç Fase

DC

Direct Current

ESR

Equivalent Series Resistance

FPGA

Field Programmable Gate Arrays

HDL

Hardware Description Language

IGBT

Insulated-Gate Bipolar Transistor

LTI

Linear Time-Invariant

MCU

Microcontroller Unit

MLCC

Multilayer Ceramic Capacitors

MOSFET

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

MSPS

Million Samples Per Second

PI

Proportional Integral

PID

Proportional Integral Derivative

PWM

Pulse Width Modulation

RMS

Root Mean Square

SPDT

Single Pole Double Throw

SSA

State-Space Averaging

WPT

Wireless Power Transfer

IX

Part I
Antecedents

1

1. Introducció
Els reconeguts i admirats inventors Arsene d’Arsonval i Nikola Tesla van dedicar part
de la seva trajectòria a cavall del segle XIX i XX a l’estudi dels efectes de l’electricitat
sobre els organismes biològics. Adonant-se que un corrent altern a una freqüència
superior a 10KHz no té efectes nocius sobre l’organisme humà i que es capaç
d’escalfar els teixits en profunditat. No només això sinó aporta d’un seguit de beneficis
com la alliberació de endorfines, efecte analgèsic, efecte vaso-dilatador i un seguit de
prestacions que no hi entrarem, però que ho explico per entendre la necessitat de
poder comptar amb equips elèctrics, que puguin entregar corrent alterna d’alta
freqüència. La majoria d’equips del mercat treballen en els centenars de KHz i
s’utilitzen en les branques de la medicina però també de l’estètica, on l’oferta d’aquests
últims en el darrers anys ha col·lapsat el mercat. Una cosa segura és que aquests
equips de baix cost no incorporen un control de la potencia entregada. I aquí neix el
projecte d’aportar un regulador de potència al producte.
Per obtenir un corrent altern, necessitem un inversor i per regular la potencia podríem
utilitzar un control per desplaçament de fase per controlar aquesta. Però nosaltres ens
decantem per regular la tensió d’entrada del inversor i no variar la seqüencia ni el cicle
de la commutació del inversor. Això ho farem amb un convertidor buck que aportarà la
tensió continua al inversor on variarà segons la consigna de potencia i la càrrega del
inversor en cada moment.
En aquest treball no hem representat l’equivalència dels teixits amb les capes i la seva
part capacitiva com a càrrega, sinó una purament resistiva però que no deixa de ser
pròxima a la realitat.
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2. Motivació
La possibilitat de desenvolupar un projecte d’electrònica de potencia, que inclogui dos
tipus de convertidors força allunyats en el seu anàlisis i funcionament. Lo que implica
una visió mes amplia, encara que hi hagin apartats necessaris pel disseny que en
aquest treball no es toquin. Com també aprendre noves eines i funcionalitats del
Software de Matlab/Simulink. Concretament la utilització de les llibreries elèctriques de
Simscape i poder-ho treballar conjuntament amb els blocs que ja havia treballat durant
els darrers cursos del grau. La intensió també era integrar una co-simulació amb un
bloc de HDL i que el simulink fes la funció de banc de proves del codi creat, però
encara que no s’hagi implementat ha servit per ampliar el meu coneixement i dels
recursos que ens pot brindar el software. També voldria destacar que des de que vaig
cursar l’assignatura Regulació automàtica, sabia que aplicaria en el TFG algun tipus
de control d’avanç de fase, encara que no sabia on.
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3. Abast
És dissenya un convertidor buck, que inclou l’elecció del components i les seves
pèrdues de potencia. El requisits marcats del convertidor venen de les prestacions
quan es dona la integració del circuit juntament amb l’inversor. El disseny obtingut es
linealitza i obtenim la funcions de transferència de petita senyal del convertidor.
Obtindrem un regulador a traves dels gràfics de resposta en freqüència d’aquesta
funció de transferència. S’ha de dir que aquest regulador no s’utilitzarà per la
integració. I es fa la simulació amb Simulink amb l’ajuda de la llibreria Simscape.
En l’inversor ressonat LLC, és seleccionen els valors dels components reactius a partir
dels requisits (sense centrar-nos massa amb el transformador), que són que la càrrega
no afecti el voltatge de sortida i un equilibri entre l’eficiència i la flexibilitat en la
regulació. Aquest equilibri s’obté d’una gràfics elaborats en el treball que la relaciones
la freqüència normalitzada amb el guany del inversor. També es simula el circuit en
Simulink
Finalment regularem la tensió continua d’entrada del inversor ressonant mitjançant el
convertidor buck, convertidor que serà controlat a partir d’una consigna de potencia i la
implementació d’un controlador PID. També a traves de Simulink i sense incloure cap
tipus de codi, sinó nomes a mitjançant els blocs.
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Part II
Cos del treball
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4. Etapa convertidor buck
El convertidor Buck, també conegut com a reductor, és un convertidor DC-DC on la
seva funció és mantenir una tensió de sortida inferior al de l’entrada i que aquesta
sortida continuï regulada enfront de variacions de la tensió d’entrada o de la càrrega.
En la figura 1, es mostra l’esquema bàsic d’un convertidor buck, on tenim una font de
continua VIN, un transistor (Mosfet) M, un díode D, un inductor L, un condensador C i la
representació de la càrrega R.

Fig. 1. Esquema convertidor buck

4.1 Funcionament del convertidor buck
La manera com es transforma el nivell de voltatge es forçant a que s’emmagatzemi la
suficient energia en la bobina o en el condensador i que al cap d’un temps aquesta
energia sigui descarregada per adequar els nivells buscats. Quan s’estudia el
convertidor s’ha de fer en dues etapes o millor dit en dos estats. El Primer que
anomenarem “ON”, que és quan els transistor està conduint i deixar passar el corrent
de la font fins al condensador, carregant al seu pas la bobina. El díode no condueix ja
que està polaritzat inversament. L’objectiu és carregar la bobina apart d’alimentar la
càrrega amb el voltatge suficient per mitjà del condensador. Mentre en l’altre estat que
anomenarem “OFF”, el transistor no condueix està en tall, per tant la font no alimenta
el circuit i és l’energia de la bobina emmagatzemada en forma de camp magnètic, que
s’aprofita per seguir fent circular el corrent pel circuit. Aquest corrent continua
alimentant el condensador i pot mantenir el nivell de voltatge de la sortida. Si
commutem aquests dos estats a una freqüència fixa, la conversió dependrà de la
durada de cada estat dins d’aquest període, aquest temps es coneix com a cicle de
treball. En la figura 2. es veu els circuits equivalents dels dos estats. El de l’esquerra
6
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(a) si el comparem amb el de la figura 1. Considerem el transistor un curtcircuit en
aquest estat de conducció i el díode un circuit obert. Mentre que en (b) el transistor és
un circuit obert i el díode que està polaritzat directament el representem com un
curtcircuit.

(b) “OFF”

(a) “ON”

Fig. 2. Representació dels estats del convertidor buck

Es pot representar els semiconductors com un relé SPDT (interruptor de canvi). On la
posició 1 tenim de manera equivalent l’estat “ON” i en la posició 2 l’estat “OFF”. Per
això per la següent formulació i imatges em baso amb el text de referencia [1]. En la
figura 3. s’observa l’evolució d’aquests estats on 𝑇𝑠 és el període i que està dividit per
𝐷𝑇𝑠 que és el canvi d’estat o cicle de treball. En la posició 1 la bobina es carrega i el
seu voltatge es la tensió d’entrada menys la sortida. Mentre que en la posició 2 es pot
observar que tenim el corrent de la bobina perdent valor i el seu voltatge és el de la
sortida amb polaritat inversa. També podem veure resolta la pendent de corrent que
varia segons si la inductància es carrega o es descarrega

Fig. 3. Tensió en la bobina (superior), corrent en la bobina (inferior)
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Una de les coses a aclarir és que en el període estacionari, el canvi net de corrent en
el inductor es cero, o sigui que els límits de corrent es mantenen per tenir una càrrega i
descàrrega costant. Ho representem en l’equació 1.1.

Eq. 1.1

De manera semblant trobem que el voltatge mig del inductor és cero en estat
estacionari i ho veiem en l’àrea total de la forma d’ona (voltatge inductor), que és
sempre cero quan opera en estat estable

Eq. 1.2

Fig. 4. Tensió en la bobina, marcada l’àrea total sota la corba.

I a partir d’aquí obtenim la relació entre el voltatge d’entrada i

de sortida del

convertidor. Coneixent que l’àrea total λ com hem dit que és cero i el voltatge de la
bobina en els dos estats dels període. El voltatge regulat de sortida és el d’entrada per
el duty (cicle de treball).

Eq. 1.3

En estat estacionari periòdic, el canvi net de la tensió del condensador és zero.

Eq. 1.4
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Com passa en la bobina, l'àrea total (o càrrega) sota l’ona de corrent del condensador
és zero, cada vegada que el convertidor funciona en estat estacionari. Llavors el
corrent mitjà del condensador és zero.

4.2 Disseny del convertidor
El disseny d’aquest tipus de convertidors és una feina iterativa i vetllar amb el
Backtracking per desfer el que tenies assentat, és el pa de cada dia. En aquest
disseny s’utilitza les formules bàsiques del convertidor buck ideal, res de nou. Però
servirà per la selecció dels elements reactius del catàleg de components com dels
semiconductors, per modelar el convertidor en un següent apartat. La càrrega serà
una resistència pura, cosa que difereix del inversor ressonant que marca la lliçó i
objectiu d’aquest treball, però ens ajudarà en la interpretació de paràmetres del
convertidor.
Hem de definir els requisits i especificacions del disseny. En aquest es té una entrada
de 75VDC i en principi una sortida de 50VDC. Assignem un corrent mig 𝐼𝑜 de 400mA i
calcularem les pèrdues principals del convertidor per tal de que tinguem una eficiència
superior al 90%. Es treballarà amb una freqüència de commutació de 250KHz .
Utilitzem l’equació 1.3. per obtenir el cicle de treball D:
𝑉
𝑉𝑔

50
̅
= 𝐷 → 75 = 𝑫 = 𝟎. 𝟔

No volem que el l’oscil·lació del corrent sobrepassi el 25% del valor mig Io, es fa el
càlcul sobre el 20%:
∆𝐼
≈ 20%
𝐼𝑜
∆𝑰 = 0.2 · 0.4𝐴 = 0.08𝐴 = 𝟖𝟎𝒎𝑨
Calculem el valor de la bobina principalment amb el delta del corrent.
1
50(3)
𝑉(1 − 𝐷)
𝑳=
=
= 𝟖𝟑𝟑𝒖𝑯
𝑓𝑠 · ∆𝐼
250 · 103 · 0.08
Mirant el catàleg elegim la bobina que sigui pròxima a aquests 833uH i suporti els
400mA. L’elecció és l’inductor de la casa Eaton amb Part number DRA127-821-R, que
te una resistència en continua DCR de 1.85ꭥ, com veiem en la figura 5.
Amb aquesta resistència que anomenarem 𝑅𝐸𝑆𝑅𝐿 es calcula les pèrdues en la bobina.
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𝑃𝐿 = 𝐼𝑜 2 · 𝑅𝐸𝑆𝑅𝐿 = 0.16 · 1.85 = 0.3𝑊

Fig. 5. Taula de característiques bobina, extreta del Technical Data
43Eaton.

