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Resum
Els sistemes elèctrics de tracció d’alta velocitat són en general càrregues
monofàsiques, no lineals, fluctuants en el temps i que, en connectar-los a la xarxa trifàsica,
generen desequilibris en els corrents consumits per cada fase i injecten harmònics. El circuit
Steinmetz consisteix en la connexió de dues reactàncies (normalment una bobina i un
condensador) en triangle amb el sistema de tracció amb l’objecte de simetritzar els corrents
consumits pel conjunt.
El projecte actual desenvolupa una aplicació informàtica per a estudiar diferents
aspectes relacionats amb aquest circuit i amb la seva interacció amb el sistema elèctric en
presència d’harmònics.
En primer lloc, s’estudia el disseny del circuit Steinmetz, és a dir, la determinació de
les reactàncies que permeten simetritzar els corrents consumits per la càrrega monofàsica.
Així mateix, s’estudia també l’error comès en fer càlculs aproximats d’aquestes reactàncies,
ja sigui suposant tensions d’alimentació simètriques, o bé negligint la resistència de la
reactància inductiva, o bé ambdós alhora.
Posteriorment es realitza un estudi freqüencial del sistema des del punt de vista de la
càrrega trifàsica, des de la xarxa o bé des del sistema de tracció (la càrrega monofàsica). En
aquest estudi, a més, es té en compte el desequilibri de la xarxa, la possible pèrdua de
capacitat del condensador simetritzador i també la resistència de la bobina simetritzadora.
A continuació s’analitza la sensibilitat del circuit als paràmetres d’influència, tant pel
que fa al disseny del circuit com pel que fa a l’estudi de la resposta freqüencial. S’identifica
com canvien les reactàncies simetritzadores, els desequilibris en els corrents i també la
localització de la ressonància per a pertorbacions en els paràmetres. Aquesta anàlisis es fa
des d’un punt de vista determinístic, considerant que els paràmetres es mouen en un rang
de valors, i també suposant que aquests tenen un comportament estocàstic.
Seguidament s’explica com s’ha desenvolupat l’aplicació informàtica, es detalla el
seu esquema i els aspectes de disseny de cara a l’usuari i es justifica l’elecció del
programari emprat.
Finalment, en els annexos, s’inclou l’estudi econòmic, la planificació temporal i
l’impacte ambiental del projecte. També s’analitza un exemple, s’adjunta un manual d’ajuda
de l’aplicació, s’especifiquen els models de representació de la càrrega trifàsica i per últim es
presenta una guia de les distribucions estadístiques a emprar per als paràmetres amb
comportament estocàstic.
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Glossari
A continuació es presenten els termes i variables que apareixen assíduament al llarg
de la memòria.
a

Vector imaginari unitari d’argument 120º.

c

Part real del coeficient de desequilibri de la xarxa.

d

Part imaginària del coeficient de desequilibri de la xarxa.

dc

Desgast del condensador simetritzador del circuit Steinmetz.

f

Freqüència de la xarxa.

h

Coeficient de desequilibri de la xarxa.

i

Unitat imaginària.

j

Unitat imaginària.

k

Ordre d’harmònic.

kp

Harmònic de la ressonància paral·lel.

ks

Harmònic de la ressonància sèrie.

mi

Factor de desequilibri de corrents.

mi

Mòdul del factor de desequilibri de corrents.

mu

Factor de desequilibri de tensions.

mu

Mòdul del factor de desequilibri de tensions.

RL

Resistència de la càrrega monofàsica.

rL

Resistència normalitzada de la càrrega monofàsica.

R1

Resistència de la bobina simetritzadora del circuit Steinmetz.

RS

Resistència de la impedància de la xarxa.

rS

Resistència normalitzada de la xarxa.

t

Proporció de resistència de la bobina simetritzadora del circuit Steinmetz.

X1

Reactància inductiva simetritzadora del circuit Steinmetz.

X1ap

Reactància inductiva simetritzadora del circuit Steinmetz (càlcul aproximat).

X1ex

Reactància inductiva simetritzadora del circuit Steinmetz (càlcul exacte).

X2

Reactància capacitiva simetritzadora del circuit Steinmetz.

X2ap

Reactància capacitiva simetritzadora del circuit Steinmetz (càlcul aproximat).

X2ex

Reactància capacitiva simetritzadora del circuit Steinmetz (càlcul exacte).

XL

Reactància inductiva de la càrrega monofàsica.

XS

Reactància inductiva de la impedància de la xarxa.
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Y1

Admitància de la inductància simetritzadora del circuit Steinmetz.

Y2

Admitància del condensador simetritzador del circuit Steinmetz.

YBk

Matriu d’admitàncies del sistema.

YAA,..,CC Admitàncies equivalents del sistema entre les fases AA, … , CC.
YL

Admitància de la càrrega monofàsica.

YP

Admitància de la càrrega lineal trifàsica.

YS

Admitància de la xarxa.

Z1

Impedància de la inductància simetritzadora del circuit Steinmetz.

Z2

Impedància del condensador simetritzador del circuit Steinmetz.

ZBk

Matriu d’impedàncies del sistema.

ZAA,.,CC Impedàncies equivalents del sistema entre les fases AA, … , CC.
ZL

Impedància de la càrrega monofàsica.

ZP

Impedància de la càrrega lineal trifàsica.

zP

Impedància normalitzada de la càrrega lineal trifàsica.

ZS

Impedància de la xarxa.

αK

Angle de fase de l’harmònic k.

λL

Factor de potència de la càrrega monofàsica.

λP

Factor de potència de la càrrega lineal trifàsica.

ω

Pulsació de la xarxa.
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1. PREFACI
La majoria dels sistemes elèctrics de potència són trifàsics, és a dir, disposen de tres
fases per les quals circula corrent altern. Per tal que aquests sistemes funcionin
adequadament, és desitjable que treballin de forma equilibrada, és a dir, que per les tres
fases circulin corrents del mateix valor eficaç i amb un desfasament entre ells de 120º en
sentit directe.
Quan es connecten càrregues monofàsiques de gran potència entre dues fases d’un
sistema trifàsic, es produeixen desequilibris en els corrents que circulen per aquest sistema.
Aquesta situació no desitjable pot millorar-se mitjançant la connexió d’unes reactàncies de
valor adequat que, formant un triangle amb la càrrega monofàsica, fan que els corrents
consumits pel conjunt esdevinguin equilibrats. El conjunt en qüestió s’anomena circuit
Steinmetz. Cal tenir en compte, però, que aquesta solució presenta alguns inconvenients, ja
que la interacció d’aquestes reactàncies amb les impedàncies existents al sistema pot donar
lloc a l’aparició de ressonàncies a certes freqüències.
D’altra banda, si el sistema elèctric té connectades càrregues no lineals, és a dir,
càrregues que consumeixen corrents no sinusoïdals (dispositius electrònics, làmpades de
descàrrega, forns d’arc…), la introducció de components harmòniques de corrent a la xarxa
per part d’aquestes càrregues podria coincidir amb les freqüències de ressonància, originant
distorsions harmòniques elevades en la tensió del sistema.

1.1. Sistemes de tracció d’alta velocitat
Els sistemes elèctrics de tracció d’alta velocitat són en general càrregues
monofàsiques, no lineals, fluctuants en el temps, integrades a la xarxa trifàsica i que operen
amb tensió alterna de 25kV i 50Hz. A la Figura 1.1 es presenta un esquema de la connexió
d’un sistema de tracció d’alta velocitat a la xarxa.
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400/220 kV
250 MVA

Subestació
elèctrica de
tracció A

Xarxa de transport

Subestació
elèctrica de
tracció B

220/25 kV
50 MVA

220/25 kV
50 MVA

Zona neutra

Fil de contacte

Retorn

Figura 1.1 Esquema simplificat del circuit de tracció d’alta velocitat.

Com s’observa, cada subestació elèctrica de tracció va connectada a la xarxa de
transport de 400kV ó 220 kV (o a la xarxa de distribució de 132kV, en alguns casos) i 50Hz
[1][2] a través de transformadors de característiques que podrien ser les de la figura. Si es
considera directament el sistema d’electrificació d’una subestació, aquest està constituït per
transformadors monofàsics els secundaris dels quals alimenten les càrregues de tracció a
través de la línia aèria de contacte i el circuit de retorn.
De tots els aspectes que cal tenir en compte en el disseny d’aquestes instal·lacions,
cal prestar una especial atenció a la presència de desequilibris i de distorsions harmòniques
en els corrents consumits [3]-[7]. Existeixen diversos mètodes per tal de reduir el desequilibri
[4][8] essent un d’ells, encara que no el més usual, el circuit simetritzador Steinmetz. A fi de
simplificar-ne l’estudi, és comú considerar ideal el transformador monofàsic que alimenta la
càrrega de tracció i representar aquesta càrrega a partir de la seva impedància equivalent a
la freqüència fonamental ZL = RL + j·XL, la qual es determina a partir de la seva demanda de
potència [6][7][9][10] tal com mostra la Figura 1.2.

Xarxa de

Xarxa de

MT/AT

MT/AT

Subestació
elèctrica de
tracció

Subestació
Càrrega de
tracció

elèctrica de
tracció

Z L = RL + j· X L

Figura 1.2 Esquema i assimilació de la càrrega de tracció d’alta velocitat.
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D’altra banda, tenint en compte que el circuit Steinmetz consta de dues reactàncies
simetritzadores i que una d’elles acostuma a ser un condensador, es fa necessari estudiar el
comportament del circuit simetritzador en condicions no sinusoïdals i localitzar les
ressonàncies que poden aparèixer entre aquest darrer i la resta d’inductàncies del sistema
per tal d’evitar problemes de distorsions harmòniques en la seva connexió.
L’origen d’aquestes distorsions elevades és, a part de les ressonàncies ja
comentades, l’existència de càrregues no lineals en el sistema (per exemple la pròpia
càrrega monofàsica de tracció) que injecten intensitats harmòniques.

1.2. Problemes de desequilibris
Els desequilibris poden comportar diferents problemes:
•

Donat que les caigudes de tensió de cada una de les fases no són iguals, les
tensions al final de les línies s’asimetritzen i per tant en resulten perjudicats els
consumidors alimentats per aquestes línies [8][11].

•

S’originen components de corrent invers, els quals generen pèrdues addicionals i
possibles danys en els sistemes elèctrics de potència [12]-[14].

•

Es redueix la potència màxima que pot transportar cada línia, ja que aquest límit
s’assoleix quan per una fase circula el corrent màxim per al qual s’ha dimensionat,
independentment del corrent que estiguin transportant les altres línies.

•

Les màquines elèctriques rotatives pateixen un escalfament excessiu, generen soroll
i vibracions i disminueixen el seu rendiment.

•

Apareixen problemes en les proteccions i interferències.

•

Els dispositius no lineals, en presència de desequilibris, generen harmònics no
característics que poden augmentar la distorsió de la xarxa.

•

Es redueix el factor de potència.

