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RESUM 
 

 

La problemàtica que comporta l’ús dels combustibles fòssils, a nivell mediambiental, en la 

producció d’energia elèctrica, així com un possible esgotament d’aquests recursos en un futur 

pròxim, ha creat la necessitat d’investigar i desenvolupar les energies renovables, per poder 

extreure un alt rendiment a les fonts d‘on, tard o d’hora, s’acabarà obtenint la major part de 

l’energia. Degut a la proliferació, doncs, de l’energia solar o eòlica, la quantitat de convertidors 

estàtics en el mercat va creixent constantment. Els convertidors s’encarreguen  de controlar els 

fluxos de potència, a més de garantir la qualitat del subministrament. Tot i així, la serva pròpia 

naturalesa fa que s’acabin injectant harmònics de corrent de freqüència elevada.  

L’ambició de millora en el sector ha provocat un nou tipus de convertidors, anomenats 

multinivell. Les energies renovables presenten un caràcter no predictiu, per la qual cosa es 

necessita emmagatzemar un cert nivell d’energia en bateries. Aquesta nous convertidors 

permeten sintetitzar diferents nivells de tensió, adequant-se perfectament a les exigències 

presentades per part de les energies renovables. Aquests permeten reduir els harmònics de 

corrent, i la combinació dels nivells de tensió permeten obtenir una corba més semblant a una 

sinusoïdal. A més, presenten altres avantatges com ser menys exigents amb els semiconductors 

de potència, degut a que les tensions elevades s’aconsegueixen com a suma de tensions menors 

, i presenten una dinàmica més elevada. 

Aquest projecte tracta sobre l’estudi i disseny d’un convertidor multinivell monofàsic amb 

topologia Cascaded H-Bridge. Per al cas a tractar, s’utilitzarà un convertidor capaç de sintetitzar 

set nivells d’obtenció, sent necessari així tres ponts en H. Una vegada dissenyat, es tractarà el 

llaç de control per poder acabar realitzant simulacions per a realitzar un estudi de control de la 

potència a injectar. 

El projecte engloba el disseny i la implementació amb un software informàtic, des de el 

fonaments teòrics fins les simulacions amb el programa Simulink per a observar els resultats. 

Per últim, es realitza un petit estudi econòmic de la realització del projecte i un mediambiental 

que suposaria la seva construcció i implantació 

  



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  2 

 
Carlos Salinas Señis 

Índex 
RESUM ........................................................................................................................................... 1 

PREFACI ....................................................................................................................................... 13 

1.1 Orígens del projecte .......................................................................................................... 13 

1.2 Motivació del projecte ...................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................. 15 

2.1 Objectius del projecte ....................................................................................................... 15 

2.2 Abast del projecte ............................................................................................................. 15 

INTRODUCCIÓ ALS CONVERTIDORS MULTINIVELL ..................................................................... 17 

3.1 Tipus de convertidor multinivell ....................................................................................... 18 

3.1.1 Stacked Multicell Converter........................................................................................ 18 

3.1.2 Neutral Point Clamped ............................................................................................... 19 

3.1.3 Flying capacitor converter .......................................................................................... 20 

3.1.4 Cascaded H-Bridge ..................................................................................................... 21 

3.2 Cascaded H-Bridge. Fonaments teòrics ............................................................................ 22 

3.2.1 Convertidor monofàsic de tres nivells........................................................................ 22 

3.2.2 Convertidor monofàsic de N cel·les ........................................................................... 27 

FONAMENTS DE LA PHASE-LOCKED LOOP .................................................................................. 35 

4.1 PLL monofàsica .................................................................................................................. 35 

4.1.1 Filtres Kalman ............................................................................................................. 35 

4.1.2 Transformada de Hibert ............................................................................................. 36 

4.1.3 Algorisme de la potència virtual nul·la ....................................................................... 36 

4.1.4 Transformada inversa de Park ................................................................................... 36 

4.2 Disseny paràmetres de la PLL ............................................................................................ 37 

DISSENY DEL CONTROLADOR I LLAÇ DE CORRENT ...................................................................... 40 

5.1 Control proporcional-integral (PI) ..................................................................................... 40 

5.2 Control ressonant .............................................................................................................. 42 

5.2.1 Integrador SOGI .......................................................................................................... 43 

5.3 Discretització del control ressonant .................................................................................. 44 

5.3.1 Mètodes de discretització .......................................................................................... 45 

5.4 Paràmetres 𝑘𝑝 i 𝑘𝑖 ............................................................................................................ 48 

5.4.1 Selecció de freqüència de mostreig ........................................................................... 50 

5.4.2 Resta de paràmetres temporals ................................................................................. 52 

5.4.3 Resum de valors de paràmetres ................................................................................. 52 



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  3 

 
Carlos Salinas Señis 

5.5 Comprovació de l’estabilitat ............................................................................................. 52 

SIMULACIONS .............................................................................................................................. 56 

6.1 Exemples de simulació. ..................................................................................................... 60 

ANÀLISI ECONÒMIC ..................................................................................................................... 66 

7.1 Recursos humans .............................................................................................................. 66 

7.2 Recursos I+D ...................................................................................................................... 66 

7.3 Cost energètic ................................................................................................................... 67 

7.4 Cost total del projecte ....................................................................................................... 67 

IMPACTE MEDIAMBIENTAL ......................................................................................................... 69 

8.1 RoHS .................................................................................................................................. 69 

8.2 RAEE .................................................................................................................................. 69 

8.3 Anàlisi de l’impacte de l’ús del convertidor ...................................................................... 70 

CONCLUSIONS ............................................................................................................................. 72 

9.1 Tasques realitzades ........................................................................................................... 72 

9.2 Conclusions........................................................................................................................ 72 

9.3 Futures línies de treball ..................................................................................................... 73 

AGRAÏMENTS ............................................................................................................................... 75 

Annex A ....................................................................................................................................... 76 

A.1 Filtre de primer ordre ....................................................................................................... 76 

Annex B ....................................................................................................................................... 77 

B.1 Park ................................................................................................................................... 77 

B.1.1 Clarke ......................................................................................................................... 77 

B.1.2 Gir ............................................................................................................................... 77 

BIBILIOGRAFIA ............................................................................................................................. 78 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  4 

 
Carlos Salinas Señis 

 

 

 

 

 

 

  



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  5 

 
Carlos Salinas Señis 

 

Índex de figures 

 

Figura 3.1. Esquema de la topologia SCM en un sistema monofàsic de 7 nivells ....................... 19 

Figura 3.2. Esquema d’un convertidor NPC monofàsic de 3 nivells ............................................ 20 

Figura 3.3. Esquema d’un convertidor flying capacitor monofàsic ............................................. 21 

Figura 3.4. Esquema d’un convertidor CHB monofàsic de 3 cel·les ............................................ 22 

Figura 3.5. Esquema d’un convertidor CHB monofàsic de 3 nivells i 1 cel·la .............................. 23 

Figura 3.6. Esquema d’un convertidor CHB utilitzant la metodologia PWM bipolar amb Simulink

 ..................................................................................................................................................... 23 

Figura 3.7. Comparació del senyals triangular amb la sinusoïdal i senyal binari resultant ........ 24 

Figura 3.8. Gràfic de la tensió obtinguda a la sortida del PWM .................................................. 24 

Figura 3.9. Esquema del convertidor CHB utilitzant la metodologia PWM bipolar amb Simulink

 ..................................................................................................................................................... 25 

Figura 3.10. Relació senyals binaris segons senyals sinusoïdals ................................................. 25 

Figura 3.11. Evolució de l’arrissat en funció de la D ................................................................... 26 

Figura 3.12. Representació de les 3 ones triangulars utilitzades en un convertidor de 7 nivells 28 

Figura 3.13. Model del convertidor CHB de 3 cel·les amb Simulink ........................................... 28 

Figura 3.14. Esquematització del bloc PWM ............................................................................... 29 

Figura 3.15. Esquematització del bloc Pont H ............................................................................. 29 

Figura 3.16. Esquematització del bloc RL .................................................................................... 29 

Figura 3.17. Tensió i corrent a la sortida del convertidor de 3 ponts ......................................... 30 

Figura 3.18. Gràfic que mostra la tendència de l’arrissat màxim en funció de N ....................... 32 

Figura 3.19. Comparació de la tensió entre PWM d’1 i 3 cel·les ................................................ 32 

Figura 3.20. Comparació del corrent entre PWM d’1 i 3 cel·les ................................................. 32 

Figura 4.1. Estructura bàsica de la PLL ........................................................................................ 35 

Figura 4.2. Estructura d’ una PLL implementada amb l’antitransformada de Park .................... 37 

Figura 4.3. Esquema de la PLL implementada amb Simulink...................................................... 38 

Figura 5.1. Diagrama de Bode d'un integrador pur.................................................................... 41 

Figura 5.2. Diagrama de blocs d’un controlador ressonant ........................................................ 43 

Figura 5.3. Descomposició del controlador PR en dos integradors purs.................................... 44 



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  6 

 
Carlos Salinas Señis 

Figura 5.4. Diagrama de Bode del controlador ressonant .......................................................... 44 

Figura 5.5. Resposta temporal de la sortida davant d’una entrada esgraó de les propostes de la 

Taula 5.3 ...................................................................................................................................... 47 

Figura 5.6. SOGI basat en Integradors Backward Euler i retard computacional ......................... 47 

Figura 5.7. Llaç de control de corrent per a un convertidor connectat a la xarxa amb una bobina 

com a filtre .................................................................................................................................. 48 

Figura 5.8. Discretització del corrent amb 𝑇𝑠 = 130000 s ........................................................ 51 

Figura 5.9. Discretització del corrent amb 𝑇𝑠 = 115000 s ........................................................ 51 

Figura 5.10. Representació dels pols i el cercle de radi unitari ................................................... 53 

Figura 5.11. Diagrama de Nyquist del llaç realimentat ............................................................... 54 

Figura 5.12. Diagrama de Bode del llaç realimentat ................................................................... 54 

Figura 6.1. Obtenció del corrent de referència amb Simulink .................................................... 56 

Figura 6.2. Implementació del controlador per obtenir la tensió de referència ........................ 57 

Figura 6.3. Implementació del controlador complert amb Simulink .......................................... 59 

Figura 6.4. Representació de la potència activa i reactiva del cas 1 ........................................... 60 

Figura 6.5. Ampliació de la potència activa del cas 1 .................................................................. 61 

Figura 6.6. Nivells de tensió i corrent a la sortida del convertidor del cas 1 .............................. 61 

Figura 6.7. Representació del corrent de referència, del convertidor i error de corrent del cas 1

 ..................................................................................................................................................... 61 

Figura 6.8. Representació de la potència activa i reactiva del cas 2 ........................................... 62 

Figura 6.9. Ampliació de la potència reactiva del cas 2 .............................................................. 62 

Figura 6.10. Nivells de tensió i corrent a la sortida del convertidor del cas 2 ............................ 63 

Figura 6.11. Representació de la potència activa i reactiva del cas 3 ......................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  7 

 
Carlos Salinas Señis 

Índex de taules 

 
Taula 3.1. Relació del nombre de cel·les amb el Dmin............................................................... 30 

Taula 3.2. Valors màxims del factor de l’arrissat........................................................................ 31 

Taula 5.1. Principals mètodes de discretització.......................................................................... 46 

Taula5.2. Aplicació dels diferents mètodes de discretització a GSOGI(z)................................... 46 

Taula 5.3. Combinacions segons la tècnica utilitzada en el guany directe i de realimentació... 46 

Taula 5.4. Taula resum del valors dels paràmetres.................................................................... 52 

Taula 7.1. Cost de recursos humans desglossat......................................................................... 66 

Taula 7.2. Cost de recursos I+D desglossat................................................................................ 67 

Taula 7.3. Cost energètic............................................................................................................ 67 

Taula 7.4. Costat total del projecte............................................................................................ 67 

 

 

 

 

  



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  8 

 
Carlos Salinas Señis 

  



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  9 

 
Carlos Salinas Señis 

Glossari  
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PBB   PoliBromoBifelinos 

PBDE   PoliBromoDifenil Èter 

PD   Phase Detector 

PI   Proporcional-Integral 

PLL   Phase-Locked Loop 

PMSM   Permanent Magnet Synchronous Motors 

PWM   Pulse-Width Modulation 

QSG   Quadrature-Signals Generation 

RAEE   Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics 

RoHS   Restricction of Hazardous Substances 

SMC   Stacked Multicell Converter 

SOGI   Second Order Generalizes Integrator 

SRF   Synchronous Reference Frame 

STATCOM  Static Synchronous Compensators 
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Capítol 1 
 

 

PREFACI 
 

1.1 Orígens del projecte 
 

En l’actualitat, les energies renovables engloben un paper destacat en la producció d’electricitat, 

produint al voltant del 42% de l’energia elèctrica a Espanya. Tot i així, més del 50% prové de 

fonts limitades que tard o d’hora s’esgotaran. Creix així la necessitat de intentar treure el màxim 

rendiment als convertidors que permeten transformar l’energia elèctrica per així poder-la 

injectar a la xarxa. Diverses institucions, inclosa el CITCEA-UPC (Centre d’Innovació Tecnològica 

en Convertidors Estàtics i Accionaments), tracten els convertidor estàtics per augmentar així 

l’eficàcia dels sistemes energètics. Tot i que el treball està inspirat en dos treballs anteriors 

realitzats al CITCEA-UPC, un per part de Llorenç Capellà, on es dissenya un convertidor 

multinivell de quatre quadrants,  i l’altre de Adrià Coll, on tractava un convertidor MMC per 

emmagatzemar energia amb supercondensadors, aquest es basa en l’estudi del convertidor 

multinivell CHB i la seva implantació, realitzant les simulacions de l’efecte del seu ús, així com a 

la resta de disseny per fer possible la seva utilització. 