Considerem un arrissat del voltatge de sortida 𝑉 de ±10mV → ∆𝑉 = 0.02𝐴

El mateix amb la capacitat del condensador per tal de complir els requisits.
𝑪=

∆𝐼
0.08
=
= 𝟐𝒖𝑭
8 · 𝑓𝑠 · ∆𝑉 8 · 250 · 103 · 0.02

L’elecció del condensador ha sigut un MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor) de 2.2uF
de 75VDC

de voltatge nominal i un ESR de 227mꭥ. Amb referencia

CNC5L1X7R1N225K160AE del fabricant TDK. S’ha triat per la seva baixa resistència.

La tria del díode, que és un Schottky, de 𝐼𝑜 = 1𝐴 𝑖 𝑉𝑅𝑅𝑀 = 100𝑉, referencia DFLS1100
del fabricant Diodes Incorporates.
Considerem que la caiguda del voltatge durant la conducció del díode és de 0.55V,
això es fa mirant la figura 6, on les corbes mostren la caiguda en dependència de la
temperatura el corrent directe.
Les pèrdues de potencia dependran de la caiguda, com també del temps de conducció
i el corrent:
𝑃𝐷 = 𝐼𝑜 · 𝑉𝐹 · (1 − 𝐷)
1
𝑃𝐷 = 0.4 · 0.55 · ( ) = 73𝑚𝑊
3
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Fig. 6. Gràfica Vf/If del díode, extret del datasheet
Amb el Mosfet, considerem per una banda les pèrdues per conducció i per l’altre les de
commutació, les de conduccions les determinem de manera molt similar a les del
díode. S’ha elegit el Mosfet canal N referencia BSP373N del fabricant infineon. Te un
𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) típic de 177mꭥ, soporta 1.8A i un voltatge de drenador-sortidor de 100V.
Primer calculem les pèrdues per conducció amb el valor 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) :
2

𝑃𝑀𝑐𝑜𝑛. = 𝐼 2 · 𝑅𝐷𝑆 · 𝐷 = 0.16 · 0.177 · 3 = 18.9𝑚𝑊
Amb les pèrdues per commutació utilitzem els valors de Rise time i Fall time típics,
obtinguts de de la fulla de característiques com es veu la figura 7.

On

també

s’ha tret la resistència 𝑅𝐷𝑆 .

Fig. 7. Taula temps de commutació del BSP373N, extret del datasheet........

1

1

𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑚. = 2 · 𝑉𝐷𝑆 · 𝐼𝑜 (𝑇𝑂𝑁 + 𝑇𝑂𝐹𝐹 ) · 𝑓𝑠 = 2 · 75 · 0.4(19.4 · 10−9 ) · 250 · 103 = 72.8𝑚𝑊
Sumem les dues pèrdues, però obtenir les totals del Mosfet:
𝑃𝑀. = 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑛. + 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑚. = 18.9 + 72.8 = 92𝑚𝑊
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Finalment sumem les pèrdues calculades del inductor, díode i transistor.
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝐷 + 𝑃𝑀 = 300𝑚𝑊 + 73𝑚𝑊 + 92𝑚𝑊 = 465𝑚𝑊
Mirem les pèrdues que hauríem de tenir per superar el 𝜂 > 90% d’eficiència. Amb la
potencia de sortida de 20 requerits.
𝑃𝑜 = 𝜂 · 𝑃𝑖
Es mira de quan han de ser les pèrdues.
1
1
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐸𝑆 < 𝑃𝑜 ( − 1) = 20 (
− 1) = 2.22𝑊
𝜂
0.9
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐸𝑆 < 2.22𝑊
Ho superem amb escreix, ja tenim una eficiència de:
𝜂≈

20
= 0.97 = 97%
20.5

4.2.1 Simulació amb Simulink
És munta la simulació per validar els valors calculats per els elements reactius
seleccionats compleixin requisits. Amb el programa Simulink, és construeix el mòdul
convertidor amb blocs bàsics, els elements semiconductors com els passius o els
semiconductors formen part de la llibreria de Simulink anomenada Simscape. Per
implementar el cicle de treball s’utilitza un bloc generador de PWM, que permet en la
seva entrada assignar-li. En la figura 8, és pot veure la implementació. Amb un 2/3 de
duty i una entrada de 75VDC, la sortida comprovem que tenim 49.7VDC, que
correspon al model. La resistència de càrrega és de 125ꭥ, per tal que hi hagi un
consum mig de 400mA. S’ha afegit un sensor de corrent per visualitzar el corrent que
passi per la bobina i comprovar el rissat que s’ha calculat. Verifiquem que realment del
punt mes alt al més baix del corrent tenim 0.08A com veiem en la figura 9. També
tenim un mesurador de voltatge on es visualitza el rissat en la càrrega, figura 10. Aquí
tenim 18mV pk-pk que són molt proxims als 20mV teòrics.
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Fig. 8. Model blocs Simulink, Convertidor
Buck.

Fig. 9. Ona corrent ∆𝐼 (bobina) en Simulink.

Fig.10. Ona voltatge ∆𝑉 (càrrega) en Simulink.
13
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Aquest paràmetres s’utilitzaran en els pròxims punts per tal de construir el projecte, ja
que aquest convertidor serà l’encarregat de regula la potencia del la font.

4.3 Modelat
En aquest punt traurem un model LTI d’aquest convertidor buck. Per tal manera de
poder dissenyar un controlador. Utilitzarem l’eina State Space Averaging (SSA), que
és de les solucions més empleades per modelar aquest tipus de de convertidors DCDC. Aquest model serà una aproximació del buck que es un sistema no lineal
d’estructura variable, però que esperem que sigui força similar.
Utilitzant les lleis de voltatge i corrent de Kirchoff, obtindrem les equacions d’espai
d’estats. Ho farem tant de l’estat “ON” com del “OFF” i farem una mitja dels dos estats.
Com veiem a la figura 11.

A diferencia del punt anterior s’han incorporat, una

resistència 𝑟𝑑𝑠 que representa la resistència en conducció del mosfet, 𝑟𝐿 la de la bobina
i 𝑟𝐶 la esr del condensador. En la figura 12. També tenim la representació del díode
que ho fem amb una resistència i una caiguda de tensió.
ESTAT “ON”

iR
iC

Fig. 11. Buck amb Mosfet ON

−𝑣𝑔 + 𝑟𝑑𝑠 · 𝑖𝐿 + 𝑟𝐿 · 𝑖𝐿 + 𝐿
𝐿

𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

𝑑𝑖𝐿
+𝑣 =0
𝑑𝑡

= 𝑣𝑔 − 𝑟𝑑𝑠 · 𝑖𝐿 − 𝑟𝐿 · 𝑖𝐿 − 𝑣
𝑣

𝑖𝐶 = 𝑖𝐿 − 𝑖𝑅 → 𝑖𝐶 = 𝑖𝐿 − 𝑅

14

4. Etapa convertidor buck

𝑣 = 𝑣𝐶 + 𝑖𝐶 · 𝑟𝐶 → 𝑖𝐶 =

𝑣 − 𝑣𝐶
𝑟𝐶

𝑣 − 𝑣𝐶
𝑣
𝑹 · 𝒓𝑪
𝒗𝑪
= 𝐼𝐿 − → 𝒗 =
(𝑰𝑳 + )
𝑟𝐶
𝑅
𝑹 + 𝒓𝑪
𝒓𝑪
𝑅 · 𝑟𝐶
𝑣𝐶
𝑅
𝑣𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶 (𝐼𝐿 + 𝑟𝐶 ) − 𝑣𝐶
𝐼𝐶 =
=
𝐼𝐿 −
𝑟𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶

𝐼𝐶 = 𝑪

𝑳

𝒅𝒗𝑪
𝑹
𝒗𝑪
=
𝑰 −
𝒅𝒕
𝑹 + 𝒓𝑪 𝑳 𝑹 + 𝒓𝑪

𝒅𝒊𝑳
𝑹 · 𝒓𝑪
𝑹
= 𝒗𝒈 − (𝒓𝒅𝒔 + 𝒓𝑳 +
)𝑰𝑳 −
𝒗
𝒅𝒕
𝑹 + 𝒓𝑪
𝑹 + 𝒓𝑪 𝑪

Finalment tenim les equacions diferencials de 𝐼𝐿 , 𝑣𝐶 i la tensió de sortida 𝑣 :
𝑹 · 𝒓𝑪
𝑹
𝒅𝒊𝑳 𝒗𝒈 − (𝒓𝒅𝒔 + 𝒓𝑳 + 𝑹 + 𝒓𝑪 )𝑰𝑳 − 𝑹 + 𝒓𝑪 𝒗𝑪
=
𝒅𝒕
𝑳
𝑹
𝒗𝑪
𝒅𝒗𝑪 𝑹 + 𝒓𝑪 𝑰𝑳 − 𝑹 + 𝒓𝑪
=
𝒅𝒕
𝑪

𝒗=

𝑹 · 𝒓𝑪
𝑹
𝑰𝑳 +
𝒗
𝑹 + 𝒓𝑪
𝑹 + 𝒓𝑪 𝑪

Nomes falta implantar-les en espai d’estats en la forma

𝒅𝒙(𝒕)
𝒅𝒕

= 𝑨𝟏 𝒙(𝒕) + 𝑩𝟏 𝒖(𝒕) ;

𝒚(𝒕) = 𝑪𝟏 𝒙(𝒕) + 𝑬𝟏 𝒖(𝒕)

1
𝑅 · 𝑟𝐶
1
𝑅
𝑑𝑖𝐿
− · (𝑟𝑑𝑠 + 𝑟𝐿 +
) − ·
𝐿
𝑅 + 𝑟𝐶
𝐿 𝑅 + 𝑟𝐶
𝑖
1
·[ 𝐿]+[
[ 𝑑𝑡 ] =
𝑣𝐶
1
𝑅
1
1
𝑑𝑣𝐶
0
·
− ·
[
𝐶 𝑅 + 𝑟𝐶
𝐶 𝑅 + 𝑟𝐶 ]
𝑑𝑡

[𝑣] = [

𝑅 · 𝑟𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶

𝑅
𝑣𝑔
𝑖
0 0
]·[ 𝐿]+[
] · [𝑣 ]
𝑣𝐶
0 0
𝐷
𝑅 + 𝑟𝐶
15
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ESTAT “OFF”