Per a evitar aquestes situacions una possible solució, encara que no la única ni la més
usual, és emprar el circuit Steinmetz, el qual redueix o fins i tot elimina aquesta
problemàtica, equilibrant els corrents consumits sense consumir potència activa.
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1.3. Problemes d’harmònics
Cada cop és més usual trobar aparells que en ser alimentats amb una tensió
sinusoïdal, el corrent que consumeixen no és sinusoïdal. Aquest corrent es pot
descompondre mitjançant una anàlisis de Fourier en una ona fonamental i un determinat
espectre harmònic que és introduït a la xarxa per la càrrega, contaminant-la.
Les conseqüències de la introducció d’harmònics a la xarxa poden ser:
•

Pèrdues de rendiment i reducció de la vida útil de les màquines elèctriques.

•

Escalfament i deteriorament d’aïllaments d’alguns components.

•

Disminució de la secció útil dels conductors a causa de l’efecte pel·licular.

•

Errors en els aparells que utilitzen el pas per zero en el seu funcionament.

•

Errors en la mesura de magnituds elèctriques.

•

Escalfament i sobrecàrrega de conductors neutres.

1.4. Índexs i normatives
La problemàtica que implica tant l’existència de desequilibris com també la presència
d’harmònics a la xarxa ha derivat en la definició d’índexs i normatives amb l’objectiu de
quantificar i limitar la distorsió de les ones elèctriques a nivells tolerables pels receptors i per
la pròpia xarxa.
Per tal d’avaluar el desequilibri de les tensions i dels corrents fonamentals del
sistema es defineix el coeficient de desequilibri.
En canvi, per determinar el contingut d’harmònics d’una determinada magnitud del
circuit s’empren la distorsió harmònica individual i la distorsió harmònica total. Cal tenir en
compte que en tractar-se de sistemes en els que els corrents no són iguals per a les tres
fases, el contingut d’harmònics de cada una d’aquestes fases pot ser diferent i, per tant,
aquests indicadors han d’estar referits a cada una de les fases per separat.
Aquestes ràtios, que es presenten més exhaustivament a l’apartat 3 de Fonaments
Teòrics, s’utilitzen a més per a limitar el contingut harmònic o el desequilibri de la xarxa; per
tant, també esdevenen útils per a conèixer si el sistema en una certa situació compleix les
normatives o per contra és necessari introduir-hi alguna solució.
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2. INTRODUCCIÓ
2.1. Antecedents del projecte
En el Departament d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), la anàlisis dels desequilibris i les seves solucions mitjançant el circuit Steinmetz
arranca d’una col·laboració internacional amb el Departament d’Electrotècnia de la
Universitat de Cluj-Napoca, Romania, per a la impartició d’un curs [15].
Posteriorment es realitzen estudis sobre el disseny del circuit Steinmetz [10],[24]-[26]
i s’inicia la recerca en l’àmbit dels sistemes de tracció d’alta velocitat. Donada la asimetria i
les distorsions harmòniques dels corrents consumits que es produeixen en els sistemes de
tracció d’alta velocitat [3]-[7], es plantegen mètodes de reducció del desequilibri [4][8], essent
un d’ells el circuit Steinmetz, i s’estudia el seu disseny en sistemes amb pol·lució harmònica.
Com a conseqüència es desenvolupa una Tesis Doctoral [16] de la qual, a més, n’han
derivat diverses publicacions internacionals [17]-[23].

2.2. El present projecte
El present projecte té com a objectiu desenvolupar una aplicació informàtica que,
prenent com a base el treball desenvolupat a [16], proporcioni a l’usuari les eines
necessàries per estudiar els diferents aspectes que composen el disseny, la utilització i el
comportament freqüencial del circuit Steinmetz. Paral·lelament, cal destacar que en el
present projecte s’han realitzat diverses aportacions importants respecte [16]:
•

S’ha dut a terme un estudi del disseny considerant alhora tensions d’alimentació
desequilibrades i part resistiva en la reactància inductiva del circuit Simetritzador.

•

S’ha incorporat la part resistiva en la reactància inductiva del circuit Steinmetz en
l’estudi freqüencial, i s’ha estudiat la resposta freqüencial del sistema des de la
perspectiva de la càrrega monofàsica de tracció, la qual és també no lineal.

•

S’han realitzat estudis de sensibilitat tant en el disseny com en la anàlisis freqüencial
considerant rangs i també variacions estocàstiques dels paràmetres.

Aquestes aportacions han suposat l’obertura de futures línies d’investigació per a una
Tesis Doctoral. En aquest sentit s’ha enviat l’article New Approach to the Steinmetz Circuit
Design a la revista IEEE Transactions on Power Delivery, actualment en procés de revisió, i
s’ha enviat el capítol Characterization of Harmonic Resonances in the Presence of the
Steinmetz Circuit in Power Systems per a la publicació en el llibre Power Quality de InTech Open Access Publisher, el qual ha estat pre-acceptat.
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3. FONAMENTS TEÒRICS
En el present capítol es pretén revisar una sèrie de conceptes que seran necessaris
per a la comprensió de la resta d’apartats d’aquesta memòria. En concret, es descriuran els
fenòmens de desequilibris i de distorsió harmònica.

3.1. Desequilibris
Quan es connecten càrregues que consumeixen diferents potències o bé de diferents
impedàncies a un sistema trifàsic, els corrents que circulen per cada una de les fases poden
ser diferents i no tenir angles relatius de 120º.
D’altra banda, qualsevol terna de magnituds sinusoïdals d’una mateixa freqüència,
per exemple una tensió o un corrent, pot ser representada de forma fasorial, i segons el
mètode de les components simètriques un fasor X es pot descompondre en la suma de tres
components X0, X1 i X2, tal i com es mostra en la Figura 3.1.

X1

X0
X

X2

Figura 3.1 Descomposició d’un fasor en les seqüències directa, inversa i homopolar.

Aquestes tres components es poden completar de manera que X0 formi part d’una
terna homopolar, X1 d’una terna de fasors equilibrada i de seqüència directa i finalment X2
pertanyi a una terna de fasors equilibrada i de seqüència inversa. Amb les tres ternes de
components es pot representar qualsevol terna de fasors asimètrica [27]. Un exemple es
presenta a la Figura 3.2.
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C
B

MA

A

=
C

a· M 1

ABC
M0

+

120º
2

ω

a ·M 1
B
120º

Sistema
homopolar

M1

Sistema directe

+

A

a·M 2
B
120º

A

M2

120º

ω

2

a ·M 2

C

Sistema invers

Figura 3.2 Descomposició de tres fasors en les seqüències directa, inversa i homopolar.

Aquesta descomposició es pot escriure de la següent manera:
X A = X 0 A + X 1A + X 2 A
X B = X 0B + X 1B + X 2B = X 0 A + a 2 · X 1A + a· X 2 A

(Eq. 3.1)

X C = X 0C + X 1C + X 2C = X 0 A + a· X 1A + a · X 2 A
2

on a = ej·2π/3 = −1/2 + j·√3/2.
Si s’escriu en forma matricial, s’obté la següent expressió:
XA
1 1



2
 X B  = F·X 012 =  1 a



1 a
 XC 

1   X0 


a · X 1 
a 2   X 2 

(Eq. 3.2)

on s’ha simplificat la notació substituint XsA per Xs, amb s = 0, 1, 2. Aquesta descomposició
es pot entendre com un canvi de base i es coneix amb el nom de transformació de
Fortescue-Stokvis. Per altra banda, per tal d’obtenir la terna de components simètriques
d’una terna de fasors donada, cal aplicar la transformació inversa de l’equació (Eq. 3.2),
obtenint:
 X0 
1 1


−1

2
 X 1  = F ·X ABC =  1 a
1 a
X 

 2

−1

1  XA
1 1
 1
 
a  · X B  =  1 a
3
2
a 2   X C 
1 a

1 XA 


a 2 · X B 
a   X C 

(Eq. 3.3)
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Conegudes les components simètriques es defineix el factor de desequilibri de la
terna XA,B,C com la relació entre la component inversa i la directa [15], és a dir:

mX =

X2
·100 = mX ∠µ X
X1

[%]

(Eq. 3.4)

el qual permet quantificar el grau de desequilibri dels fasors XA,B,C. Així, si la terna
caracteritzada és equilibrada, mX = 0, i a mesura que aquest coeficient es va allunyant de
zero, el desequilibri de les ones anirà creixent.
Per assegurar una determinada qualitat del subministrament, la normativa [28]
estableix els límits d’emissió de desequilibris de tensió per part d’instal·lacions connectades
a la xarxa de transport. Aquests límits corresponen a mU ≤ 0.7% per valoracions en el rang
de minuts i mU ≤ 1% per a valoracions en el rang de segons.

3.2. Distorsió harmònica
A una xarxa elèctrica s’hi poden connectar una gran varietat de càrregues de diferents
potències i funcions. Totes aquestes càrregues es poden classificar en dos tipus
essencialment:
•

Càrregues lineals: en alimentar-les mitjançant un corrent sinusoïdal, el corrent que
consumeixen es també sinusoïdal.

•

Càrregues no lineals: Tot i estar alimentades amb tensions sinusoïdals, consumeixen
corrents en general periòdics però no sinusoïdals.

D’altra banda, les ones no sinusoïdals produïdes per les càrregues no lineals, solen ser
en general periòdiques (de període T i freqüència fonamental f1=1/T) i es poden
descompondre segons la teoria de Fourier en una suma infinita d’ones sinusoïdals la
freqüència d’oscil·lació de les quals és un múltiple de la freqüència anomenada fonamental.
Un exemple senzill d’aquesta descomposició es presenta a la Figura 3.3.
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Figura 3.3 Descomposició d’una ona en les seves components.

La descomposició d’una ona x(t) es produeix segons l’expressió següent:
∞

x ( t ) = X 0 + ∑ 2 ⋅ X k ⋅ cos ( k·ω1·t + α k )

(Eq. 3.5)

k =1

on:
X0 és la component contínua de l’ona, la qual en corrent alterna i règim permanent acostuma
a valdre zero.
X1 és el valor eficaç de la component fonamental de l’ona.
α1 és l’angle de fase de la component fonamental de l’ona.
Xk amb k més gran que la unitat, són els valors eficaços de les components harmòniques de
l’ona.
αk és l’angle de fase de l’harmònic k de l’ona.

ω1 = 2·π · f1 és la pulsació fonamental i f1 és la freqüència fonamental.
Habitualment en els sistemes elèctrics, les tensions i els corrents acostumen a tenir
simetria de semiona i per tant les components corresponents als harmònics parells
acostumen a ser nul·les.
En els sistemes trifàsics simètrics i equilibrats, a més, les ones de cada fase estan
desfasades 120º, de tal manera que:
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(

x A (ω·t ) = xB ω·t + 2π

3

) = x (ω·t − 2π 3 )
C

(Eq. 3.6)

A partir d’aquesta propietat i operant [29] s’arriba a la conclusió que si el sistema
trifàsic està en condicions equilibrades es compleix que:
Els harmònics múltiples de 6 més 1 formen una terna de seqüència directa (la
seqüència de valors màxims en les fases és ABCABC...):



k
xB = 2· X k ·cos k ·ω1·t + α k − 2π 
3

k
2
π

xC = 2· X k ·cos k·ω1·t + α k +
3 
x Ak = 2· X k ·cos ( k·ω1·t + α k )

(
(

)
)

per a k = 6·n + 1, n = 0,1,2...

