Estudi del circuit Steinmetz

Pàg. 1

Sumari dels Annexos
SUMARI DELS ANNEXOS _______________________________________ 1
A.

PLANIFICACIÓ I PRESSUPOST ______________________________ 3

A.1. Planificació temporal ........................................................................................ 3
A.2. Pressupost........................................................................................................ 4
A.2.1. Cost dels recursos humans.................................................................................. 4
A.2.2. Cost dels recursos materials ................................................................................ 5
A.2.3. Cost total .............................................................................................................. 6

B.

ANÀLISIS D’IMPACTE AMBIENTAL ___________________________ 7

C.

ESTUDI D’UN EXEMPLE ____________________________________ 9

C.1. Estudi del circuit Steinmetz .............................................................................. 9
C.1.1. Estudi del disseny ................................................................................................ 9
C.1.2. Estudi de la resposta freqüencial ....................................................................... 13

C.2. Anàlisis de sensibilitat .................................................................................... 15
C.2.1. Sensibilitat del disseny....................................................................................... 15
C.2.2. Sensibilitat de la resposta freqüencial ................................................................ 17

C.3. Anàlisis estadística ......................................................................................... 19
C.3.1. Anàlisis estadística del disseny.......................................................................... 19
C.3.2. Anàlisis estadística de la resposta freqüencial ................................................... 21

D.

FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA__________________________ 23

D.1. Requeriments del sistema .............................................................................. 23
D.2. Funcionament del programa .......................................................................... 23
D.2.1. Estudi del disseny .............................................................................................. 24
D.2.2. Estudi de la resposta freqüencial ....................................................................... 29
D.2.3. Sensibilitat del disseny....................................................................................... 32
D.2.4. Sensibilitat de la resposta freqüencial ................................................................ 35
D.2.5. Anàlisis estadística del disseny.......................................................................... 38
D.2.6. Anàlisis estadística de la resposta freqüencial ................................................... 45

D.3. Barra superior de menú.................................................................................. 47
D.4. Eines addicionals ........................................................................................... 51

E.

MODELS DE CÀRREGA TRIFÀSICA _________________________ 53

E.1. Equacions dels models................................................................................... 53
E.2. Referències de l’Annex E ............................................................................... 55

F.

DISTRIBUCIONS ESTADÍSTIQUES __________________________ 57

Pàg. 2

Annexos

F.1. Distribució Uniforme ....................................................................................... 57
F.2. Distribució Normal .......................................................................................... 58
F.3. Distribució Beta .............................................................................................. 59
F.4. Distribució Khi-quadrat ................................................................................... 60
F.5. Distribució F de Fisher-Snédecor................................................................... 61
F.6. Distribució Gamma......................................................................................... 62
F.7. Distribució Exponencial .................................................................................. 63
F.8. Distribució Log-Normal ................................................................................... 64
F.9. Distribució Rayleigh........................................................................................ 65
F.10. Distribució Weibull ........................................................................................ 66
F.11. Distribució Stacy o Gamma generalitzada ................................................... 67
F.11.1. Distribució Nakagami ........................................................................................68
F.11.2. Distribució Semi-Normal....................................................................................69
F.11.3. Distribució Normal-Circular ...............................................................................70
F.11.4. Distribució Normal-Esfèrica ...............................................................................71

F.12. Referències de l’Annex F ............................................................................. 71

Estudi del circuit Steinmetz

Pàg. 3

A. Planificació i Pressupost
A.1. Planificació temporal
La realització del projecte s’ha dividit en sis fases, dedicant a cada una el temps
necessari i suficient per a la seva correcta consecució. A la Figura A.1 es mostra el
diagrama de Gantt del projecte. Com es pot observar, la dedicació temporal a cada una de
les fases no ha sigut homogènia.

Objectius
Desenvolupament teòric
Motor de càlcul
Validació
Implementació interfície gràfica
Redacció de la documentació
Prep. defensa
Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Figura A.1 Diagrama de Gantt del projecte.
Primerament, s’ha dut a terme la fase de definició d’objectius, en la qual s’ha
enunciat cada una de les fites a assolir en el projecte. Posteriorment, i durant un temps
simultani, segueix la fase de desenvolupament teòric i implementació del motor de càlcul. En
la primera s’hi inclou la recopilació d’informació tècnica (llibres, articles, publicacions o tesis)
i la anàlisis corresponent, mentre que la segona consisteix en la implementació de diferents
programes individuals que realitzen càlculs associats al projecte. Lògicament la fase de
definició d’objectius se solapa parcialment amb el desenvolupament teòric.
Quan el motor de càlcul ha estat implementat en més d’un 70%, la fase de
desenvolupament teòric ha començat a finalitzar-se mentre que s’han iniciat les fases de
validació i d’implementació de la interfície gràfica. En la fase de validació s’han verificat els
resultats obtinguts mitjançant el motor de càlcul comparant-los amb els de les referències.
La fase d’implementació de la interfície gràfica, que correspon a la de major dedicació
temporal, comprèn tant el disseny de la interfície gràfica de l’aplicació informàtica com el
disseny de figures i imatges emprades en el programa.
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Un cop tancat el desenvolupament teòric, amb la implementació de la interfície
gràfica ja començada, s’ha procedit a iniciar la fase de la redacció de la documentació, que
culminarà amb l’entrega del projecte. Encara que formalment el projecte acaba en entregarse, cal incloure també una última fase, en la qual es preparen els mitjans per a la
presentació i defensa del projecte.

A.2. Pressupost
En aquest apartat es realitza una anàlisis econòmica del treball desenvolupat al llarg
de tot el projecte. Aquesta anàlisis es composa de dues parts:
•

El cost dels recursos humans, necessaris per a desenvolupar cada una de les fases
del projecte.

•

El cost dels recursos materials, els quals han permès l’elaboració de l’estudi.

A.2.1. Cost dels recursos humans
En la Taula A.1 es mostra la dedicació temporal per a cada una de les fases del
projecte juntament amb l’import unitari i el cost total.
Quantitat
[hores]

Import
unitari
[€/hora]

Cost
Subtotal
[€]

30

15

450

Estudi i desenvolupament teòric del projecte

70

15

1050

Implementació del motor de càlcul

180

18

3240

Implementació de la interfície gràfica

200

18

3600

Validació del programa amb exemples

40

12

480

Redacció de la documentació

180

9

1620
10440

Concepte
Definició d'objectius

Cost total dels recursos humans [€]

Taula A.1 Costos dels recursos humans.
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A.2.2. Cost dels recursos materials
Per a la realització del projecte s’han requerit una sèrie de programes, equips
informàtics i materials d’oficina, com es detalla a la Taula A.2:
Concepte
MatLab 7® Student version
®

Pixelmator 1.6. 2 Nucleus
®

®

Microsoft Word 2010
®

®

Microsoft Powerpoint 2010
®

®

Microsoft Excel 2010
Amortizació d'equips informàtics
Material d'oficina
Consum elèctric i telefònic
Cost total dels recursos materials [€]:

Taula A.2 Costos dels recursos materials.

Cost
[€]
70
50
200
200
200
250
90
25
1085
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A.2.3. Cost total
A la Taula A.3 es mostren els costos totals del projecte, tenint en compte cada un
dels subapartats tractats amb anterioritat.

Cost total dels recursos humans [€]:

10440

Cost total dels recursos materials [€]:

1085

Cost total

11525

+ IVA (16%)

1844

Cost total dels recursos [€]:

13369

Taula A.3 Costos totals dels recursos.

El cost total del projecte és, per tant, de:

13.369 €
TRETZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS.
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B. Anàlisis d’Impacte Ambiental
L’objectiu d’aquest capítol és dur a terme la Anàlisis d’Impacte Ambiental, AIA, del
projecte en qüestió ja que es tracta d’una fase fonamental a realitzar en qualsevol projecte
tècnic.
Com que el treball desenvolupat és un projecte tècnic-informàtic sense cap tipus
d’implantació real o física, en l’estudi de l’impacte ambiental no es reflecteix cap abocament
de residus contaminants. Els únics residus produïts en l’elaboració i desenvolupament del
projecte es poden classificar en els tres grups següents:
•

Residus de consumibles informàtics. Aquí s’hi inclouen tots els materials d’un sol
ús referents als equips informàtics: tòners d’impressora làser o fotocopiadora,
cartutxos de tinta, etc.

•

Residus de material reciclable. En aquest grup hi ha tots els residus que poden
ser reciclats i/o reutilitzats: fotocòpies, documents de prova o esbossos, per
exemple.

•

Residus de material d’oficina. Es tracta de tots els materials d’oficina que no
poden ser reciclats, o bé són de difícil reciclatge o separació: restes
d’enquadernacions, blísters o fundes de materials d’oficina, instruments
d’escriptura gastats, etc.

•

Consum elèctric. Cal tenir en compte que la producció de l’electricitat consumida
durant la realització del projecte haurà generat impactes mediambientals
secundaris. No és l’objectiu d’aquest capítol analitzar les fonts de generació
elèctrica i la seva respectiva contribució ofensiva al medi ambient, però sí com a
mínim es detalla el consum elèctric per a cadascuna de les fases del projecte:
consum elèctric d’equips informàtics, d’il·luminació i d’acondicionament, entre
d’altres.

A la Taula B.1 es mostra la quantitat de cada un dels agents impactants ambientals
per a cada una de les fases del present projecte.

Pàg. 8

Annexos

CLASSES D’AGENTS IMPACTANTS
Residus de
consumibles
informàtics

Residus de
material
reciclable
(paper)

Residus de
material d’oficina
(no reciclables)

Consum
elèctric

~ 400 gr.