 

1.2 Motivació del projecte 
 

Gran part dels convertidors presents a la indústria són de dos o tres nivells. Les seves prestacions 

són bones, tenen un bon rendiment juntament amb dinàmiques ràpides, però presenten 

limitacions en alta tensió i a freqüències elevades. 

Els convertidors multinivell juguen un paper fonamental en el desavantatge anterior, ja que no 

presenten inconvenients en altes tensions i freqüències i amb rendiments iguals o inclús millors 

que els convertidors convencionals. 

Per aquest motiu, des de el CITCEA-UPC i per part meva, s’ha mostrat un interès en aquest 

convertidors, i un primer pas a desenvolupar és simular el funcionament del convertidor amb 7 

nivells (3 cel·les) per després poder-ho generalitzar, a partir dels anàlisis realitzats en el 

convertidor esmentat. 
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Capítol 2 
 

 

INTRODUCCIÓ  
 

2.1 Objectius del projecte 
 

El principal objectiu del projecte és el disseny del convertidor multinivell Cascaded H-Bridge, 

dissenyant també el llaç de corrent que permeti el seu funcionament. Aquesta tasca serà 

necessària per veure com es pot controlar la potència, tant activa com reactiva, per tal de 

subministrar-la a la xarxa elèctrica en funció de les necessitats sobrevingudes en qualsevol 

instant. A continuació es detalla algunes de les tasques a realitzar per desenvolupar el treball: 

 Estudi i comparació del diferents convertidors multinivell 

 Estudi de les diferents tècniques d’implementació de la PLL i la selecció d’una d’elles 

en funció de les característiques 

 Estudi dels controladors i les seves característiques, per després escollir el que millor 

satisfaci les necessitats 

 Ser capaç de controlar el corrent d’entrada i sortida del convertidor, així com la 

potència que subministra a la xarxa 

 Anàlisi dels resultats obtinguts i extreure conclusions 

 Aprendre a utilitzar el programa informàtic Matlab, així com la seva extensió 

Simulink, eina necessària per realitzar els circuits i les simulacions. 

 

2.2 Abast del projecte 
 

L’abast del projecte va des de l’estudi teòric dels tipus de convertidors fins les simulacions 

realitzades amb el programa Simulink, simulant la posada en marxa del convertidor escollit per 

tal d’injectar potència en una xarxa ideal. En el projecte no es tractarà la seva construcció. El 

projecte té una finalitat acadèmica, per la qual cosa no es tenen en compte cap tipus de requisits 

econòmics.   
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Capítol 3 
 

 

INTRODUCCIÓ ALS CONVERTIDORS 

MULTINIVELL 
 

Un convertidor estàtic de potència [2] és un element que efectua la conversió de potència 

elèctrica sense utilitzar elements mòbils tals com grups motor-generador i altres combinacions. 

En els convertidors a tractar, s’utilitzen elements d’electrònica de potència, per la qual cosa el 

seu desenvolupament està lligat a l’evolució dels dispositius semiconductors. Generalment, els 

elements que constitueixen els convertidors es poden classificar en dos tipus: 

 Interruptors estàtics: són els elements semiconductors de potència que actuen com a 

interruptors. 

 Elements reactius: són condensadors i transformadors encarregats del 

emmagatzematge i aïllament de l’energia i filtrat de tensions i corrents. El pes, volum i 

preu també depenen d’aquests elements. 

Existeixen 4 tipus de convertidors estàtics [8]: 

 Convertidors CC/CC: s’encarreguen d’augmentar o disminuir la tensió que reben d’una 

font de corrent continua.  

 Convertidors CC/AC: també es coneixen com a inversors. Transformen una magnitud de 

contínua a alterna. 

 Convertidors AC/DC: també es coneixen com a rectificadors. Transformen una magnitud 

alterna a contínua. 

 Convertidors AC/AC: transformen la freqüència d’una magnitud alterna a una altra 

freqüència. 

Els convertidors esmentats tenen un alt rendiment [15], però tenen l’inconvenient dels 

harmònics de corrent i de les limitacions dels propis semiconductors. Això fa que no sempre es 

puguin utilitzar els convertidors, ja que en ocasions els semiconductors no suporten les tensions 

a les que s’arriba.  

Els convertidors multinivell inclouen un arranjament de semiconductors de potència i capacitius 

com fonts de voltatge. El voltatge generat a la sortida té forma d’ona escalonada degut a 

l’apertura i tancament dels interruptors en temps diferents. Depenent del nombre 
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d’interruptors els voltatges en la sortida creixen sumant els voltatges dels capacitius. Algunes de 

les característiques principals d’aquests convertidors són: 

 La disposició del voltatge d’entrada en múltiples nivells permet augmentar varies 

vegades la tensió de treball del convertidor utilitzant els mateixos interruptors que un 

convertidor convencional. 

 La potència dels convertidors s’incrementa a l’utilitzar voltatges majors, sense haver de 

incrementar el corrent, reduint pèrdues i millorant així el rendiment. 

 El voltatge de sortida obtingut presenta un contingut harmònic major que utilitzant un 

convencional. Teòricament, amb un nombre infinit de nivells la distorsió harmònica 

seria nul·la. 

 El corrent d’entrada absorbit presenta una distorsió baixa. 

 Pot operar a baixa freqüència de commutació (1 kH). 

 La resposta dinàmica del convertidor és més ràpida, entre d’altres per la mida dels 

filtres. 

 Per a aplicacions industrials, ampli rang de demanda de potència  (de pocs megawatt 

fins 10MW), amb alimentació  des de la xarxa d’alimentació (2,3 V a 6,9 kV). 

Però com a qualsevol instrument, també presenta una sèrie d’inconvenients. Els més 

destacables són: 

 Quant major sigui el nombre d’interruptors major és la complexitat del control. 

 Quan s’utilitzen capacitius com a tensions d’entrada, les tensions d’aquests han de 

mantenir-se constants o equilibrades, per a que actuï com una font de tensió constant. 

 

3.1 Tipus de convertidor multinivell  
 

Dintre de la família dels convertidors multinivell existeixen diferents tipus. Els més comuns són: 

Stacked Multicell Converter (SMC), Neutral Point Clamped (NPC), Cascaded H-Bridge (CHB) i 

flying capacitor. 

3.1.1 Stacked Multicell Converter 
El convertidor SMC es basa en tenir diferents busos a diferents tensions, col·locats en columnes 

(p), combinant-hi diferents fonts posicionades en files (m). El convertidor es pot dividir en cel·les, 

cadascuna formada per una font o un condensador, i dos interruptors que funcionen de manera 

oposada. La tensió de cada condensador ve marcada per la posició de la cel·la, de forma que: 

𝑈𝑐𝑖 =  
𝑖 · 𝑈

𝑝
 

On: 

 𝑖 és la posició de la cel·la a la fila a la qual es troba el condensador. 

 𝑈 és el voltatge de la font de la fila 

 𝑝 és el nombre de columnes 
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A més, el nombre d’elements necessaris està condicionat per el nombre de files i columnes de 

forma que es necessiten: 

 (𝑝 − 1) · 𝑚 condensadors 

 𝑚 fonts no necessàriament aïllades 

 2 · (𝑛 − 1) transistors 

El nombre de nivells serà 𝑛 = (𝑝 · 𝑚) + 1 

 

Figura 3.1. Esquema de la topologia SCM en un sistema monofàsic de 7 nivells 

3.1.2 Neutral Point Clamped 
També es conegut com a inversor amb fixació per díodes. En aquesta classe d’inversor [16], la 

tensió del bus de contínua està dividit per dos condensadors on el punt mig “O” es defineix com 

a punt neutre. Per aconseguir un convertidor NPC de n nivells són necessaris:  

 (𝑛 − 1) condensadors 

 2 · (𝑛 − 1) transistors  

 2 · (𝑛 − 1)  díodes 

En la Figura 3.2 es mostra el esquema d’un convertidor NPC monofàsic de 3 nivells. La tensió de 

sortida Uout  pot prendre 3 valors, Vpn /2, 0 i - Vpn /2. Els díodes connectats al punt mig són els 

element que fixen les tensions de bloqueig dels interruptors a una fracció de la tensió del bus 

de contínua. Els avantatges que presenta aquest tipus de convertidor són: 

 La tensió a la que està sotmès cada interruptor és igual a Vpn /(n-1), on n és la quantitat 

de nivells del inversor, evitant així sotmetre els interruptors a altes tensions i el desgast 

del seu funcionament. 

 Utilitza pocs condensadors 

 Es possible canviar l’estat accionant un únic interruptor 

Per contra, els desavantatges que presenta aquesta topologia són: 

 Es necessita que els díodes siguin de recuperació ràpida i que suporten el corrent 

nominal de l’inversor. A més, alguns díodes suporten més tensions que d’altres 

depenent de la configuració dels interruptors 

 És important que les tensions en els condensadors es mantinguin equilibrats durant 

l’operació de l’inversor 
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 A mesura que s’augmenten els nivells, augmenta de forma considerable la quantitat 

d’elements necessaris per al muntatge. 

 

Figura 3.2. Esquema d’un convertidor NPC monofàsic de 3 nivells 

 

3.1.3 Flying capacitor converter 
En la Figura 3.3 s’observa el disseny d’un convertidor flying capacitor monofàsic. A diferència 

del convertidor NPC, en aquest no s’utilitzen díodes sinó que s’utilitzen condensadors, reduint 

la problemàtica associada als díodes. Però es troba el principal convenient de que les tensions 

dels condensadors han de ser iguals, problema degut a la variació d’aquests tensions a mesura 

que funciona el convertidor, requerint un control més minuciós, i com a conseqüència, més 

complicat. A més, a mesura que augmentem els nivells, augmenten molt significativament el 

nombre de condensadors. Els elements necessaris són: 

 2 · (𝑛 − 1) transistors  

 
(𝑛−1)·(𝑛−3)

4
  condensadors 
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Figura 3.3. Esquema d’un convertidor flying capacitor monofàsic 

 

3.1.4 Cascaded H-Bridge 
El convertidor CHB rep aquest nom degut a la seva configuració, formada per diferents ponts en 

H connectats en sèrie. Per a cada pont es poden donar tres valors diferents de tensió (V, 0, -V), 

fins al punt de que per un convertidor de 𝑁 cel·les es poden arribar a donar (2 · 𝑁) + 1 valors 

diferents (nivells), aconseguint un gràfic escalonat. Quan major siguin el nombre de nivells, 

major serà el rang de possibles valors a assolir, obtenint una forma sinusoïdal més perfecta. 

Observant la Figura 3.5 es pot apreciar la possibilitat de curtcircuit d’alguna branca quan tots 

dos transistors estan tancats (per exemple, S1 i S4). Per això els dos transistors d’una mateixa 

branca han de treballar de manera oposada. Com avantatges del CHB cal destacar el fet de no 

necessitar ni condensadors ni díodes per al funcionament del dispositiu, facilitant el seu control. 

Per contra, la topologia en qüestió requereix més fonts aïllades que la resta, necessitant (𝑛 −

1)/2 fonts. 

Degut a la no presència de condensadors ni díodes, i com a conseqüent un control molt més 

senzill, s’escull el convertidor Cascaded H-Bridge per utilitzar en el treball. 
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Figura 3.4. Esquema d’un convertidor CHB monofàsic de 3 cel·les 

 

3.2 Cascaded H-Bridge. Fonaments teòrics 
 

En l’apartat s’explicarà detingudament quin és el funcionament del convertidor, explicant com 

arribar a obtenir la ona sinusoïdal i la metodologia emprada per tal objectiu. Es començarà 

explicant la tècnica per al model més senzill, el de 3 nivells, i després es generalitzarà la teoria 

vista per a un convertidor de 𝑛 nivells. 