(Eq. 3.7)

Els harmònics múltiples de 6 menys 1 formen una terna de seqüència inversa (la
seqüència de màxims en les fases és ACBACB...):




xBk = 2· X k ·cos k ·ω1·t + α k + 2π 
3

xCk = 2· X k ·cos k ·ω1·t + α k − 2π 
3 
x Ak = 2· X k ·cos ( k ·ω1·t + α k )

(
(

)
)

per a k = 6·n − 1, n = 1,2,3...

(Eq. 3.8)

Els harmònics imparells múltiples de 3 formen una terna de seqüència homopolar
(les tres ones estan en fase):

x Ak = 2· X k ·cos ( k ·ω1·t + α k ) 

xBk = 2· X k ·cos ( k ·ω1·t + α k ) 

xCk = 2· X k ·cos ( k ·ω1·t + α k ) 


per a k = 3·n, n = 1,3,5...

(Eq. 3.9)

Si el sistema trifàsic treballa en condicions no equilibrades, no es verificarà la
classificació anterior.
El valor eficaç d’una ona que té contingut harmònic es pot definir de la següent
manera:

X RMS =

∞

∑X
k =1

2
k

(Eq. 3.10)
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Per a poder mesurar i comparar el contingut d’harmònics d’una determinada ona x(t)
es defineix, segons l’IEEE, l’índex de distorsió harmònica total (THD, Total Harmonic
Distortion) com:
∞

THDx =

∑X
k =2

X1

2
k

·100

(Eq. 3.11)

[%]

on x(t) pot ser tant una tensió com un corrent.
D’altra banda, també resulta interessant conèixer el contingut d’un determinat
harmònic de l’ona, i aleshores es defineix l’índex de distorsió harmònica individual (HD,
Harmonic Distortion) com:

HDxk =

Xk
·100 [%]
X1

(Eq. 3.12)

Per tal de mantenir un nivell de compatibilitat electromagnètica adequat, es limita tant
la distorsió harmònica total (Eq. 3.11) com la distorsió harmònica individual (Eq. 3.12) de les
tensions i dels corrents del sistema. Referent a aquest tema existeixen diferents normatives
segons el país. En la Taula 3.1 s’hi adjunta un resum de la norma, on es limita la distorsió
harmònica total i individual de la tensió segons el punt de connexió:

Distorsió harmònica de la tensió en el punto de connexió
Tensió nominal del sistema [kV]

< 0.9 kV

0.9-69 kV

69-138 kV

> 138 kV

HDku [%]

depèn de k

3.0%

1.5%

1%

THDu [%]

5%

5.0%

2.5%

1.5%

Taula 3.1 Límits de la distorsió harmònica en la tensió.
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4. DISSENY DEL CIRCUIT STEINMETZ
4.1. Components del circuit
El circuit Steinmetz està format per dues reactàncies connectades formant un
triangle amb la càrrega monofàsica que permeten que els corrents consumits pel conjunt
siguin totalment equilibrats. Habitualment el disseny consta d’una reactància inductiva i una
capacitiva, i encara que aquesta última es pot considerar capacitiva pura, la reactància
inductiva té un cert consum de potència activa i per tant es modelitza com una reactància
inductiva pura en sèrie amb una resistència.
A la Figura 4.1 es presenta un esquema del circuit Steinmetz.

XARXA

A
IA

B

CÀRREGA

IB

mU = mU ∠µU

BOBINA

CÀRREGA
MONOFÀSICA

Z1=R1+jX1

ZL=RL+jXL

C
IC

TRIFÀSICA

CONDENSADOR

Z2=-jX2
Figura 4.1 Esquema del circuit Steinmetz.

D’altra banda, la tensió d’alimentació del circuit pot no ser equilibrada, de manera
que aquesta circumstància afectarà als valors de disseny del circuit. D’acord amb l’equació
(Eq. 3.4) el desequilibri de la tensió d’alimentació ve donat per l’expressió:

mU =

U2
·100 = mU ∠µU
U1

[%]

(Eq. 4.1)

on la tensió U1 i U2 són les components directa i inversa de la tensió d’alimentació del circuit
Steinmetz, respectivament.
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De totes maneres, per tal de poder considerar la asimetria de les tensions en el
càlcul del disseny del circuit Steinmetz caldrà utilitzar el mètode de les components
simètriques, el qual s’explicita a continuació.
Entenent que la component homopolar no afectarà al càlcul del disseny del circuit, i
que per tant no es tindrà en compte, qualsevol terna de tensions inicials (UA1, UB1 i UC1),
anomenada M1, es pot representar com una nova terna M2 composta pels vectors UA2, UB2 i
UC2 (Figura 4.2).
A
UA2 = h·UA’2

C
M1

A’

30º
UA’2

M2
UC2 = a·UA’2

30º

UB2 = a 2·UA’2

B

Figura 4.2 Obtenció de la terna M2 a partir de la terna M1.

Per tal d’obtenir M2 cal fixar els fasors corresponents a les fases B i C formant entre
sí un angle de 120º, i per tant de ±30º amb la tensió composta BC. A partir d’aquests dos
fasors es pot trobar UA2. Com s’observa a la figura, la terna M2 juntament amb el fasor UA’2
que forma una terna equilibrada amb UB2 i UC2, compleix les següents propietats:
U A 2 = h·U A '2

U B 2 = a 2 ·U A '2

U C 2 = a·U A '2

(Eq. 4.2)

on a = ej·2π/3 = −1/2 + j·√3/2 i h = c+j·d.
D’aquesta manera s’observa que la terna de fasors M2, que té el mateix coeficient mu
que la terna M1 (sense considerar la component homopolar), pot expressar-se a partir de la
tensió UA’2 i de l’índex complex h. Com es veurà a continuació, h està relacionat amb el
factor de desequilibri de la tensió d’alimentació del circuit Steinmetz.
Així, aplicant a la terna M2 la inversa de la transformació de Fortescue-Stokvis
(Eq. 3.3) l’equació anterior esdevé:
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 U1  = 1 a
U  1 a
 2 

Pàg. 23

1

a
a 2 

−1

 U A2 
1 1

 1
· U B 2  =  1 a

 3  1 a2
UC2 


1   U A2 


a 2 · U B 2 
a   U C 2 

(Eq. 4.3)

Emprant la definició de mu (Eq. 4.1) i substituint les expressions de l’equació
(Eq. 4.2) a l’equació (Eq. 4.3) resulta:

mu =

U A 2 + a 2 ·U B 2 + a·U C 2 U A 2 + a·U A '2 + a2 ·U A '2
=
U A 2 + a·U B 2 + a 2 ·U C 2
U A 2 + U A '2 + U A '2

(Eq. 4.4)

d’on, tenint en compte que U A 2 = h·U A '2 , es pot trobar la relació entre l’índex h i el coeficient
mu:
mu =

h + a + a2
h + 1+ 1

⇒

h=

1 + 2·m u
= c + j ·d
1 − mu

(Eq. 4.5)

Finalment serà doncs equivalent emprar les variables mu o bé h per al càlcul de
disseny del circuit Steinmetz.

4.2. Càlcul del desequilibri en corrents: mi
Els corrents de línia consumits pel conjunt (veure Figura 4.1) es poden calcular
matricialment de la següent forma:

 1

Z
 I A   1 0 −1  1
  

 I B  =  −1 1 0   0
 I   0 −1 1  
 C 

 0


0
1
ZL
0


0 
 U 
  AB 
0   U BC 
 U 
 CA 
1

Z2 

(Eq. 4.6)

on Z1 = R1+j·X1 = (t+j)·X1 i Z2 = - j·X2 són les impedàncies de les reactàncies simetritzadores,
i ZL = RL+j·XL = RL·(1+λm) és la impedància de la càrrega monofàsica, amb λm = 1 λL2 − 1 .
Amb els corrents obtinguts de l’equació es poden determinar els corrents de
seqüència directa, inversa i homopolar I0, I1 i I2 mitjançant la transformació de FortescueStokvis, o més concretament de la seva inversa (Eq. 3.3):
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 I 0  1 1
  
2
 I1  = 1 a
 I  1 a
 2 

1

a
a 2 

−1

I A 
1 1
  1
· I B  =  1 a
  3 1 a2
 IC 


1  I A 
 
a 2 · I B 
a   I C 

(Eq. 4.7)

Aleshores el factor de desequilibri mi es determina segons la pròpia definició com la
relació entre els corrents I1 i I2:

mi =

(

)

(

)

2
2
I 2 I A + a 2 ·I B + a·I C U AB ·Y 1· 1 − a + U BC ·Y L · a − a + U CA ·Y 2 ·( a − 1)
=
=
I 1 I A + a·I B + a 2 ·I C U AB ·Y 1·(1 − a ) + U BC ·Y L · a − a 2 + U CA ·Y 2 · a 2 − 1

(

)

(

)

(Eq. 4.8)

Finalment, i fent ús de l’equació (Eq. 4.2), s’obté l’expressió genèrica del desequilibri
de corrents:

mi =

(
)
(
Y ·( h − a ) + Y ·a·( a
2

1

on Y 1 =

)

Y 1· h − a 2 + Y L ·a 2 · a 2 − a + Y 2 ·a·( a − h )
2

L

)

− a + Y 2 ·a 2 ·( a − h )

(Eq. 4.9)

1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
, Y2 =
, YL =
amb
Z L RL + jX L RL (1 + λm )
Z 1 R1 + jX1 (t + j ) X1
Z 2 − jX 2

λm = 1 λL2 − 1 i per últim h =

1 + 2·mu
.
1 − mu

4.3. Disseny del circuit
Per tal d’obtenir els valors de disseny del circuit cal imposar que mi sigui nul, ja que la
funció principal del circuit Steinmetz és precisament equilibrar els corrents.
En aquest apartat es presenten les diferents expressions de disseny particularitzades
a les circumstàncies més habituals del circuit Steinmetz.

4.3.1.

Tensió equilibrada i reactància inductiva pura

Si es considera que la tensió d’alimentació del circuit simetritzador és equilibrada, es
compleix:
mu = 0 ⇒ h = 1 ⇒ c = 1 i d = 0

(Eq. 4.10)
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D’altra banda en ser la reactància inductiva pura, R1 = 0 i per tant l’equació (Eq. 4.9)
esdevé:

mi =

(
)
(
Y ·(1 − a ) + Y ·a·( a
2

1

amb Y 1 =

)

Y 1· 1 − a 2 + Y L ·a 2 · a 2 − a + Y 2 ·a·( a − 1)
2

L

)

− a + Y 2 ·a 2 ·( a − 1)

(Eq. 4.11)

1
1
1
1
=
, Y2 =
i YL =
on λm = 1 λL2 − 1 .
jX1
− jX 2
RL + jX L RL (1 + λm )

Imposant que aquesta equació (Eq. 4.11) sigui igual a zero, s’obtenen els següents
valors de disseny del circuit [10][16]:

X1 =

(

3· RL2 + X L2
RL + 3· X L

X2 = −

)=

(

3· RL2 + X L2
RL − 3· X L

3·RL

(

λL2 · 1 + 3·λm

)=

(

)

3·RL

λL2 · 1 − 3·λm

)










(Eq. 4.12)

De les expressions de (Eq. 4.12) se’n desprèn que, depenent del valor de RL − 3· X L , o
equivalentment del valor de λL , es poden donar diferents situacions:
•

Si RL − 3· X L > 0 , és a dir, si λL > 3

2

≈ 0,866 , la impedància Z2 és capacitiva ja

que X 2 > 0 i, per tant, Z2 < 0 .
•

Si RL − 3· X L < 0 , és a dir, si λL < 3

2

≈ 0,866 , la impedància Z2 és inductiva ja

que X 2 < 0 i, per tant, Z2 > 0 .
•

Si RL − 3· X L = 0 , és a dir, si λL = 3

2

≈ 0,866 , la impedància Z2 és nul·la i per tant

el circuit simetritzador consta només de la reactància X1.