Fig. 12. Buck amb Mosfet OFF

𝑣𝐷 + 𝑟𝐷 · 𝑖𝐿 + 𝑟𝐿 · 𝑖𝐿 + 𝐿

𝐿

𝐿

𝑑𝑖𝐿
+𝑣 =0
𝑑𝑡

𝑑𝑖𝐿
= −𝑣𝐷 − 𝑟𝐷 · 𝑖𝐿 − 𝑟𝐿 · 𝑖𝐿 − 𝑣
𝑑𝑡

𝑑𝑖𝐿
𝑅 · 𝑟𝐶
𝑅
= −𝑣𝐷 − (𝑟𝐷 + 𝑟𝐿 +
)𝐼𝐿 −
𝑣
𝑑𝑡
𝑅 + 𝑟𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶 𝐶
𝑖𝐶 = 𝑖𝐿 − 𝑖𝑅 → 𝑖𝐶 = 𝑖𝐿 −
𝑣 = 𝑣𝐶 + 𝑖𝐶 · 𝑟𝐶 → 𝑖𝐶 =

𝑣
𝑅

𝑣 − 𝑣𝐶
𝑟𝐶

𝑣 − 𝑣𝐶
𝑣
𝑹 · 𝒓𝑪
𝒗𝑪
= 𝐼𝐿 − → 𝒗 =
(𝑰𝑳 + )
𝑟𝐶
𝑅
𝑹 + 𝒓𝑪
𝒓𝑪

𝑅 · 𝑟𝐶
𝑣
(𝐼 + 𝐶 ) − 𝑣𝐶
𝑅
𝑣𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶 𝐿 𝑟𝐶
𝐼𝐶 =
=
𝐼𝐿 −
𝑟𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶

𝐼𝐶 = 𝑪

𝒅𝒗𝑪
𝑹
𝒗𝑪
=
𝑰𝑳 −
𝒅𝒕
𝑹 + 𝒓𝑪
𝑹 + 𝒓𝑪
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𝑳

𝒅𝒊𝑳
𝑹 · 𝒓𝑪
𝑹
= −𝒗𝑫 − (𝒓𝑫 + 𝒓𝑳 +
)𝑰𝑳 −
𝒗
𝒅𝒕
𝑹 + 𝒓𝑪
𝑹 + 𝒓𝑪 𝑪

Com hem fer en l’altre estat tenim les equacions diferencials de 𝐼𝐿 , 𝑣𝐶 i la tensió de
sortida 𝑣 :
𝑹 · 𝒓𝑪
𝑹
𝒅𝒊𝑳 −𝒗𝑫 − (𝒓𝑫 + 𝒓𝑳 + 𝑹 + 𝒓𝑪 )𝑰𝑳 − 𝑹 + 𝒓𝑪 𝒗𝑪
=
𝒅𝒕
𝑳

𝑹
𝒗𝑪
𝒅𝒗𝑪 𝑹 + 𝒓𝑪 𝑰𝑳 − 𝑹 + 𝒓𝑪
=
𝒅𝒕
𝑪

𝒗=

𝑹 · 𝒓𝑪
𝑹
𝑰𝑳 +
𝒗
𝑹 + 𝒓𝑪
𝑹 + 𝒓𝑪 𝑪

Podem observar que l’única equació que divergeix

𝒅𝒊𝑳
,
𝒅𝒕

ja que la part del filtre LC de

sortida en els dos circuits es idèntic i nomes canvia la representació del la caiguda de
tensió en el díode, enlloc de la font d’entrada (en tensió inversa) i la resistència del
díode en substitució de la del Mosfet.

La representació en espai d’estats d’aquest estat on variem el subíndex per
diferenciar-lo del anterior,

𝒅𝒙(𝒕)
𝒅𝒕

= 𝑨𝟐 𝒙(𝒕) + 𝑩𝟐 𝒖(𝒕) ; 𝒚(𝒕) = 𝑪𝟐 𝒙(𝒕) + 𝟐𝒖(𝒕)

1
𝑅 · 𝑟𝐶
1
𝑅
𝑑𝑖𝐿
− · (𝑟𝐷 + 𝑟𝐿 +
) − ·
𝑣𝑔
𝐿
𝑅 + 𝑟𝐶
𝐿 𝑅 + 𝑟𝐶
𝑖
0 −1
·[ 𝐿]+[
[ 𝑑𝑡 ] =
] · [𝑣 ]
𝑣𝐶
1
𝑅
1
1
𝑑𝑣𝐶
0 0
𝐷
·
− ·
[
𝐶 𝑅 + 𝑟𝐶
𝐶 𝑅 + 𝑟𝐶 ]
𝑑𝑡

[𝑣] = [

𝑅 · 𝑟𝐶
𝑅 + 𝑟𝐶

𝑅
𝑖
] · [ 𝐿 ] + [0
𝑣
𝑅 + 𝑟𝐶
𝐶

𝑣𝑔
0] · [𝑣 ]
𝐷

Dels resultats del anàlisis anterior farem una mitjana. Multiplicarem les equacions
obtingudes pel període. Exactament en l’equació del Mosfet conduint per 𝐷, mentre
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que la del díode en estat de conducció per la resta del període 1 − 𝐷. Per facilitar els
càlculs aquesta implementació la farem amb Matlab, el codi complet el trobem en el
Annex A. El codi està basat amb el de la referencia [2].

𝑑𝑖𝐿 _𝑂𝑁 = (𝑣𝑔 − (𝑟𝑑𝑠 + 𝑟𝐿 + 𝑅 ∗ 𝑟𝐶 /(𝑅 + 𝑟𝑐 )) ∗ 𝑖𝐿 − 𝑅/(𝑅 + 𝑟𝐶 ) ∗ 𝑣𝐶 )/𝐿
𝑑𝑣𝐶 _𝑂𝑁 = (𝑅/(𝑅 + 𝑟𝐶 ) ∗ 𝑖𝐿 − 1/(𝑅 + 𝑟𝑐 ) ∗ 𝑣𝐶 )/𝐶
𝑣_𝑂𝑁 = 𝑅 ∗ 𝑟𝐶 /(𝑅 + 𝑟𝐶 ) ∗ 𝑖𝐿 + 𝑅/(𝑅 + 𝑟𝑐 ) ∗ 𝑣𝐶

𝑑𝑖𝐿 _𝑂𝐹𝐹 = (−𝑣𝐷 − (𝑟𝐷 + 𝑟𝐿 + 𝑅 ∗ 𝑟𝐶 /(𝑅 + 𝑟𝑐 )) ∗ 𝑖𝐿 − 𝑅/(𝑅 + 𝑟𝐶 ) ∗ 𝑣𝐶 )/𝐿
𝑑𝑣𝐶 _𝑂𝐹𝐹 = (𝑅/(𝑅 + 𝑟𝐶 ) ∗ 𝑖𝐿 − 1/(𝑅 + 𝑟𝑐 ) ∗ 𝑣𝐶 )/𝐶
𝑣_𝑂𝐹𝐹 = 𝑅 ∗ 𝑟𝐶 /(𝑅 + 𝑟𝐶 ) ∗ 𝑖𝐿 + 𝑅/(𝑅 + 𝑟𝑐 ) ∗ 𝑣𝐶

MITJANA
𝑚_𝑑𝑖𝐿 = 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑑 ∗ 𝑑𝑖𝐿 _𝑂𝑁 + (1 − 𝑑) ∗ 𝑑𝑖𝐿 _𝑂𝐹𝐹
𝑚_𝑑𝑣𝐶 = 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑑 ∗ 𝑑𝑣𝐶 _𝑂𝑁 + (1 − 𝑑) ∗ 𝑑𝑣𝐶 _𝑂𝐹𝐹
𝑚_𝑣 = 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑑 ∗ 𝑣_𝑂𝑁 + (1 − 𝐷) ∗ 𝑣_𝑂𝐹𝐹
Una vegada feta la mitjana del dos circuits, que com veiem li donem el pes a cada
circuit pel temps que el convertidor pren cada forma, que seguin les especificacions
del disseny multiplicaríem per

2
3

les equacions ON i

1
3

𝑙𝑒𝑠 𝑂𝐹𝐹. Aquesta mitjana

l’utilitzarem per obtenir el corrent de la bobina i el voltatge del condensador en estat
estacionari, al voltant del punt d’operació DC amb els valors dels components estàtics
dissenyats. Igualarem a cero els equacions i aïllarem 𝑚_𝑑𝑖𝐿 𝑖 𝑚_𝑑𝑣𝐶 per obtenir els
valors.

𝑑𝑖𝐿
= 𝑚_𝑑𝑖𝐿 → 0 = 𝑚_𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶
= 𝑚_𝑑𝑣𝐶 → 0 = 𝑚_𝑑𝑣𝐶
𝑑𝑡
Fent un recordatori del valor dels diferents elements en la següent taula

R = 125ꭥ
vD = 0.55V

L = 824.6uH rL = 1.54
C = 2,2uF rC = 227mꭥ
rD = 10mꭥ
Vg = 75V
D = 0.667 rds = 177mꭥ
Taula 1. Valor components buck
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I obtenim:
𝐼𝐿 = 0.39𝐴
𝑉𝐶 = 49.2𝑉

Hem de linealitzar el conjunt d’equacions per tal de trobar un model LTI com hem dit
anteriorment. Aquesta linealització es farà per obtenir la funció de transferència en
petita senyal de convertidor. Amb les matrius resoltes
𝑑(𝑖̃𝐿 )
𝜕𝑚_𝑑𝑖𝐿
|𝑑 = 𝐷
𝑑𝑡
𝜕𝑖𝐿
=
[
̃𝐶 )
𝜕𝑚_𝑑𝑣𝐶
𝑑(𝑣
[ 𝑑𝑡 ]
𝜕𝑖𝐿

𝜕 𝑚_𝑑𝑖𝐿
𝜕𝑚_𝑑𝑖𝐿
|𝑣𝐷 = 𝑉𝐷 𝑖𝐿 = 𝐼𝐿 𝑣𝑔 = 𝑉𝐺
𝜕𝑣𝐶 ] · [ 𝑖̃𝐿 ] + [ 𝜕𝑑
] · [𝑑̃]
𝑣̃𝐶
𝜕𝑚_𝑑𝑣𝐶
𝜕𝑚_𝑑𝑣𝐶
𝜕𝑣𝐶
𝜕𝑑

[𝑣̃] = [

𝜕𝑚_𝑣 𝜕𝑚_𝑣
𝜕𝑚_𝑣
𝑖̃
]·[ 𝐿]+[
] · [𝑑̃]
𝑣̃𝐶
𝜕𝑖𝐿
𝜕𝑣𝐶
𝜕𝑑

El càlculs de la linealització es troben en el mateixa fulla de Matlab en el Annex A on
hem fet la mitjana i s’han trobat els valors en estat estacionari. En el sistema
d’equacions en petita senyal anterior s’ha seguit l’estructura d’espai d’estats següent:
{