3.2.1 Convertidor monofàsic de tres nivells 
En un únic pont H [1], s’utilitzaran quatre transistors IGBT actuant com a interruptors ideals 

(Figura 3.6). El funcionament es basa en la permutació dels dos estats dels interruptors per 

acabar obtenint un senyal escalonat que permeti obtenir un senyal sinusoïdal. Existeixen 

diferents tècniques de modulació amb l’objectiu d’aconseguir les permutacions esmentades. La 

tècnica utilitzada en el treball es coneguda com Pulse-Width Modulation (PWM), també 

coneguda com modulació per amplada de polsos. Aquest apartat es basa en explicar dita 

metodologia. Utilitzant la tècnica es podran obtenir tres possibles valors de tensió diferent (𝑉𝐷𝐶, 

0, −𝑉𝐷𝐶). Es convenient recordar que per a una mateixa branca l’estat de funcionament entre 

els dos interruptors es contrari, per evitar curtcircuits. D’aquesta forma, quan S1 està tancat S3 

estarà obert i quan S1 està obert, S3 tancat. De la mateixa forma funcionen els interruptors S2 i 

S4. En quant a la tècnica de modulació [9], es pot utilitzar PWM bipolar i PWM unipolar, tot i que 

tots dos es centren en el control dels transistors IGBT. Ara es procedirà a explicar-los 

detingudament. 
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Figura 3.5. Esquema d’un convertidor CHB monofàsic de 3 nivells i 1 cel·la 

 

  - PWM bipolar: partint d’un senyal sinusoïdal de referència, es realitza una comparació 

amb un senyal triangular a la freqüència a la qual es vulgui realitzar la commutació. Quan el valor 

del senyal sinusoïdal és major que la del triangular, el valor de sortida del bloc de comparació és 

1, mentre que és 0 en cas contrari. Així doncs, s’obté un senyal binari que actuarà de diferent 

manera sobre cadascun dels transistors. Aquest senyal binari s’aplicarà als interruptors S1 i S4 

mentre que el senyal binari negat actuarà sobre els interruptors S2 i S3. Així s’evita que una 

mateixa branca es pugui curtcircuitar. A continuació es pot observar el disseny amb el programa 

de simulació Simulink. També es mostren uns gràfics on s’aprecia la comparació realitzada per 

el bloc relational operator, i el valor obtingut a la sortida: 

 

 

Figura 3.6. Esquema d’un convertidor CHB utilitzant la metodologia PWM bipolar amb Simulink 
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Figura 3.7. Comparació del senyals triangular amb la sinusoïdal i senyal binari resultant 

 

Figura 3.8. Gràfic de la tensió obtinguda a la sortida del PWM 

En tots dos gràfics es pot observar que el senyal binari s’apropa a la forma d’ona sinusoïdal, de 

manera que quan el senyal vermell continu està en la part superior, hi ha més tram on el senyal 

binari val 1 i quan està en la part inferior hi ha més tram on val 0. Pel que fa al segon gràfic, 

mostra el senyal de sortida. Es veu que té la mateixa forma que el senyal binari anterior, però 

de diferent amplitud. L’amplitud del senyal de sortida es calcula com el producte de l’amplitud 

del senyal sinusoïdal de referencia i el valor de la font d’alimentació. 

  - PWM unipolar: es parteix, al igual que amb el bipolar, d’un senyal de referència 

sinusoïdal i un senyal triangular. La diferència radica en el fet de que ara els senyals entre 

branques són totalment independents. Per aconseguir-ho, la branca de l’esquerra (S1 i S3) es 

controla de la mateixa manera. Però per la branca de la dreta (S2 i S4) s’utilitza un senyal 

sinusoïdal desfasat 180o del senyal de referència, i amb aquesta nova ona es procedeix igual que 

en model anterior. A continuació es mostra el model amb Simulink. 
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Figura 3.9. Esquema del convertidor CHB utilitzant la metodologia PWM bipolar amb Simulink 

 

Figura 3.10. Relació senyals binaris segons senyals sinusoïdals  

En la Figura 3.10, el segon gràfic representa la comparació del senyal triangular amb la sinusoïdal 

vermella mentre que en el tercer es compara el senyal triangular amb la sinusoïdal verda. 

Es veu a simple vista que la tensió de sortida del PWM unipolar, tot i ser un senyal binari, 

s’aproxima molt a la forma d’ona contínua de color vermell del primer gràfic, que es recorda que 

es el senyal de referència. Així, es passa de tenir una tensió constant tal com la font d’alimentació 

a un senyal binari que segueix una corba sinusoïdal amb l’amplada que es desitja. 

En el treball, vistes les característiques de resposta, es treballarà amb el model PWM unipolar. 

També és usual definir els valors de Duty Cycle 𝐷1 i 𝐷2 que controlen els interruptors S1 i S2 

𝐷1 =
𝑇𝑠1_𝑜𝑛

𝑇
 

𝐷2 =
𝑇𝑠2_𝑜𝑛

𝑇
 

On: 

(3.1) 

(3.2) 
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 𝐷1 és la fracció de temps que està tancat l’interruptor S1 

 𝐷2 és la fracció de temps que està tancat l’interruptor S2 

 𝑇𝑠1_𝑜𝑛 és el temps que està tancat l’interruptor S1 

 𝑇𝑠2_𝑜𝑛 és el temps que està tancat l’interruptor S2 

Per últim es defineix D [10] com a senyal o referència que modula la tensió de sortida,  i el seu 

valor és 

𝐷 =  𝐷1 − 𝐷2 

Generalment a la sortida del PWM és col·loca una bobina que realitza l’acció de filtre. Tots els 

gràfics que s’han mostrat inclouen dita bobina. Per a calcular l’expressió de l’arrissat de corrent 

es parteix de l’equació 3.4 que determina el comportament de la bobina 

∆𝑈𝑏 = 𝐿
∆𝐼

∆𝑡
 

Es necessari conèixer la tensió de la bobina, i aquesta, sent un senyal binari, oscil·la entre els 

valors 𝑉𝑑𝑐 − 𝑉𝑎𝑏 i −𝑉𝑎𝑏. Durant l’interval de temps (𝐷1 − 𝐷2) ·
𝑇

2
 la tensió de la bobina val    

𝑉𝑑𝑐 − 𝑉𝑎𝑏, quedant l’expressió de l’arrissat:  

∆𝐼 =
𝑉𝑑𝑐 · (1 − 𝐷) · 𝐷 

2 · 𝐿 · 𝑓
 

On 

 𝑉𝑑𝑐 és la tensió de la font contínua 

 𝐷 és el duty cicle 

 𝐿 és el valor de la bobina 

 𝑓 la freqüència de la xarxa 

Per saber en quin valor de 𝐷 es troba el màxim arrissat, derivem l’equació 3.5  

𝑑∆𝐼

𝑑𝐷
=  

𝑉𝑑𝑐

2 · 𝐿 · 𝑓
· (1 − 2𝐷) 

Igualant l’equació 3.6 a 0 s’arriba a que el màxim arrissat es dona per a 𝐷 =
1

2
. L’equació 3.5 

s’obté de suposar 𝐷 > 0, amb la qual cosa tan sols és valida quan 𝐷 ∈ [0,1]. Fent el mateix per 

a 𝐷 < 0, s’obté que 𝐷 = −
1

2
. En la següent figura es pot observar l’evolució de l’arrissat en 

funció de 𝐷, on 𝐷 ∈ [−1,1] 

 

Figura 3.11. Evolució de l’arrissat en funció de la D 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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Per una altra banda, un de les magnituds importants per a poder controlar i manipular-la en 

funció de les necessitats és el corrent obtingut i que circularà per la bobina. Controlant aquest 

paràmetre, es poden subministrar potències actives o reactives a la xarxa. Realitzant un petit 

estudi de circuits, s’arriba a  

𝐼 =
𝑚 · 𝑉𝑑𝑐 − 𝑉𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎

𝑅 + 𝑗(𝐿 · 2 · 𝜋 · 𝑓)
 

On  

 𝑚 és l’amplitud de la sinusoïdal de referència. 𝑚 ∈ [0,1] 

 𝑉𝑑𝑐 és la tensió de la font d’alimentació, en forma complexa 

 𝑉𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎 és la tensió de la xarxa o carrega col·locada. S’omet el seu angle ja que s’agafa 

com a referència d’angle 

 𝑅 és el valor de la resistència de la xarxa 

 𝐿 és el valor de la inductància de la xarxa 

 𝑓 és la freqüència de la xarxa 

3.2.2 Convertidor monofàsic de N cel·les  
Es recorda que en un convertidor CHB,  el nombre de nivells (𝑛) està relacionat amb el nombre 

de cel·les (𝑁), i viceversa, de manera que  

𝑛 = (2 · 𝑁) + 1 

𝑁 =
𝑛 − 1

2
 

I on cada cel·la representa un pont en H. En el apartat anterior s’ha explicat el convertidor de 

tres nivells, amb una sola cel·la, i ara es procedirà a fer el mateix de forma generalitzada, tot i 

que únicament s’explicarà la PWM unipolar. La mecànica de funcionament és exactament la 

mateixa, partint d’un senyal sinusoïdal de referència, un senyal triangular, 4 · 𝑁 transistors i 𝑁 

fonts de tensió contínues. L’única diferència radica en el fet de que ara hi ha 𝑁 cel·les que 

controlar amb una mateixa tensió alterna, de forma que les sinusoïdals estaran desfasades. De 

la mateixa manera que ocorria quan tan sols es controlava un pont, la diferència de fase entre 

les sinusoïdals que actuen a la branca esquerra i dreta del pont és de 180º. Però per poder 

controlar els 𝑁 ponts a partir d’un únic senyal portador, s’ha de desfasar el senyal triangular que 

es compara amb el senyal esmentat. El desfasament del senyal triangular depèn del nombre de 

cel·les del convertidor, de forma que 𝜑 és la diferència de fase entre els senyals, on  

𝜑 =
180

𝑁

𝑜
 

Així doncs, resumint, per tal de obtenir comparar els senyals triangulars i sinusoïdals inicials per 

obtenir els diferents esgraons de tensió, es trobarà, per a cada pont, dos senyals desfasades 

1800 que activaran la branca esquerra i la branca dreta, respectivament. Per una altra banda, es 

necessitaran 𝑁 senyals triangulars “diferents”, aconseguint aquesta diferència desfasant-los 

entre ells 𝜑. Els valors binaris s’obtenen de la mateixa manera explicada abans. En la Figura 3.12 

mostra el desfasament entre els senyals triangulars per a un convertidor de 7 nivells.  

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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Figura 3.12. Representació de les 3 ones triangulars utilitzades en un convertidor de 7 nivells 

La corba blava pertany a la cel·la 1, la verda a la cel·la 2 i la vermella a la 3 

L’esquema d’un convertidor de 3 cel·les amb Simulink és 

 

Figura 3.13. Model del convertidor CHB de 3 cel·les amb Simulink 

Tal i com es mostra en la Figura 3.14 i Figura 3.15, el bloc PWM representa l’esquema de la 

comparació dels senyals, i on la sortida són 4 senyals de tipus binari que controlen els 4 díodes 

del pont, mentre que el bloc Pont H representa la implementació dels 4 díodes utilitzats com a 

interruptors, respectivament. Per últim, en el bloc L+V/I es troba la impedància que actua com 

a filtre, a més d’un amperímetre i voltímetre per realitzar mesures (Figura 3.16) 
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Figura 3.14. Esquematització del bloc PWM 

 

Figura 3.15. Esquematització del bloc Pont H 

 

 

Figura 3.16. Esquematització del bloc RL 

 

En la Figura 3.17, on es mostra el gràfic de la tensió de sortida 𝑉𝑎𝑏 i el corrent que circula per la 

impedància, es pot apreciar amb claredat els 7 nivells de tensió. Els possibles valors de tensió 

són 3 · 𝑉𝑑𝑐 , 2 · 𝑉𝑑𝑐 , 𝑉𝑑𝑐 , 0, −𝑉𝑑𝑐, −2 · 𝑉𝑑𝑐  𝑖 − 3 · 𝑉𝑑𝑐. En el exemple en qüestió el valor de les 

alimentacions és 200V. També s’observa que quants més nivells, més s’assembla a una corba 

sinusoïdal.  
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Figura 3.17. Tensió i corrent a la sortida del convertidor de 3 ponts 

Per una altra banda, la funció de l’arrissat és diferent. A les bobines se’ls hi aplica graons de 

tensió més petit, però tenen una freqüència més elevada. A més, al haver més interruptors, 

l’expressió de l’arrissat passa més vegades per zero, canviant el cicle de treball global. Així doncs, 

es defineix una nova 𝐷𝑒𝑞 que reflecteix els passos per zero, necessària per al càlcul del nou 

arrissat 

𝐷𝑒𝑞 = 𝑁 · 𝐷 

A l’hora de ser utilitzat en el convertidor, de cara a comparar l’arrissat en funció dels nivells de 

tensió, el valor de 𝐷 és el mateix. En canvi, si cal comentar que el valor del Duty Cycle influeix en 

el nombre de graons a obtenir, ja que, segons el nombre de ponts desitjats, hi ha un valor 𝐷𝑚𝑖𝑛 

per sota del qual no s’obtenen tots els nivells que es volen. I això es deu a que, per a valors 

baixos de 𝐷, el senyal binari té un valor mitjà inferior a 0,5, és a dir, el seu valor de sortida 

presenta més temps 0 que 1, amb la qual cosa no hi ha cap instant on arriben a coincidir el valor 

màxim de tensió. Si es mira com amb un exemple, s’entén ràpidament. Si es vol un convertidor 

de 3 ponts, si la 𝐷 és inferior a 0,7, cada pont obtindrà un senyal de 3 nivells, com es habitual, 

però no hi haurà cap moment on la tensió de sortida sigui el que correspon a 3 ponts, ja que en 

ningun instant on coincideixi que els 3 ponts tinguin valor màxim, obtenint un senyal de 5 nivells 

en lloc de 7. La Taula 3.1 mostra el valor mínim de 𝐷 per obtenir un senyal amb els nivells que 

corresponen 

Nombre de cel·les 𝑫𝒎𝒊𝒏 
1 Qualsevol valor 
2 0,6 
3 0,7 
4 0,8 
5 Cap valor 

Taula 3.1. Relació del nombre de cel·les amb el 𝐷𝑚𝑖𝑛  

En la taula s’aprecia que no es pot aconseguir un convertidor CHB de 5 cel·les, al qual li 

corresponen 11 nivells, degut al que s’ha comentat, que no hi ha cap instant en el que el valor 

(3.11) 
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dels 5 ponts tingui com a valor el de la font, i com a conseqüència, la suma mai donarà 5 · 𝑉𝑑𝑐, 

obtenint-se, com a màxim, 9 nivells encara que es disposin 5 ponts i 5 fonts de tensió. 