Tenint en compte que el factor de potència de la majoria de càrregues supera el valor
crític de

3

2

≈ 0,866 es procedirà a l’estudi prenent la impedància Z2 com a capacitiva. Pel

que fa a X1 es pot observar que és sempre una reactància inductiva.
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4.3.2.

Tensió desequilibrada i reactància inductiva pura

En considerar desequilibri en la tensió d’alimentació del circuit, l’expressió de mi
coincideix literalment amb l’equació (Eq. 4.9) però com que la reactància és inductiva pura
(R1 = 0) cal particularitzar el valor de Z1:

mi =

(
)
(
Y ·( h − a ) + Y ·a·( a
2

1

amb Y 1 =

)

Y 1· h − a 2 + Y L ·a 2 · a 2 − a + Y 2 ·a·( a − h )
L

2

)

(Eq. 4.13)

− a + Y 2 ·a 2 ·( a − h )

1
1
1
1
=
, Y2 =
i YL =
on λm = 1 λL2 − 1 .
jX1
− jX 2
RL + jX L RL (1 + λm )

Si s’iguala l’expressió (Eq. 4.9) a zero en resulten els valors de disseny següents
[10][16]:

X1 =

X2 =

((

(

RL · c·( c + 2 ) + d 2

) (

)

)

λL2 · c· 3 + λm + d · 1 − 3·λm + 2·λm

(

)

RL ·(1 + 2·c )· c·( c + 2 ) + d 2

( (

) (

)

)

(Eq. 4.14)

(

)

λL2 · 2·c 2 · 3 − λm + c· 3 − 5·λm − d ·( 2·c + 1)· 1 + 3·λm − 2·λm

)

on les variables c i d corresponen a la definició de l’equació (Eq. 4.5).
En efecte, si es té en compte que aquest cas és una generalització del cas anterior,
es pot comprovar fàcilment que en considerar mu = 0 ⇒ h = 1, o equivalentment substituir
c=1 i d=0, resulten les expressions de l’equació (Eq. 4.12).
Anàlogament al cas anterior, existeix un valor frontera λc tal que:
•

Si λL > λC , la impedància Z2 és capacitiva ja que X 2 > 0 i, per tant, Z2 < 0 .

•

Si λL < λC , la impedància Z2 és inductiva ja que X 2 < 0 i, per tant, Z2 > 0 .

•

Si λL = λC , la reactància X2 és nul·la i per tant el circuit simetritzador consta només
de la reactància X1.

Imposant que λc compleixi les condicions anteriors, s’obté la següent expressió [10]:



6·c 2 + 3·c − 2· 3·c·d − 3·d 
λc−1 = 1 + 
 3· 2·c 2 + 5·c + 3·d + 2 + 2·c·d 



(

)

2

(Eq. 4.15)
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Com a exemple il·lustratiu, a la Figura 4.3 es mostren dos gràfics representatius de la
influència del desequilibri de la xarxa sobre X1, X2 i mi per a una càrrega monofàsica de
RL=16Ω i λL=0,95.
X 1 vs X2
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Figura 4.3 Representació de la influència de mU en el càlcul de X1, X2 i mi.

En el primer gràfic, s’observa que tots els possibles valors de X1 i X2 s’agrupen al
voltant d’un punt (X1=19,6Ω i X2=71,3Ω), el qual 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=4% i la fletxa indica el sentit de gir de l’angle µU (des de 0º). A més, és
interessant observar que la reactància X2 resulta molt més sensible que la reactància X1 a
variacions en mU ja que mentre el rang de valors per a X1 es manté aproximadament entre
18Ω i 21Ω (és a dir, amb una sensibilitat d’un 8% al voltant del valor de disseny), per a X2
oscil·la des d’aproximadament 57Ω fins a 98Ω (o sigui una sensibilitat del 37% al voltant del
valor de disseny).
Pel que fa al segon gràfic, es mostra com varia mi en fer el disseny amb les fórmules
simplificades, és a dir, emprant (Eq. 4.12), i després anar variant el desequilibri mU. Així, per
a mU=0 es té 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. Finalment
s’observa que el valor de mi té un comportament periòdic respecte l’angle µU de període 2π.
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Tensió desequilibrada i reactància inductiva amb resistència

L’estudi quan reactància inductiva no és pura (R1 ≠ 0), ja sigui amb o sense desequilibri
a la tensió d’alimentació, és una aportació del present projecte respecte la recerca feta en
[16]. Donat que obtenir fórmules equivalents a les dels casos anteriors, (Eq. 4.12) i
(Eq. 4.14), per al cas que ens ocupa resulta força complex, s’ha optat per estudiar el disseny
a partir de mètodes numèrics. Així, s’ha recorregut a mètodes de càlcul basats en processos
iteratius d’optimització a fi de minimitzar el desequilibri de corrents consumits per la càrrega
monofàsica. En particular, s’ha emprat la funció fsolve que MatLab® incorpora per defecte a
les seves llibreries.
La rutina fsolve parteix de l’equació a resoldre i d’una aproximació inicial de la solució i
retorna la solució exacta de l’equació plantejada. En aquest cas l’equació és doncs

mi ( X ) = 0 , on l’expressió de mi ve donada per (Eq. 4.9) i X és el vector incògnita format
per les variables X1 i X2. L’aproximació inicial de la solució s’obté suposant que t = 0, o sigui a
partir de les expressions de (Eq. 4.14). D’aquesta manera s’arriba a un resultat numèric
exacte de les reactàncies X1 i X2 amb desequilibri i reactància inductiva no pura.
Als gràfics de la Figura 4.4 s’observa la influència del paràmetre t (0-30%) en X1, X2 i mi
per a una càrrega monofàsica de RL=16Ω i λL=0,99 i amb la tensió d’alimentació equilibrada.
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Figura 4.4 Representació de la influència de t en el càlcul de X1, X2 i mi.

El primer gràfic comença amb les coordenades per a t = 0 (X1=22,7Ω i X2=37,5Ω) i va
representant tots els valors fins que t=30%, amb X1=17,2Ω i X2=122,5Ω. S’observa que a
mesura que augmenta t, el valor de X1 va disminuint mentre que el de X2 augmenta.
Anàlogament a la influència de mU, es visualitza com la reactància X2 resulta molt més
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sensible que la reactància X1 a variacions també de t, ja que mentre el rang de valors per a
X1 només oscil·la en 5,5Ω (de 22,7Ω a 17,2Ω) per a X2 varia en 85Ω (37,5Ω a 122,5Ω).
Pel que fa al segon gràfic, es mostra com varia mi en fer el disseny amb les fórmules
simplificades, és a dir, emprant (Eq. 4.12), i després anar variant el paràmetre t. Així, per a
t=0 es té mi=0, ja que en no haver-hi resistència en la bobina les fórmules simplificades
proporcionen les reactàncies X1 i X2 que simetritzen els corrents. A mesura que t augmenta
ho fa també mi fins a assolir un valor d’aproximadament el 17% per a t=30%.
Tot i així, l’estudi anterior s’ha dut a terme per una tensió d’alimentació equilibrada,
fet que en general no es donarà. Així, a la Figura 4.5 es presenta una captura de pantalla del
programa on es pot introduir resistència a la bobina i desequilibri a la xarxa, i proporciona la
anàlisis del sistema amb diferents aproximacions. En l’exemple s’han emprat els següents
paràmetres:
•

RL=16Ω; λL = 0,95;

•

mu=3%, µu=20º;

•

t=10%.

Figura 4.5 Representació del desequilibri obtingut per a diferents aproximacions de X1 i X2.
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A la banda esquerra de la pantalla, s’hi mostren les dades d’entrada així com els
resultats numèrics obtinguts en cada aproximació, mentre que a la dreta apareixen els
gràfics de contorn i de 3 dimensions de mi. En els gràfics es poden veure també les
aproximacions obtingudes.
Com es pot apreciar en la Figura 4.5 les aproximacions per al cas estudiat es
mantenen sempre amb desequilibris inferiors al 10%, llevat de la primera que és també la
més bàsica, ja que només es té en compte la resistència de la càrrega monofàsica (no es
contempla ni el seu factor de potència, ni la resistència de la bobina ni el desequilibri de la
xarxa). En aquest sentit l’error comès en emprar una de les aproximacions presentades
enlloc del càlcul exacte pot ser en alguns casos força raonable d’acceptar.

4.4. Errors en el càlcul del disseny del circuit
Com s’ha comentat amb anterioritat, hi ha essencialment tres casos a l’hora de
calcular els valors de disseny del circuit Steinmetz: el més bàsic, on la tensió d’alimentació
és equilibrada i la reactància inductiva és pura (no consumeix potència activa); el cas en què
la tensió és desequilibrada i la reactància inductiva és pura; i finalment el cas més genèric,
on la tensió d’alimentació és desequilibrada i a més la reactància inductiva té una part
resistiva.
El càlcul exacte del circuit en els tres casos anteriors requereix conèixer els
paràmetres de la càrrega monofàsica i, si s’escau, el desequilibri de la xarxa mu i/o la
resistència R1 que ofereix la reactància inductiva, habitualment expressada com a
percentatge de la reactància: R1 = t (%) ⋅ X 1 . Donat que aquests dos últims paràmetres són,
en alguns casos, difícils de quantificar, pot resultar interessant conèixer l’error comès en
dissenyar el circuit emprant fórmules que no els tinguin en compte enlloc de les
corresponents per al cas en qüestió.
L’objectiu d’aquest apartat és descriure i analitzar els errors comesos segons la fórmula
aproximada usada en cada càlcul per tal de poder avaluar-ne la seva idoneïtat.
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Càlcul de l’error en X1

En aquest apartat s’estudiarà l’error comès sobre el valor de X1 en emprar X1,ap (càlcul
aproximat) enlloc de X1,ex (càlcul exacte). Aquest error es calcula comparant el resultat de les
dues expressions:
ex1 = 100·

X1,ex − X 1,ap

[%]

X1,ex

(Eq. 4.16)

A partir de les expressions de X1,ap i X1,ex es pot veure que les variables de les quals
depèn l’error relatiu són:
•

El mòdul del coeficient de desequilibri de la tensió d’alimentació: mu.

•

L’angle del coeficient de desequilibri de la tensió d’alimentació: µu.

•

La resistència de la reactància inductiva: t.

•

El factor de potència de la càrrega monofàsica: λL.