𝑖̃
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
𝑜𝑛, 𝑥 = [ 𝐿 ] , 𝑦 = 𝑣̃
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢
𝑣̃𝐶

On hem extret els valors de la matriu d’estats 𝐴 ∈ ℝ2𝑥2 , matriu d’entrada 𝐵 ∈ ℝ2𝑥1 ,
matriu de sortida 𝐶 ∈ ℝ1𝑥2 i la matriu de transmissió directe 𝐷 ∈ ℝ1𝑥1 .
Amb aquestes matrius i amb l’ajuda de matlab,a traves de les funcions 𝑠𝑠 𝑖 𝑡𝑓
𝑣̃(𝑠)

obtindrem l’esperada funció de transferència de 𝑑̃(𝑠)
𝑣̃(𝑠)
20742𝑠 + 4.153 · 1010
= 𝐺𝑝 (𝑠) = 2
𝑠 + 5919𝑠 + 5.575 · 108
𝑑̃(𝑠)

4.4 Disseny del Controlador
El controlador el dissenyarem a partir de la funció de transferència de la planta. Amb el
suport de Matlab s’ha treballat amb la representació de la freqüència vectorial del
diagrama de bode. La freqüència de treball del convertidor, com ja sabem, és de
250kHz i com especificació elegirem que la freqüència de tall 𝑓𝑐 sigui de 1/10 o sigui
25kHz. I el 𝜙𝑚 = 55º, que són mes que comuns per les esperades respostes d’aquests
convertidors. El llaç de control que hem de començar es format per la planta 𝐺𝑝 (𝑠) el
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𝐺𝑝𝑤𝑚 (𝑠) 𝑖 𝐻(𝑠). En realitat només tindrem en compte la planta, ja que considerem que
el guany del mòdul PWM es unitari ja que considerem que la senyal de rampa d’aquest
mòdul és de 1V. Igualment 𝐻(𝑠) que representa la funció de transferència del sensor
de voltatge, que serà purament unitària.
Seguidament mostrem Figura 13. el diagrama de bode del llaç sense compensar, que
en aquest cas coincideix amb el de la planta.

Fig. 13. Diagrama bode 𝐺𝑝 (𝑠)

Observem que el 𝜙𝑚 de fase és molt petit i clarament necessitem compensar el sistema i
assegurar l’estabilitat quan tanquem el llaç.
L’estructura a seguir serà la de un controlador Proporcional-Integral (PI) més un
compensador d’avanç de fase (AF). Primer posicionarem el cero del PI, sota un criteri més
aviat arbitrari a una zona llunyana a la freqüència de tall fc , que serà 1/50 més petita a

aquesta. Una vegada fet això compensarem la planta amb el cero i el pol en l’origen
del PI, per comprovar el marge de fase 𝜙𝑚 i dissenyar l’avanç de fase per satisfer les
satisfaccions. Filament compensarem el guany per que el diagrama talli a 0º en la
freqüència de tall desitjada.
En el controlador PI(s) com hem dit situarem el cero a 1/50 de la freqüència de tall que és
𝑤𝑐 = 2𝜋 · 25000 = 157080

𝑟𝑎𝑑
𝑠

per tant el cero serà 𝑧 = 3141.6.
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𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾𝑝𝑖

(𝑠 + 𝑧)
(𝑠 + 3141.6)
= 𝐾𝑝𝑖
𝑠
𝑠

El guany serà calculat, com a guany total quan tinguem també cero i el pol de AF. A la
figura 14. Mostrem el diagrama de bode amb aquesta primera compensació que com
veiem a baixes freqüències ara en la part de la magnitud hi ha una pendent de 20dB/dècada i en la fase hi ha un retràs en continua de -90º, assegurant un error de
posició, cosa que era d’esperar ja que s’ha afegit un integrador, bàsicament per això.

Fig. 14. Planta 𝐺𝑝(𝑠) amb l’integrador.
Com és veu a la Figura 14. Tenim un 𝜙𝑚 𝑑𝑒 6º → 180 − 174.45 = 5.55. I el volem de 55º,
per tant s`ha l’increment ha de ser de 55º − 5.55 = 49.45º. Aquest desfasament volem

que es doni en la fc i en aquesta freqüència serà el desfasament màxim del
compensador. Amb la formula següent obtindrem la relació entre el pol i cero del
compensador avanç de fase.
𝛼=

1 − 𝑠𝑖𝑛(𝜙𝑚à𝑥) 1 − 𝑠𝑖𝑛(49.45º)
=
= 0.1365
1 + 𝑠𝑖𝑛(𝜙𝑚à𝑥) 1 + sin (49.45º)

𝛼 = 0.1365 serà la relació entre el za i el pa , cero i pol del compensador AF respectivament.

Aquest compensador té la forma de:
𝐴𝐹 = 𝐾𝐴𝐹

(𝑠 + 𝑧𝑎 )
(𝑠 + 𝑧𝑎 )
= 𝐾𝐴𝐹
𝑧
(𝑠 + 𝑝𝑎 )
(𝑠 + 𝛼𝑎 )
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La mitjana geomètrica de les arrels, coincideix amb el desfasament màxim i sabent
que 𝑝𝑎 =

𝑧𝑎
𝛼

𝑤𝑐 = 157080

𝑟𝑎𝑑
𝑧𝑎
= √𝑧𝑎 · 𝑝𝑎 = √𝑧𝑎 ·
𝑠
𝛼

𝑧𝑎 = 58034.6
𝑝𝑎 =

58034.6 58034.6
=
= 425161.9
𝛼
0.1365

Afegim el pol i el cero obtinguts a la planta amb l’integrador que ja teníem. D’aquesta
manera tornarem a comprovar que el 𝜙𝑚 s’acosti als requeriments de fase ens hem
marcat de 𝜙𝑚 = 55º
𝐴𝐹 = 1 ·

(𝑠 + 58034.6)
(𝑠 + 425161.9)

Fig. 15. Resposta Planta 𝐺𝑝 (𝑠) amb PI i AF, a expenses del guany.
Després de la implementació podem dir que tenim el 𝜙𝑚 just on el volíem, ja que el
marge si observem la Figura 15, tenim 180º − 125º = 55º. Ara mirem a la freqüència
de tall i ens hi fixem amb el guany que falta perquè talli a 0dB. Ho podem fer a ull, però
millor utilitza el comanda bode del Matlab passant-li el paràmetre de fc com a
paràmetre, per obtenir el guany en aquesta freqüència, com que el volem compensar,
1

o sigui afegir aquest guany que tenim de menys serà. 𝑲 = 0.6378 =1.5679. On 0.6378
és la magnitud a fc = 25kHz.
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𝐾 = 𝐾𝑃𝐼 · 𝐾𝐴𝐹 = 1.5679

Finalment el controlador queda de la següent manera:
𝐶(𝑠) = 𝐾𝑃𝐼

𝐶(𝑠) = 1.5679

(𝑠 + 𝑧)
(𝑠 + 𝑧𝑎 )
𝐾𝐴𝐹
(𝑠)
(𝑠 + 𝑝𝑎 )

(𝑠 + 58034.6)(𝑠 + 3141.6)
𝑠(𝑠 + 425161.9)

Afegim el 𝐶(𝑠) a la planta 𝐺(𝑠) i comprovem la resposta freqüencial com hem fet fins
ara a través del diagrama de bode, amb la comanda margin, obtindrem el bode però a
més ens donarà el marge de guany, el marge de fase i la freqüència de tall. Com
veiem en la Figura 15. Tenim un fc = 25𝑘𝐻𝑧, que és 1/10 de la freqüència de
commutació, el 𝜙𝑚 és de 55º i el 𝐺𝑚 marge de guany és infinit ja que el desfasament
mai arriba als -180º. Complint-se les especificacions de la nostre demanda.

Fig. 16. Resposta bode Planta 𝐺𝑝 (𝑠) amb el controlador
𝐶(𝑠) .

4.4.1 Validació del controlador dissenyat
Muntarem amb el Simulink el circuit Buck, aquest cop amb tots els paràmetres de la
Taula 1., que ja hem utilitzat per l’obtenció de la funció de transferència.
Farem una comparativa amb el convertidor sense realimentació davant del convertidor
a llaç tancat del controlador dissenyat. En la figura 16, veiem el Buck amb la
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representació de les diferents resistències internes. També és veu un Mosfet i una
resistència en sèrie que queden en paral·lel a la càrrega, això s’utilitza per veure la
resposta a un canvi de càrrega. Aquest canvi donarà com a resultat una resistència
d’aproximadament

1
3

de la càrrega inicial ja que tindrem en paral·lel

125·62
125+162

1
3

≈ ·

125ꭥ = 41.4ꭥ. La simulació serà de 6ms i la variació en la resistència serà superior a
la meitat d’aquesta en l’instant quan hagi transcorregut 4ms. Podem veure la resposta
del voltatge de sortida en la Figura 17.

Fig. 17. Convertidor Buck, amb variació de càrrega.

Fig. 18. Ona voltatge sortida, sota variació de càrrega, en llaç obert.
En la Figura 18, podem veure que en l’arrencada del convertidor hi ha una gran sobre
oscil·lació amb un voltatge pic de sortida de 82V. Mentre que en l’instant de 4ms que
es quan es connecta la resistència en paral·lel cau a una tensió mínima de 38V. La
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tensió en estat estacionari abans de l’instant 4ms és d’uns 49V, mentre que després
s’estabilitza a uns 48V.
Ara muntarem el convertidor en llaç tancat com veiem a la Figura 19. És exactament
igual que l’anterior només que li hem afegit el controlador i la consigna la donem amb
un bloc Step de 50V, enlloc del temps de cicle que teníem en llaç obert.

Fig. 19. Convertidor Buck, sota variació de càrrega, en llaç tancat.

Observem en la Figura 20, la resposta de la sortida de voltatge amb aquesta nova
configuració en llaç tancat.

Fig. 20. Ona voltatge sortida, sota variació de càrrega, en llaç tancat.