 

Per una altra banda, la influència de cel·les en els paràmetres indicats abans de tensió i 

freqüència [10] són:  

∆𝑈𝑏 =
𝑉𝑑𝑐

𝑁
 

𝑓𝑒𝑞 = 2 · 𝑁 · 𝑓𝑐𝑜𝑚 

Utilitzant l’equació 3.5 emprada anteriorment per al cas d’una única cel·la i substituint per els 

nous valors: 

∆𝐼 =
𝑉𝑑𝑐 · (1 − 𝐷𝑒𝑞) · 𝐷𝑒𝑞

2 · 𝑁2 · 𝐿 · 𝑓𝑐𝑜𝑚
 

Per trobar el valor per al qual es donarà l’arrissat màxim es procedeix de la mateixa manera que 

en el cas anterior.  

𝑑∆𝐼

𝑑𝐷𝑒𝑞
=  

𝑉𝑑𝑐

2 · 𝐿 · 𝑓𝑐𝑜𝑚 · 𝑁2
· (1 − 2𝐷𝑒𝑞) 

Al igual que passava en el cas anterior, quan igualem a zero trobem que el màxim arrissat es 

dona per a 𝐷𝑒𝑞 =
1

2
. Els factors  𝑉𝑑𝑐  , 𝑓𝑐𝑜𝑚 i 𝐿 varien en funció de la font utilitzada, de la 

freqüència de commutació i de la bobina, respectivament,  amb la qual cosa no són paràmetres 

propis del nombre de ponts. En canvi, 𝐷𝑒𝑞 i 𝑁2 sí. Llavors, es pot trobar el factor que multiplica 

a 
𝑉𝑑𝑐

𝑓𝑐𝑜𝑚
⁄  en funció del nombre de ponts. Aquest factor es pot trobar en la Taula 3.2. S’observa 

que a mesura que s’afegeixen ponts disminueix el valor d’aquest factor degut al valor 𝑁2 que es 

troba en el denominador. Aquesta reducció significativa provoca la reducció del pes i el volum 

de la bobina necessaris per eliminar l’arrissat, sent una raó important per decidir quants pont 

s’utilitzaran. S’aprecia que per més de 3 cel·les el valor del factor és molt petit, però el problema 

és que no es poden obtenir tants senyals PWM amb els DSP (Digital Signal Processor). Per això 

el nombre de ponts que s’utilitzaran és tres. 

Cel·les Valor màxim 

1 0,12500 
2 0,03125 
3 0,01389 
4 0,00781 
5 0,00500 

Taula 3.2. Valors màxims del factor de l’arrissat 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 
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Figura 3.18. Gràfic que mostra la tendència de l’arrissat màxim en funció de N 

 

 

Figura 3.19. Comparació de la tensió entre PWM d’1 i 3 cel·les 

 

Figura 3.20. Comparació del corrent entre PWM d’1 i 3 cel·les 
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S’han col·locat la Figura 3.19 i 3.20 al final per fer un resum gràfic de les característiques que 

comporten el nombre de cel·les. En el primer s’observa com en tots dos casos s’arriba a 600 V a 

la sortida del convertidor, però el de color blau mostra 7 nivells, com a resultat de combinar les 

3 fonts disponibles de 200 V. Per una altra banda, en la Figura 3.20 es veu de forma gràfica 

l’explicat anteriorment en quant al rissat, ja que al tenir un major nombre de ponts s’obté un 

rissat molt menor, fins a ser 9 vegades més petit en el cas que es tracta. Així doncs, quants més 

ponts s’utilitzin s’obté un resultat més semblant a la sinusoïdal perfecta. Com a inconvenient 

d’utilitzar un nombre de ponts més elevat, a més dels ja nombrats, és que al necessitar molts 

més blocs, s’acumula un retard en les tensions i corrents de sortida, a més de l’augment de 

dificultat en la implementació. 
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Capítol 4 
 

 

FONAMENTS DE LA PHASE-LOCKED LOOP 
 

Per poder realitzar la connexió dels convertidors d’estudi a la xarxa, es necessària la 

sincronització entre els convertidors i aquesta. Per tal de realitzar-la correctament, s’ha de 

conèixer la fase del corrent de la xarxa. Però al tractar-se d’un corrent altern, es difícil obtenir 

quin és l’amplitud i la fase d’aquest senyal a cada instant. Per solucionar aquest problema, 

s’utilitza un algorisme anomenat Phase-Locked Loop (PLL), [3] de manera que permet estimar 

de forma acurada aquests paràmetres a través d’un sistema de control alimentat. La sortida del 

controlador ens permetrà utilitzar la tècnica de modulació PWM que s’ha explicat anteriorment. 

 

4.1 PLL monofàsica 
 

Existeixen diferents algorismes per tal d’implementar la PLL, on els més coneguts són mitjançant 

els filtres Kalman, amb la transformada de Hibert [4], la transformada inversa de Park o 

l’algorisme de la potència virtual nul·la. Tot i la gran varietat, tots els dissenys comparteixen una 

mateixa estructura, basada en un detector de fase (PD de Phase Detector), un filtre i un 

controlador (VCO de Voltage Controller Oscilator) tal i com es pot veure en la Figura 4.1. La 

principal diferència entre ells radica en el detector de fase de cadascun, oferint unes 

característiques diferents segons les condicions de treball, com poden ser la dinàmica, la 

presència d’harmònics o possibles variacions de freqüència. Ara s’explicarà de forma ràpida i 

senzilla el funcionament dels diferents algorismes. 

 

Figura 21. Estructura bàsica de la PLL 

4.1.1 Filtres Kalman 
A través d’aquest filtre concret s’obtenen els components αβ per tal de realitzar la conversió 

posterior al sistema dq a través de la transformada de Park, on es procedirà a trobar la fase 
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desitjada. Aquest mètode [5] dóna bons resultats a baixes freqüències, inclús amb xarxes 

distorsionades, però el gran inconvenient és que els filtres per trobar αβ requereixen unes 

característiques concretes, difícils d’implementar.  

4.1.2 Transformada de Hibert 
Utilitzant aquesta tècnica es presenta un algorisme de SRF PLL [7], on el senyal de quadratura 

és genera mitjançant la transformada de Hibert, basant-se en el fet que la transformada de 

Hibert de la funció sinus és el cosinus i viceversa, obtenint funcions ortogonals. En quant a 

desavantatges, aquest mètode presenta un sistema no causal, necessitant més filtres per poder 

resoldre el problema, a més de presentar unes prestacions baixes davant de xarxes amb 

harmònics. 

4.1.3 Algorisme de la potència virtual nul·la 
Aquest mètode es basa en el concepte de que a la xarxa no hi poden haver corrents contínues, 

per la qual cosa el valor de la potència en cada període ha de ser nul. Si no és així, vol dir que la 

freqüència de la xarxa no s’ha mesurat bé i aquest valor mig s’utilitza com a senyal d’error. 

Llavors la PLL es basa en forçar al sistema a tenir potència virtual igual a zero. Aquesta tècnica 

presenta bona precisió i millor temps de resposta que altres PLL, però presenta el 

desavantatge de consumir més recursos de càlcul.  

4.1.4 Transformada inversa de Park 
En aquest últim sistema, s’empren les equacions de Clarke i Park per arribar als components αβ 

i dq, respectivament. Un cop trobats aquests últims, amb els quals es simplifica molt tots el 

càlculs, es realitzen els processos inversos per tal de tornar a obtenir els valors obtinguts en 

altern. Aquest mode d’operar permet regular les prestacions i la dinàmica del sistema a partir 

dels filtres de primer ordre utilitzats en la PLL [4]. Així, un filtre petit té una dinàmica molt 

elevada amb bones prestacions sempre i quan no hi hagi pertorbacions, les quals afectaran la 

precisió. En canvi, [6] utilitzant un filtre gran s’obté una dinàmica pitjor però dóna robustesa a 

la PLL, de forma que les pertorbacions gairebé no afecten a la precisió. A més, la implementació 

amb Simulink de la PLL amb l’antitransformada de Park resulta més senzilla. Per aquestes raons, 

aquest serà el mètode que s’utilitzarà en el treball. L’esquema d’una PLL implementada amb 

l’antitransformada de Park es pot observar en la Figura 4.2: 
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Figura 22. Estructura d’ una PLL implementada amb l’antitransformada de Park 

 

4.2 Disseny paràmetres de la PLL 
 

En la Figura 4.2 es pot observar que tant els senyals 𝑉𝑑 com 𝑉𝑞  es fan passar per filtres de primer 

ordre per després poder realitzar l’antitransformada. Aquests filtres determinen la dinàmica de 

la PLL, tant en aquesta implementació com en tota la resta, però també condiciona el 

comportament de la PLL davant pertorbacions en la xarxa. Així doncs, un filtre petit fa que la PLL 

tingui una dinàmica molt elevada però en canvi una xarxa elevada provoca baixa precisió de la 

PLL. Per contra, si els filtres són grans la dinàmica és menor, però el seu comportament davant 

distorsions és molt millor i gairebé no es veu afectat (A.1). Es recomana que per una xarxa sense 

pertorbacions [9], com la que s’estudia, la freqüència de tall dels filtres sigui de 100 Hz, però ja 

que no es disposa de tal xarxa, per mitjà de mètodes heurístics, es determina que la freqüència 

de tall sigui de 20 Hz. Llavors, segons l’equació 4.1 s’obté que la constant és τ = 0,00796. 

 

En la part superior del diagrama de blocs es pot observar la presència d’un controlador 

proporcional-integral, necessari per poder obtenir la freqüència i l’angle de la xarxa desitjats. 

Aquest controlador també afecta a la dinàmica de la PLL. Si es suposa que la fase de l’angle 

desitjat és gairebé igual a la fase de l’angle consigna (φ ≈ φ*) el sistema resultant és  

𝜑

𝜑∗ = 𝐾𝑣
𝐾𝑝· 𝑠 + 𝐾𝑖 

2 · 𝜏 · 𝑠3+ 𝑠2+ 𝐾𝑣· 𝐾𝑝·𝑠+𝐾𝑣· 𝐾𝑖 
 

Per tal de obtenir la dinàmica desitjada s’imposen els pols del sistema, per així determinar el 

comportament. Utilitzant els coneixements de dinàmica de sistemes, s’iguala el denominador 

de la funció de transferència als pols que desitjats 

(4.1) 

(4.2) 
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2 ·  𝜏 ·  𝑠3 +  𝑠2 +  𝐾𝑣 ·  𝐾𝑝 · 𝑠 + 𝐾𝑣 ·  𝐾𝑖 = (𝑎 + 𝑠)(𝑥 + 𝑠)(𝑦 + 𝑠) 

Degut a que no es coneixen els valors de Ki i Kp, però si el de Kv, tan sols es poden determinar 

dos pols ja que l’últim queda determinat per els dos primers i la constant τ. Desenvolupant el 

terme de la dreta de l’equació 4.3 s’arriba a les igualtats indicades 

𝑎 =  
1

2 ·  𝜏
− 𝑦 − 𝑥 

𝐾𝑝 = (𝑎 · 𝑥 + 𝑎 · 𝑦 + 𝑥 · 𝑦)
2 ·  𝜏

𝐾𝑣
 

𝐾𝑖 = 𝑎 · 𝑥 · 𝑦 

Es vol aconseguir una dinàmica ràpida sense oscil·lacions. Amb aquestes característiques es 

troben els pols. Es sap que pols reals negatius [13] fan que la resposta no presenti oscil·lacions. 

Per una altra banda, quan més grans són els pols en valor absolut, més ràpida és la resposta. 

Llavors es pot observar que els pols x i y no poden ser tan grans com es vulgui ja que llavors el 

pol a serà positiu (o molt petit en el cas que fos negatiu). Per tant la dinàmica més ràpida s’obté 

quan els tres pols són iguals. Resumint, els valors que s’aconsegueixen són  

𝑎 = 𝑥 = 𝑦 =  
1

6𝜏
 

𝐾𝑝 = 0,0644 

𝐾𝑖 = 0,4495 

A continuació es presenta la PLL modelitzada amb Simulink. La dinàmica del sistema ve donada, 

entre d’altres, per els dos filtres. Els valors que interessa extreure de la PLL són l’angle i la 

freqüència del senyal sinusoïdal. En aquest cas, com tan sols es modelitza la PLL s’utilitza un 

senyal sinusoïdal perfecte, però en el model final aquest senyal serà el voltatge mesurat a la 

sortida del convertidor  DC/AC. 

 

 

Figura 4.3. Esquema de la PLL implementada amb Simulink 

 

(4.3) 

(4.4) 
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Capítol 5 
 

 

DISSENY DEL CONTROLADOR I LLAÇ DE 

CORRENT 
 

5.1 Control proporcional-integral (PI) 
 

El controlador proporcional-integral (PI) és una de les tècniques de control més utilitzades. Tot 

i així, el tipus de senyal a controlar influeix significativament en el tipus de controlador que es 

necessita, ja que cadascun presenta una sèrie d’avantatges i desavantatges. La funció de 

transferència es mostra en l’equació 5.1 

𝐺𝑃𝐼(𝑠) = 𝑘𝑝 +
𝑘𝐼

𝑠
 

Les constants 𝑘𝑝 i  𝑘𝐼 són variables i afecten tant a la dinàmica com a l’estabilitat del sistema. 