~ 100 fulls

Menyspreable

~ 30 kW

Estudi i
desenvolupament
teòric del projecte

Menyspreable

Menyspreable

Menyspreable

~ 65 kW

Implementació del
motor de càlcul

Menyspreable

Menyspreable

Menyspreable

~ 75 kW

Implementació de la
interfície gràfica

Menyspreable

Menyspreable

Menyspreable

~ 100 kW

Validació del
programa amb
exemples

Menyspreable

Menyspreable

Menyspreable

~ 20 kW

Redacció de la
documentació

~ 1300 gr.

~ 300 fulls

700 gr.

~ 115 kW

Preparació de la
presentació

Menyspreable

Menyspreable

Menyspreable

~ 30 kW

ACCIONS
CORRECTORES

Reciclatge

Reciclatge

Cap

Cap

Definició d’objectius i
recollida d’informació

Taula B.1 Anàlisis d’impacte ambiental.

En la darrera fila es mostren a més les accions correctores per a cada una de les
classes d’impacte, que són:
•

Reciclatge. En el cas dels residus consumibles informàtics o del material
reciclable, la millor opció per tal de disminuir l’impacte ambiental és emprar
contenidors de reciclatge habilitats a tals efectes.

•

Cap. Degut a la quantitat menyspreable de materials d’oficina emprats, no és
necessari dur a terme cap acció correctora.

Estudi del circuit Steinmetz
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C. Estudi d’un exemple
En aquest annex es pretén dur a terme, mitjançant l’aplicació informàtica
desenvolupada, l’estudi d’un cas concret, de manera que es faci palès la utilitat tècnica i la
funcionalitat del programa.
L’estudi de cas s’estructura de la mateixa manera que el programa en sí, és a dir:
•

Estudi del circuit Steinmetz, primerament del disseny i posteriorment de la resposta
freqüencial.

•

Anàlisis de la sensibilitat, també inicialment del disseny i a continuació de la resposta
freqüencial.

•

Anàlisis estadística, en primer lloc del disseny i posteriorment de la resposta
freqüencial.

C.1. Estudi del circuit Steinmetz
C.1.1. Estudi del disseny
El cas que s’estudiarà en aquest apartat (i els successius de disseny) consisteix en un
sistema amb les característiques següents:
•

RL=16 Ω

•

λL=0,95

•

mu= 2% (35º)

•

t=10%

Un cop conegudes les dades, es selecciona en el menú principal l’apartat “Estudio:
Diseño”, i s’hi introdueixen les dades en els camps corresponents. Si a continuació es prem
el botó “Calcula” s’obté la Figura C.1.
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Figura C.1 Càlcul del disseny del circuit Steinmetz.

En el quadre de resultats, es poden observar els valors de les diferents
aproximacions:
•

Les aproximacions suposant λL=1, tensió d’alimentació equilibrada (mu=0) i
reactància inductiva pura (t=0) són:
X1,a=27,718Ω

•

X2,a=71,294Ω

i

X2,a=128,81Ω

Les aproximacions suposant reactància inductiva pura (t=0) són:
X1,a=20,019Ω

•

i

Les aproximacions suposant tensió d’alimentació equilibrada (mu=0) són:
X1,a=18,255Ω

•

X2,a=27,718Ω

Les aproximacions suposant tensió d’alimentació equilibrada (mu=0) i reactància
inductiva pura (t=0) són:
X1,a=19,567Ω

•

i

i

X2,a=74,718Ω

i

X2,e=137,68Ω

I finalment el resultat exacte és:
X1,e=18,750Ω

Estudi del circuit Steinmetz
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A més, amb l’ajuda dels gràfics de contorn i 3D de mi que es representen a la dreta de la
Figura C.1 es pot veure quant allunyades estan aquestes expressions de la situació ideal
mi=0. En ambdós gràfics es pot observar que llevat de l’aproximació inicial la qual resulta
especialment basta, la resta assoleixen un desequilibri mi inferior al 10%.
Per a estudiar més profundament les simplificacions emprades, es procedeix ara a veure
la influència dels paràmetres mu i t mitjançant l’estudi de la comparativa. Es clica doncs el
botó “Comparativa” i apareix el panell per introduir els rangs de valors de les variables. Per a
la anàlisis de la influència de mu s’empraran les dades següents:
•

RL=16 Ω

•

λL=0,95

•

mu= 2% (35º)

•

t=10%

•

Rang mu: de 0,5% a 3% en intervals de 0,1%

•

Rang µu: de 0 a 360º

•

Fixem la t al valor de disseny

S’introdueixen aquestes dades a les caselles corresponents i es prem el botó “Calcula”
que genera la pantalla de la Figura C.2.

Figura C.2 Comparativa en mu del disseny del circuit Steinmetz.
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Com s’observa l’error en X1 és molt inferior a l’error en X2. Pel que fa a X1 es pot
comprovar també que l’error es manté per al rang emprat inferior al 5%. De fet, s’observen
àmplies zones on l’error és manté fins i tot per sota de l’1%, fet que indica que no és
necessari recalcular la X1 exacta per a aquests casos. En canvi, per a X2 l’error augmenta
considerablement, amb zones assolint errors superiors al 40% per al rang emprat.
A més, es pot observar tant a partir dels dos gràfics de l’error, com del gràfic on es
representa X1 enfront X2, que X2 és més sensible que X1. En aquest tercer gràfic, s’observa
que tots els possibles valors de X1 i X2 s’agrupen al voltant d’un punt, en aquest cas no
representat, que correspon a mU=0, és a dir, a una tensió d’alimentació equilibrada. Com
més gran es fa el mòdul de mU més s’allunyen X1 i X2 del punt central. En aquest cas, la
corba formada pels punts més exteriors correspon a un desequilibri mU=3%.
Finalment, al darrer gràfic es mostra com varia mi en fer el disseny amb les fórmules
simplificades i després anar variant el desequilibri mU. Així, per a mU=0, encara que no es
representa, es tindria mi=0, ja que en no haver-hi desequilibri a la tensió d’alimentació les
fórmules simplificades proporcionen les reactàncies X1 i X2 que simetritzen els corrents.
També és important observar que per a un mU fixat, mi oscil·la al voltant d’un valor mig fix.
Aquest valor mig, a més, ve determinat precisament per mU i es va fent més gran a mesura
que mU creix. La oscil·lació màxima assolida per mi per a cada mU és també proporcional a
mU. Per últim, s’observa que el valor de mi té un comportament periòdic respecte l’angle µU
de període 2π.

Per a la anàlisis de la influència de t s’empraran les dades següents:
•

RL=16 Ω

•

λL=1

•

mu= 2% (35º)

•

t=10%

•

Rang t: de 0 a 20% en intervals de 1%

•

Fixem la mu al valor de disseny

S’introdueixen aquestes dades a les caselles corresponents. Cal tenir en compte que
prèviament cal haver seleccionat la opció “Variar t” en el panell de rangs, i es prem el botó
“Calcula” que genera la pantalla de la Figura C.3.

Estudi del circuit Steinmetz
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Figura C.3 Comparativa en t del disseny del circuit Steinmetz.

Com es pot observar, l’error en X1 i X2 augmenta a mesura que t creix fins a assolir
valors del 30% i 45%, respectivament. També s’observen les successives combinacions de
X1-X2 per als diferents valors de t en el tercer gràfic. Finalment es representa l’evolució de mi
per als valors de t dins el rang establert: encara que inicialment mi disminueix a mesura que t
augmenta, ràpidament aquesta tendència s’inverteix i comença a augmentar el valor de mi.

C.1.2. Estudi de la resposta freqüencial
El cas que s’estudiarà en aquest apartat (i els successius de resposta freqüencial)
consisteix en un sistema amb les característiques següents (expressions reduïdes, en pu):
•

Vista des de la xarxa;

•

rS = RS/Xs = 0,4442 (pu);

•

rL = RL/Xs = 27,778 (pu); λL = 1;

•

zP = |ZP1|/Xs = 199,92 (pu); λP = 0,95; model 1 (Annex E);

•

dc = 0.5; t = 10%;

•

Harmònics des de l’1 fins al 30 amb increments de 0,1.
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Un cop conegudes les dades, es selecciona en el menú principal l’apartat “Estudio:
Respuesta Frecuencial”, i s’hi introdueixen les dades en els camps corresponents. Si a
continuació es prem el botó “Calcula” s’obté la Figura C.4.

Figura C.4 Càlcul de la resposta freqüencial del circuit Steinmetz.

De la Figura C.4 es pot raonar que:
•

La connexió del circuit Steinmetz produeix una ressonància en sèrie propera al setè
harmònic.

•

El sistema té un comportament ressonant asimètric, produint-se la ressonància sèrie
més crítica entre les fases A i C, és a dir, on es connecta el condensador
simetritzador. Aquestes fases tenen la major magnitud harmònica en el punt kS i, per
tant, tenen els majors corrents harmònics.

•

Totes les admitàncies referents a la fase A o a la fase C tenen una freqüència de
ressonància coincident amb la resta d’admitàncies que conformen YBk·XS.

Per tant, aquests resultats revelen que poden presentar-se problemes de distorsió
harmònica en els corrents per al sistema estudiat.
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C.2. Anàlisis de sensibilitat
C.2.1. Sensibilitat del disseny
Seguint amb el cas que s’ha esmentat a l’apartat 0, les característiques del sistema
seran les següents:
•

RL=16 Ω

•

λL=0,95

•

mu= 2% (35º)

•

t=10%

Com que ara es vol dur a terme un anàlisis de sensibilitat del disseny es selecciona
en el menú principal l’apartat “Sensibilidad: Diseño”, i s’hi introdueixen les dades en els
camps corresponents. A continuació cal escollir quin anàlisis de sensibilitat es vol fer.
Suposant que inicialment es vol veure la sensibilitat respecte els paràmetres de la
càrrega monofàsica (RL i λL), es selecciona aquesta opció i s’introdueixen les sensibilitats
corresponents:
•

Sensibilitat de RL=20%

•

Sensibilitat de λL=5%

•

Nombre de punts per a la anàlisis: 50.