25

4. Etapa convertidor buck
Aquí tenim un sobre pic màxim de 61V, però és més, tenim un temps d’establiment
molt més petit que la resposta en llaç obert. No hi ha el rissat que teníem en tota la
senyal i després del canvi de càrrega el voltatge mínim no baixa dels 46V, la senyal es
recupera ràpidament.
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Un inversor és una combinació de semiconductors i elements elèctrics passius, que
conjuntament són capaços de transformar un corrent continu (DC) en corrent altern
(AC), amb un voltatge i freqüència determinada. Per aconseguir-ho, es realitza la
commutació dels interruptors ja sigui de manera successiva i/o simultàniament
depenent de l’estructura, generant semicicles positius i negatius tant de la tensió com
del corrent. El corrent que parteix d’una tensió continua (constant) produeix un flux
elèctric de càrrega elèctrica que varia en magnitud i sentit, alternant-se en períodes de
temps de determinats. Els inversors més coneguts a casa nostre són el que generen
230VAC amb una freqüència de 50Hz, normalment l’energia prové de bateries de 12 o
24 volts, per alimentar dispositius que funcionen amb corrent altern. Un altre de les
aplicacions que abunda en l’industria, són els inversors de velocitat o servo
controladors, que s’utilitzen pel control de motors d’inducció o d’imant permanent.
Tots aquests dispositius esmentats solen funcionar amb un control de modulació
d’ample de puls (PWM, Pulse Width Modulation), on es commuten els transistors a una
freqüència molt mes elevada que la freqüència fonamental, cosa que fa que es puguin
utilitzar components més reduïts i també el harmònics produïts per la commutació
afectin mínimament. Les senyals portadores solen ser d’algunes desenes de KHz, això
es suficient per senyals fonamentals que no solen passar quan s’accionen els motors a
gran velocitat dels 400Hz. Però en el nostre cas és complicat ja que el nostre inversor
ha de tenir una freqüència de sortida per sobre el centenar de KHz. Ens avancem i ja
diem que el nostre inversor tindrà una freqüència fonamental de 250kHz, si
commutéssim a una dècada i mitja per sobre seria una freqüència de 12.5MHz, que no
es poc però aquí hauríem d’afegir la resolució, que podria ser de 8 bits tenint 256
nivells de tensió possibles.
Si fem el cas dels 50Hz seria:
1

Freqüència rellotge necessària → 50𝐻𝑧 · 50 (𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖 2) · 256 = 640𝑘𝐻𝑧
En 250KHz seria:
1
2

Freqüència rellotge necessària → 250 · 103 𝐻𝑧 · 50 (𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖 ) · 256 = 3.2𝐺𝐻𝑧
Mentre que en el cas del 50Hz amb un microcontrolador amb un Timer de 8 bits que
treballi amb una freqüència de 1MHz és suficient. En 250KHz les coses canvien, ja
que fen una ullada al mercat una de les plaques de desenvolupament MCU més
27

5. Etapa Inversora
ràpides del mercat que és la Teensy 4.1, porta un còrtex-M7 del fabricant NXP, la seva
velocitat d’operació màxima és de 600MHz. O les plaques que tenim al laboratori
d’electrònica de l’EPSEM, les FPGA Basys 3 Artix7 només arriben als 464MHz. Però si
tinguéssim la capacitat de d’implementar aquesta freqüència un altre entrebanc seria
que si volem una freqüència de commutació de:
𝑓 = 250 · 103 𝐻𝑧 · 50(𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎) = 12.5𝑀𝐻𝑧
Les pèrdues per commutació serien molt grans i sobretot els temps d’encesa i
apagada dels interruptors afectarien molt el cicle de treball, ja que els transistors estan
lluny de ser interruptors perfectes i amb aquestes freqüències el voltatge resultant pot
variar amb els retards que aporten els transistors.
Així que commutarem a la freqüència fonamental que es el mètode habitual per
aquestes aplicacions, mitjançant un inversor ressonant.

5.1 Inversor Ressonant
La necessitat d’utilitzar inversors DC-AC d’alta freqüència la trobem en una gran
varietat d’aplicacions, incloses les transferència de potència sense fils (WPT, Wireless
power transfer), balasts electrònics per a làmpades de descàrrega de gas, escalfament
per inducció, aplicacions que utilitzen components piezoelèctrics com transformadors,
actuadors o transductors. I el que nosaltres quedem ubicats, equips d’electromedicina
com generadors electroquirúrgics o de diatèrmia. Aquestes aplicacions solen requerir
la generació d’una ona sinusoidal de desenes o centenars de kHz, amb una distorsió
harmònica baixa. Per totes aquestes aplicacions es sol utilitzar inversors ressonants
que generen una tensió d’ona quadrada, a traves de la commutació d’un conjunt de
Mosfets. S’utilitzen aquests transistors i no uns altres com podria ser el IGBTs, ja que
la rapida commutació que s’usa en aquests circuits els descarta i sobretot en una
aplicació com la nostre, on treballem a 250𝐾𝐻𝑧. Els Mosfets han de tenir incorporats
díodes de cos, que són díodes que porten el mateix transistor muntats en antiparal·lel,
de tal manera que els dispositius puguin conduir corrents inverses. Aquesta ona
quadrada conté l’harmònic fonamental i harmònics imparells on el 3𝑒𝑟 i 5è són el que
tenen més presencia. Aquest voltatge és aplicat a l’entrada d’un circuit tanc ressonant,
on la freqüència de ressonància 𝑓𝑜 és sincronitza amb la de commutació 𝑓, que es la
fonamental, de tal manera que el circuit tanc filtre els harmònics superiors (3𝑓, 5𝑓, … ). I
en conseqüència el corrent del circuit ressonant, com el voltatge que tindrem en la
càrrega i el seu corrent, tindran unes senyals bàsicament sinusoidals. En la Figura 21
observem l’esquema d’un inversor ressonant, on tenim un bloc marcat com a
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transformador, que la seva funcionalitat pot ser variada. Donar un relació de voltatge
entre el circuit ressonant, ja sigui elevant-lo o disminuint-lo és una, però també dona
sentit aïllament elèctric entre el primari i el secundari. O també com es el nostre cas és
que el Trafo formi part del circuit ressonat, a través de la seva inductància de
magnetització. Pel que fa al bloc marcat com a Control Portes, és qui marca la
freqüència de commutació i com es disparen els transistors, la línia de retroalimentació
és marcada amb discontinua, ja que nosaltres no farem un seguiment de les senyals
de la càrrega per controlar el circuit ressonant, però en un ampli rang de casos pot ser
així.
Commutació A.F. Circuit
Ressonant

Trafo
A.F.

Càrreg
a

Control
Portes

Fig. 21. Representació amb blocs etapa inversora
ressonant.

5.2 Inversor Ressonant LLC
L’inversor ressonant LLC Full-bridge que es mostra a la Figura 22, es compon de
quatre bidireccionals interruptors 𝑄1 , Q 2 , Q 3 , 𝑄4 i un circuit ressonant C − L1 − L2 . El
condensador ressonant C es connecta en sèrie amb el conjunt d’inductors L1 − L2.
Mentre que càrrega es connecta en paral·lel amb l’inductor L2. Els interruptors
consisteixen en Mosfets amb els seus díodes de cos, que són disparats per dues
senyals de tensió d’ona rectangular, diem dues senyals ja que el transistors 𝑄1 − 𝑄4
comparteixen senyal i es disparen alhora. Mentre que 𝑄2 − 𝑄3 tenen una la mateixa
senyal de porta, però desfasada 180º, d’un altre manera podríem dir que són senyals
complementaris. En la figura ho viem amb la simbologia de la senyal de porta dels
Mosfets. Cada commutador pot conduir corrent positiva com negativa. Els transistors
ω

són activats i desactivats alternativament a la freqüència de commutació f = 2π amb un
cicle de treball del 50%. L’inductor L2 es pot substituir mitjançant un transformador com
veiem en la Figura 23, per obtenir l’amplitud desitjada de la tensió de sortida de CA.
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En aquest cas, la inductància magnetitzadora del transformador es pot utilitzar com a
inductància L2 . La majoria d’equacions i coneixements d’aquest apartat son extrets de
la referencia [3].

Fig. 22. Inversor ressonant LLC.

Fig. 23. Circuit ressonant amb transformador.
La part del semiconductors la podem transformar en un circuit equivalent com veiem a
la Figura 24, on tenim una senyal quadrada alterna, aquesta senyal te una amplitud de
de 𝑉𝐼 i es positiva quan es connecten els transistors 𝑄1 − 𝑄4 , metre que és negativa
quan fem conduir 𝑄3 − 𝑄2 .

Fig. 24. Circuit Equivalent del ressonador.
30

5. Etapa Inversora
Seguim amb les equivalències, però abans dir que per facilitar els esquemes amb les
següents figures només projectarem una de les branques de Mosfets del inversor,
però és el mateix quan commuta l’altre semicicle pels aspectes de l’equivalència. El
circuit paral·lel R i − L2 de la Figura 25 es pot convertir en un circuit sèrie R s − Ls tal
com es mostra a la Figura 26 (a) a una freqüència determinada. La inductància en
sèrie total equivalent és Leq = L1 + Ls . A la Figura 26 (b), la font de tensió 𝑉𝐼 i els
commutadors 𝑆1 𝑖 𝑆4 estan modelats per una font de tensió d’ona quadrada, on el nivell
baix és zero i l’alt és 𝑉𝐼 . La resistència equivalent dels Mosfets en conducció és 𝑟𝐷𝑆 ≈
(𝑟𝐷𝑆1 + 𝑟𝐷𝑆4 ). La resistència parasitaria 𝑟 de l’inversor està composta per la
resistència del commutador 𝑟𝐷𝑆 , la resistència de sèrie equivalent (ESR) del
condensador 𝑟𝐶 i la resistència dels inductors 𝑟𝐿1 𝑖 𝑟𝐿2 .

Fig. 25. Inversor LLC, amb Mosfets
equivalents.

(b)
(a)
Inv
Inv26. Equivalències circuit tanc.
Fig.
er
er
so
so
r
r
LL
LL LLC per a f > fr = 1/(2π
Les formes d’ona de l’inversor
C,√𝐿𝑒𝑞 𝐶) són com les que es
C,
a
mostren en la Figura 27. Es a
prefereix treballar amb l’inversor
per sobre la ressonància
m
perquè la recuperació inversamdels díodes de cos dels Mosfets
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b
b
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quadrada. Suposant que el factor 𝑄𝑟 a la freqüència

𝑓𝑟 és alt, el corrent del

condensador és gairebé sinusoidal i flueix alternativament mitjançant els interruptors
𝑆1 𝑜 𝑆2 .
Si 𝑅𝑖 << 𝑋𝐿2 = 𝜔𝐿2, la major part del corrent del condensador flueix a traves de la
resistència de càrrega, per tant, 𝐼𝑚 és inversament proporcional a la resistència de
càrrega, resultant una alta eficiència de carrega parcial. Quan la resistència de càrrega
𝑅𝑖 és més gran que 𝑋𝐿2 , la major part del corrent del condensador flueix a través de
l’inductor ressonant 𝐿2 , fent 𝐼𝑚 independent de 𝑅𝑖 . Per tant, l’eficiència és baixa en les
càrregues parcials.