Una vegada conegudes les característiques que es vulguin per a la planta a tractar,  es trobaran 

els valors numèriques de dites constants. Per altra banda, si es dibuixa el diagrama de Bode en 

un paper semi logarítmic, s’observa que a la freqüència de 0 Hz el guany és infinit, degut a 

l’integrador pur del controlador, tal i com es mostra a la Figura 5.1. Aquesta particularitat fa que 

aquest tipus de controlador sigui idoni quan es desitja tractar un senyal que segueix una 

referència constant o que varia lentament.  

(5.1) 



Estudi d’un convertidor multinivell per la regulació de la microxarxa                  41 

 
Carlos Salinas Señis 

 

Figura 5.1. Diagrama de Bode d’un integrador pur 

Però com s’ha comentat, un controlador pot no ser idoni per a tot tipus de senyal. Quan es vol 

controlar senyals alternes, com poden ser tensió o corrent, els reguladors PI presenten una sèrie 

d’inconvenients, degut principalment a que apareix un error permanent significatiu creixen amb 

la freqüència. Per solucionar-ho, les magnituds alternes han de ser transformades a contínues. 

En el cas d’un sistema trifàsic s’utilitza la transforma de Park (utilitzada anteriorment en la PLL), 

la qual permetrà obtenir l’error permanent nul. S’obté així un control PI en sistema de referència 

síncron (SRF, Synchronous Reference Frame). Si el sistema trifàsic tractat no té neutre, és 

necessita un controlador PI de manera separada pels dos corrents anomenats 𝑖𝑑 i 𝑖𝑞 (directe i 

de quadratura) enlloc d’un per a cada fase, degut a la transformada de Park. 

Quan es té un SRF, a la planta hi apareix un terme d’acoblament [12] −𝑗ℎ𝑤1𝐿. La planta 

obtinguda és: 

𝐺′
𝑝𝑙(𝑠) = 𝐺𝑝𝑙(𝑠 + 𝑗ℎ𝑤1) =

1

𝑠𝐿 + 𝑅 + 𝑗ℎ𝑤1𝐿
 

 

On: 

 ℎ𝑤1 és la velocitat de rotació del SRF 

 Entenent 𝑤1 com la rotació de la component fonamental 

 ℎ és l’ordre de l’harmònic (serà 1 en el cas fonamental) 

Ara el pol de la planta deixa de ser −
𝑅

𝐿
 i passa a ser −

𝑅

𝐿
− 𝑗ℎ𝑤1. El principal problema resideix 

en que si aquest terme no es desacobla correctament, el comportament del control es pot veure 

afectat, reduint-se els marges d’estabilitat, empitjorant-se la resposta transitòria i apareixent 

pics de guany inesperats en la resposta freqüencial del sistema en llaç tancat. Per tal d’evitar 

aquests inconvenients que modifiquen les propietats desitjades es pot implementar un PI amb 

CCD (Cross-Coupling Decoupling). El PI-CCD és una tècnica que permet desplaçar el pol de la 

planta cap a la posició del zero del controlador, que es troba sobre l’eix real, si les constants del 

controlador s’ajusten d’acord amb l’IMC (Internal Model Control), que comporta que el zero del 

controlador cancel·li el pol de la planta. 

(5.2) 
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Una altra alternativa és el controlador PI complex, el qual ja inclou el terme complex en la seva 

pròpia funció de transferència (equació 5.3). En aquest cas, el terme complex es troba en el 

numerador i no en el denominador.  

𝐺𝑐𝑃𝐼(𝑠) =
𝑠𝑘𝑝 + 𝑘𝐼 + 𝑗ℎ𝑤1𝑘𝑝

𝑠
 

La principal diferència entre ambdós radica en que en l’últim es mou el zero del controlador de 

manera que es cancel·li amb el pol de la planta, en lloc de moure el pol cap al zero del 

controlador. En la pràctica, repercuteix en que si 𝐿 no s’ha mesurat de forma acurada, tant la 

resposta freqüencial com la dinàmica del sistema prop de la freqüència a controlar estarà més 

deformada que en el cas del PI-CCD, ja que el PI complex és menys sensible a errors de 𝐿. 

Com s’ha observat, tot i que comporta major complexitat a l’hora d’establir les característiques 

del control de la planta, el SRF és una bona opció per a sistemes trifàsics quan es treballa amb 

senyals alternes. Tot i això, per a sistemes desequilibrats es necessita un segon SRF rotant en 

sentit contrari per a que la component de seqüència inversa pugui ser seguida amb error 

permanent nul. A part d’això, no és pot aplicar directament en sistemes monofàsics, ja que 

requereix una adaptació que consisteix en generar un sistema virtual acoblat al real que permeti 

simular un sistema de dos eixos. Per últim, si s’ha de tractar amb un nombre elevat d’harmònics, 

cal disposar de diversos sistemes de referència síncrons. 

5.2 Control ressonant 
Observades les propietats i aplicacions que presenten tant els controladors PI purs com els seus 

derivats, existeix la necessitat d’un controlador en referència estacionària per controlar senyals 

alterns, sobre tot en sistemes monofàsics, tals que presentin error permanent nul i una dinàmica 

semblant a la que aportaven els mètodes SRF. Els controladors que compleixen amb dites 

exigències són els controladors ressonants. A més d’aconseguir les propietats esmentades, 

presenten altres avantatges respecte als mètodes de controls anteriors, tals com: 

 Una càrrega computacional menor ja que no es requereix la transformada de Park 

 Menys estabilitat al soroll i a l’error en la sincronització 

 S’aplica directament en els sistemes monofàsics, sense necessitat de generar cap 

sistema virtual 

Així doncs, la pràctica dels controladors ressonants han anat creixent, sent actualment molt 

utilitzats en aplicacions amb convertidors de potència, com ara APF (Active Power Filters), 

aerogeneradors, turbines hidràuliques, inversors fotovoltaics, STATCOM (Static Synchronous 

Compensators), UPS (Uninterrumpible Power Systems), rectificadors actius, convertidors 

elevadors, PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motors) i microxarxes. 

Pel que fa a la funció de transferència, aquesta ha de satisfer l’IMC, el qual defineix que, en un 

sistema realimentat, la sortida del control és capaç de seguir la seva referència d’entrada sense 

error permanent si el sistema satisfà les següents condicions: 

 El sistema en llaç tancat és assimptòticament estable 

(5.3) 
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 La funció de transferència del sistema en llaç obert inclou, implícita o explícitament, un 

model matemàtic capaç de generar la referència d’entrada 

El model del controlador ressonant es pot observar a continuació 

 

Figura 23. Diagrama de blocs d’un controlador ressonant 

On: 

 𝑘𝑝 i 𝑘𝐼 són les constants proporcionals i integral, respectivament 

 𝑆𝑂𝐺𝐼 és un integrador generalitzat de segon ordre 

5.2.1 Integrador SOGI 
La funció de transferència del SOGI dependrà de la seva aplicació, ja que el controlador PR te 

diverses utilitats. La forma més simplificada que presenta  per a un únic senyal sinusoïdal és: 

𝐺(𝑠) =
2𝑠

𝑠2 + 𝑤0
2
 

Un convertidor amb un sistema de control de corrent que utilitza un integrador generalitzat en 

referència estacionaria pot ser descompost [11] en un senyal de seqüència positiva i un senyal 

de seqüència negativa. Una altra de les aplicacions del SOGI es generar senyals de quadratura. 

En aquest cas, la funció de transferència pateix una petita modificació respecte el model original: 

𝐺𝑆𝑂𝐺𝐼(𝑠) =
𝑠𝑤0

𝑠2 + 𝑤0
2
 

Aquesta nova funció de transferència tan sols afecta al guany del bloc, ja que totes dues tenen 

els mateixos pols ± 𝑗𝑤0. La nova expressió és més general, ja que es pot modificar el guany que 

es desitja, modificant la freqüència. En la Figura 5.4 s’ha realitzar la representació del diagrama 

de Bode, on s’aprecia un guany no infinit, però suficientment elevat. Totes dues es poden 

utilitzar en convertidors de xarxa de control del corrent tenint en compte els canvis en el guany 

de (2) i també en aplicacions relacionades amb sincronització de xarxa. El representació del 

diagrama de blocs del segon cas és: 

(5.4) 

(5.5) 
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Figura 5.3. Descomposició del controlador PR en dos integradors 

 

Figura 24. Diagrama de Bode del controlador ressonant 

La funció de generar senyals de quadratura es molt útil quan s’utilitzen PLL monofàsiques, per 

calcular les seqüències positives i negatives i descompondre el voltatge de xarxa en els seus 

harmònics. Dita estructura rep el nom de SOGI-QSG (SOGI for Quadrature-Signals Generation). 

 

5.3 Discretització del control ressonant 
 

Quan es realitzen diferents estudis en quant als controladors ressonants s’utilitza el temps 

continu. En canvi, a l’hora d’implementar el control del llaç de corrent s’ha de tenir en compte 

els possibles retards que es puguin donar degut als blocs, havent de treball en temps discret. En 

l’actualitat, el procés de discretització s’ha de tenir en compte degut a la implementació digital. 

Com a conseqüència de la naturalesa dels controladors, amb una banda molt estreta i un guany 

infinit (condicions ideals), la seva sensible davant del procés de discretització és notable. Així 

doncs, un petit desplaçament dels pols [14] provoca un efecte negatiu en el seu funcionament, 

incrementant l’error permanent, quan es desitja que sigui nul. Per altra banda, un eixamplament 

de la banda ressonant, el qual incrementa la robustesa davant de petites variacions en la 
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freqüència de ressonància, provoca que el soroll i les freqüències indesitjables es puguin veure 

amplificades. L’efecte dels zeros tampoc pot ser ignorat, ja que afecta a l’estabilitat. 

5.3.1 Mètodes de discretització 
Les tres tècniques principals per realitzar la metodologia són simulacions invariants, integració 

numèrica i transformació de pols i zeros: 

 Simulacions invariants. Basat en reconstruir l’entrada amb un mantenidor. Resulten 

exactes o invariants quan el mantenidor és capaç de reconstruir exactament la forma 

de l’ona d’entrada. Són les més laborioses d’obtenir, exigint un desenvolupament en 

residus. Els mètodes més comuns són l’impuls invariant, el mantenidor d’ordre zero 

(ZOH) i el mantenidor d’ordre  u (FOH). 

 Integració numèrica. Consisteixen en substituir a 𝐺(𝑠) la variable 𝑠 per una funció 

racional en z. Són senzilles i flexibles d’aplicar en moltes situacions. Es poden justificar 

com una aproximació a la derivació, a la integració o com una aproximació racional de 

𝑧 = 𝑒𝑇𝑠𝑠. Els mètodes més comuns són forward Euler, backward Euler i la transformació 

bilineal o Tustin. 

 Transformació de pols i zeros. Es transformes els zeros i els pols amb la relació 𝑧 = 𝑒𝑇𝑠𝑠. 

A continuació es pot observar quina es la transformació que s’ha de fer en temps continu per 

obtenir la funció en temps discret 

Mètode de discretització Transformació 

Forward Euler 
𝑠 =

1 − 𝑧−1

𝑧−1𝑇𝑠
 

Backward Euler 
𝑠 =

1 − 𝑧−1

𝑇𝑠
 

Tustin 
𝑠 =

2

𝑇𝑠

𝑧 − 1

𝑧 + 1
 

Tustin prewarping 
𝑠 =

𝑤0

tan (
𝑤0𝑇𝑠

2 )

𝑧 − 1

𝑧 + 1
 

Impuls invariant 𝑋(𝑧) = 𝑇𝑠Ζ{ℒ−1[𝑋(𝑠)]|𝑡=𝑘𝑇𝑠
} 

 

ZOH 
𝑋(𝑧) = (1 − 𝑧−1) Ζ {ℒ−1 [

𝑋(𝑠)

2
]|

𝑡=𝑘𝑇𝑠

} 

FOH 
𝑋(𝑧) =

(1 − 𝑧−1)2

𝑧−1𝑇𝑠
 Ζ {ℒ−1 [

𝑋(𝑠)

2
]|

𝑡=𝑘𝑇𝑠

} 

Zero-pole matching 𝑧 = 𝑒𝑠𝑇𝑠  

Taula 5.1. Principals mètodes de discretització 

Depenent del mètode de discretització escollit, la funció de transferència del controlador 

ressonant canviarà la seva forma, denotant-se així la importància de la seva selecció. En la Taula 

5.2 es poden observar la funció de transferència de 𝐺𝑆𝑂𝐺𝐼(𝑧) en funció del mètode aplicat.  
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Mètode de discretització 𝑮𝑺𝑶𝑮𝑰(𝒛) 

Forward Euler 𝑤𝑜𝑇𝑠(𝑧 − 1)

(𝑧 − 1)2 + 𝑤0
2𝑇𝑠

2 

Backward Euler 𝑤𝑜𝑇𝑠(𝑧 − 1)𝑧

(𝑤0
2𝑇𝑠

2 + 1)𝑧2 − 2𝑧 + 1
 

Tustin 2𝑤𝑜𝑇𝑠(𝑧2 − 1)

(𝑤0
2𝑇𝑠

2 + 4)𝑧2 + (2𝑤0
2𝑇𝑠

2 − 8)𝑧 + (𝑤0
2𝑇𝑠

2 + 1)
 

Tustin prewarping sin (𝑤𝑜𝑇𝑠)

2
·

(𝑧2 − 1)

𝑧2 − 2𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑜𝑇𝑠) + 1
 

Impuls invariant 
𝑤𝑜𝑇𝑠

𝑧2 − 𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑜𝑇𝑠)

𝑧2 − 2𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑜𝑇𝑠) + 1
 

ZOH 
sin (𝑤𝑜𝑇𝑠)

𝑧 − 1

𝑧2 − 2𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑜𝑇𝑠) + 1
 

FOH 1 − cos (𝑤𝑜𝑇𝑠)

𝑤𝑜𝑇𝑠
·

(𝑧2 − 1)

𝑧2 − 2𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑜𝑇𝑠) + 1
 

Zero-pole matching 𝑧 − 1

𝑧2 − 2𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑜𝑇𝑠) + 1
 

Taula 5.2. Aplicació dels diferents mètodes de discretització a 𝐺𝑆𝑂𝐺𝐼(𝑧) 

Es poden realitzar diferents implementacions modificant els integradors discrets que s’utilitzen 

en el guany directe i el guany en la realimentació. A més, en algunes simulacions s’ha d’incloure 

el retard computacional [11] en sèrie amb el guany de retroalimentació En la Taula 5.3 es 

mostren les combinacions segons la tècnica utilitzada en el guany directe i de realimentació, a 

més de si s’incorpora el retard computacional. L’última columna fa referència al gràfic de la 

Figura 5.5, on s’il·lustra la resposta de la metodologia emprada davant d’una entrada graó, amb 

el qual està relacionat. 