S’observa que, encara que tant X1,ap com X1,ex depenen de la part resistiva de la
impedància de la càrrega monofàsica, RL, l’error relatiu entre elles no depèn d’aquesta
variable. Això és degut a què en tenir ambdues una dependència lineal en RL aquesta queda
neutralitzada en la fracció de l’equació (Eq. 4.16).
A continuació es presenten els gràfics de contorn de l’error en X1 en funció del
desequilibri de la xarxa mU per a RL=16Ω i λL=0,9 per al gràfic de l’esquerra, i RL=16Ω i λL=1
per al de la dreta.
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Figura 4.6 Error en el càlcul de X1 en funció de mU.
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A la Figura 4.6 es pot veure la influència de λL en el càlcul de l’error en ser els dos
gràfics essencialment diferents entre sí. A més, en els dos casos s’observa que per a
determinats valors (diferents per a cada λL) de l’angle del desequilibri de la tensió
d’alimentació, µu, l’error comès en el càlcul de X1 és baix, independentment del valor del
mòdul del desequilibri.
D’altra banda i tenint en compte que els límits del mòdul del desequilibri emprats són
els usuals a la pràctica, es pot comprovar també que l’error es manté sempre inferior al 10%.
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.
Pel que fa a la influència de la resistència R1, o equivalentment del paràmetre t, es té
una dependència aproximadament lineal (Figura 4.7). L’error comès oscil·la des de zero
(quan no hi ha t i per tant coincideix el valor exacte amb l’aproximació) fins a valors del 3035% per a un rang habitual de t (0-30%).
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Figura 4.7 Error en el càlcul de X1 en funció de t.

4.4.2.

Càlcul de l’error en X2

En aquest apartat s’estudiarà, anàlogament al cas anterior, l’error comès sobre el valor
de X2 en emprar X2,ap (càlcul aproximat) enlloc de X2,ex (càlcul exacte). Aquest error es
calcula comparant el resultat de les dues expressions:
ex 2 = 100·

X 2,ex − X 2,ap
X 2,ex

[%]

(Eq. 4.17)
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A partir de les expressions de X2,ap i X2,ex es pot veure que les variables de les quals
depèn l’error relatiu són:
•

El mòdul del coeficient de desequilibri de la tensió d’alimentació: mu.

•

L’angle del coeficient de desequilibri de la tensió d’alimentació: µu.

•

La resistència de la reactància inductiva: t.

•

El factor de potència de la càrrega monofàsica: λL.

S’observa que, encara que tant X2,ap com X2,ex depenen de la part resistiva de la
impedància de la càrrega monofàsica, RL, l’error relatiu entre elles no depèn d’aquesta
variable. Això és degut a què en tenir ambdues una dependència lineal en RL aquesta queda
neutralitzada en la fracció de l’equació (Eq. 4.17).
A continuació es presenten els gràfics de contorn de l’error en X2 en funció del
desequilibri de la xarxa mU per a RL=16Ω i λL=0,9 per al gràfic de l’esquerra, i RL=16Ω i λL=1
per al de la dreta.
Error en X2 (%)

Error en X 2 (%)

4

4 30
20

3

mu (%)

2.5

4

6
5

5
4

2
4

2

3

3

5
2

1

2.5
10

2
5

1

1.5

6 7

7

6

3.5

50
50
40
40
30
30
20
20
10 10
55

1

1

mu (%)

10
5

3.5

7

20

3
3

2
1.5
1

1

1

0

1

0.5

0.5

0

50

100

150

200
angmu (º)

250

300

350

400

0

0

50

100

150

200
angmu (º)

250

300

350

400

Figura 4.8 Error en el càlcul de X2 en funció de mU.

Dels gràfics de contorn presentats (Figura 4.8) es pot establir que el cas per a X2 no
és comparable al de X1. Encara que per al gràfic de la dreta (λL=1) sí que la situació
s’assimila bastant, amb un error inferior al 10% per al rang usual de mU i amb àmplies zones
amb un error fins i tot inferior a l’1%, per al de l’esquerra (λL=0,9) l’error augmenta
considerablement, amb zones assolint errors superiors al 50%. Si bé en aquest segon cas
també hi ha zones on l’error és petit, no són en qualsevol cas zones massa extenses.
Aquest resultat era d’altra banda previsible ja que en la Figura 4.3 ja s’havia observat que X2
era molt més sensible a mU que X1. Així, emprar les fórmules simplificades resulta poc
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encertat si esperem un bon funcionament del circuit i per tant caldrà recalcular-ne el valor
considerant el desequilibri de la xarxa.
A la Figura 4.9 es mostra la influència de la resistència R1, o equivalentment del
paràmetre t, per als casos amb λL=0,9, a l’esquerra, i λL=1 a la dreta fins a t=30%, que
acostuma a ser el més usual.
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Figura 4.9 Error en el càlcul de X2 en funció de t.

Com es pot observar, l’error comès oscil·la des de zero (quan no hi ha t i per tant
coincideix el valor exacte amb l’aproximació) fins a valors propers al 500% per al cas λL=0,9 o
bé al 40-45% per a λL=1; és a dir valors gens menyspreables en cap dels dos casos, i
especialment en el de menor λL. Com a conseqüència i com ja s’ha comentat anteriorment,
no resulta adequat per a un bon disseny emprar les fórmules simplificades i cal recalcular els
valors de les reactàncies mitjançant el procés iteratiu.
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5. RESSONÀNCIES EN EL SISTEMA ELÈCTRIC EN
PRESÈNCIA DEL CIRCUIT STEINMETZ
Com és sabut, en qualsevol sistema elèctric on coexisteixen reactàncies inductives i
capacitives, com és el cas del circuit Steinmetz, poden aparèixer ressonàncies que es
manifesten per a valors excessivament elevats (ressonàncies paral·lel) o bé excessivament
baixos (ressonàncies sèrie) de certes impedàncies equivalents del sistema.
Aquestes ressonàncies poden tenir efectes molt negatius sobre el sistema, sobretot
quan hi ha connectades càrregues no lineals o quan l’alimentació està distorsionada.
Concretament, el valor elevat de les impedàncies present en les ressonàncies paral·lel pot
donar lloc a distorsions harmòniques elevades en la tensió en circular per les impedàncies
esmentades corrents harmònics injectats per les càrregues no lineals. D’altra banda, el valor
reduït de les impedàncies present en les ressonàncies sèrie pot amplificar els corrents
harmònics consumits des de la xarxa contaminada provocant així importants valors de
distorsió harmònica en la tensió als borns dels consums.
L’objectiu d’aquest capítol és la localització de les possibles ressonàncies que
apareixen en el sistema elèctric quan el circuit Steinmetz es connecta a la xarxa. L’esquema
corresponent a aquesta situació es presenta a la Figura 5.1 i no és més que una
generalització de la Figura 4.1 considerant components harmòniques (subíndex k).

XARXA

A
IAk

B
IBk

mU = mU ∠µU

IABk
Z1k=R1+jkX1

CÀRREGA
TRIFÀSICA

IBCk

C
ICk

ZLk=RL+jkXL

ICAk
Z2k/dc= -j(X2/k)(1/dc)
Figura 5.1 Esquema del circuit Steinmetz connectat a la xarxa.
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A més, en el condensador del circuit Steinmetz, s’hi ha introduït el paràmetre
d c ∈ ( 0,1] , el qual modelitza la pèrdua de capacitat del condensador. Així, quan dc valgui 1, el
condensador (o la bateria de condensadors) del circuit Steinmetz tindrà el seu valor de
disseny, mentre que en cas contrari representarà una pèrdua de capacitat del condensador
(o d’una part de graons de la bateria), ja sigui degut a la fallida d’algun element, a la fusió de
la protecció d’algun graó o simplement al seu desgast. Es pot observar que el paràmetre dc
apareix en el denominador de Z2k ja que es tracta d’una pèrdua de capacitat i la reactància
d’un condensador és inversament proporcional a la seva capacitat: X2 dc = 1(C2 ⋅ ω ⋅ dc ) .
La localització de les ressonàncies es planteja de forma diferent segons l’origen de la
distorsió harmònica [16]. Així, si la font principal d’aquesta distorsió són les càrregues no
lineals, cal estudiar la resposta freqüencial des del punt de vista d’aquestes càrregues; si és
la xarxa que és distorsionada, la anàlisis de la resposta freqüencial del sistema cal fer-la des
de la xarxa, i finalment, si la distorsió harmònica prové de la càrrega monofàsica, cal
analitzar la resposta freqüencial des de la pròpia càrrega monofàsica. És important destacar
que aquest darrer estudi (des de la càrrega monofàsica) és una aportació del present
projecte respecte del que s’havia analitzat a [16] i per tant l’estudi des d’aquesta perspectiva
ha quedat limitat pel que fa a fórmules analítiques i ha calgut plantejar-lo numèricament,
deixant per a posteriors estudis la localització mitjançant una fórmula analítica.

5.1. Ressonàncies vistes des de la càrrega trifàsica
Per tal de realitzar l’estudi de les ressonàncies quan la càrrega trifàsica introdueix
distorsió harmònica al sistema, cal fer l’anàlisi des del punt de vista de la pròpia càrrega
trifàsica i localitzar les possibles ressonàncies paral·lel entre les reactàncies de la xarxa i el
circuit Steinmetz [16],[18]-[20]. L’objecte d’estudi és el sistema presentat a la Figura 5.2:
XARXA

ZBk

ZSk = RS + jkXS
N

A

I Ak CÀRREGA

B
BOBINA

CÀRREGA
MONOFÀSICA

Z1k=R1+jkX1

ZLk=RL+jkXL

I Bk TRIFÀSICA

C I Ck

CONDENSADOR

Z2k/dc=-j(X2/k)(1/dc)
Figura 5.2 Circuit Steinmetz estudiat des del punt de vista de la càrrega trifàsica.
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Per a conèixer la seva resposta freqüencial, es calcula la matriu d’impedàncies per a
cada harmònic del sistema. A partir del mètode dels nusos [29] i prenent com a referència la
tensió del nus N s’obté:
 I Ak  Z AA
VAk 
V  = Z · I  =  Z
Bk  Bk 
 Bk 
 BA
  Z
VCk 
 I Ck   CA

Z AB
ZBB
ZCB

Z AC 
ZBC 
ZCC 

 I Ak 
 
· I Bk  =
 
k  I Ck 

(Eq. 5.1)

−1

Y S + Y1 + Y 2

−Y1
−Y 2


=
−Y1
Y S + Y1 + Y L
−Y L



−Y 2
YL
Y1 + Y 2 + Y L 

k

 I Ak 
 
· I Bk 
 
 I Ck 

on YSk = ( Z Sk ) = ( RS + j ·k·X S )−1 és l’admitància de la xarxa, Y1k = ( R1 + j·k·X1 ) = ( t·X1 + j·k·X1 )
−1

−1

és la de la reactància inductiva, Y2k = ( − j ⋅ ( X2 dc ) ⋅ (1 k ) )
Y Lk = ( Z Lk ) = ( RL + j ·k · X L )
−1

−1

−1

−1

és la de la reactància capacitiva i

és la de la càrrega monofàsica connectada al circuit.

