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1. OBJECTIUS GENERALS 
 

• Anàlisi de circuits basats en dispositius semiconductors en commutació. 
• Rectificació (AC/DC), conversió (DC/DC) i aplicacions. 
• Disseny de sistemes electrònics de potència: aplicació a fonts d’alimentació. 

 
  - Selecció de la topologia i dels components per maximitzar el rendiment 
  - Evacuació de la calor i disseny tèrmic 
  - Disseny d’elements magnètics 
 
 
2. CONTINGUTS 
 
PART A:           CIRCUITS DE GESTIÓ DE POTÈNCIA 
 
A1. Introducció als sistemes de potència 
 
Funcions bàsiques de l’electrònica de potència. Anàlisi de circuits amb dispositius en 
commutació. Rendiment i pèrdues de potència. Factor de potència. Circuits equivalents 
del transformador no ideal.  
 
A2. Dispositius semiconductors de potència 
 
Dispositius bipolars (Díodes i tisitors) i unipolars (MOSFET de potència). 
Característiques elèctriques, control i selecció del dispositiu de potència més adequat 
per cada aplicació. 
 
A1. Rectificació i inversió  
 
Rectificadors de mitja ona i ona completa. Disseny de filtres d’entrada i sortida. 
Inductància de commutació i regulació de càrrega. Variació de la tensió rectificada 
mitjançant tiristors (control de fase) i possibilitat de recuperació de l’energia en 
càrregues actives (inversió). 
 
A2. Convertidors DC/DC. 
 
Convertidors directes i indirectes. Filtrat d’entrada i sortida. Conducció contínua i 
discontinua. Configuracions aïllades per transformador. Convertidors forward i flyback. 
Efectes de les inductàncies de magnetització i pèrdues. Factors de estrés.  
 
PART B: ELEMENTS PASIUS I EFECTES TÈRMICS 
 
Resistència tèrmica. Selecció de dissipadors. Disseny d’inductàncies. 
Elements magnètics. Com s’ha de dissenyar una bobina de potència? 



3. PRACTIQUES 
 

1. Rectificació i inversió (control de fase). Simulació PSPICE (3 hores). 
2. Convertidors DC/DC no aïllats (step-up i step-down). Simulació SPICE (3 

hores) 
3. Disseny, caracterització i comparació de convertidors DC/DC aïllats. 

Topologies Forward i Flyback. (6 hores) 
 
 
4.  SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Es calcularà la nota final com el promig de la nota de l’examen i la de pràctiques amb 
pesos relatius calculats segons els crèdits d’aula i laboratori. Es a dir: 
 
25% Nota de pràctiques 
75% Nota d’examen. 
 
El professor donarà 3 problemes a realitzar opcionalment durant el curs. Si aquests es 
resolen correctament afegiran 0.5 punts a la nota d’examen. 
 
5. TUTORIES 
 
David Flores: Tutories a convenir (e-mail: david.flores@cnm.es) 
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