Guany directe Guany realimentació Retard 

computacional 

Figura 

Tustin Tustin No a 

Tustin Tustin Sí b 

Euler Backward Euler Backward No c 

Euler Backward Euler Backward Si d 

Euler Forward Euler Forward No e 

Euler Forward Euler Forward Si f 

Euler Forward Euler Backward No g 

Euler Forward Euler Backward Si h 

  Taula 5.3. Combinacions segons la tècnica utilitzada en el guany directe i de realimentació 
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Figura 25. Resposta temporal de la sortida davant d’una entrada esgraó de les propostes de la Taula 5.3 

Estudiant la Figura 5.5, tan sols els gràfics a, d i g coincideixen amb la resposta descrita per un 

SOGI en temps continu, ja que són els únics que són estables i alhora no tendeixen a zero (cas 

del gràfic c). Pel que fa al mètode amb integradors Tustin, la seva programació no és gens senzilla 

degut als llaços algebraics, per la qual cosa es descarta. Per altra banda, entre els dos mètodes 

proposats, les seves estructures són molt semblants, i l’única diferència radica en el retard de la 

resposta de sortida. Tot i així, utilitzant en els dos guanys la topologia Backward l’estructura 

s’assimila més a la d’un controlador PI clàssic, per la qual cosa és la implementació escollida. La 

seva estructura és: 

 

Figura 26. SOGI basat en Integradors Backward Euler i retard computacional 
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5.4 Paràmetres 𝒌𝒑 i 𝒌𝒊  
 

Fent una recopilació d’avantatges i desavantatges, el principal avantatge d’emprar aquest 

mètode és la seva fàcil implementació per tenir un comportament adaptat amb la freqüència de 

xarxa, mentre que el principal inconvenient radica en que la resolució depèn del temps de 

mostreig i es pot donar el cas de que es necessitin temps molt petits. 

A continuació es proposa un mètode numèric per poder obtenir les constants del controlador 

representat a la Figura 5.2. 

Com s’ha mencionat, els SOGI són una solució ideal per al control de corrent en referències 

estacionàries (αβ) de convertidors de xarxa. En aquest cas no existeix un acoblament creuat 

entre els eixos, i el problema de control es pot reduir a un eix α o β. El llaç de control que s’obté 

és:  

 

Figura 27. Llaç de control de corrent per a un convertidor connectat a la xarxa amb una bobina com a 
filtre 

 

Si es discretitza el SOGI, s’aconsegueix arribar a: 

𝐺𝑆𝑂𝐺𝐼(𝑧) =
𝑘𝑖𝑤𝑜𝑇𝑠𝑧(𝑧 − 1)

(𝑧 − 1)2 + 𝑤0
2𝑇𝑠

2𝑧
 

Per a calcular els paràmetres, el sistema ha de tenir un únic pol, ja que si el 𝐺𝑆𝑂𝐺𝐼  és de segon 

ordre, al multiplicar-lo amb 𝐺𝑅𝐿, de primer ordre, el bloc final serà de tercer ordre, i tan sols es 

tenen dos paràmetres a calcular, per la qual cosa s’ha de realitzar alguna simplificació. Si 

𝑤0
2𝑇𝑠

2 ≪ 2, 𝑤0 = 2𝜋50 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄  i suposant un factor molt menor de 10, l’expressió 5.6 es pot 

aproximar a:  

𝐺𝑆𝑂𝐺𝐼(𝑧) ≈
𝑘𝑖𝑤𝑜𝑇𝑠𝑧

(𝑧 − 1)
 

Si agrupem en un mateix bloc els termes del control ressonant, ajuntant l’equació 5.7 i la 

constant 𝑘𝑝 

𝐺𝑃+𝑆𝑂𝐺𝐼(𝑧) = 𝑘𝑝 +
𝑘𝑖𝑤𝑜𝑇𝑠𝑧

(𝑧 − 1)
= 𝐾 

(𝑧 − 𝛼)

(𝑧 − 1)
 

 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 
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On  

𝐾 = 𝑘𝑝 + 𝑘𝑖𝑤𝑜𝑇𝑠 

𝛼 =
𝑘𝑝

𝑘𝑝 + 𝑘𝑖𝑤𝑜𝑇𝑠
 

 

En la Figura 5.7 també es trobar la planta a tractar, que correspon a la impedància que 

proporcionen la bobina i la resistència que permet connectar la xarxa amb el convertidor. 

Aplicant la transformada de Laplace per passar-ho a temps discret 

𝐺𝑅𝐿(𝑧) = (1 − 𝑧−1)𝑍 [
𝐺𝑅𝐿(𝑠)

𝑠
] =

1
𝑅⁄ (1 − 𝑒

−𝑅𝑇𝑠
𝐿⁄ )

𝑧 − 𝑒
−𝑅𝑇𝑠

𝐿⁄
=  

𝑎

𝑧 − 𝑏
 

On  

𝑎 =  1
𝑅⁄ (1 − 𝑒

−𝑅𝑇𝑠
𝐿⁄ ) 

𝑏 =  𝑒
−𝑅𝑇𝑠

𝐿⁄  

Llavors, el llaç tancat té dos pols, col·locats en 𝑝1 = 1 i 𝑝2 = 𝑏, corresponents a igualar els 

denominadors de 5.8 i 5.10 a 0, respectivament. La funció de transferència final del llaç de 

control és: 

𝐺(𝑧) = 𝐾𝑝 

(𝑧 − 𝛼)

(𝑧 − 1)
 

𝑎

𝑧 − 𝑏
 

Per una altra banda, depenent del guany del controlador, el llaç tancat podrà tenir dos pols 

conjugats. La forma general del denominador del llaç tancat es: 

𝑃(𝑧) = (𝑧 − 𝜌𝑒𝑗𝜃)(𝑧 − 𝜌𝑒−𝑗𝜃) =  𝑧2 − (2𝜌𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑧 + 𝜌2 

On  

𝜌 = 𝑒−(𝜉𝑤𝑛𝑇𝑠) 

𝜃 = 𝑤𝑛𝑇𝑠√(1 − 𝜉2) 

 𝑇𝑠 és el temps de mostreig 

 𝜉  és el coeficient d’esmorteïment 

 𝑤𝑛 és la pulsació natural, calculada com a 𝑤𝑛 =  
4

𝜉·𝑇𝑒𝑠𝑡
 

 𝑇𝑒𝑠𝑡  és el temps d’establiment 

Igualant el denominador de l’equació 5.12 amb l’equació 5.13 s’arriba a trobar els valors dels 

paràmetres 

 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

) 
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𝐾 =
1 + 𝑏 − 2𝜌𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑎
 

𝛼 =
−𝜌2 + 𝑏

𝑎𝐾
 

𝑘𝑝 = 𝛼𝐾 

𝑘𝑖 =
𝐾 − 𝑘𝑝

𝑤𝑜𝑇𝑠
 

 

Una vegada obtinguts de forma teòrica els valors de les constants 𝑘𝑝 i 𝑘𝑖, es necessari trobar els 

valors dels paràmetres dels quals depenen, ja que no qualsevol valor produirà l’efecte desitjat 

en el controlador. Una de les característiques més importants a tractar és fer que el llaç tancat 

sigui estable, ja que si no es així, el senyal d’error de corrent mai tendirà a zero. 

5.4.1 Selecció de freqüència de mostreig  
A l’hora de tancar el llaç, s’ha de tenir present que existeixen diferents freqüències amb les quals 

es treballa, tals com la freqüència de la sinusoïdal i o la que veu al inductància, per exemple. Per 

tal de poder tancar el llaç de corrent i implementar-lo, es necessari discretitzar les ones 

contínues, havent d’utilitzar un mantenidor d’ordre zero per a tal funció. En aquest procés s’ha 

de definit un temps de mostreig (sample time), Ts. El temps de mostreig és el temps cada quan 

es pren una mostra del senyal que es vol discretitzar. Quant més petit sigui, més mostres es 

prendran, i més s’assemblarà el senyal discret al continu, de tal forma que, de forma teòrica, 

amb un Ts=0s s’arribaria a una ona contínua. Per una altra banda, el control d’una planta en 

discret i el temps de mostratge estan lligats amb el teorema de Shannon, que indica que la 

freqüència de mostreig per poder discretitzar una ona ha de ser, com a mínim, el doble que la 

de la pròpia ona. Es recorda que el temps és la inversa de la freqüència. Tot i aquest teorema, 

escollint aquesta relació de temps de mostratges es perd molta informació, i es considera que 

un valor raonable per a que la pèrdua d’informació no sigui significativa és 10 quan la ona és de 

baixa freqüència. 

Sabent això, es procedirà a escollir el temps de mostratge. Pel que fa a la ona sinusoïdal, de 

freqüència 50Hz, el seu període es de 0,02s. Al tractar-se d’una ona de baixa freqüència, el 

període de mostreig seria de 2ms. Per una altra banda, la senyal portadora té una freqüència de 

5KHz. Però aquesta no es la freqüència que veu la inductància. Al tractar-se d’un convertidor 

d’un convertidor multinivell amb diferents ponts, la freqüència de la bobina és: 

𝑓𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 · 𝑁 

On 𝑁 és el nombre de ponts utilitzats en el convertidor. D’aquesta manera, la bobina està 

sotmesa a 15kHz en el cas que es tracta. Segons el teorema de Shannon, 

𝑇𝑠 =
1

2 · 𝑓𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
=

1

30000
𝑠 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 
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Una vegada calculats els dos temps de mostratge segons l’ona, s’ha d’escollir aquell que sigui 

menor, ja que el senyal discretitzat no es veu afectat si s’escull un temps menor, però sí si s’escull 

major. Llavors s’arriba a la conclusió que el temps de mostreig és de 1 30000⁄  s. 

Aquest valor, al tenir un senyal amb arrissat, tal com és el corrent que passa per la bobina, es 

pot comprovar si es correcte. Al tenir aquest arrissat, l’ona teòrica es aquella que passa pel punt 

mig de cada pujada o baixada dels trams rectes (una mostra mitja per període). Aleshores, per 

comprovar el valor avanç mencionat, s’hauria de mostrejar en aquests punts mitjans. Per veure-

ho, s’han superposat amb Simulink el senyal de corrent i la seva discretització. S’ha realitzat una 

simulació amb el temps correcte i una altra amb 𝑇𝑠 = 1
15000⁄ 𝑠 per veure la diferència: 

 

Figura 28. Discretització del corrent amb 𝑇𝑠 =
1

30000
 s 

 

Figura 29. Discretització del corrent amb 𝑇𝑠 =
1

15000
 s 
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Si es comparen les dues imatges s’observa que la primera te un major número major de mostres 

en el senyal discretitzat (vermell), prenen un valor per a cada període de l’arrissat. En canvi, en 

la segona s’aprecia que tan sols es pren un valor cada dos períodes, perdent més informació de 

la desitjada sobre el corrent. 

5.4.2 Resta de paràmetres temporals  
Pel que fa al coeficient d’esmorteïment, aquest determina la forma de la resposta transitòria. 

En funció del seu valor es podrà deduir si el sistema és inestable (𝜉 < 0), críticament estable o 

no esmorteït (𝜉 = 0), subesmorteït (0 < 𝜉 < 1) , críticament esmorteït (𝜉 = 1) o sobresmorteït       

(𝜉 >1). A més, aquest factor també determina la velocitat de creixement o decreixement de la 

resposta. La resposta que es desitja obtenir ha de ser sinusoïdal, presentant oscil·lacions. Així 

doncs, el sistema subesmorteït és el que permet arribar a les sol·licituds desitjades, ja que quan 

0 < 𝜉 < 1, tindrà dos pols conjugats, provocant dites oscil·lacions. Amb la qual cosa, el valor 

escollit és 𝜉 = 0,8. 

Pel que fa al temps d’establiment, aquest el temps que passa entre el sistema comença a 

evolucionar fins que la resposta es situa en un valor ±2% del valor en règim estacionari. El valor 

seleccionat ha estat 𝑇𝑒𝑠𝑡 = 1𝑒-3 s. 