A continuació es prem el botó “Calcula” i s’obté la Figura C.5.

Figura C.5 Sensibilitat del disseny del circuit Steinmetz a la càrrega monofàsica.
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A la Figura C.5 s’observa que a mesura que RL i λL s’allunyen del punt de disseny, les
corbes de contorn de mi també es fan més àmplies. A més, per al rang establert el
desequilibri mi es manté per sota del 15-20%. Finalment també dóna el resultat de disseny
de X1 i X2 (només contemplant els valors de la càrrega monofàsica), essent X1=19,57Ω i
X2=71,29Ω.

Si a continuació es vol veure la sensibilitat respecte els paràmetres de la xarxa (mu i
µu), es selecciona aquesta opció i s’introdueixen les sensibilitats corresponents:
•

Sensibilitat de mu=20%

•

Sensibilitat de µu=30%

•

Nombre de punts per a la anàlisis: 50.

A continuació es prem el botó “Calcula” i s’obté la Figura C.6.

Figura C.6 Sensibilitat del disseny del circuit Steinmetz a la xarxa.
A la Figura C.6 s’observa que a mesura que mu i µu s’allunyen del punt de disseny, les
corbes de contorn de mi també es fan més àmplies. A més, per al rang establert el
desequilibri mi es manté per sota del 0.5%. En aquest sentit, doncs, el disseny és molt més
sensible a la càrrega monofàsica que als paràmetres de la xarxa. Finalment també dóna el
resultat de disseny de X1 i X2 (tenint en compte el desequilibri del disseny), essent
X1=20,02Ω i X2=74,72Ω. Aquest resultat de disseny és proper a l’anterior però no igual, ja
que anteriorment s’havia emprat el disseny aproximat sense desequilibri a la xarxa.
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Per últim, si es vol veure la sensibilitat respecte la resistència de la bobina (t), es
selecciona aquesta opció i s’introdueix la sensibilitat corresponent:
•

Sensibilitat de t=20%

•

Nombre de punts per a la anàlisis: 50.

A continuació es prem el botó “Calcula” i s’obté la Figura C.7.

Figura C.7 Sensibilitat del disseny del circuit Steinmetz a la resistència de la bobina.
A la Figura C.7 s’observa que la sensibilitat enfront de t és simètrica respecte al valor de
disseny de t i amb un comportament clarament lineal. Per a aquest valor, mi=0 i a mesura
que s’allunya d’aquest punt, ja sigui superiorment o inferior, el valor de mi creix fins, per al
rang establert, un 1,2%.

C.2.2. Sensibilitat de la resposta freqüencial
Com s’ha comentat a l’apartat C.1.2., el sistema que s’estudia consisteix en un sistema
amb les característiques següents (expressions reduïdes, en pu) i s’estudiarà la sensibilitat
respecte el paràmetre dc:
•

Vista des de la xarxa;

•

rS = RS/Xs = 0,4442 (pu);

•

rL = RL/Xs = 27,778 (pu); λL = 1;
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•

zP = |ZP1|/Xs = 199,92 (pu); λP = 0,95; model 1 (Annex E);

•

dc= 0,5 amb una sensibilitat del 20%;

•

t = 10%;

•

Nombre de punts de la anàlisis: 50

Un cop conegudes les dades, es selecciona en el menú principal l’apartat
“Sensibilidad: Respuesta Frecuencial”, i s’hi introdueixen les dades en els camps
corresponents. Si a continuació es prem el botó “Calcula” s’obté la Figura C.8.

Figura C.8 Sensibilitat de la resposta freqüencial del circuit Steinmetz.

La Figura C.8 mostra com la ressonància es va desplaçant i esmorteint a mesura que dc
incrementa el seu valor. Això s’observa tant en els sis gràfics de les admitàncies, com també
en el gràfic “Resonancia” on es representa la ressonància en funció de dc.
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C.3. Anàlisis estadística
C.3.1. Anàlisis estadística del disseny
En la anàlisis estadística del disseny es començarà fent la anàlisis global i a
continuació es procedirà a la anàlisis de fórmules simplificades. Així, es selecciona en el
menú principal l’apartat “Estadística: Diseño”, i a continuació s’escull l’opció “Estudio global”.
Seguint amb el cas que s’ha esmentat a l’apartat 0, les característiques del sistema
seran les següents:
•

RL=16 Ω, distribució uniforme entre 0,8RL i 1,2RL

•

λL=0,95, no segueix cap distribució.

•

mu= 2% (35º), distribució uniforme entre 0,7mu i 1,3mu per al mòdul, i distribució
normal 0,2µu per a l’angle.

•

t=10%, no segueix cap distribució.

•

Nombre de punts de la anàlisis: 50

S’introdueixen tots els paràmetres corresponents a les seves caselles i a continuació
es prem el botó “Calcula” i s’obté la Figura C.9.

Figura C.9 Càlcul del disseny estadístic del circuit Steinmetz.
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S’observa que amb aquests paràmetres X1 segueix aproximadament una distribució
uniforme entre 14Ω i 22Ω, mentre que X2 s’hi aproxima però es percep la influència de la
distribució normal. Una situació anàloga es produeix amb els errors de cadascuna d’elles.
Per últim, mi segueix també una distribució mescla de normal i uniforme, i assoleix valors
màxims de 0,6%. Els valors de mi superiors a aquest valor llindar prenen probabilitat 0.
Per tal de procedir amb l’estudi de fórmules simplificades, es prem el botó “Volver a
diseño estadístico” i es retorna a la pantalla inicial del disseny estadístic. A continuació es
selecciona el botó “Estudio con fórmulas simplificadas” i s’inicia l’estudi.
En aquest cas s’empraran els següents paràmetres:
•

Fórmules simplificades X1(rL,fpL) i X2(rL,fpL)

•

RL=16 Ω

•

λL=0,95

•

mu= 2% (40º), distribució normal amb 0,2mu per al mòdul, i distribució normal 0,3µu
per a l’angle.

•

t=10%, distribució uniforme entre 0,8t i 1,2t

•

Nombre de punts de la anàlisis: 50

S’introdueixen tots els paràmetres a les seves caselles i a continuació es prem el botó
“Calcula” i s’obté la Figura C.10.

Figura C.10 Càlcul amb fórmules simplificades del disseny estadístic del circuit Steinmetz.
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S’observa que amb aquests paràmetres l’error comès en X1 degut al fet d’emprar les
fórmules simplificades segueix una distribució aproximadament normal de mitjana 4,5%,
mentre que l’error comès en el càlcul de X2 té una distribució aproximadament uniforme
entre el 40% i el 60%. Així, l’error comès en X2 emprant el càlcul simplificat és en efecte molt
alt, fet que ja s’havia observat per a l’estudi determinístic. Per últim, mi segueix també una
distribució essencialment uniforme entre el 6% i el 8,5%.

C.3.2. Anàlisis estadística de la resposta freqüencial
Com s’ha comentat a l’apartat C.1.2., els sistema que s’estudia consisteix en un sistema
amb les característiques següents (expressions reduïdes, en pu) i s’estudiarà la sensibilitat
respecte el paràmetre dc:
•

Vista des de la xarxa;

•

rS = RS/Xs = 0,4442 (pu), distribució uniforme entre 0,8rs i 1,2rs;

•

rL = RL/Xs = 27,778 (pu), distribució normal de variància 0,2mu; λL = 1;

•

dc= 0,5, distribució uniforme entre 0,7dc i 1,3dc; t = 10%;

•

zP = |ZP1|/Xs = 199,92 (pu), distribució normal de variància 0,3zP; λP = 0,95; model 1
(Annex E);

•

Nombre de punts de la anàlisis: 50

Un cop conegudes les dades, es selecciona en el menú principal l’apartat
“Sensibilidad: Respuesta Frecuencial”, i s’hi introdueixen les dades en els camps
corresponents. Si a continuació es prem el botó “Calcula” s’obté la Figura C.11.

Figura C.11 Càlcul estadístic de la resposta freqüencial del circuit Steinmetz.
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La Figura C.11 mostra dos gràfics referents al comportament de la ressonància enfront
de pertorbacions estadístiques. En el primer gràfic es representa la distribució de la
ressonància quan, a part de distribuir-se els paràmetres de disseny, també es distribueixen
les reactàncies simetritzadores en funció dels paràmetres. En aquest cas la ressonància
segueix una distribució amb característiques de normal i d’uniforme. En el segon gràfic, on
es representa la distribució de la ressonància quan les reactàncies simetritzadores
corresponen a valors fixos de disseny i els paràmetres es distribueixen segons s’especifica,
també es mostra una distribució amb característiques de normal i d’uniforme, però amb unes
tendències d’uniformitat més marcats.
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D. Funcionament del Programa
D.1. Requeriments del sistema
Els requeriments que ha de complir l’equip informàtic en el que s’utilitzi el programa són:
•

Processador Intel Pentium IV® o superior, o AMD® x86.

•

Sistema operatiu Microsoft® Windows XP® SP2 o SP3, Windows Vista®,
Windows 7®, Windows Server 2003® SP2 o R2, Windows Server 2008®

•

Unitat lectora de CD-ROM.

•

Mínim de 512 MB de RAM; encara que és altament recomanable 1024 MB.

•

Espai lliure en disc mínim de 680 MB (requerit per a la instal·lació mínima de
MATLAB 7®).

•

Targeta gràfica de 16, 24 o 32 bits (recomanable una resolució de pantalla de
1284 x 800 píxels i configuració de fonts petites).