En aquest estudi, els paràmetres de les reactàncies simetritzadores es calculen
considerant tensions d’alimentació desequilibrades i inductància amb consum de potència
activa, tal i com es detalla a l’apartat 4.3.3.
Invertint numèricament la matriu d’admitàncies de cada un dels harmònics, s’obté la
matriu d’impedàncies ZBk (Eq. 5.1) corresponent, els elements de la qual caracteritzen el
comportament harmònic del sistema observat des de la càrrega trifàsica. Les impedàncies
de la diagonal permeten calcular la contribució dels corrents harmònics d’una fase a les
tensions harmòniques d’aquesta mateixa fase, mentre que la resta d’impedàncies permeten
calcular la contribució de corrents harmònics d’una fase a les tensions harmòniques de les
altres dues fases. És per això que cal calcular ambdós grups d’impedàncies, ja que una
ressonància paral·lel en qualsevol d’aquestes impedàncies podria amplificar les tensions
harmòniques generades i deteriorar la qualitat harmònica del subministrament.
Finalment es localitza numèricament el valor màxim de les successives impedàncies
calculades, obtenint així l’harmònic de la ressonància.
És important notar que l’anàlisi plantejat es pot dur a terme amb dades absolutes o
bé amb dades normalitzades. Aquestes últimes resulten de prendre com a referència la part
imaginària de la impedància de la xarxa, Xs, i proporcionen impedàncies també
normalitzades: ZBk/Xs. El fet de treballar amb variables normalitzades té l’avantatge que
permet conèixer els rangs de valors habituals dels sistemes elèctrics, els quals es detallen a
continuació, i per tant acotar-ne els valors.
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En
λL

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
S
X
XS 
L
S


SS
SL

potència aparent de la càrrega monofàsica. Així, tenint en compte el rang usual de valors de
SS/SL i el del factor de potència fonamental, habitualment λL ∈ [ 0,9; 1] , es pot establir que
rL=RL/Xs es mourà entre 5 i 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 .

Com a exemple il·lustratiu, a continuació es presenten els resultats d’un cas particular.
En concret, és el cas amb paràmetres, obtinguts de [16]:
•

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

•

rL = RL/Xs = 27,778 (pu); λL = 0,95;

•

dc = 0,5; t = 10%;

La Figura 5.3 mostra una captura de pantalla del programa quan s’executa la anàlisis:

Figura 5.3 Gràfics de les components de ZBk/Xs des de la càrrega trifàsica.
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Mentre que a la part esquerra s’hi agrupen totes les dades d’entrada, a la dreta de la
imatge s’hi representen els sis gràfics corresponents als mòduls normalitzats de les
impedàncies de ZBk, amb la corresponent localització de la ressonància per a les fases més
crítiques.
A partir de la Figura 5.3 es pot establir que [16][18]:
•

La connexió del circuit Steinmetz produeix una ressonància paral·lel en les
impedàncies de ZBk. En aquest cas en concret, la ressonància és propera al quinzè
harmònic per a totes les impedàncies. Es designarà com a kP.

•

El comportament ressonant asimètric del circuit genera un efecte asimètric en les
tensions harmòniques de les tres fases, produint-se la ressonància més crítica entre
les fases A i C, és a dir, entre les fases on es troba connectat el condensador
simetritzador. Aquestes fases tenen la major impedància harmònica, i per tant tindran
també les tensions harmòniques més grans.

•

Totes les impedàncies referents a la fase A o a la fase C tenen una freqüència de
ressonància coincident amb la resta d’impedàncies que conformen ZBk/XS.

En conseqüència, aquests resultats revelen que poden presentar-se problemes de
distorsió harmònica en la tensió si les càrregues no lineals que es connecten al sistema
injecten harmònics d’aquest ordre.
Finalment, pot resultar d’especial utilitat disposar d’una expressió analítica per al càlcul
directe de la ressonància kP. Aquest estudi s’ha dut a terme en [16][19][20] menyspreant la
component resistiva de la xarxa i de la inductància del circuit Steinmetz. L’expressió
obtinguda és:

k p, λL =

G1, λL + G2, λL
dc ·xr ·G3, λL

(Eq. 5.2)

on xr = XS/RL i dc la pèrdua de capacitat del condensador. Les expressions analítiques de
G1,λ, G2,λ i G3,λ per a qualsevol λL resulten difícils de manipular matemàticament i per això
se’n presenten només alguns exemples en particular:
•

Per a λL = 1 :
G1, λ =1 = 12· 3·xr2 − 4·xr ·dc
G2, λ =1 = 108·xr4 + 12·d c · 3·xr3 + 16·d c2 ·xr2
G3, λ =1 = 27·x

2
r

(Eq. 5.3)
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Per a λL = 0,95 :

•

G1, λ =0.95 = 27.62·xr2 − ( 2.09·d c − 10.72 )·xr + 1
G2, λ =0.95 = 195.51·xr4 + (14.62·dc + 149.94 )·xr3

(

(Eq. 5.4)

)

+ 4.37·d c2 + 12.81·dc + 42.83 ·xr2 + ( 2.10·d c + 5.39 )·xr + 0.25
G3, λ =0.95 = 14.12·xr2 + 6.18·xr + 0.67
•

Per a λL = 0,9 :

G1, λ =0.9 = 27.86·xr2 − ( 0.69·dc − 15.74 )·xr + 2.17
G2, λ =0.9 = 194.08·xr4 + ( 4.87·d c + 219.32 )·xr3

(

(Eq. 5.5)

)

+ 0.48·d c2 + 6.29·d c + 92.31 ·xr2 + (1.52·dc + 17.14 )·xr + 1.18
G3, λ =0.9 = 4.72·xr2 + 3.05·xr + 0.49

És important remarcar, però, que aquestes expressions no són vàlides quan t ≠ 0. En
aquests casos cal tenir en compte que canvia no només el valor màxim de la ressonància,
sinó també la seva localització, ja que varia el disseny de X1 i X2.

5.2. Ressonàncies vistes des de la xarxa
La anàlisis de les ressonàncies quan la font de distorsió harmònica és la xarxa cal
fer-lo des del punt de vista de la xarxa i localitzar les possibles ressonàncies sèrie entre les
reactàncies de la xarxa, el circuit Steinmetz i les càrregues lineals connectades [16],[21]-[23].
L’objecte d’estudi és doncs el sistema presentat a la Figura 5.4:
XARXA

I

YBk

IAk

ZPk=g#(ZP, λP )

A

N

IBk
ICk

CÀRREGA TRIFÀSICA

II

ZSk = RS + jkXS

B
BOBINA

CÀRREGA
MONOFÀSICA

Z1k=R1+jkX1

ZLk=RL+jkXL

C

CONDENSADOR

Z2k/dc=-j(X2/k)(1/dc)
Figura 5.4 Circuit Steinmetz estudiat des del punt de vista de la xarxa.
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Per a conèixer la seva resposta freqüencial, es calcula la matriu d’impedàncies per a
cada harmònic del sistema. A partir del mètode dels nusos [29] i prenent com a referència la
tensió del nus N s’obté:
II
 Y I Y I-II   V I 
⇒
  =  II-I
 · 
Y II  k  V II  k
 0 k Y
−Y S
0
0
0
0
 YS

I A 


 
YS
−Y S
0
0
0
 0

IB 
 0

I 
−Y S
0
YS
0
0

 C = 
 −Y S

0
0 YS +Y P +Y1 +Y 2
−Y 1
−Y 2
0


 
−Y S
−Y 1
−Y L
0
YS +Y P +Y1 +Y L
 0

0


0
−Y S
−Y 2
−Y L
Y S + Y P + Y 2 + Y L 
0
  k  0

(Eq. 5.6)

on YSk = ( Z Sk ) = ( RS + j·k·XS )−1 és l’admitància de la xarxa, Y1k = ( R1 + j·k·X1) = ( t·X1 + j·k·X1) és la
−1

−1

de la reactància inductiva, Y2k = ( − j ⋅ ( X2 dc ) ⋅ (1 k ) )
YLk = ( Z Lk ) = ( RL + j ·k· XL )
−1

Y Pk = (Z Pk

)

−1

−1

−1

−1

és la de la reactància capacitiva,

és la de la càrrega monofàsica connectada al circuit i finalment

és l’admitància de la càrrega lineal trifàsica, on ZPk = g# ( ZP , λP , k ) amb g# una

funció diferent segons el model de càrrega emprat tal i com s’explicita a l’Annex E.
En aquest estudi, els paràmetres de les reactàncies simetritzadores es calculen
considerant tensions d’alimentació desequilibrades i inductància amb consum de potència
activa, tal i com es detalla a l’apartat 4.3.3.
A continuació s’opera a (Eq. 5.6) segons es mostra a (Eq. 5.7) i s’obté la matriu
d’admitàncies YBk des del nus I a l’expressió (Eq. 5.8):
−1
I Ik = Y kI ·V kI + Y kI-II ·V kII  I
 Y I − Y I-II ·Y II ·Y II-I ·V I
I
I
I
=
Y
·
V
=


k
Bk
k
k
k
k
k 
k


0 = Y kII-I ·V kI + Y kII-II ·V kII 

I A 
Y AA Y AB Y AC  V IA 
 

  I 
 I B  = Y BA Y BB Y BC  ·V B 
 

  I 
 I C  k Y CA Y CB Y CC  k V C  k

(Eq. 5.7)

(Eq. 5.8)

Els elements d’aquesta matriu d’admitàncies caracteritzen directament el
comportament harmònic del sistema observat des de la xarxa. Les admitàncies de la
diagonal permeten calcular la contribució de les tensions harmòniques d’una fase als
corrents harmònics d’aquesta mateixa fase, mentre que la resta d’admitàncies permeten
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calcular la contribució de tensions harmòniques d’una fase als corrents harmònics de les
altres dues fases. És per això que cal calcular ambdós grups d’admitàncies, ja que una
ressonància sèrie en qualsevol d’aquestes admitàncies podria amplificar els corrents
harmònics generats i deteriorar la qualitat harmònica del subministrament.
Finalment es localitza numèricament el valor màxim de les successives admitàncies
calculades, obtenint així l’harmònic de la ressonància.
És important notar que l’anàlisi plantejat es pot dur a terme amb dades absolutes o
bé amb dades normalitzades. Aquestes últimes resulten de prendre com a referència la part
imaginària de la impedància de la xarxa, Xs, i proporcionen admitàncies també
normalitzades: YBk·Xs. El fet de treballar amb variables normalitzades té l’avantatge que
permet conèixer els rangs de valors habituals dels sistemes elèctrics, els quals es detallen a
continuació, i per tant acotar-ne els valors.
En
λL

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 


SS
SL

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 .

Com a exemple il·lustratiu, a continuació es presenten els resultats d’un cas particular.
En concret, és el cas amb els paràmetres següents, obtinguts de [16]:
•

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

•

rL = RL/Xs = 27,778 (pu); λL = 0,98;

•

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

•

dc = 0.5; t = 10%;
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La Figura 5.5 mostra una captura de pantalla del programa quan s’executa la anàlisis:

Figura 5.5 Gràfics de les components de YBk·Xs.