Per últim, 𝑤𝑛 és la freqüència natural no esmorteïda, que correspon a la freqüència amb la que 

oscil·laria el sistema si no existís esmorteïment. Com ja s’ha comentat en paràgrafs anteriors, el 

seu valor ve determinat pels dos paràmetres anteriors, de la següent forma: 

𝑤𝑛 =
4

𝜉 · 𝑇𝑒𝑠𝑡
 

5.4.3 Resum de valors de paràmetres  
En la Taula 5.4 es mostra, a forma de resum, el valor de tots els paràmetres, així com els valors 

dels d’alguns paràmetres obtinguts com a conseqüència dels primers. 

𝒘𝟎 (rad/s) 𝝃 𝒇𝒃𝒐𝒃𝒊𝒏𝒂 (Hz) 𝑻𝒔 (s) 𝑻𝒆𝒔𝒕 (s) 

50*2π 0,8 15000 1/30000 1e-3 

𝒘𝒏 (rad/s) 𝑹 (Ω) 𝑳 (Ω) 𝒌𝒑 𝒌𝒊 

5000 0,1 1e-3 6.9339 69.8055 

Taula 5.4. Taula resum del valors dels paràmetres 

 

5.5 Comprovació de l’estabilitat  
 

Una vegada escollits els paràmetres, es comprovarà l’estabilitat del controlador, indispensable 

per al seu bon funcionament. S’han utilitzat les comandes de Matlab transfer function (tf) que 

permet escriure la funció de transferència d’un bloc, ja sigui en s o en z, i la comanda continuous 

to discrete (c2d) que permet transformar el bloc en temps continu a temps discret, tot indicant 

el temps de mostreig. Utilitzant-les, s’arriba a que la funció de transferència del Figura 5.7: 

(5.18) 
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𝐺(𝑧) =
0,2551𝑧2 − 0,4858𝑧 + 0,2307

𝑧3 − 2,741𝑧2 + 2,507𝑧 − 0,7659
 

Per trobar els pols, s’iguala el denominador a zero. Els pols són: 

 𝑧1 = 0,9958 

 𝑧2 = 0,8726 + 𝑗0,0878 

 𝑧3 = 0,8726 − 𝑗0,0878 

Tots els pols tenen valor absolut menor de 1, amb la qual cosa el controlador és estable. A 

més també es pot veure gràficament (Figura 5.10), recordant que per a que el sistema sigui 

estable, els pols han de trobar-se dintre del cercle de radi unitari. 

 

Figura 30. Representació dels pols i el cercle de radi unitari 

També s’ha representat el diagrama de Nyquist per comprovar d’una altra forma 

complementària l’estabilitat (Figura 5.11). Es recorda que per observar l’estabilitat d’un 

sistema mitjançant aquest mètode, s’empra la fórmula 

𝑍 = 𝑁 + 𝑃 

On  

 𝑁 és el nombre de semivoltes del diagrama de Nyquist en sentit horari al voltant de 

-1 

 𝑃 és el nombre de pols amb mòdul major d’1 

 𝑍 indica l’estabilitat. Per 𝑍 = 0, el sistema és estable, mentre que serà inestable per 

a 𝑍 > 0 

(5.19) 

(5.20) 
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Amb el diagrama de Nyquist obtingut (amb la comanda Nyquist amb Matlab), s’aprecia que 𝑁=0, 

i tal i com s’ha vist anteriorment, 𝑃 també és 0 al no haver cap pol amb mòdul major a 1, sent 

així 𝑍 = 0 (estable). 

Per últim, també s’ha mostrat el diagrama de Bode, poden observar que a la freqüència desitjada 

s’aconsegueix un guany relativament elevat, tal i com es volia aconseguir amb el controlador 

ressonant (Figura 5.12) 

 

Figura 31. Diagrama de Nyquist del llaç realimentat 

 

Figura 32. Diagrama de Bode del llaç realimentat 
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Capítol 6 
 

 

SIMULACIONS 
 

Una vegada tractats individualment els aspectes del convertidor (PWM, PLL i controlador 

ressonant) tan de forma teòrica com pràctica, mitjançant les simulacions amb el Matlab, es 

moment d’ajuntar-ho tot per aconseguir realitzar les experimentacions finals amb el model 

complert i així comprovar si s’ha arriba als resultats teòrics i desitjats. 

Es recorda que l’objectiu és transformar un senyal de tensió continu en un altern (utilitzant la 

metodologia PWM), i emprant la PLL i el disseny d’un controlador ressonant que permeti arribar 

a les sol·licituds desitjades, tancar el llaç de corrent per poder així injectar tan potència activa 

com reactiva a la xarxa, en funció de les necessitats d’aquesta. 

Per poder tancar el llaç, destaca la necessitat de crear un senyal de corrent de referència, a partir 

de la qual es compararà el senyal de corrent que passa per la inductància. L’error de corrent serà 

el senyal que es farà passar pel controlador dissenyat en l’apartat anterior per a poder obtenir 

la tensió desitjada. Per tal de crear el senyal esmentat, serà necessari fer ús de l’angle obtingut 

de la PLL i dos senyals externs al llaç de corrent, 𝐼𝑑 i 𝐼𝑞, els quals determinaran si s’injecta 

potència activa o reactiva, respectivament. S’obté aquest senyal amb la combinació dels 

següents blocs (Figura 6.1).  El bloc Rate Transition s’utilitza per a convertir el senyal en discret 

 

 

Figura 33. Obtenció del corrent de referència amb Simulink 

Per una altra banda, també és important aconseguir el senyal sinusoïdal de referència que 

s’utilitzarà en el PWM, tancant així el llaç. Aquest senyal s’utilitza com a base de la forma que 
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s’obtindrà el senyal a la sortida del convertidor, ambdues de la mateixa freqüència. Una vegada 

comparat el corrent amb el corrent de referència, l’error de corrent es fa passar pel controlador. 

Fent això, s’aconsegueix un senyal d’error de tensió. A dita senyal, se li sumarà la tensió en 

bornes de la xarxa i finalment tan sols s’haurà de dividir aquest valor per l’amplitud de la tensió 

de la xarxa, per obtenir així una sinusoïdal d’amplitud menor de 1, tal i com les sinusoïdals 

utilitzades per realitzar les proves en el PWM. A continuació es mostra tal i com s’ha realitzat 

amb Simulink (Figura 6.2) 

 

Figura 34. Implementació del controlador per obtenir la tensió de referència 

On  

 Vx_an és la tensió en bornes de la xarxa 

 325 és l’amplitud de la tensió de la xarxa 

A continuació s’explicarà, de forma global, la funció del llaç de corrent. Segons les exigències de 

la xarxa en cada instant, interessarà injectar potència activa o reactiva, ja sigui positiva o 

negativa. Les fórmules 6.1 i 6.2 indiquen la relació existent entre la potència i els senyals de 

referència 𝐼𝑑 i 𝐼𝑞 

𝑃 =  
1

2
 (𝑉𝑑 ·  𝐼𝑑 +  𝑉𝑞 ·  𝐼𝑞) 

 𝑄 =  
1

2
 (𝑉𝑞 ·  𝐼𝑑 −  𝑉𝑑 ·  𝐼𝑞) 

Al realitzar la transformació de Park, s’obtenen, en al referència síncrona, valors de tensió i de 

corrent constants en lloc de les magnituds alternes que inicialment es tenen, simplificant molt 

els càlculs. Es per això que s’utilitza la PLL i es treballa en els eixos 𝑑𝑞 que giren a la mateixa 

velocitat que la tensió fonamental de la xarxa elèctrica. A més, imposant que l’angle relatiu entre 

el vector tensió i la component 𝑑 sigui 0 (φ = 0), aconseguint 𝑉𝑑 = 𝑉𝑝𝑖𝑐 i 𝑉𝑞 = 0. Aplicant l’última 

condició a 6.1 i 6.2  

𝑃 =  
1

2
 ( 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑑) 

𝑄 =  
1

2
 ( − 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑞) 

Passant els corrents del domini dq al domini αβ aplicant el gir (B.1.2) s’obté la relació entre la 

component α (el que tenim en la planta anterior) i les components dq:  

𝐼𝛼 =  𝐼𝑑 · cos 𝜃 −  𝐼𝑞 · sin 𝜃 

Llavors es poden extreure les següents conclusions: 

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 
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 Es podran modificar 𝐼𝑑 i 𝐼𝑞 en funció de les necessitats 

 Amb 𝐼𝑑 = 0 i 𝐼𝑞 > 0 injectarem potència reactiva negativa 

 Amb 𝐼𝑑 = 0 i 𝐼𝑞 < 0 injectarem potència reactiva positiva 

 Amb 𝐼𝑑 > 0 i 𝐼𝑞  = 0 injectarem potència activa positiva 

 Amb 𝐼𝑑 < 0 i 𝐼𝑞  = 0 injectarem potència activa negativa 

Així doncs, una vegada donats els valors a les consignes de referència, s’obté el senyal de corrent 

de referència, 𝐼𝑟𝑒𝑓 o 𝐼𝛼. Aquest es compara amb el corrent que passa per la inductància, obtenint 

així l’error de corrent. Posteriorment es conduirà l’error pel controlador ressonant, obtenint així 

un senyal sinusoïdal amb amplitud inferior a la unitat. La sinusoïdal s’utilitzarà com a referència 

en el PWM, per poder obtenir, a partir de les fonts de continua, una tensió alterna amb la forma 

d’ona desitjada, provocant el corrent a través de la inductància. L’objectiu és anul·lar l’error, per 

la qual cosa el senyal sinusoïdal es va regulant fins a aconseguir que el corrent sigui igual que el 

corrent de referència, moment en el qual s’arribarà a la potència desitjada. 

Com s’ha dit, segons el corrent de referència que es vulgui, el conjunt convertidor-controlador 

s’autoregula fins a obtenir el mateix corrent. Això fa, que tot i tenir un convertidor multinivell 

amb 7 nivells de tensió, no sempre s’arribi a obtenir-los. Pot donar-se el cas que tan sols es 

necessitin 5 nivells s’arribi a l’estat que es vol. 

Ara es mostra el model definitiu del convertidor multinivell H-Bridge amb la PLL i el controlador, 

muntat amb el simulador de Matlab Simulink. 
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Figura 35. Implementació del controlador complert amb Simulink 
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6.1 Exemples de simulació. 
 

En l’apartat en qüestió es realitzaran diverses simulacions per poder validar el model realitzat, 

comparant els resultats obtinguts teòricament segons les equacions 6.3 i 6.4 amb els resultats 

del simulador. 

 Cas 1: Injecció potència activa positiva 

En el primer exemple, es consignaran els valors 𝐼𝑞  = 0 i 𝐼𝑑  = 147. Segons la teoria explicada 

en l’apartat anterior, s’obtindran els valors de potència 

𝑃 =  
1

2
 ( 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑑) = 23,888 kW 

𝑄 =  
1

2
 ( − 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑞) = 0 var 

Es mostren ara els gràfics obtinguts amb el software emprat. El primer mostra la potència activa 

(blava)  i reactiva (verda), el segon mostra de forma ampliada el valor estacionari de la potència 

activa, en el tercer ensenya que per al cas tractat s’arriba als 7 nivells possibles de tensió. 

Inicialment es tenen 5 nivells, fins que s’arriba a l’estacionari. Per últim, en el quart es presenta 

de forma gràfica el desenvolupament del corrent de referència (blau), del corrent del 

convertidor (vermell), fins a igualar-se, i l’error de corrent (verd).  

 

Figura 36. Representació de la potència activa i reactiva del cas 1 

(6.6) 

(6.7) 
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Figura 37. Ampliació de la potència activa del cas 1 

 

 

Figura 38. Nivells de tensió i corrent a la sortida del convertidor del cas 1 

 

 

Figura 39. Representació del corrent de referència, del convertidor i error de corrent del cas 1 
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 Cas 2: Injecció potència reactiva negativa 

En el segon exemple, es consignaran els valors 𝐼𝑞  = 100 i 𝐼𝑑  = 0. Segons la teoria explicada en 

l’apartat anterior, s’obtindran els valors de potència 

𝑃 =  
1

2
 ( 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑑) = 0 W 

𝑄 =  
1

2
 ( − 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑞) = −16,250 kvar 

Igual que en el cas anterior, es posaran els mateixos gràfics que abans, exceptuant el quart, per 

poder comparar resultats entre ambdós. El primer mostra la potència activa (blava)  i reactiva 

(verda), el segon mostra de forma ampliada el valor estacionari de la potència reactiva i en el 

tercer ensenya la tensió i el corrent a la sortida del convertidor. Com s’havia comentat, en el cas 

2, tot i utilitzar un convertidor amb 3 cel·les, per a obtenir les especificacions desitjades, s’ajusta 

donant tan sols 5 nivells. 

 

Figura 40. Representació de la potència activa i reactiva del cas 2 

 

Figura 41. Ampliació de la potència reactiva del cas 2 

(6.8) 

(6.9) 
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Figura 42. Nivells de tensió i corrent a la sortida del convertidor del cas 2 
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 Cas 3: Injecció potència activa negativa i potència reactiva positiva 

Per últim, es donaran el valors 𝐼𝑞  = −50 i 𝐼𝑑  = −50. Llavors, s’injectarà potència activa 

negativa i reactiva positiva, tots dos alhora. Els valors obtinguts teòricament són: 

𝑃 =  
1

2
 ( 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑑) = −8.125 kW 

𝑄 =  
1

2
 ( − 𝑉𝑑 ·  𝐼𝑞) = 8,125 kvar 

Mentre que gràficament, 

 

Figura 43. Representació de la potència activa i reactiva del cas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.10) 

(6.11) 
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Capítol 7 
 

 

ANÀLISI ECONÒMIC 
 

Degut a que no s’ha realitzat la implementació física, no es tractarà el preu dels recursos 

materials, però si un cost aproximat de l’energia consumida amb l’ordinador. En possible 

continuacions del projecte s’hauria d’afegir aquest apartat, en funció dels elements que 

finalment s’utilitzin. Així doncs, per realitzar l’anàlisi econòmic es tindran en compte dos grans 

grups, i el subgrup del cost energètic. El primer és el de recursos humans, segons les hores 

dedicades per l’estudiant en el projecte i en funció de les tasques desenvolupades. Per altra 

banda, el segon es basa en els costos I+D derivats de l’adquisició de les llicències de software i 

equips necessaris per fer les proves.  