•

MATLAB 7® (o superior). No requereix toolboxes addicionals.

D.2. Funcionament del programa
Per a executar l’aplicació, l’ordinador ha de tenir instal·lat el paquet MatLab® 7 (o
superior), sense necessitar cap instal·lació prèvia de paquets addicionals (toolboxes). Un
cop s’ha obert aquest programa, cal seleccionar el directori de treball (Current Directory), en
aquest cas la carpeta ‘Steinmetz’. A continuació, s’executa l’aplicació teclejant Steinmetz en
la finestra de comandes (Command Window).
Després d’una breu animació inicial, el programa mostra la pantalla principal (veure
Figura D.1), on l’usuari ha de seleccionar quina de les sis anàlisis vol dur a terme: estudi del
disseny, estudi de la resposta freqüencial, sensibilitat del disseny, sensibilitat de la resposta
freqüencial, estudi estadístic del disseny o finalment estudi estadístic de la resposta
freqüencial.
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Figura D.1 Pantalla principal del programa.
En els propers apartats es detalla el funcionament de cadascun dels estudis esmentats.

D.2.1. Estudi del disseny
S’hi accedeix mitjançant la pantalla principal, Figura D.1, clicant sobre el botó
“Estudio: Diseño”. Seguidament, després d’una breu animació, mostra la pantalla inicial
d’aquesta part del programa, corresponent a la Figura D.2.

Figura D.2 Estudi del disseny: introducció de paràmetres.
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En ella, hi ha un esquema del circuit Steinmetz amb la representació dels
paràmetres necessaris per a l’estudi. En el panell de paràmetres, situat just sota l’esquema,
es demanen els paràmetres fixes del disseny, és a dir, aquells que determinaran el disseny
en l’estat que s’estudia. En particular són: la resistència i el factor de potència de la càrrega
monofàsica (RL i fpL), el desequilibri de la xarxa en mòdul i angle (mu i angmu) i finalment la
part resistiva de la bobina simetritzadora (t) en percentatge sobre el valor de la reactància.
Per últim, hi ha tres botons, el “Calcula”, el “Comparativa” i el “Sensibilidad”.
Si es vol realitzar un estudi general, un cop s’han introduït tots els valors dels
paràmetres, es pot procedir al càlcul del disseny prement el botó “Calcula”, apareixent com a
conseqüència una pantalla com la de la Figura D.3.

Figura D.3 Càlcul de l’estudi del disseny.
La pantalla d’aquesta figura (Figura D.3) es pot dividir en tres parts clarament
diferenciades:
•

La part superior esquerra, és a dir, la de l’esquema i la introducció de paràmetres,
comentada anteriorment i els botons per a cada anàlisis (Figura D.2).
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La part inferior esquerra on apareix la taula de resultats amb els valors de X1 i X2
segons les diferents aproximacions fetes en el càlcul (Figura D.4).

Figura D.4 Estudi del disseny. Taula de resultats: aproximacions.
D’esquerra a dreta, i de dalt a baix són:
o Fórmules aproximades: sense considerar ni bobina en la càrrega monofàsica
(fpL=1), ni resistència en la bobina simetritzadora (t=0) ni desequilibri a la
tensió d’alimentació (mu=angmu=0).
o Fórmules amb fpL: sense considerar ni resistència en la bobina
simetritzadora (t=0) ni desequilibri a la tensió d’alimentació (mu=angmu=0),
però sí bobina en la càrrega monofàsica (fpL).
o Fórmules amb fpL i t: sense considerar desequilibri a la tensió d’alimentació
(mu=angmu=0), però sí bobina en la càrrega monofàsica (fpL) i resistència
en la bobina simetritzadora (t).
o Fórmules amb fpL i mu: sense considerar resistència en la bobina
simetritzadora (t=0), però sí bobina en la càrrega monofàsica (fpL) i
desequilibri a la tensió d’alimentació (mu i angmu).
o Fórmules exactes: no hi ha cap simplificació. Consideren bobina en la
càrrega monofàsica (fpL), resistència en la bobina simetritzadora (t) i
desequilibri a la tensió d’alimentació (mu i angmu).
•

La part dreta, on apareixen dos gràfics (Figura D.5): el superior és un gràfic del
contorn de mi segons els diferents valors que prenen X1 i X2 i l’inferior és el gràfic 3D
d’aquesta mateixa anàlisis. Ambdós gràfics inclouen representacions de les diferents
aproximacions de càlcul mostrades a la taula de resultats.
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Figura D.5 Gràfics de l’estudi del disseny.
Si en canvi el que es vol fer és veure la influència dels paràmetres mu i t més
acuradament, es pot fer l’estudi denominat “Comparativa” prement el botó del mateix nom. A
continuació apareix una pantalla com la inicial (Figura D.1) però apareix també el menú de la
Figura D.6. És important observar que en estar realitzant un estudi de comparativa, el botó
“Comparativa” passa a ser el botó de retorn al disseny (“Volver a diseño”).

Figura D.6 Estudi del disseny. Menú de la comparativa.
En el menú dels rangs de variació (Figura D.6) cal seleccionar quina és la variable
que es vol estudiar (mu o t) i entre quins rangs de valors. A més, per a la anàlisis per a mu
es permet indicar si es vol tenir en compte el paràmetre t (seleccionant la casella
corresponent) o bé es prefereix fer un càlcul aproximat que no el tingui en compte (casella
no-seleccionada); anàlogament, per a la anàlisis per a t es permet indicar si es vol tenir en
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compte el desequilibri mu (seleccionant la casella corresponent) o bé es prefereix fer un
càlcul aproximat que no el tingui en compte (casella no-seleccionada). Finalment cal prémer
el botó “Calcula” i segons l’estudi triat s’obté una figura com la Figura D.7 o la Figura D.8.

Figura D.7 Càlcul de la comparativa en mu en l’estudi del disseny.

Figura D.8 Càlcul de la comparativa en t en l’estudi del disseny.
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La darrera opció és la de passar a l’estudi de sensibilitat amb els paràmetres de disseny
introduïts al menú Parámetros fijos. Aquesta operació es fa mitjançant el botó “Sensibilidad”
(Figura D.2) i permet anar directament a la pantalla de sensibilitat del disseny des de l’estudi.
Un cop allà, com es comenta en l’apartat D.2.3., cal prémer el botó “Recuperar valores de
diseño” si es vol emprar els valors d’estudi actuals.

D.2.2. Estudi de la resposta freqüencial
S’hi accedeix mitjançant la pantalla principal, Figura D.1, clicant sobre el botó
“Estudio: Respuesta Frecuencial”. Seguidament, després d’una breu animació, mostra la
pantalla inicial d’aquesta part del programa, corresponent a la Figura D.9.

Figura D.9 Pantalla inicial de l’estudi de la resposta freqüencial.
En ella, hi ha un esquema del circuit Steinmetz amb la representació dels
paràmetres que cal introduir segons el tipus d’estudi triat en el primer panell (“¿Desde
dónde?”): des de la xarxa, des de la càrrega trifàsica o des de la càrrega (monofàsica). A
continuació hi ha totes les dades d’entrada necessàries organitzades per panells.
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En primer lloc, després d’haver triat des d’on es vol fer la anàlisis, cal escollir en quin
format s’entraran les dades (“real” o “reducido”). Per a això, cal tenir en compte que el fet de
treballar amb variables normalitzades o reduïdes per XS té l’avantatge que permet conèixer
els rangs de valors habituals dels sistemes elèctrics i per tant acotar-ne els valors.
En
λL

SS
SL

aquest

sentit,

la

ràtio

rL

=

RL/Xs

és

equivalent

a

la

relació


SS
Z
R 
= λ L L = L  , on SS és la potència de curtcircuit de la xarxa i SL la
 λL
SL
XS
XS 


potència aparent de la càrrega monofàsica. Aquesta mateixa observació és vàlida per a
zP=|ZP1|/Xs i SS/SP. Així, tenint en compte el rang usual de valors de SS/SL o SS/SP i el del
factor de potència fonamental, habitualment λL ∈ [ 0,9;1] , el rang de valors d’aquestes
variables serà entre 5 i 1000 (pu), és a dir, rL , z P ∈ [5,1000 ] (pu).
Pel que fa a rS = RS/Xs es troba habitualment entre 0 i 2 (pu), ambdós inclosos, mu és
positiu i inferior al 5%, sovint inferior al 2% mentre que µu és un angle i per tant està entre 0 i
360º. Finalment d c ∈ [0, 1] encara que el valor més probable és 1, i t ∈ [0,100%] tenint en
compte, però, que a partir de t=60% el disseny amb condensador no és possible ja que
X2 < 0 .

Així, si es treballa amb variables reals caldrà introduir un paràmetre més, el de XS, i
tenir en compte que tots els paràmetres i els resultats obtinguts tindran les seves pròpies
unitats, mentre que per a variables reduïdes el valor de XS és irrellevant i la majoria de
paràmetres, així com els resultats, s’expressaran en pu.
A continuació (Figura D.9) es demanen els paràmetres de la xarxa (RS i XS, o bé
rS), els paràmetres de la càrrega monofàsica (RL, o bé rL, i fpL), el rang d’harmònics que es
vol estudiar i l’increment entre ells, i també els paràmetres referents a les reactàncies
simetritzadores: t, o percentatge de resistència en la bobina, i dc o desgast del condensador.
Si es tracta d’una anàlisis des de la xarxa o bé des de la càrrega monofàsica, cal a més
introduir els paràmetres referents a la càrrega trifàsica: impedància equivalent per fase (ZL,
o bé zL, i fpL), així com el model emprat (detallat a l’Annex E). Per a completar l’estudi cal
finalment prémer el botó “Calcula”, obtenint una pantalla com la de la Figura D.10, amb els
gràfics de les impedàncies i la localització de la ressonància a la part dreta de la pantalla.
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Figura D.10 Pantalla amb el càlcul de la resposta freqüencial.
A la imatge de la Figura D.10 hi apareix sobreposat un quadre de diàleg amb la
localització de la ressonància, tal com mostra la Figura D.11.