Fig. 27. Formes d’ona del inversor LLC quan 𝑓 > 𝑓𝑟
La relació entre les dues inductàncies, o sigui el ràtio dels dos elements. Que son la
inductància de ressonància 𝐿1 i la de magnetització 𝐿2 . Aquesta relació li donem forma
amb la formula següent:
𝐴=

𝐿1
𝐿2
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Si tenim una 𝐴 gran, tindrem un major guany d’impuls i també un més estret rang de
modulació, que ens brindarà més flexibilitat. Per contra si la A es petita hi haurà una
petita corrent de magnetització i per tant una alta eficiència. Quan dissenyem aquest
paràmetre intentarem obtenir un equilibri.
Un dels altres paràmetres que afectarà al rendiment i el mode d’operació del nostre
inversor serà el factor de qualitat 𝑄. En un circuit ressonador com es el nostre cas,
aquesta 𝑄 expressa la relació entre l’energia emmagatzemada i les pèrdues d’energia
en cada cicle d’oscil·lació. Les pèrdues en un ressonador augmenten a mesura que
cau el factor 𝑄. Aquí anomenarem aquest paràmetre 𝑄𝐿 que prové de 𝑄 loaded, ja que
tenim en compte les pèrdues incloent la resistència de càrrega 𝑅𝑖 . Pel càlcul utilitzarem
la següent formula:
𝑄𝐿 = 𝜔𝑜 · 𝐶 · 𝑅𝑖 =

𝑅𝑖
𝜔𝑜 · 𝐿

On 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 , 𝜔𝑜 és la freqüència de ressonància.
El ràtio entre la freqüència que farem conduir els Mosfets 𝑓 i la frequencia ressonant
del sistema 𝑓𝑜 , li diem freqüència de commutació normalitzada, serà imprescindible
tenir-la en compte i com hem dit anteriorment, treballarem en un punt per complir els
requisits. Una de les importàncies de treballar per sobre de 𝑓𝑟 que veiem a Figura 28,
com hem explicat anteriorment, és fer funcionar l’inversor en la regió inductiva. Les
diferents corbes representen diferents càrregues. Les que tenen més guany, en aquest
cas la rosada seria la que té mes guany de totes, que s’identifica com una càrrega
lleugera. A mesura que tenen menys guany la demanda de corrent augmenta i passen
a representar carregues pesades. El paràmetre que diferencia les diferents corbes és
el factor 𝑄, així podem veure com queda afectat en dependència de la 𝑄, i te una
relació amb el tipus de càrrega com hem explicat, on les de més guany representen
les 𝑄 altes.

Guany

Regió
Capacitiva

𝑓
𝑓𝑜

Regió Inductiva

𝑓𝑟

1 Freqüència Normalitzada

Fig. 28. Guany respecte la freqüència normalitzada per diferents valors de Q
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En aquest disseny intentarem treballar en el punt on en el guany sigui unitari, per tal de
fer que la càrrega sigui independent a la funció de transferència del voltatge. Quan
parlem d’aquesta funció de transferència, ens referim la resultant del voltatge de
sortida respecte el de l’entrada. Com ja hem dit tenim una ona quadrada que alimenta
el tanc ressonant, on la seva amplitud és el voltatge DC de la font d’entrada. Aquesta
senyal es filtrada pel circuit ressonant i obtindrem una senyal pràcticament sinusoidal
4

en el tanc. Aquesta senyal 𝑉𝑚 tindrà una amplitud de: 𝑉𝑚 = 𝜋 · 𝑉𝐼 . Diem pràcticament
sinusoidal, perquè també pot estar afectada lleugerament pel 3𝑒𝑟 i el 5𝑒𝑟 harmònic
d’aquesta senyal quadrada. A la Figura 29, podem veure una senyal quadrada en
vermell d’una freqüència de 250𝑘𝐻𝑧 =
l’amplitud correspon a

4
𝜋

1
0.4·10−5

i el seu 1𝑒𝑟 harmònic amb blau,

= 1.273. El nostre cas en la funció de transferència que

parlem serà la relació d’aquest valor de l’ona quadrada, que és 𝑉𝐼 amb la tensió
corresponent a la resistència de càrrega 𝑉𝑅𝐼 . Volem mantenir la relació de d’aquesta
figura, o sigui que tota la tensió del tanc recaigui sobre 𝑅𝐼 .

Fig. 29. Ona Quadrada
Escriba aquí la ecuación.
Per fer-ho necessitem que la freqüència de commutació 𝑓 coincideixi amb la
freqüència de ressonància de la xarxa e sèrie 𝐿1 − 𝐶 que li direm 𝑓𝑟𝑠 , així la reactància
resultant serà zero i tot el voltatge el tindrem en la bobina 𝐿2 . Aconseguint d’aquesta
manera que la funció de transferència sigui independent a la càrrega.
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Ara amb l’ajuda de Matlab representarem uns gràfics, semblants als de la Figura 28,
on també tindrem en l’eix de les abscisses la freqüència normalitzada

𝑓
𝑓𝑜

i en les

ordenades el guany que hem estat parlant. El fitxer del codi en Matlab es troba en el
Annex B. Mostrarem 4 figures, que cada una d’elles es diferenciarà per tenir una 𝐴 =
𝐿

(𝐿1 ) diferent, veurem l’efecte no pràctic en el nostre cas quan és 0 i també 0.5, 1, 2.
2

Seleccionarem 𝐴 = 1 pel disseny, que significa que 𝐿1 𝑖 𝐿2 seran iguals, però
explicarem particularitats de cada gràfica.

Fig. 30. Funció de transferència G
quan A=0 Escriba aquí la ecuación.
En la Figura 30, veiem la gràfica quan 𝐴 = 0, com hem dit pel nostre cas, no te cap
sentit ja que les corbes no convergeixen en el guany unitari, si utilitzem la formula per
trobar-lo:
𝑓𝑟𝑠
𝑓𝑜

1

1

= √1 + 𝐴 = √1 + 0 = ∞

Fig. 31. Ampliació TF de G quan A=0
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Amb la formula ens dona un valor infinit, cosa que corroborem amb la funció de
transferència que hem representat a la gràfica, ja que hem ampliat el rang de la
freqüència normalitzada però podem observar que encara no coincideixen Figura 31.
Mostrem i busquem la freqüència normalitzada per les figures següents però trobar el
guany unitari per complir amb el requisits establerts.
En la Figura 32, tenim quan 𝐴 = 1, si calculem la freqüència normalitzada
coincideix el guany unitari tenim:

𝑓𝑟𝑠
𝑓𝑜

que

1

= √1 + 𝐴 = 1.73

Fig. 32. Funció de transferència G quan A=0.5
Escriba aquí la ecuación.
Descartem aquesta relació de A, ja que haurem d’augmentar molt la freqüència, ja que
la freqüència de commutació hauria de ser 1.73 cops mes gran que el de la freqüència
de ressonància. I això comportaria algunes pèrdues en la commutació, però seria una
opció possible. La Figura 33 es mostra quan 𝐴 = 1, tornem a fer càlcul
√2 = 1.414
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𝑓𝑟𝑠
𝑓𝑜

1
𝐴

= √1 + =

5. Etapa Inversora

Fig. 33. Funció de transferència G quan A=1
Finalment mostrem la darrera figura amb la 𝐴 = 2:

Fig. 34. Funció de transferència G quan A=2
Escriba aquí la ecuación.
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On tenim en aquesta ultima Figura 34, la freqüència normalitzada tallant en 1 en:
𝑓𝑟𝑠
1
= √1 + = √1.5 = 1.22
𝑓𝑜
𝐴
Encara que quan tenim 𝐴 = 2, la freqüència seria relativament baixa, el rang de
modulació és més estret i si variem la càrrega, que en el nostre cas ho farà, també
canviarà la 𝑄𝐿 d’una manera més notòria, que amb 𝐴 = 1. Finalment decidim elegir
𝐴 = 1.
L’elecció de 𝑄𝐿 serà √2 = 0.707, que prové de la formula de l’eficiència màxima
següent:
𝑓
√2
𝑓𝑜
𝑄𝐿 =
=
= 0.707
1+𝐴
2
Presentem la formula del guany, per verificar que ens trobarem que tindrem l’ona de la
Figura 23, en la càrrega, o sigui un guany unitari. Hem de tenir en compte que 𝑉𝑅𝑖 és
una senyal alterna, que serà mesurada en valor eficaç. Per tant haurem de dividir entre
√2 el valor de pic de la senyal del 1𝑒𝑟 harmònic de 𝑉𝐼 .
𝑉𝑅𝑖
4
=
·
𝑉𝐼
√2 · 𝜋

1
2

2
2
√(1 + 𝐴)2 [1 − (𝜔𝑜 ) ] + [ 1 ( 𝜔 · 𝐴 − 𝜔𝑜 )]
𝜔
𝑄𝐿 𝜔𝑜 𝐴 + 1 𝜔

𝑉𝑅𝑖
4
=
·
𝑉𝐼
√2 · 𝜋

1
√4 · 1 + 0
4

=

4

1
√2 · 𝜋 1
·

𝑉𝑅𝑖
4
=
𝑉𝐼
√2 · 𝜋
Després de comprovar el guany, que com hem vist coincideix. Procedim al disseny
amb l’elecció el valor dels components i la freqüència de commutació.
Ens agradaria que la senyal de commutació i per tant de sortida del inversor ressonant
fos de 𝑓 = 250𝑘𝐻𝑧, així aquesta senyal com hem dit serà 𝑓 = 𝑓𝑟𝑠 . Aplicant l’equació ja
descrita anteriorment obtindrem la freqüència de ressonància 𝑓𝑜 :
𝑓𝑜 =

𝑓
√1 + 𝐴−1

=

250 · 103
√2
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= 176.777𝑘𝐻𝑧

5. Etapa Inversora
Obtenim el valor dels elements LLC del circuit tanc, on 𝑅𝑖 li donem el valor de 150Ω:
𝐿=

𝑅𝑖
=
𝜔𝑜 · 𝑄𝐿

150
√2
2𝜋 · 176.777 · 103 · 2

= 191𝑢𝐻

√2
𝑄𝐿
2
𝐶=
=
= 4.24𝑛𝐹
𝜔𝑜 · 𝑅𝑖 2𝜋 · 176.777 · 103 · 150

Determinem 𝐿1 𝑖 𝐿2 , recordant que 𝐴 = 1:
𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 = 𝐿2 (1 + 𝐴) → 𝐿2 =

𝐿
𝐿
→ 𝐿1 =
2
2

𝐿1 = 95.5𝑢𝐻 (𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)
𝐿2 = 95.5𝑢𝐻 (𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó)
Ara que ja tenim els valors muntarem una simulació amb Simulink, el voltatge
d’entrada 𝑉𝐼 de partida serà de 50𝑉𝐷𝐶, per tant tindrem un voltatge RMS de sortida,
quan el guany sigui unitari de:
𝑉𝑅𝑖 = 𝑉𝐼 ·

4
𝜋 · √2

= 𝑉𝐼 · 0.9 → 𝑉𝑅𝑖 = 50 · 0.9 = 45𝑉𝐴𝐶

En la Figura 35, veiem el circuit Full-bridge inversor ressonant LLC en Simulink,
configurat amb els paràmetres dissenyats. Els Mosfets són conduits amb una senyal
de 4𝑢𝑠 de període, que equival a la freqüència 𝑓 de commutació de 250𝑘𝐻𝑧 que hem
determinat i un cicle de treball de 50%. El Mosfets 𝑄1 − 𝑄4 , que són els que alimenten
el circuit tanc positivament no tenen cap retard de fase, mentre que 𝑄2 − 𝑄4 és de 2𝑢𝑠,
per tal de que siguin senyals inverses o complementaries. El bloc RMS connectat al
sensor de voltatge mesura 𝑉𝑅𝑖 , el valor eficaç que tindrà un del 90% del voltatge en
continua de la font d’entrada 𝑉𝐼 , que com hem dit és de 50𝑉𝐷𝐶. Perquè el bloc RMS
funciona bé hem de introduir-li el valor de la freqüència fonamental que són 250𝑘𝐻𝑧.
S’ha introduït el valors calculats del condensador i bobina de ressonància com també
la de magnetització. A la resistència de càrrega se li assignat com hem quedat de
150Ω.
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Fig. 35. Inversor LLC, en Simulink.