Mentre que a la part esquerra s’hi agrupen totes les dades d’entrada, a la dreta de la
imatge s’hi representen els sis gràfics corresponents als mòduls normalitzats de les
admitàncies de YBk, amb la corresponent localització de la ressonància per a les fases més
crítiques.
A partir de la Figura 5.5 es pot establir que [16][21]:
•

La connexió del circuit Steinmetz produeix una ressonància en sèrie i en paral·lel en
les admitàncies de YBk. La que s’estudiarà, però, serà la ressonància sèrie,
designada com kS, propera a l’onzè 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.
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Per tant, aquests resultats revelen que poden presentar-se problemes de distorsió
harmònica en els corrents.
Finalment, pot resultar d’especial utilitat disposar d’una expressió analítica per al càlcul
directe de la ressonància kS. Aquest estudi s’ha dut a terme en [16][22][23] menyspreant la
component resistiva tant de la xarxa com de la inductància del circuit Steinmetz. L’expressió
obtinguda és:
−G1 + G12 − 4 ⋅ G2

kS =

(Eq. 5.9)

2

on:
G1 =

4·H1H 2 + 2·H32
3 ⋅ H12

G2 =

H 22 + 2·H3 H 4
3 ⋅ H12

H1 = rL ·λm ·( 2 x1 + 3 ) + 3 x1

H 2 = − x2 ·( x1·( rL ·λm + 2 ) + 2·rL ·λm + 3 ) dc

H3 = −rL ·( 2 x1 + 3 )

H 4 = x2 ·rL ·( x1 + 2 ) d c

x1 =

X1
3·rL
=
X S λL2 1 + 3λm

(

)

x2 =

X2
3·rL
=
X S λL2 1 − 3λm

(

(Eq. 5.10)

)

rL =

RL
XS

A més, també en [16] es presenten dues fórmules aproximades però més senzilles
per tal de localitzar la ressonància:

kS ,aprox 1 =

−H 2
=
H1

kS ,aprox 2 =

−H 4
=
H3

x 2 ( x1·( rL ⋅ λm + 2 ) + 2·rL ·λm + 3 )
d c ( rL ·λm ·( 2 x1 + 3 ) + 3 x1 )

x 2 ( x1 + 2 )

(Eq. 5.11)

d c ·( 2 x1 + 3 )

Tal com s’analitza en la bibliografia [16], l’expressió de kS,aprox1 és una aproximació
correcta quan el factor de potència de la càrrega monofàsica, λL , és diferent de la unitat;
mentre que kS,aprox2 és correcta quan el factor de potència val 1.
És important remarcar, però, que aquestes expressions no són vàlides quan t ≠ 0. En
aquests casos cal tenir en compte que canvia no només el valor màxim de la ressonància,
sinó també la seva localització, ja que varia el disseny de X1 i X2.
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5.3. Ressonàncies vistes des de la càrrega monofàsica
L’estudi de la ressonància vist des de la càrrega monofàsica és una aportació del
present projecte i per tant no hi ha fórmules analítiques de referència per a la localització de
la ressonància. Així, donada la dificultat de trobar fórmules analítiques equivalents a les dels
apartats anteriors, (Eq. 5.2) i (Eq. 5.11), s’ha optat per fer un estudi exclusivament numèric.
Per a l’estudi de les ressonàncies quan la distorsió harmònica és introduïda per la
càrrega monofàsica cal fer la anàlisis des de la càrrega monofàsica i localitzar les possibles
ressonàncies paral·lel entre les reactàncies de la xarxa i el circuit Steinmetz. L’objecte
d’estudi és doncs el sistema presentat a la Figura 5.6:

XARXA

CÀRREGA TRIFÀSICA

ZPk=g#(ZP, λP )

ZSk = RS + jkXS
N

A

N
B
BOBINA

C
Ik

ZBk

CÀRREGA
MONOFÀSICA
CONDENSADOR

Z1k=R1+jkX1

Z2k/dc=-j(X2/k)(1/dc)
Figura 5.6 Circuit Steinmetz estudiat des del punt de vista de la càrrega monofàsica.

Tot i que com ja s’ha comentat en aquest cas no es disposa d’estudis previs des de
la perspectiva de la càrrega monofàsica, cal seguir un procediment anàleg als anteriors per
tal de conèixer la resposta freqüencial del sistema. En primer lloc es calcula la matriu
d’impedàncies per a cada harmònic del sistema i posteriorment se’n localitza el màxim. Del
mètode dels nusos [29] i prenent com a referència la tensió del nus N s’obté:
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 I Ak   Z AA
VAk 
V  = Z · I  =  Z
Bk  Bk 
 Bk 
 BA


VCk 
Z
 I Ck   CA

Z AB
ZBB
ZCB

Z AC   I Ak 


ZBC  · I Bk  =
ZCC  k  I Ck 



(Eq. 5.12)

−1

Y S + Y P + Y1 + Y 2

−Y1
−Y 2


=
−Y1
Y S + Y P + Y1
0



−Y 2
YS + Y P + Y 2 
0

k

 I Ak 
 
· I Bk 
 
 I Ck 

on YSk = ( Z Sk ) = ( RS + j·k·XS )−1 és l’admitància de la xarxa, Y1k = ( R1 + j·k·X1) = ( t·X1 + j·k·X1) és la
−1

−1

−1

de la reactància inductiva, Y2k = ( − j ⋅ ( X2 dc ) ⋅ (1 k ) ) és la de la reactància capacitiva i finalment
−1

Y Pk = (Z Pk

)

−1

és l’admitància de la càrrega lineal trifàsica, on ZPk = g# ( ZP , λP , k ) amb g# una

funció diferent segons el model de càrrega emprat tal i com s’explicita a l’Annex E.
En aquest estudi, els paràmetres de les reactàncies simetritzadores es calculen
considerant tensions d’alimentació desequilibrades i inductància amb consum de potència
activa, tal i com es detalla a l’apartat 4.3.3.
Invertint numèricament la matriu d’admitàncies de cada un dels harmònics, s’obté la
matriu d’impedàncies ZBk (Eq. 5.12) corresponent, i donat que es tracta de la perspectiva des
de la càrrega monofàsica, cal conèixer la impedància equivalent entre els nusos que la
delimiten, és a dir, B i C. Aquesta ve donada per la fórmula:

ZEQ,BC = ZBB + ZCC − 2ZBC

(Eq. 5.13)

Per tant, qualsevol ressonància en algun dels sumands de (Eq. 5.13) resultarà en una
ressonància en la impedància equivalent de la càrrega monofàsica. D’aquesta manera, es
procedeix a localitzar numèricament el valor màxim de les impedàncies calculades ZBB, ZCC i
ZBC i s’obté així l’harmònic de la ressonància.
És important notar que l’anàlisi plantejat es pot dur a terme amb dades absolutes o bé
amb dades normalitzades. Aquestes últimes resulten de prendre com a referència la part
imaginària de la impedància de la xarxa, Xs, i proporcionen impedàncies també
normalitzades: ZBk/Xs. El fet de treballar amb variables normalitzades té l’avantatge que
permet conèixer els rangs de valors habituals dels sistemes elèctrics, els quals es detallen a
continuació, i per tant acotar-ne els valors.

λL

En

aquest

sentit,

la

ràtio

SS
SL


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

L
S
S 

rL

=

RL/Xs
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a
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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
X2 < 0 .

Com a exemple il·lustratiu, a continuació es presenten els resultats d’un cas particular.
En concret, és el cas amb els paràmetres següents, obtinguts de [16]:
•

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

•

rL = RL/Xs = 27,778 (pu); λL = 0,98;

•

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

•

dc= 0.5; t = 10%;

La Figura 5.7 mostra una captura de pantalla del programa quan s’executa la anàlisis:

Figura 5.7 Gràfics de les components de ZBk/Xs.
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Mentre que a la part esquerra s’hi agrupen totes les dades d’entrada, a la dreta de la
imatge s’hi representen els sis gràfics corresponents als mòduls normalitzats de les
impedàncies de ZBk, amb la corresponent localització de la ressonància per a les fases més
crítiques, i un gràfic addicional entre aquestes dues zones clarament diferenciades. En
aquest darrer gràfic s’hi representa la impedància equivalent vista per la càrrega
monofàsica, detallada a l’equació (Eq. 5.13), també normalitzada.
A partir de la Figura 5.7 es pot establir que:
•

La connexió del circuit Steinmetz produeix una ressonància en les impedàncies ZCC i
ZBC que resulta en una ressonància en la impedància equivalent vista per la càrrega
monofàsica.

•

La ressonància es produeix a la fase C, on es troba connectat el condensador
simetritzador. Aquesta fase té la major impedància harmònica, i per tant tindrà també
les tensions harmòniques més grans.

•

Totes les impedàncies referents a la fase A o a la fase C tenen una freqüència de
ressonància coincident amb la resta d’impedàncies que conformen ZBk/XS.

En conseqüència, aquests resultats revelen que poden presentar-se problemes de
distorsió harmònica en la tensió si la càrrega monofàsica que es connecta al sistema injecta
harmònics d’aquest ordre.
Finalment cal observar que a diferència dels casos anteriors, en aquesta
circumstància no es disposa d’expressions analítiques per a la localització de la
ressonància. Això és degut a que encara no s’ha profunditzat en aquest estudi; de fet, la
anàlisis presentada en aquest apartat correspon a la primera aproximació numèrica que es
fa segons la perspectiva des de la càrrega monofàsica.
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6. ESTUDI DE SENSIBILITAT
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, l’objectiu principal del circuit Steinmetz és
disminuir o eliminar el desequilibri de corrents consumits quan es connecta una càrrega
monofàsica a una xarxa trifàsica. A tal fi, es col·loquen dues reactàncies simetritzadores de
valors prèviament calculats (valors de disseny) en triangle amb la càrrega monofàsica. No
obstant, els paràmetres que defineixen la càrrega monofàsica i les reactàncies poden sofrir
variacions al voltant dels seus valors, provocant un allunyament respecte les condicions de
disseny que pot donar lloc a corrents consumits més desequilibrats del que s’esperava.
L’objectiu d’aquest capítol és determinar la sensibilitat del sistema a aquestes
pertorbacions, tant en el disseny analitzant les variacions de X1, X2 i mi, com en l’estudi de la
resposta freqüencial, veient com afecta a la localització de la ressonància.
A més, la pertorbació introduïda s’analitza des de dues vessants diferents. D’una
banda, es considera que els paràmetres amb variació es mouen dins d’un rang de valors
preestablert mentre que l’altra possibilitat consisteix a assimilar el comportament del
paràmetre al d’una distribució estadística. Aquest últim estudi suposa una nova aportació
respecte al que es va investigar a [16], tant a nivell de noves anàlisis com també incorporant
noves funcions de distribució.

6.1. Pertorbació dels paràmetres en un rang de valors
Quan es considera que els paràmetres amb variació es mouen en un rang de valors,
aquest rang de valors es dóna a partir del valor central o valor de disseny del paràmetre i
d’un percentatge d’error o desviació al voltant d’aquest mateix. Aquest darrer delimitarà els
extrems de l’interval.
Així el comportament de la variable Xi, per exemple, s’expressaria com:

X i' = δ X i · X i
on δ X i és precisament el percentatge d’error de la variable X i .