Figura D.11 Quadre de diàleg amb la localització de la ressonància.
Finalment, també hi ha la possibilitat de passar directament a l’estudi de la sensibilitat de
la resposta freqüencial amb els paràmetres de disseny introduïts. Aquesta operació es fa
mitjançant el botó “Sensibilidad” (Figura D.9) i permet anar directament a la pantalla de
sensibilitat de la resposta freqüencial des de l’estudi. Un cop allà, com es comenta en
l’apartat D.2.4, cal prémer el botó “Recuperar valores de diseño” si es vol emprar els valors
d’estudi actuals.
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D.2.3. Sensibilitat del disseny
S’hi accedeix mitjançant la pantalla principal, Figura D.1, clicant sobre el botó
“Sensibilidad: Diseño”. Seguidament, després d’una breu animació, mostra la pantalla inicial
d’aquesta part del programa, corresponent a la Figura D.12.

Figura D.12 Pantalla inicial de l’estudi de la sensibilitat del disseny.
En ella, hi ha un esquema del circuit Steinmetz amb la representació dels
paràmetres necessaris per a la anàlisis de la sensibilitat. En el panell de paràmetres, situat
just sota l’esquema (Figura D.13), es demanen els paràmetres fixes del disseny, és a dir,
aquells que determinaran el disseny en l’estat que s’estudia. En particular són: la resistència
i el factor de potència de la càrrega monofàsica (RL i fpL), el desequilibri de la xarxa en
mòdul i angle (mu i angmu) i finalment la part resistiva de la bobina simetritzadora (t) en
percentatge sobre el valor de la reactància.

Figura D.13 Sensibilitat del disseny: panell de paràmetres de disseny.
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A continuació hi ha el panell “Sensibilitat” (Figura D.14) on cal seleccionar enfront de
quin element (és a dir, de quins paràmetres) es vol fer la anàlisis. Hi ha la possibilitat de ferho enfront la càrrega monofàsica (és a dir, enfront RL i fpL), enfront de la xarxa (és a dir, mu
i angmu) o bé enfront de la part resistiva de la bobina (és a dir, t). En aquest mateix panell
cal també especificar, el percentatge de variació de la variable o variables a pertorbar al
voltant del seu punt de disseny (RL i fpL, mu i angmu o bé t) i el nombre de punts que es vol
emprar en l’estudi. Com més punts s’emprin, més exactes seran les representacions, però
més lent serà el càlcul també.

Figura D.14 Sensibilitat del disseny: panell de paràmetres de sensibilitat.

Finalment hi ha dos botons (Figura D.14), el “Recuperar valores estudio” i el
“Calcula”. El primer funciona només en cas que s’hagi arribat a la pantalla de sensibilitat del
disseny a partir del botó “Sensibilidad” d’accés directe de la pantalla “Estudio: Diseño”. En
aquest cas, recupera automàticament els valors d’estudi que s’havien introduït anteriorment
sense necessitat d’escriure’ls de nou. Per altra banda, el botó “Calcula” és el que executa la
anàlisis generant tres pantalles diferents segons el cas:
•

Sensibilitat respecte la càrrega monofàsica (RL i fpL): com s’observa a la Figura
D.15 a la part esquerra s’hi ubiquen tots els panells referents als paràmetres
d’entrada, així com l’esquema, comentat anteriorment, i el panell amb els valors de
disseny de les reactàncies. A la part dreta apareix el gràfic de contorn de la variació
de mi en funció dels paràmetres de la càrrega monofàsica (RL i fpL).
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Figura D.15 Pantalla amb la sensibilitat del disseny respecte la càrrega monofàsica.

•

Sensibilitat respecte la xarxa (mu i angmu): com s’observa a la Figura D.16 a la part
esquerra s’hi ubiquen tots els panells referents als paràmetres d’entrada, així com
l’esquema, comentat anteriorment, i el panell amb els valors de disseny de les
reactàncies. A la part dreta apareix el gràfic de contorn de la variació de mi en funció
dels paràmetres de la xarxa (mu i angmu).

Figura D.16 Pantalla amb la sensibilitat del disseny respecte la xarxa.
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Sensibilitat respecte la bobina (t): com s’observa a la Figura D.17 a la part esquerra
s’hi ubiquen tots els panells referents als paràmetres d’entrada, així com l’esquema,
comentat anteriorment, i el panell amb els valors de disseny de les reactàncies. A la
part dreta apareix el gràfic de la variació de mi en funció del paràmetre t de la bobina.

Figura D.17 Pantalla amb la sensibilitat del disseny respecte la bobina.

D.2.4. Sensibilitat de la resposta freqüencial
S’hi accedeix mitjançant la pantalla principal, Figura D.1, clicant sobre el botó
“Sensibilidad: Respuesta Frecuencial”. Seguidament, després d’una breu animació, mostra
la pantalla inicial d’aquesta part del programa, corresponent a la Figura D.18.

Figura D.18 Pantalla inicial de la sensibilitat de la resposta freqüencial.
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En ella, hi ha un esquema del circuit Steinmetz amb la representació dels
paràmetres que cal introduir segons el tipus d’estudi triat en el primer panell (“¿Desde
dónde?”): des de la xarxa, des de la càrrega trifàsica o des de la càrrega (monofàsica). A
continuació hi ha totes les dades d’entrada necessàries organitzades per panells.
En primer lloc, després d’haver triat des d’on es vol fer la anàlisis, cal escollir en quin
format s’entraran les dades (“real” o “reducido”). Per a això, cal tenir en compte que el fet de
treballar amb variables normalitzades o reduïdes per XS té l’avantatge que permet conèixer
els rangs de valors habituals dels sistemes elèctrics i per tant acotar-ne els valors.
En
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potència aparent de la càrrega monofàsica. Aquesta mateixa observació és vàlida per a
zP=|ZP1|/Xs i SS/SP. Així, tenint en compte el rang usual de valors de SS/SL o SS/SP i el del
factor de potència fonamental, habitualment λL ∈ [ 0,9;1] , el rang de valors d’aquestes
variables serà entre 5 i 1000 (pu), és a dir, rL , z P ∈ [5,1000 ] (pu).
Pel que fa a rS = RS/Xs es troba habitualment entre 0 i 2 (pu), ambdós inclosos, mU
és positiu i inferior al 5%, sovint inferior al 2% mentre que µU és un angle i per tant està
entre 0 i 360º. Finalment d c ∈ [0, 1] encara que el valor més probable és 1, i t ∈ [0,100%]
tenint en compte, però, que a partir de t=60% el disseny amb condensador no és possible ja
que X 2 < 0 .
Així, si es treballa amb variables reals caldrà introduir un paràmetre més, el de XS, i
tenir en compte que tots els paràmetres i els resultats obtinguts tindran les seves pròpies
unitats, mentre que per a variables reduïdes el valor de XS és irrellevant i la majoria de
paràmetres, així com els resultats, s’expressaran en pu.
A continuació (Figura D.18) es demanen els paràmetres de la xarxa (RS i XS, o bé
rS), els paràmetres de la càrrega monofàsica (RL, o bé rL, i fpL), el paràmetre respecte al
qual es vol mesurar la sensibilitat, el seu rang de variació i el nombre de punts a emprar en
la anàlisis (com més punts s’emprin, més exactes seran les representacions, però més lent
serà el càlcul també), el rang d’harmònics que es vol estudiar i l’increment entre ells, i també
els paràmetres referents a les reactàncies simetritzadores: t, o percentatge de resistència en
la bobina, i dc o desgast del condensador. Si es tracta d’una anàlisis des de la xarxa o bé
des de la càrrega monofàsica, cal a més introduir els paràmetres referents a la càrrega
trifàsica: impedància equivalent per fase (ZL, o bé zL, i fpL), així com el model emprat
(detallat a l’Annex E).
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Finalment hi ha dos botons, el “Recuperar valores estudio” i el “Calcula”. El primer
funciona només en cas que s’hagi arribat a la pantalla de sensibilitat de la resposta
freqüencial a partir del botó “Sensibilidad” d’accés directe de la pantalla “Estudio: Respuesta
Frecuencial”. En aquest cas, recupera automàticament els valors d’estudi que s’havien
introduït anteriorment sense necessitat d’escriure’ls de nou. Per altra banda, el botó
“Calcula” és el que executa la anàlisis generant la pantalla de la Figura D.19, amb els gràfics
de les impedàncies a la part dreta de la pantalla. A més, apareix un gràfic a la part inferior
central amb l’evolució de la ressonància en funció del paràmetre que s’està estudiant.

Figura D.19 Pantalla amb el càlcul de la resposta freqüencial.
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D.2.5. Anàlisis estadística del disseny
S’hi accedeix mitjançant la pantalla principal, Figura D.1, clicant sobre el botó
“Estadística: Diseño”. Seguidament, després d’una breu animació, mostra la pantalla inicial
d’aquesta part del programa, corresponent a la Figura D.20.

Figura D.20 Pantalla inicial de l’estudi del disseny estadístic.

En aquesta pantalla cal seleccionar si es vol fer l’estudi global del disseny (“Estudio
global”) o bé l’estudi de les fórmules simplificades (“Estudio con fórmulas simplificadas”).
Si es selecciona “Estudio global” apareixen els menús per introduir la resta de
paràmetres, corresponent a la Figura D.21.