7.1 Recursos humans 
 

El cost de personal es desglossa segons la Taula 7.1, on es recull les hores dedicades a cada 

activitat, així com el cost de cada hora. En total es calcula un cost de 16550 € 

Activitat Preu per hora Hores realitzades Cost 

Investigació 35 €/h 100 h 3500 € 
Disseny 45 €/h 190 h 8550 € 

Millora del disseny 45 €/h 60 h 2700 € 
Redacció de la memòria 15 €/h 120 h 1800 € 

Total  470 h 16550 € 
Taula 7.1. Cost de recursos humans desglossat 

 

7.2 Recursos I+D 
 

Aquesta partida de recursos I+D contempla els recursos necessaris pel desenvolupament del 

projecte que no es consideren com a elements físics, quedant desglossat segons la Taula 7.2. Pel 

que fa al temps d’ús, es fa una aproximació del temps que s’estima que s’utilitzarien els equips. 

El cost total d’aquest apartat és de 479,44€. 
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Activitat Preu (€/h) Amortitzar en Temps ús Cost amortitzat (€) 

Ordinador 500 5 anys 6 mesos 50 
Matlab (versió estudiantil) 0 - - 0 

Matrícula del projecte 429,44 6 mesos 6 mesos 429,44 

Total    479,44 
Taula 7.2. Cost de recursos I+D desglossat 

 

7.3 Cost energètic 
 

Per últim, es realitzarà un càlcul aproximat de l’energia consumida per l’ordinador, i com a 

conseqüència, el cost econòmic que comportaria, segons la Taula 7.3 

Producte Energia consumida (W/h) Temps dedicat (h) Preu KW (€/kWh) Cost (€) 

Energia elèctrica 70 425 0,12 3,57 

Total    3,57  
Taula 7.3. Cost energètic 

 

7.4 Cost total del projecte 
 

Sumant els costs dels subapartats anteriors, s’arriba al cost total del projecte, segons la Taula 

7.4 

Concepte Cost (€) 

Recursos humans 16550 
Recursos I+D 479,44 

Cost energètic 3,57 

Total 17033,01 
Taula 7.4. Costat total del projecte 
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Capítol 8 
 

 

IMPACTE MEDIAMBIENTAL 
 

El continu augment de la població, i les seves necessitats, així com el desenvolupament de la 

societat en el món industrial i electrònic, ha activat el sistema d’alarma al voltant dels recursos 

existents en el planeta. En els últims 40 anys, tots els projectes han de presentar un impacte 

mediambiental que garantís la viabilitat de la seva implantació sense causa molts perjudicis a la 

natura. Tot i així, les previsions per al futur són preocupants, emfatitzant en el desenvolupament 

sostenible, que pretén satisfer les noves necessitats humanes de manera respectuosa amb el 

medi ambient, utilitzant com a eina bàsica la prevenció. 

8.1 RoHS 
 

La llei d’impacte ambiental europeu (85/377/CEE) redacta la normativa relacionada amb els 

elements tant electrònics com elèctrics, coneguda com RoSH (Restricction of Hazardous 

Substances). La normativa RoHS recull la regulació de sis substàncies tòxiques i perjudicials per 

al medi ambient, com són el plom, mercuri, cadmi, crom VI, PBB (composts químics del brom) i 

PBDE (polibromodifenil èters). Les quatre primeres es tracten de metalls pesants i les dos 

restants, substàncies retardants de la flama. Les concentracions màximes fixades són  

 0,1% per al plom, mercuri, crom VI PBB i PBDE  

 0,01% per al cadmi.  

Però els límits no s’apliquen al pes del producte final o del component, sinó a cada substancia 

que pot (teòricament) ser separada mecànicament, com per exemple, l’aïllant d’un cable o 

l’estany del terminal d’un component.  

Amb la qual cosa, en una possible implementació física posterior s’hauria de tenir en compte la 

utilització dels elements, intentant reduir el seu ús. En quant a les soldadures, aquestes s’han 

de realitzar amb estany de baix contingut en plom. 

8.2 RAEE 
 

La Directiva de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, o Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) en anglès, 2002/96/CE, és una llei en vigor des de 2005 a tota la Unió 
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Europea. Tracta sobre el reciclatge, reutilització i recuperació dels residus d’aquests equips, amb 

l’objectiu de reduir llavors la seva contaminació. 

Degut a que tot el projecte a tractat de realitzar simulacions amb el software per arribar a 

resultats desitjats, no es pot parlar d’elements utilitzats degut a la no implementació del 

projecte. Però de cara a una futura implementació, s’hauria, en la mesura de lo possible, 

reutilitzar components, com poden ser díodes, resistències, etc. Per una altra banda, en el model 

dissenyat, cada cel·la conté un únic pont de díodes amb tots els dispositius necessaris per a 

funcionar independentment, la qual cosa li dóna una gran flexibilitat que li permet reutilitzar 

alguna placa en altre projectes 

 

8.3 Anàlisi de l’impacte de l’ús del convertidor  
 

Tot i parlar de les lleis vigents en quant a la utilització d’elements elèctrics i electrònics, és 

indispensable estudiar les conseqüències derivades del convertidor. Tot i que no és una tasca 

senzilla, s’intentarà donar una visió dels efectes que comporta implantar-lo en la vida 

quotidiana, i dels beneficis per a generacions futures. 

Hi ha en marxa projectes Europeus per a instal·lar generadors eòlics al mar. Una de les 

problemàtiques tecnològiques que es presenten és el transport del corrent continu a través dels 

cables submarins. Els convertidors multinivell són una solució al control de fluxos de potència 

en alta tensió. 

Els convertidors multinivell permeten treure un rendiment més elevat a l’explotació de l’energia 

quan es tracta de sistemes que tracten a fonts d’energia renovable, la qual cosa permet un 

desenvolupament d’aquest mètode d’obtenció d’electricitat. Tot i que sol amb els convertidors 

no s’arriba a les elevades quantitats que es poden obtenir en centrals tèrmiques o nuclear, és 

un pas més per tal d’acabar realitzar la substitució per sistemes molt més beneficiosos per al 

medi ambient, i amb recursos il·limitats. 

En resum, els convertidors multinivell són una opció a una millor utilització de l’energia i a més 

permeten superar algunes barreres tecnològiques per explotar recursos renovables. Amb tot 

això es redueix la dependència dels recursos fòssils, potenciant, com ja s’ha dit, les energies 

renovables, reduint les emissions de 𝐶𝑂2 i altres gasos contaminants. 
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Capítol 9 
 

 

CONCLUSIONS 
 

9.1 Tasques realitzades 
 

Durant tot el període que ha donat abast la realització del projecte, s’han analitzat les diferents 

tasques comentades en la introducció, quedant de la següent manera resumides: 

 S’ha realitzat un estudi i comparació de les topologies de convertidors multinivells, 

escollint el Cascaded H-Bridge i utilitzant la modulació PWM 

 S’ha estudiat i dissenyat tant la PLL com el controlador ressonant 

 S’ha implementat amb Simulink el llaç de corrent tot ajuntat totes les parts anteriors 

 S’han realitzat simulacions per poder controlar la potència que s’injecta a la xarxa 

 S’ha après a utilitzar el programa Matlab Simulink per a realitzar els circuits elèctrics i 

per a realitzar les simulacions 

 No s’ha arribat a fer simulacions afegint una inductància abans de la font d’alterna per 

simular la impedància de la xarxa. 

 

9.2 Conclusions 
 

L’objectiu principal del projecte era arribar a realitzar simulacions per arribar a controlar el 

corrent que circula per la bobina, per així poder regular la potència a injectar a la xarxa i utilitzar 

els convertidor multinivell, en especial el CHB, i fer-ne d’aquest tipus d’elements eines potents 

que permeten tan millorar les característiques dels convertidors actuals com facilitar la tasca a 

l’hora poder sincronitzar tensió contínua obtinguda de les fonts renovables i la xarxa, on la tensió 

és alterna. En quant a les tasques aconseguides, cal destacar que, tal i com es va proposar, s’ha 

pogut controlar en tot moment la potència subministrada a la xarxa, tant activa com reactiva, 

amb les consignes 𝐼𝑑 i 𝐼𝑞, externes al llaç de corrent i que podent ser modificades en qualsevol 

instant. Per una altra banda, tot i començar el projecte de manera molt satisfactòria, a mitjans 

del projecte es van detectar una sèrie d’errades a l’hora d’implementar amb el software el 

convertidor multinivell, la qual cosa va endarrerir la tasca avançada. Però tot i les dificultats per 
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realitzar els circuits elèctrics i obtenir resultats coherents amb Simulink, finalment es va arribar 

als objectius proposats, obtenint una grata satisfacció després del treball dedicat. 

 

9.3 Futures línies de treball 
 

Per a utilitzar aquest projecte com a referència i seguir treballant per millorar la tasca feta i 

seguir investigant i desenvolupant els convertidor, hi ha diverses branques a seguir. En primer 

lloc, es podria tractar de construir el model creat per veure si realment els resultats físics 

obtinguts s’aproximen als obtinguts experimentalment. En segon lloc, es podria augmentar el 

nombre de cel·les en el convertidor CHB per veure si realment augmentar els nivells proporciona 

una relació funcionament-dificultat d’implementació suficientment elevat. En tercer lloc, es 

podria utilitzar un altre convertidor estudiat en la part inicial del projecte per realitzar 

comparacions entre ells i veure quin s’adequa més a cada condició, a més de la relació 

econòmica que pot haver entre ells. Per últim, es podrien utilitzar diferents tècniques de 

modulació, en lloc de la modulació PWM emprada en aquest treball. 
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Annex A 
 

A.1 Filtre de primer ordre  
 

Un dels filtres digitals més utilitzats, a causa de la seva simplicitat, són els filtres de primer 

ordre. La característica de disseny més important és la seva freqüència de tall (𝑓𝑐). Per a 

determinar-la es contempla la funció de transferència: 

𝐹(𝑠) =
1

𝜏 · 𝑠 + 1
 

Per fer un anàlisi freqüencial es fa el canvi 𝑠 = 𝑗𝑤 a A.1: 

𝐹(𝑗𝑤) =
1

𝜏 · 𝑗𝑤 + 1
 

Es fixa la freqüència de tall com aquella en la qual el guany és -3 dB, és a dir, 𝐹(𝑤𝑐) = −3 dB. 

El primer que cal fer és el mòdul de |𝐹(𝑗𝑤)| i igualar-ho al guany desitjat 

1

√𝜏2 · 𝑤2 + 1
= 10

−3
20⁄  

Reordenant termes i aïllant la τ:  

𝜏 =
√(10

−3
20⁄ )2 − 1

𝑤𝑐
 ≈

1

𝑤𝑐
=

1

2 · 𝜋 · 𝑓𝑐
 

Com es pot veure s’ha aconseguir relacionar la 𝑓𝑐 amb la τ per a tal de dissenyar filtres a partir 

d’especificacions freqüencials. 

 

  

(A.1) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 
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Annex B 
 

B.1 Park 
 

Per a realitzar la transformada de PArk primer s’aplica la transformada de Clarke i després un 

gir. Les transformacions proposades es poden aplicar tan per sistemes monofàsics com trifàsics 

B.1.1 Clarke 
La transformada de Clarke és una eina matemàtica que s’utilitza per simplificar l’anàlisi dels 

circuits trifàsics. Conceptualment es tracte d’expressar les tres magnituds trifàsiques en dos 

eixos situats a 90º. Existeixen dues transformades possibles. Una que manté el mòdul de les 

magnituds i una altra que manté la potència constant. En el treball s’utilitza la transformació 

que manté constant el mòdul dels corrents i tensions 

𝑃(0) =
2

3
(

1/2 1/2 1/2
1 −1/2 −1/2

0 √3/2 −√3/2

) 

 

𝑃−1(0) = (

1 1 0

1 −1/2 √3/2

1 −1/2 −√3/2

) 

La primera de les dues transformacions passa del domini abc al domini αβ0 i la segona és 

l’operació inversa 

B.1.2 Gir 
Per veure les magnituds d’una xarxa constants es necessari crear-se una referència síncrona 

amb les magnituds oscil·lants. 

S’agafen els eixos αβ i se’ls hi aplica un gir per aconseguir la citada referència síncrona 

𝐺𝑖𝑟(𝜃) = (

1 0 0
0 cos (𝜃) sin (𝜃)
0 −sin (𝜃) cos (𝜃)

) 

𝐺𝑖𝑟−1(𝜃) = (

1 0 0
0 cos (𝜃) −sin (𝜃)
0 sin (𝜃) cos (𝜃)

) 

  

(B.1) 

(B.2) 

(B.3) 

(B.4) 
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