Com veiem la tensió en 𝑉𝑅𝐼 és pràcticament els 45𝑉 teòrics, ara el que farem és serà
modificar la càrrega, on mostrarem els resultats en la Taula 2 següent:

VI
50V
50V
50V
50V
50V

Ri
150ꭥ
120ꭥ
75ꭥ
50ꭥ
450ꭥ

VI·0.9
45V
45V
45V
45V
45V

VRi
44.93V
44.96V
44.96V
44.88V
44.82V

VI
40V
40V
40V
40V
40V

Ri
150ꭥ
120ꭥ
75ꭥ
50ꭥ
450ꭥ

VI·0.9
36V
36V
36V
36V
36V

VRi
35.95V
35.97V
35.96V
35.9V
35.85V

Taula 2. Relació 𝑉𝑅𝑖 segons 𝑅𝑖 i 𝑉𝐼

Observem uns resultats satisfactoris. La funció de transferència de voltatge del
inversor es gairebé independent de les variacions de càrrega a una freqüència de
commutació superior a la freqüència de ressonància. Un avantatge important de
l’inversor és que la càrrega presentada pel circuit ressonant als commutadors és
inductiva a aquesta freqüència. A més, el circuit té una alta eficiència en una ampli
rang de resistència a la càrrega.
Muntarem un transformador per aïllar la sortida a nivell galvànic i donarem una relació
perquè coincideixi 𝑉𝑖 amb 𝑉𝑅𝑖 :
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Fig. 36. Inversor LLC, amb transformador en
Simulink.
En la Figura 36, veiem que s’ha afegit el transformador, dins dels paràmetres, hem
posat a cero la inductància de magnetització. En un circuit real, com hem dit
anteriorment no posaríem un transformador en paral·lel amb la bobina 𝐿2 , sinó el
transformador ja tindria la inductància de magnetització. Aquesta representa la
reactància deguda a l’autoinducció del primari del transformador.

𝑁𝑆
𝑁𝑃

=

𝜋·√2
4

= 1.111

A la figura observem que tenim 𝑉𝑅𝑖 = 50 això es degut a la relació de 1.111 que li hem
donat al transformador. Ara el circuit tanc se li reflecteix una resistència superior degut
aquesta relació que hem assignat. Tot seguit calculem 𝑅𝑖 vista des del primari:

𝑅𝑖𝑃

𝑁
𝑉𝑅𝑖 · 𝑁𝑃
𝑉𝑃
𝑁𝑃 𝑉𝑃
𝑁𝑃 2
𝑆
=
→
= 𝑅𝑖
·
= 𝑅𝑖 ( )
𝐼𝑅𝑖 · 𝑉𝑅𝑖
𝐼𝑃
𝑁𝑆 𝑉𝑆
𝑁𝑆
𝑉𝑝
2

𝑁

1

𝑅𝑖𝑃 = 𝑅𝑖 ( 𝑁𝑃 ) = 150 · (1.111) = 135Ω
𝑆

On la 𝑄𝐿 es veurà lleugerament afectada:
𝑅

𝑄𝐿 = 𝑍 𝑖 =
𝑂

𝑅𝑖
𝐿
√
𝐶

135

= 212.24 = 0.64

41

5. Etapa Inversora
I els nous resultats mostrats en la Taula 3:

VI
50V
50V
50V
50V
50V

Ri
150ꭥ
120ꭥ
75ꭥ
50ꭥ
450ꭥ

VRi
50V
49.99V
49.89V
49.9V
49.87V

VI
40V
40V
40V
40V
40V

Ri
150ꭥ
120ꭥ
75ꭥ
50ꭥ
450ꭥ

Taula 3. Relació 𝑉𝑅𝑖 segons 𝑅𝑖 modificada i 𝑉𝐼
Relació 𝑉𝑅𝑖 segons 𝑅𝑖 i
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VRi
40V
39.99V
39.91V
39.92V
39.89V

6. Integració de les etapes
Quan posem en cascada l’inversor amb el convertidor reductor DC-DC, degut a les
interaccions dels dos circuits i l’efecte no lineals dels interruptors, augmenta la
dificultant del seu control. Haurem de passar per alt el controlador dissenyat
anteriorment que tenia una càrrega purament resistiva, que havíem tret a partir de la
funció de transferència. Així ara enlloc de la resistència tindrem l’inversor Classe D fullbridge. La regulació ara del convertidor buck és farà a partir d’un controlador PID
ajustat amb el mètode Ziegler-Nichols, una sintonització de forma empírica, on no
tindrem la necessitat de conèixer les equacions de la planta. La variable a regular serà
la potencia activa, de manera que tinguem una potencia activa constant en tot
moment, encara que variï la càrrega.

6.1 Lectura senyal a regular
La lectura de la potencia, és la potencia consumida per 𝑅𝑖 , o sigui la resistència del
secundari del transformador. Hem de mesurar tant la tensió 𝑉𝑅𝑖 com el corrent 𝐼𝑅𝑖 , per
obtenir la potencia activa. La potencia activa mitjana (𝑃𝐴𝑀 ) és representada en la
següent equació:

∞

𝑃𝐴𝑀 = ∑ 𝑉𝑛 · 𝐼𝑛 · cos (𝑛 · 𝑤𝑜 · 𝑡)
𝑛=1

On 𝑉𝑛 𝑖 𝐼𝑛 són respectivament el voltatge i el corrent dels 𝑛𝑡ℎ harmònics de la
freqüència de línia. Ho destaquem perquè en aquest estudi només farem la mesura de
la fonamental o també conegut com el primer harmònic. El bloc de Simulink Power
mesurament ens ho dona fet, nomes hi haurem d’introduir la freqüència fonamental i la
matriu d’harmònics que volem representar. En la Figura 37 és pot veure la part del
sensat que em utilitzat per mesurar la potencia activa.
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Fig. 37. Mesura potencia activa.

Les sortides del bloc representen P (potencia activa) i Q ( potencia reactiva). La sortida
Q no s’utilitzarà.

6.2 Implementació del llaç tancat
Realimentarem la potencia en que hem parlat en el punt anterior, convertint aquesta
sortida en entrada, per tal de que tingui efecte en la senyal de control. La potencia
activa 𝑃𝑀𝐴1 serà comparada amb la referencia 𝑃𝑅𝐸𝐹 , que es el valor objectiu, o sigui la
potencia que volem que absorbeixi la càrrega 𝑅𝑖 . On es determinarà la diferencia entre
les dues senyals, resultant una senyal d’error 𝐸. L’error és l’entrada del controlador, en
el nostre cas un controlador PID, entrada que serà manipulada per aconseguir un
control adequat del sistema. En la Figura 38. Veiem les variables esmentades, també

𝐷
ENCI
A

𝐸
E
N
C
I
A

𝑃𝐴𝑀1

𝑉𝑅𝑖

ENCI
A

ENCI
𝐼𝑅𝑖
A
ENCI
A

Fig. 38. Control PID.

𝑃𝑅𝐸𝐹
ENCI

podem veure a la sortida del PID un bloc, que es un saturador
A
per limitar la senyal de
sortida. La senyal D ja serà l’entrada del bloc generador PWM, que ja coneixem.
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L’ajust del controlador PID basat en la resposta a esgraó en llaç tancat, es basa en la
recerca del guany proporcional 𝐾𝑝 , i les constants de temps integral 𝜏𝑖 i derivativa 𝜏𝑑 .
L’equació de sota representa la funció de transferia del controlador PID.

𝐷(𝑠)
1
= 𝐾𝑝 (1 +
+ 𝑠 · 𝜏𝑑 )
𝐸(𝑠)
𝑠 · 𝜏𝑖
Hem de recordar que en Simulink normalment es treballa en la forma paral·lela del
PID, una forma en que tenim els guanys proporcionals 𝐾𝑝 , integral 𝐾𝑖 i derivatiu 𝐾𝑑 .
Així que utilitzarem les relacions següents per introduir en el programari el guany i les
constants obtingudes:
𝐾𝑖 =

𝐾𝑝
, 𝐾𝑑 = 𝐾𝑝 · 𝑠 · 𝜏𝑑
𝑠 · 𝜏𝑖

Un cop tenim el circuit complert és hora d’ajustar el controlador. Per 𝑃𝑟𝑒𝑓 que és una
entrada esgraó i també l’entrada positiva del comparador que veiem en la Figura 36. Hi
introduïm una referencia i en bloc PID, posarem a zero els guanys 𝐾𝑖 i 𝐾𝑑 , com veiem
en la Figura 39.

Fig. 39. Guanys PID, bloc Simulink.
Mentre que en el 𝐾𝑝 i introduïm un valor ben baix i simulem el circuit. Ara haurem de
veure la resposta, ho farem mirant la senyal realimentada 𝑃𝐴𝑀1 . Anirem pujant la
constant fins que tinguem una oscil·lació sostinguda com veiem en la Figura 40.
Llavors Anotarem el període de la senyal oscil·latòria que li direm 𝑃𝑢 (marcat amb un
rectangle vermell en la figura) i el guany proporcional 𝐾𝑝 que ha provocat aquesta
resposta, que serà 𝐾𝑢 . Amb aquests dos valors obtindrem els guanys proporcionals
𝐾𝑝 , integral 𝐾𝑖 i derivatiu 𝐾𝑑 , a partir de la Taula 4 i les relacions entre els guanys i les
constants anteriorment descrites.