Figura D.21 Pantalla inicial de l’estudi global del disseny estadístic.
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En ella, hi ha un esquema del circuit Steinmetz amb la representació dels
paràmetres que intervenen en el disseny i que en aquesta anàlisis poden tenir
comportament estocàstic. En el panell de paràmetres, situat just sota l’esquema (Figura
D.21), es demana tota la informació relativa als paràmetres fixes del disseny, que són la
resistència i el factor de potència de la càrrega monofàsica (RL i fpL), el desequilibri de la
xarxa en mòdul i angle (mu i angmu) i finalment la part resistiva de la bobina simetritzadora
(t) en percentatge sobre el valor de la reactància. En particular cal introduir el valor de
disseny de cada paràmetre, seleccionar si té comportament estocàstic o no, i en aquest
darrer cas quina és la distribució que segueix i els paràmetres que la defineixen. També cal
introduir la quantitat de punts per a la anàlisis: com més punts s’emprin, més exactes seran
les representacions, però més lent serà el càlcul també.
Finalment hi ha dos botons, el “Volver a diseño estadístico” i el “Calcula”. El primer
retorna a la pantalla de la Figura D.20 mentre que el botó “Calcula” és el que executa la
anàlisis generant una pantalla com la de la Figura D.22:

Figura D.22 Pantalla del càlcul de l’estudi global del disseny estadístic.

A la dreta de la pantalla, es generen els gràfics corresponents a l’estudi. Seguint
l’ordre estricte de la part més superior de la pantalla, a la més inferior:
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Gràfics de la distribució de X1 i X2, amb els valors que prenen i la probabilitat amb
què ho fan (Figura D.23):

Figura D.23 Gràfics de la distribució de X1 i X2.

•

Gràfics de la distribució de l’error en X1 i X2, amb els valors que prenen i la
probabilitat amb què ho fan (Figura D.24):

Figura D.24 Gràfics de la distribució de l’error en X1 i X2.

•

Gràfic de la distribució de mi, amb els valors que pren i la probabilitat amb què ho fa
(Figura D.25):

Figura D.25 Gràfic de la distribució de mi.
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D’altra banda, si es selecciona “Diseño con fórmulas simplificadas” tan sols apareix
un menú desplegable on triar la fórmula simplificada que es vol emprar (Figura D.26).

Figura D.26 Pantalla inicial de l’estudi global del disseny estadístic.

A la part més inferior de la pantalla també apareix el botó “Volver a diseño
estadístico” que permet retornar a la pantalla de la Figura D.20.
A partir d’aquest punt aniran apareixent menús diferents segons la selecció que fem:
•

Si es tria la fórmula “X1(RL,fpL) i X2(RL,fpL)” emprarà les fórmules simplificades que
només depenen de RL i fpL com a càlcul aproximat, i ens demanarà introduir els
valors de RL i fpL, així com determinar quines variables es vol distribuir
estadísticament: només t (“sólo t”), només mu (“sólo mu”) o bé mu i t (“mu y t”) tal
com mostra la Figura D.27.

Figura D.27 Menú fórmules simplificades “X1(RL,fpL) i X2(RL,fpL)”.
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En cas que només es distribueixi t, apareixerà el panell per introduir els
paràmetres de la seva distribució, així com el quadre per introduir el nombre de
punts emprats en la anàlisis i el botó “Calcula” per a executar el càlcul (Figura D.28).

Figura D.28 Panell de paràmetres per a la distribució de t.
Si en canvi s’escull que només es distribueixi mu, apareixerà el panell per introduir
els paràmetres de la distribució del mòdul de mu i també de l’angle angmu, així com
el quadre per introduir el nombre de punts emprats en la anàlisis i el botó “Calcula”
per a executar el càlcul (Figura D.29).

Figura D.29 Panell de paràmetres per a la distribució de mu.
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Finalment si es vol que es distribueixin els dos paràmetres alhora, apareixeran
ambdós menús (Figura D.28 i Figura D.29) alhora, un darrera l’altre.
•

Si es tria la fórmula “X1(RL,fpL,t) i X2(RL,fpL,t)” emprarà les fórmules simplificades
que depenen de RL, fpL i t com a càlcul aproximat, i ens demanarà introduir els
valors de RL, fpL i t, tal com mostra la Figura D.30.

Figura D.30 Menú fórmules simplificades “X1(RL,fpL,t) i X2(RL,fpL,t)”.
A continuació apareixerà el panell per introduir els paràmetres de la distribució del
mòdul de mu i també de l’angle angmu, així com el quadre per introduir el nombre de
punts emprats en la anàlisis i el botó “Calcula” per a executar el càlcul (Figura D.29).
•

Si es tria la fórmula “X1(RL,fpL,mu) i X2(RL,fpL,mu)” emprarà les fórmules
simplificades que depenen de RL, fpL i mu com a càlcul aproximat, i ens demanarà
introduir els valors de RL, fpL, mu i angmu, tal com mostra la Figura D.31.

Figura D.31 Menú fórmules simplificades “X1(RL,fpL,mu) i X2(RL,fpL,mu)”.
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A continuació apareixerà el panell per introduir els paràmetres de la distribució de t,
així com el quadre per introduir el nombre de punts emprats en la anàlisis i el botó
“Calcula” per a executar el càlcul (Figura D.28).

Finalment en prémer el botó “Calcula” en qualsevol dels casos anteriors, apareixen a
la dreta de la pantalla els gràfics de la Figura D.32 .

Figura D.32 Gràfics del càlcul de fórmules simplificades.

En aquests gràfics s’hi representa, anàlogament al cas anterior, les distribucions de
X1 i X2 exactes, les distribucions de l’error en X1 i X2 quan s’empren les fórmules
simplificades seleccionades, i finalment la distribució de mi en aquestes mateixes darreres
circumstàncies.
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D.2.6. Anàlisis estadística de la resposta freqüencial
S’hi accedeix mitjançant la pantalla principal, Figura D.1, clicant sobre el botó
“Estadística: Respuesta Frecuencial”. Seguidament, després d’una breu animació, mostra la
pantalla inicial d’aquesta part del programa, corresponent a la Figura D.33.

Figura D.33 Pantalla inicial de l’estudi estadístic de la resposta freqüencial.
En ella, hi ha un esquema del circuit Steinmetz amb la representació dels
paràmetres que cal introduir segons el tipus d’estudi triat en el primer panell (“¿Desde
dónde?”): des de la xarxa, des de la càrrega trifàsica o des de la càrrega (monofàsica). A
continuació hi ha els panells per introduir totes les dades necessàries.
En primer lloc, després d’haver triat des d’on es vol fer la anàlisis, cal escollir en quin
format s’entraran les dades (“real” o “reducido”). Per a això, cal tenir en compte que el fet de
treballar amb variables normalitzades o reduïdes per XS té l’avantatge que permet conèixer
els rangs de valors habituals dels sistemes elèctrics i per tant acotar-ne els valors.
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potència aparent de la càrrega monofàsica. Aquesta mateixa observació és vàlida per a
zP=|ZP1|/Xs i SS/SP. Així, tenint en compte el rang usual de valors de SS/SL o SS/SP i el del
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factor de potència fonamental, habitualment λL ∈ [ 0,9;1] , el rang de valors d’aquestes
variables serà entre 5 i 1000 (pu), és a dir, rL , z P ∈ [5,1000 ] (pu).
Pel que fa a rS = RS/Xs es troba habitualment entre 0 i 2 (pu), ambdós inclosos, mu és
positiu i inferior al 5%, sovint inferior al 2% mentre que µu és un angle i per tant està entre 0 i
360º. Finalment d c ∈ [0, 1] encara que el valor més probable és 1, i t ∈ [0,100%] tenint en
compte, però, que a partir de t=60% el disseny amb condensador no és possible ja que
X2 < 0 .

Així, si es treballa amb variables reals caldrà introduir un paràmetre més, el de XS, i
tenir en compte que tots els paràmetres i els resultats obtinguts tindran les seves pròpies
unitats, mentre que per a variables reduïdes el valor de XS és irrellevant i la majoria de
paràmetres, així com els resultats, s’expressaran en pu.
A continuació es demanen els paràmetres RS (o bé rS), RL (o bé rL), fpL, t, o
percentatge de resistència en la bobina, i dc o desgast del condensador. Si es tracta d’una
anàlisis des de la xarxa o bé des de la càrrega monofàsica, cal a més introduir els
paràmetres referents a la càrrega trifàsica: impedància equivalent per fase (ZL, o bé zL, i
fpL), així com el model emprat (detallat a l’Annex E).
Per a cadascun d’aquests paràmetres cal introduir el seu valor de disseny,
seleccionar si tenen comportament estocàstic o no, i si el tenen, donar la distribució i els
paràmetres d’aquesta que li corresponen. A la part superior dreta del panell cal també
introduir el nombre de punts que es volen emprar per a la anàlisis (com més punts s’emprin,
més exactes seran les representacions, però més lent serà el càlcul també) i si s’ha
seleccionat el tractament amb dades reduïdes, cal també facilitar el valor de XS.
Finalment hi ha el botó “Calcula” que executa la anàlisis generant els gràfics de la
Figura D.34 que apareixen a la part dreta de la pantalla.
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Figura D.34 Gràfics del càlcul estadístic de la resposta freqüencial.

En el primer gràfic s’hi representa la distribució de la ressonància quan X1 i X2 es
veuen també afectats per la distribució dels paràmetres de disseny i per tant tenen una certa
distribució. En el segon gràfic, es parteix dels valors de disseny de les reactàncies X1 i X2
(obtinguts a partir dels valors fixes dels paràmetres) i es representa la distribució de la
ressonància a partir de la distribució dels altres paràmetres però amb X1 i X2 fixats.

D.3. Barra superior de menú
Durant l’execució de tota l’aplicació, el programa ofereix una línia superior de comandes,
coneguda com a “Barra superior de menú” la qual permet dur a terme una sèrie
d’operacions funcionals. Aquesta barra es presenta a la Figura D.35:

Figura D.35 Barra superior de menú.

Pàg. 48

Annexos

•

Menú “Archivo”. Consta, com en la majoria de programes, de les funcions
pròpies per al maneig de configuració de dades i de la captura d’imatges
(veure Figura D.36). A continuació es comenta cada camp:

Figura D.36 Desplegament del menú “Archivo”.
o

Abrir. Permet obrir una configuració de dades guardada prèviament per
l’usuari. Per defecte, la busca a la carpeta “ArchUsuario”.

o

Guardar. Guarda la configuració de paràmetres actual. En cas d’utilitzarse per primera vegada, pregunta a l’usuari el directori on guardar-ho. Per
defecte, es dirigeix a la carpeta “ArchUsuario”.

o

Guardar como imagen. Aquest camp desplega una llista amb els
possibles formats d’imatge que el programa és capaç d’emmagatzemar.
Són: *.emf, *.jpg, *.bmp i *.tiff.

o

Configurar página. Aquesta comanda, juntament amb la següent, permet
configurar i imprimir la figura actual en qualsevol de les impressores
instal·lades a l’ordinador.

o

Imprimir. Aquesta comanda configura la impressió i imprimeix la figura
actual en qualsevol de les impressores instal·lades a l’ordinador.

•

o

Limpiar pantalla. Esborra tots els paràmetres introduïts fins aleshores.

o

Ir a inicio. Tanca la figura actual i mostra el menú principal del programa.

o

Cerrar. Tanca l’aplicació.

Menú “Estudio”. Aquest camp permet anar directament a una de les dues
anàlisis possibles dins de l’estudi del circuit (Figura D.37):

Estudi del circuit Steinmetz

Pàg. 49

Figura D.37 Desplegament del menú “Estudio”.

o

Diseño. Al pressionar-lo, queda marcat amb el símbol , i obre la figura
corresponent a l’estudi del disseny.

o

Respuesta Frecuencial. Al pressionar-lo, queda marcat amb el símbol ,
i obre la figura corresponent a l’estudi de la resposta freqüencial.

•

Menú “Análisis Sensibilidad”. Aquest camp permet anar directament a una de
les dues anàlisis possibles dins de l’estudi de la sensibilitat (Figura D.38):

Figura D.38 Desplegament del menú “Análisis Sensibilidad”.

o

Diseño. Al pressionar-lo, queda marcat amb el símbol , i obre la figura
corresponent a l’estudi de la sensibilitat en el disseny.

o

Respuesta Frecuencial. Al pressionar-lo, queda marcat amb el símbol ,
i obre la figura corresponent a l’estudi de la sensibilitat de la resposta
freqüencial.

•

Menú “Análisis Estadístico”. Aquest camp permet anar directament a una de
les dues anàlisis possibles dins de l’estudi estadístic (Figura D.39):

Figura D.39 Desplegament del menú “Análisis Estadístico”.
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o

Diseño. Al pressionar-lo, queda marcat amb el símbol , i obre la figura
corresponent a l’estudi estadístic del disseny.

o

Respuesta Frecuencial. Al pressionar-lo, queda marcat amb el símbol ,
i obre la figura corresponent a l’estudi estadístic de la resposta
freqüencial.

•

Opciones. Aquest menú mostra les opcions de la Figura D.40.

Figura D.40. Desplegament del menú “Opciones”.

o

Barras de herramientas. Aquest camp desactiva i amaga la barra d’eines
mostrada per defecte en la figura.

o

Opciones adicionales. Aquest camp activa i visualitza la barra de menús
generada per defecte pel programa. Mitjançant aquesta barra de
comandes addicional, l’usuari podrà editar o modificar qualsevol
característica dels gràfics mostrats: etiquetes, títols, colors, tipus de
línies, etc.

•

Ayuda. Com la majoria de programes, aquest menú proporciona la
documentació addicional sobre el programa (Figura D.41).

Figura D.41. Desplegament del menú “Ayuda”.

o

Ayuda del programa. Aquest camp obre el fitxer ajuda del programa.

o

Acerca de… . Aquest camp genera una finestra emergent amb
informació addicional sobre el programa.
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D.4. Eines addicionals
Durant el treball amb el programa, l’usuari té a la seva disposició la barra d’eines (Figura
D.42) que predetermina MatLab®. En alguns casos no apareixen tots els elements ja que
alguns d’ells no tenen funcionalitat per a l’estudi concret. A continuació s’explica el significat
de cada un dels elements que la conformen.

Figura D.42 Barra d’eines.

Grup d’icones

Explicació
Mitjançant aquestes icones l’usuari pot crear una nova figura,
obrir-ne una de prèviament guardada, guardar l’actual o obrir el
quadre de diàleg d’impressió de la figura actual. Per al maneig del
present programa no seran necessaris.
Aquestes icones permeten que l’usuari explori els gràfics
mostrats mitjançant zooms, desplaçaments i girs (aquest últim tan
sols per a gràfics tridimensionals). Mitjançant la primera icona, l’usuari
pot restaurar el punter al valor per defecte.
Gràcies a aquesta icona l’usuari podrà conèixer els valors de
les coordenades de cada un dels punts que conformen els gràfics,
tant bidimensionals com tridimensionals.
Aquest grup d’icones permet inserir una llegenda o una barra
de colors a l’eix actual o modificar la figura mostrada. No resulten
gaire útils per a l’aplicació actual ja que el programa ja s’ha adaptat a
les necessitats (si calia llegenda o no, si es volia mostrar l’escala de
colors, etc.)
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E. Models de Càrrega Trifàsica
D’acord amb 0, el comportament de la càrrega trifàsica que es connecta a la xarxa es
modelitza segons una impedància per fase que depèn del model escollit ZPk = g# ( ZP , λP , k ) .
Els paràmetres d’aquesta funció g# són el mòdul ( ZP ) i el factor de potència ( λP ) de la
impedància per fase de la càrrega monofàsica connectada en estrella i l’harmònic
corresponent (k), entenent que si bé el model de càrrega no n’és un paràmetre en sí mateix,
sí que és qui determina les fórmules a emprar.
Així, hi ha una primera classificació de models: els models impedància equivalent sèrie
(a) o bé els models impedància equivalent paral·lel (b). A la Figura E.1 es presenta un
esquema de les dues opcions amb la fórmula que cal emprar per a cada cas.

Figura E.1 Model impedància equivalent sèrie (a) i model impedància equivalent paral·lel (b).

A partir d’aquesta formulació inicial, hi ha set models diferents depenent de les
equacions emprades per a RSerie i XSerie, o bé RParal.1, XParal.1, RParal.2 i XParal.2, segons
correspongui.

E.1. Equacions dels models
A la Taula E.1 es presenten les equacions per a cadascun dels models proposats. En
elles, hi poden aparèixer algunes de les constants següents:
mh = 0.1 ⋅ h + 0.9

K M ≈ 1.2

X M ≈ 0.15 − 0.25

KCIGRE = 6.7 ⋅ ( 1 − λP2 λP ) − 0.74

K3 ≈ 8
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MODELS DE CÀRREGA
MODEL 1

RSerie
= z p ⋅ λP
XS

X Serie
= z p ⋅ 1 − λP2
XS

MODEL 2
RParal.1 = 0

zp
X Paral.1
=
XS
1 − λP2

RParal.2 z p
=
XS
λP

X Paral.2 = 0

MODEL 3

MODEL 4

RParal.1 = 0

zp
X Paral.1
=
XS
mh 1 − λP2

RParal.1 = 0

zp
X Paral.1
= XM
XS
K M ⋅ K ⋅ λP

zp
RParal.2
=
XS
mh λP

X Paral.2 = 0

zp
RParal.2
=
XS
(1 − K ) ⋅ λP

X Paral.2 = 0

MODEL 5
zp
X Paral.1
= XM
XS
K ⋅ K CIGRE ⋅ λP

RParal.1 = 0
zp
RParal.2
=
XS
(1 − K ) ⋅ λP

X Paral.2
R
= 0.073 Paral.2
XS
XS

MODEL 6
RParal.1 X Paral.1 X S
=
XS
K3

zp
X Paral.1
= XM
XS
K M ⋅ K ⋅ λP

zp
RParal.2
=
XS
(1 − K ) ⋅ λP

X Paral.2
R
= 0.1 ⋅ Paral.2
XS
XS

MODEL 7
(1)
XS
RParal.1 X Paral.
=
⋅ (1 + 0.05 ⋅ (k ⋅ f S )0.5 )
XS
K3

zp
X Paral.1
= XM
2 ⋅ (k ⋅ f S )0.15
XS
K M ⋅ K ⋅ λP
zp
RParal.2
=
XS
(1 − K ) ⋅ λP
X Paral.2
R
= 0.1 ⋅ Paral.2
XS
XS

Taula E.1 Taula dels models de càrrega trifàsica.
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F. Distribucions Estadístiques
En l’apartat d’estudi estadístic tant del disseny com de la resposta freqüencial es permet
seleccionar la distribució estadística de cada paràmetre amb comportament estocàstic
d’entre un total de catorze. A continuació es presenta una descripció de cadascuna
d’aquestes opcions, així com un gràfic de la seva funció de distribució per a diferents valors
dels paràmetres associats.