Control
PID

0.6

0.5

0.125

Taula 4. Parametes Ziegler-Nichols
Ziegler-Nichols
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Fig. 40. Resposta oscil·latòria 𝑃𝐴𝑀1

Com veiem a la Figura 40. 𝑃𝑢 és 1.2 · 10−3 segons i aquesta resposta s’ha obtingut
amb una 𝐾𝑝 de 0.036 que serà el valor de 𝐾𝑢 . Ara procedim a fer el càlculs de les
constants:
𝐾𝑝 = 0.6 · 𝐾𝑢 = 0.6 · 0.036 = 0.0216
𝜏𝑖 =

𝜏𝑑 =

𝐾𝑝 0.0216 · 2
1.2 · 10−3
→ 𝐾𝑖 =
=
= 36
2
𝜏𝑖
1.2 · 10−3

1.2 · 10−3
0.0216 · 1.2 · 10−3
→ 𝐾𝑑 = 𝐾𝑝 · 𝜏𝑑 =
= 3.24 · 10−6
8
8

Introduïts els valors obtinguts en els càlculs al bloc PID, comprovarem les respostes
amb diferents 𝑃𝑅𝐸𝐹 . En la Figura 41 (a) viem la resposta amb una consigna de 15𝑊 i
en (b) com podem observar la consigna és de 20𝑊. Comprovem que amb només 6𝑚𝑠
en els dos casos al s’assoleix el valor en estat estacionari, temps més que acceptable
pel tipus d’operació que no s’exigeix una gran velocitat a arribar al regim permanent.
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(a)

(b)
Fig. 41. (a)Resposta 15W, (b) Resposta 20W.
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Ara toca veure el rendiment quan hi ha un canvi en la càrrega, com va fer amb el
convertidor Buck, connectarem un resistència transcorregut un temps, aquesta
resistència és de 300Ω, que amb la que ja tenim, en paral·lel formaran una de 𝑅 =
𝑅𝑖 ·𝑅2
𝑅𝑖 +𝑅2

150·300

= 150+300 = 100Ω. Passarem una consigna de 25𝑊 i mostrarem la resposta.

Com es veu en la Figura 42, el canvi de càrrega es dona 14𝑚𝑠 desprès d’establir la
l’esgraó de referencia. On amb 5𝑚𝑠 de connectar la càrrega pràcticament el valor
torna a coincidir amb la referència.

Fig. 42. Resposta 25W, canvi càrrega.

A continuació mostrem l’equació que relaciona la potencia amb el voltatge i la
resistència:
𝑃=

𝑉2
𝑅

En el moment que reduïm el valor de la càrrega de 150Ω a 100Ω, que equival a una
1

reducció de 3, com la potencia 𝑃 la mantenim constant i tenim una relació quadràtica el
1

voltatge s’ha de reduir √1 − 3 =

√6
3

= 0.816. En el mateix instant hi ha un increment de

corrent com veiem en la Figura 43, recordem que aquesta és el corrent que circula per
la càrrega. D’aquesta manera el control no te el coneixement de quin valor ha de
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baixar el voltatge, per això el moment que baixem el valor de voltatge, també
disminuirem el corrent i la potencia es el producte dels dos coeficients, per tant és
esperada l’oscil·lació produïda. En la Figura 44 és pot veure la sortida amb les senyals
de voltatge i corrent, sobre la mateixa gràfica. La senyal de corrent està escalda 𝑥8,
per tal de visualització el detalls de la sobre posició de les dues variables, que
representen la potencia absorbida per la càrrega.

Fig.43. 𝐼𝑅𝑖 durant el canvi de càrrega.
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6. Integració de les etapes

Fig. 44. Senyal 𝐼𝑅𝑖 (taronja)8x. Senyal 𝑉_𝑅𝑖 (negre)
En la Figura 45, viem la font inversora complerta. Amb el conjunts que ja em descrit
anteriorment. Bàsicament tenim el convertidor però enlloc de tenir-hi una càrrega
resistiva hi tenim l’inversor ressonador full-bridge LLC. De manera que el que fem es
regular la tensió continua del pont complert del ressonador a través del convertidor
Buck. Aquesta tensió té una relació de 1 amb el voltatge de la càrrega

𝑉𝑅𝑖
𝑉𝐼

= 1.

Mesurem la potencia activa i la comparem amb la potencia de referencia 𝑃𝑅𝐸𝐹1 ,
aplicant el controlador i tancant el llaç de potencia.

Fig. 45. Font Inversora amb control de potencia
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Part III
Finalitzant
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7. Conclusions
No puc dir un altre cosa que el desafiament de portar-ho a la pràctica m’ha marcat
cada dia que he pensat en aquest treball. Des del gener del 2021, no he deixat de
mirar codi HDL, però en canvi veieu que no tenim ni una línia de cap llenguatge de
descripció de hardware. Clar que ha influenciat que des d’aquest any el propietari de
Modelsim, que és Mentor Graphics, actuï com una divisió de siemens EDA i que el
tema de llicencies hagi donat un tomb. Però no m’estic excusant. Dic que sense la cosimulació de Modelsim amb simulink, tot perdia força.
En canvi, la feina de obtenir la potencia activa, s’ha simplificat amb un bloc de Power
Measurament en simulink. No era l’idea inicial. Però sabent que plaques de
desenvolupament FPGA de Xilinx com la Basys 3 o la Arty S7, el seu ADC intern
només disposa d’una freqüència de mostreig de 1MSPS, ens resulta impossible, poder
obtenir els valors instantanis per poder representar el seu valor real. I que entrés en
joc un ADC extern, amb una freqüència de mostreig de 20MSPS en amunt, semblava
interesant però la falta d’informació consultada ha complicat el tema.
Però ha sigut interessant tota la recerca, penso que els resultats són satisfactoris i
l’aprenentatge ha sigut alt.
Això no s’acaba aquí continuarem batallant.
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8. Treball futur
Implementar a nivell de software tant el controlador com el mesurador de potencia
activa, això es podria fer a traves del software PSIM. En el seu defecte elaborar per
hardware els dos elements amb una eina de co-simulació i simulink. Seria interesant
també, fer un disseny del transformador de l’inversor ressonant, ja que s’ha de tenir en
compte el gap del nucli, per obtenir una inductància de magnetització adequada, fent
uns estudis del transformador tant sense càrrega com en curtcircuit, per obtenir els
paràmetres.
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Annexos
Annex A. Programa càlcul small signal transfer
clc
clear;
% Elements values
R=125; %Load resistor
VG=75; %Input source voltage
L=824.6e-6;%inductor
rL=1.54; %inductor series resistance
C=2.2e-6;%capacitor
rC =.227; %capacitor series resistance
rD =.01; %Diode series resistance
VD=.55; %Diode forward voltage drop
rds =.177; %MOSFET on resistance
D=.667; %Duty ratio
syms iL vC vg vD d
%EQUACIONS ON
diL_ON = (vg-(rds+rL+R*rC/(R+rC))*iL -R/(R+rC)*vC)/L;
dvC_ON = (R/(R+rC)*iL-1/(R+rC)*vC)/C;
v_ON = R*rC/(R+rC)*iL+R/(R+rC)*vC;
%EQUACIONS OFF
diL_OFF = (-vD-(rD+rL+R*rC/(R+rC))*iL -R/(R+rC)*vC)/L;
dvC_OFF = (R/(R+rC)*iL-1/(R+rC)*vC)/C;
v_OFF = R*rC/(R+rC)*iL+R/(R+rC)*vC;
%MITJANA
m_diL = simplify(d*diL_ON+(1-d)*diL_OFF);
m_dvC = simplify(d*dvC_ON+(1-d)*dvC_OFF);
m_v = simplify(d*v_ON+(1-d)*v_OFF);
%CÀLCUL PUNT OPERACIÓ DC
m_DC_1=subs(m_diL ,[vg vD d],[VG VD D]);
m_DC_2=subs(m_dvC ,[vg vD d],[VG VD D]);
DC_SOL= solve(m_DC_1 ==0, m_DC_2 ==0,iL,vC);
%IL és el valor de corrent de la bobina en estat estacionari
IL=eval(DC_SOL.iL);
%VC és el valor de tensió del condensador en estat estacionari
VC=eval(DC_SOL.vC);
%LINEALITZACIÓ
%A MATRIU D'ESTATS 2x2
A11=subs(simplify(diff(m_diL ,iL)) ,[iL vC d vD],[IL VC D VD]);
A12=subs(simplify(diff(m_diL ,vC)) ,[iL vC d vD],[IL VC D VD]);
A21=subs(simplify(diff(m_dvC ,iL)) ,[iL vC d vD],[IL VC D VD]);
A22=subs(simplify(diff(m_dvC ,vC)) ,[iL vC d vD],[IL VC D VD]);
A=eval([A11 A12; A21 A22]);
%B MATRIU D'ENTRADA 2X1
B11=subs(simplify(diff(m_diL ,d)) ,[iL vC d vD vg],[IL VC D VD VG]);
B21=subs(simplify(diff(m_dvC ,d)) ,[iL vC d vD vg],[IL VC D VD VG]);
B=eval([B11;B21]);
%C MATRIU DE SORTIDA 1X2
CC1=subs(simplify(diff(m_v ,iL)) ,[iL vC d vD],[IL VC D VD]);
CC2=subs(simplify(diff(m_v ,vC)) ,[iL vC d vD],[IL VC D VD]);
CC=eval([CC1 CC2]);
%D MATRIU DE TRANSMISSIÓ DIRECTE 1X1
DD=eval(subs(simplify(diff(m_v ,d)) ,[iL vC d vD vg],[IL VC D VD
VG]));
%Funció transferencia v(s)/d(s)
H=tf(ss(A,B,CC,DD));
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Annex B. Programa freqüència normalitzada/guany
clc;
clear;
close all;
A= [0 0.5 1 2];
wx= logspace(-0.3,0.3,1000);
wx2=1;
colors=['r' 'g' 'b' 'c' 'm' 'k'];
QL=[0.5 0.707 1 2];
for y=1:4
figure
for i=1:4
Gain=1./(((1+(A(y)))^2 .*(1-(wx.^-1).^2).^2
+(1/(QL(i)).*(wx*(A(y))./((A(y))+1)-(wx.^-1))).^2).^0.5);
semilogx(wx,Gain,'color',colors(i),'LineWidth',3)
hold on
end
legend('Q_{L}= 0.5','Q_{L}= 0.707','Q_{L}= 1','Q_{L}= 2')
title(['|G|(f/fo) vs \omega with A=',num2str(A(y))],'Fontsize',18)
xlabel('f/fo','FontSize',18)
ylabel('|G|(f/fo)','fontSize',18)
grid on
end
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