F.1. Distribució Uniforme
La distribució uniforme, U(a,b), és una distribució estadística on tots els intervals de la
mateixa longitud continguts en el rang de la distribució són igualment probables, i qualsevol
valor fora d’aquest rang pren probabilitat zero.
El rang de la distribució es defineix mitjançant els paràmetres a i b, els quals
corresponen al mínim i al màxim, respectivament.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

 1
a≤ x≤b

f ( x) =  b − a
0
x<a o x>b

Figura F.1 Funció densitat de probabilitat de la distribució uniforme.
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F.2. Distribució Normal
La distribució normal, N(µ, σ ), és una distribució estadística que s’empra generalment
per descriure una variable aleatòria real que tendeix a agrupar-se al voltant d’un sol valor
central, la mitjana µ, allunyant-se’n un valor de com a màxim la seva variància, σ .
La seva funció de densitat de probabilitat és:

f ( x) =

1
2πσ 2

−

e

( x − µ )2
2σ 2

Figura F.2 Funció densitat de probabilitat de la distribució normal.
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F.3. Distribució Beta
La distribució beta, Beta (α , β ) , és una distribució estadística definida en l’interval
(0,1) i caracteritzada per dos paràmetres de forma ( α i β ).
El domini de la distribució beta pot ser considerat una probabilitat en sí mateix, i de fet la
distribució beta acostuma a utilitzar-se per a descriure la distribució d’una probabilitat
desconeguda.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

xα −1 (1 − x) β −1

f ( x) =

1

∫u

α −1

(1 − u ) β −1 du

=

Γ(α + β ) α −1
x (1 − x) β −1
Γ(α )Γ( β )

0

essent Γ la funció gamma.

Figura F.3 Funció densitat de probabilitat de la distribució beta.
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F.4. Distribució Khi-quadrat
La distribució khi-quadrat amb k graus de llibertat, χ² (k), és la distribució estadística
de la suma dels quadrats de k distribucions normals estàndard independents:

X = Z12 + Z 22 + Z 32 + ... + Z k2

on

Z i2 es U(0,1).

La seva funció de densitat de probabilitat és:

1

x ( k / 2) −1e − x /2
 k /2
f ( x) =  2 Γ(k / 2)

0

x≥0
x<0

essent Γ la funció gamma.

Figura F.4 Funció densitat de probabilitat de la distribució khi-quadrat.
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F.5. Distribució F de Fisher-Snédecor
La distribució F de Fisher-Snédecor, F(d1,d2), es construeix amb el quocient:

F=

U1 / d1
U 2 / d2

on U1 i U2 segueixen una distribució khi-quadrat amb d1 i d2 graus de llibertat,
respectivament i a més U1 i U2 són estadísticament independents.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

 d1 X 
1
f ( x) =


B (d1 / 2, d 2 / 2)  d1 x + d 2 

d1 / 2


d1 x 
1 −

 d1 x + d 2 

d 2 /2

x −1

x≥0

amb d1 i d2 enters positius i essent B la funció beta.

Figura F.5 Funció densitat de probabilitat de la distribució F de Fisher-Snédecor.
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F.6. Distribució Gamma
La distribució gamma, Γ(Θ, k), és una distribució estadística de dos paràmetres, el
paràmetre Θ o paràmetre d’escala i el paràmetre de forma k. Si k és un enter, la distribució
representa una distribució d’Erlang, és a dir, la suma de k variables aleatòries exponencials
independents, cada una de las quals té una mitja de Θ.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

f ( x) = x k −1

e− x /θ
θ k Γ (k )

x≥0

amb Θ i k positives i essent Γ la funció gamma.

Figura F.6 Funció densitat de probabilitat de la distribució gamma.
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F.7. Distribució Exponencial
La distribució exponencial, Exp (λ), és una distribució que descriu el temps entre dos
esdeveniments en un procés de Poisson, és a dir, un procés en el qual els esdeveniments
succeeixen de forma contínua i independent a una ràtio mitjana constant.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

λ e − λ x
f ( x) = 
0

x≥0
x<0

amb λ>0.

Figura F.7 Funció densitat de probabilitat de la distribució exponencial.
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F.8. Distribució Log-Normal
La distribució log-normal és la distribució de probabilitat d’una variable aleatòria el
logaritme de la qual segueix una distribució normal, N(µ, σ ). És a dir, si Y és una variable
aleatòria amb distribució normal, X=exp(Y) seguirà una distribució log-normal. I viceversa: si
X segueix una distribució log-normal, aleshores Y=log(X) estarà distribuïda normalment.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

f ( x) =

1
x 2πσ 2

−

e

(ln x − µ ) 2
2σ 2

x>0

Figura F.8 Funció densitat de probabilitat de la distribució log-normal.
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F.9. Distribució Rayleigh
La distribució Rayleigh, Rayleigh ( σ ) és una distribució estadística que sol donar-se
quan un vector bidimensional té les seves dues components ortogonals, independents i
segueixen una distribució normal. El mòdul seguirà aleshores una distribució Rayleigh.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

f ( x) =

x

σ

2

e − x / 2σ

2

Figura F.9 Funció densitat de probabilitat de la distribució Rayleigh.
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F.10. Distribució Weibull
La distribució Weibull, Weibull(λ, k), amb k el paràmetre de forma i λ el paràmetre
d’escala, modela la distribució de fallides en sistemes quan la taxa de fallida és proporcional
a una potència del temps. D’aquesta manera, un valor de k<1 indica que la taxa de fallida
decreix amb el temps, per k=1 la taxa de fallida es manté constant en el temps i finalment un
valor de k>1 indica que la taxa de fallida creix amb el temps.
La seva funció de densitat de probabilitat és:

 k  x k −1 − ( x / λ )k
e

f ( x) =  λ  k 
0


x≥0
x<0

on k, λ > 0.

Figura F.10 Funció densitat de probabilitat de la distribució Weibull.
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F.11. Distribució Stacy o Gamma generalitzada
La distribució gamma generalitzada o Stacy, Stacy(a,m,α), és com el seu propi nom
indica una generalització de la distribució Gamma de dos paràmetres a tres.
Distribucions com l’exponencial, la Weibull, la Rayleigh, la khi, la khi-quadrat, la
Nakagami, la semi-normal, la normal-circular o la normal-esfèrica i òbviament la pròpia
gamma es poden obtenir a partir d’aquesta generalització particularitzant els paràmetres a,
m i α segons correspongui. No obstant, donat que MatLab® disposa de funcions
específiques per a la gamma, l’exponencial, la Weibull, la Rayleigh i la khi-quadrat, la
generalització de Stacy només s’ha emprat per a la resta de casos, per als quals no es
disposa d’una funció pròpia en MatLab®.
La funció de densitat de probabilitat de Stacy [1] és:

f ( x; a, m, α ) =

α ⋅ xα ⋅m −1
Γ(m)aα ⋅m

α

e

x
− 
a

essent Γ la funció gamma i a,m,α>0.
A la Taula F.1 es presenten les possibilitats de la distribució Stacy amb la densitat de
probabilitat corresponent, les quals es representen a la Figura F.11:
Tipus

Funció densitat de probabilitat

Exponencial (Exp)

fx(x; a, 1, 1)

Gamma (Gam)

fx(x; a, m, 1)

Nakagami (Nak)

fx(x; a, m, 2)

Weibull (Weib)

fx(x; a, 1, α)

Khi-quadrat (Khi2)

fx(x; 2, n/2, 1), n graus de llibertat

Khi (Khi)

fx(x; √2, n/2, 2), n graus de llibertat

Semi-Normal (HN)

fx(x; √2, 1/2, 2)

Normal-Circular (CN)

fx(x; √2, 1, 2)

Normal-Esfèrica(SN)

fx(x; √2, 3/2, 2)

Rayleigh (Ray)

fx(x; √2· c, 1, 2), c > 0

Taula F.1 Casos particulars de la distribució Stacy.
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Figura F.11 Funcions densitat de probabilitat de la distribució Stacy.

F.11.1. Distribució Nakagami
La distribució Nakagami correspon al cas particular de la distribució Stacy en què α=2.
Per tant, a i m són paràmetres propis de la distribució.
La seva funció de densitat de probabilitat té l’aspecte següent:

Figura F.12 Funció densitat de probabilitat de la distribució Nakagami.
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F.11.2. Distribució Semi-Normal
La distribució semi-normal, HN (σ), és la distribució estadística del valor absolut d’una
variable que es distribueix normalment amb mitja 0 i variància σ2. És a dir, si X és una
variable aleatòria que es distribueix normalment amb mitja 0, aleshores Y=|X| és una seminormal.
Correspon al cas particular de Stacy amb a= 2 , m=

1
i α=2 i la seva funció de densitat
2

de probabilitat té l’aspecte següent:

Figura F.13 Funció densitat de probabilitat de la distribució semi-normal.
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F.11.3. Distribució Normal-Circular
La distribució normal-circular és una distribució estadística que sol aparèixer en les
operacions de manufactura. En qualsevol moment en el que hi ha la possibilitat de desplaçar
la línia central d’una part o component en dues possibles direccions des d’una posició
objectiu, la distribució normal-circular pot modelitzar el comportament del desplaçament.
Correspon al cas particular de Stacy amb a= 2 , m=1 i α=2 i la seva funció de densitat
de probabilitat té l’aspecte següent:

Figura F.14 Funció densitat de probabilitat de la distribució normal-circular.
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F.11.4. Distribució Normal-Esfèrica
La distribució normal-esfèrica correspon al cas particular de Stacy en què a= 2 ,
m=3/2 i α=2. La seva funció de densitat de probabilitat té l’aspecte següent:

Figura F.15 Funció densitat de probabilitat de la distribució normal-esfèrica.

F.12. Referències de l’Annex F
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SAINZ, L. [et al.] Deterministic and stochastic study of wind farm harmonic
currents. IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 25(4), 2010, p.1071-1080.
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