(Eq. 6.1)
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Sensibilitat del disseny
Per a estudiar la sensibilitat del circuit Steinmetz cal veure com queda afectat el

sistema en pertorbar-ne els paràmetres, és a dir t, RL, λL i mU = mU ∠µU . Així, un estudi de
sensibilitat correspon a veure com varien les reactàncies simetritzadores X1 i X2 en pertorbar
t, RL, λL i mU = mU ∠µU i, variades les reactàncies, quins valors pren mi en aquestes noves
condicions. Aquest estudi ja s’ha dut a terme en els apartats 4.3.2 i 4.3.3 del capítol sobre el
disseny del circuit, i per tant no es repeteix en aquest apartat.
D’altra banda, hi ha l’estudi de sensibilitat corresponent a analitzar com es veu
afectat el desequilibri mi en pertorbar les variables del sistema, és a dir t, RL, λL i

mU = mU ∠µU donat un disseny X1 i X2 concret. En aquest cas, per tant, es calcula el
desequilibri mi amb les noves condicions de t, RL, λL i mU = mU ∠µU però amb les reactàncies
de disseny X1 i X2 fixades. A la Figura 6.1 es mostra l’esquema corresponent:

XARXA

A
IA(t, mU, RL, λL )

mU = mU ∠µU

B
IB(t, mU, RL, λL )

BOBINA

CÀRREGA
MONOFÀSICA

Z1=R1+jX1

ZL=RL+jXL

CÀRREGA
TRIFÀSICA

C

IC(t, mU, RL, λL )

CONDENSADOR

Z2= -jX2
Figura 6.1 Esquema del circuit Steinmetz amb els paràmetres de sensibilitat.

A continuació es presenten tres gràfics on es pot veure la influència dels tres grups
de paràmetres (càrrega monofàsica ZL, desequilibri de la xarxa mu i resistència de la bobina
t) en el càlcul de mi segons l’equació (Eq. 4.9). En els gràfics de la Figura 6.2 s’han emprat
els següents paràmetres:
•

RL = 16Ω; λL = 0,9;

•

Gràfic de l’esquerra: mu=0, pertorbació del 20% en RL i en λL .

•

Gràfic de la dreta: mu=3%, µu=20º. Pertorbació del 20% en mu i en µu.
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Figura 6.2 Contorns de mi: sensibilitat respecte ZL (esquerra) i mu (dreta).

A la Figura 6.7 s’analitza la sensibilitat de t amb els paràmetres següents:
•

RL = 16Ω; λL = 0,9;

•

mu=0.

•

t=10% amb pertorbació del 20%.
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Figura 6.3 Sensibilitat de mi respecte t.

A la Figura 6.2 s’observa la influència de la càrrega monofàsica (RL i λL ) i també de
la tensió d’alimentació (mu i µu) mitjançant els contorns de mi. A la Figura 6.3, apareix
l’evolució de mi en funció de la reactància del circuit Steinmetz (t), amb un comportament

3.6
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clarament lineal i simètric. En tots els gràfics s’il·lustra l’allunyament de mi respecte al punt
de disseny, on mi=0, representat per un asterisc.

6.1.2.

Sensibilitat de la resposta freqüencial

L’estudi de la sensibilitat de la resposta freqüencial quan els paràmetres es mouen
en un cert rang permet analitzar la magnitud de l’impacte de cada una de les variables en la
localització de la ressonància.
Aquesta anàlisis numèrica esdevé especialment útil ja que les expressions
analítiques obtingudes en (Eq. 5.2) i en (Eq. 5.9) per a la localització de les ressonàncies
sèrie i paral·lel respectivament resulten complicades i poc tractables matemàticament.
D’altra banda, per al cas de l’estudi de la ressonància des de la càrrega monofàsica esdevé
l’única via per conèixer la influència de cada paràmetre en no disposar d’una fórmula
analítica.
Els paràmetres a tenir en compte són la resistència de la xarxa RS, la resistència RL i
el factor de potència λL de la càrrega monofàsica, la resistència de la bobina expressada pel
paràmetre t i la pèrdua de capacitat del condensador dc. A més, tot i que per a la anàlisis des
de la càrrega trifàsica no influeix la càrrega lineal trifàsica ZP, per als estudis des de la xarxa i
des de la càrrega monofàsica també es tenen en compte els paràmetres ZP i λP . Tots els
paràmetres poden expressar-se amb dades absolutes o bé normalitzades per XS. A la
Figura 6.4 es pot veure un esquema del circuit amb els paràmetres de sensibilitat:

XARXA

A
IAk

CÀRREGA

B
IBk

ZSk(RS,k)

TRIFÀSICA

C Z (Z ,k, λ )
Pk P
ICk
P

IABk

IBCk

Z1k(t ,mU, RL, λL ,k) ZLk(RL, λL ,k)

ICAk
Z2k/dc(t, mU ,RL, λL , dC, k)
Figura 6.4 Esquema del circuit Steinmetz amb els paràmetres de sensibilitat de la ressonància.
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Com a exemple il·lustratiu, a la Figura 6.5 es presenta una captura de pantalla del
programa per a la anàlisis de sensibilitat del paràmetre t des de la xarxa. En l’exemple s’han
emprat els següents paràmetres:
•

Estudi des de la xarxa amb valors reduïts;

•

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

•

rL = RL/Xs = 27,778 (pu); λL = 0,98;

•

dc = 0.5; t = 10%;

•

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

•

Pertorbació del 20% en t.

A l’esquerra de la figura s’hi mostren les dades d’entrada, així com l’evolució de la
ressonància en variar el paràmetre seleccionat, en aquest cas t, mentre que a la dreta s’hi
presenten els sis gràfics corresponents als valors de la matriu d’admitàncies (impedàncies si
fos el cas des de la càrrega monofàsica o des de la no lineal). Com es pot apreciar, la
ressonància es va desplaçant i esmorteint a mesura que t incrementa el seu valor.

Figura 6.5 Sensibilitat des de la xarxa de la ressonància kS al paràmetre t.

Una observació interessant és la següent: en els apartats 5.1 i 5.2 d’estudi de la
resposta freqüencial des de la càrrega trifàsica i des de la xarxa s’han presentat unes
expressions analítiques per a la localització de kS i kP partint de l’afirmació que la resistència
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de la xarxa RS es podia menysprear a efectes de localització de la ressonància [16]. Encara
que aquest enunciat s’ha donat per cert, amb l’estudi numèric de sensibilitat de la resposta
freqüencial es comprova que efectivament és així: el valor de RS només esmorteeix la
ressonància, però no la desplaça tal com mostra la Figura 6.6. Això es degut a que RS no
intervé en el càlcul de X1 i X2 i per tant en la posició de la ressonància, mentre que R1 (és a
dir, t) sí que ho fa (veure Figura 6.5).

Figura 6.6 Sensibilitat des de la càrrega monofàsica de la ressonància al paràmetre rS.

6.2. Comportament aleatori dels paràmetres
A part de l’estudi de sensibilitat dins un rang de valors, és interessant considerar
també la possibilitat que els paràmetres tinguin un comportament estocàstic. En aquest
sentit, es tracta d’establir la funció de distribució dels paràmetres de sortida conegudes les
densitats de probabilitat dels paràmetres d’entrada.
Encara que idealment el millor camí és obtenir les densitats de probabilitat dels
paràmetres de sortida analíticament a partir de les densitats dels paràmetres d’entrada,
aquest procediment acostuma a ser matemàticament inviable. És per això que la anàlisis
numèrica mitjançant el mètode de Monte-Carlo resulta d’especial utilitat [30]. Aquest mètode
consisteix a generar aleatòriament un nombre elevat de valors de les variables d’entrada, de
les quals se’n coneix la densitat de probabilitat, i a partir d’aquests valors calcular les noves
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variables (o variables de sortida) per a finalment dibuixar-ne un histograma. D’aquesta
manera, com major sigui el nombre de valors generat inicialment, més punts de la variable
de sortida es podran obtenir i per tant més ajustat serà l’histograma obtingut a la densitat de
probabilitat buscada.
Depenent de la naturalesa de cada paràmetre algunes distribucions estadístiques
poden ajustar-se millor que d’altres. En aquest sentit s’ha incorporat la possibilitat de triar
entre catorze possibles distribucions: Uniforme, Normal, Beta, Khi-quadrat, F de FisherSnédecor, Gamma, Log-Normal, Rayleigh, Weibull, Exponencial, Nakagami, Semi-Normal,
Normal-Circular i Normal-Esfèrica [31]-[34]. En qualsevol dels catorze casos, cal adaptar
cada distribució al cas particular mitjançant els paràmetres que la defineixen, com per
exemple els límits inferior i superior en el cas de la uniforme o la mitjana i la desviació típica
en el cas de la normal. En l’Annex F s’adjunta una descripció més detallada de cada
distribució així com dels seus paràmetres característics.

6.2.1.

Sensibilitat del disseny

L’estudi de la sensibilitat del disseny amb variables amb comportament estocàstic
consisteix en el següent: en primer lloc, es calculen les reactàncies de disseny X1 i X2 a
partir dels valors fixes de les variables t, RL, λL , mu i/o µu. Un cop obtingudes X1 i X2 de
disseny, es calculen les distribucions de X1 i X2 a partir de les variacions estocàstiques
d’alguns o tots els paràmetres del sistema, és a dir, t, RL, λL , mu i/o µu, mitjançant el mètode
de Monte-Carlo i independentment dels valors de disseny de X1 i X2. A continuació és
calcula la distribució de l’error de les distribucions de X1 i X2 respecte al valor de disseny
segons (Eq. 4.16) i (Eq. 4.17), amb els valors de disseny de X1 i X2 com a valor aproximat i
el de les seves distribucions estocàstiques donades per Monte-Carlo com a valor exacte.
Finalment es calcula la distribució del desequilibri a partir de les distribucions de X1 i X2 i de
les variables t, RL, λL , mu i/o µu. A la Figura 6.7 es mostra l’esquema del circuit amb els
paràmetres del sistema i la seva influència en la sensibilitat.

XARXA

A
IA

CÀRREGA

B

IB

mU = mU ∠µU

TRIFÀSICA

BOBINA

CÀRREGA
MONOFÀSICA

Z1(t, mU, RL, λL )

ZL(RL, λL )

C
IC

CONDENSADOR

Z2(t, mU ,RL, λL )
Figura 6.7 Esquema del circuit Steinmetz amb els paràmetres de sensibilitat.
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Per a il·lustrar els efectes en la sensibilitat de t, RL, λL , mu i/o µu, la Figura 6.8 mostra
una captura de pantalla del programa quan executa la anàlisis estadística del disseny. En
l’exemple en qüestió s’han emprat les següents dades:
•

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

•

λL = 0,95.

•

mu = 3% amb distribució uniforme entre 0,8mu i 1,2mu;

•

µu = 20º amb distribució normal de variància 0,2µu;

•

t=10%.

Figura 6.8 Distribució estadística de X1, X2, error en X1, error en X2 i mi.

Mentre que a la part esquerra s’hi agrupen totes les dades d’entrada, seleccionant
les variables amb distribució estadística i si s’escau, especificant-la, a la dreta de la imatge
s’hi representen els gràfics corresponents a les distribucions de X1 i X2 i a les dels seus
errors respectivament, i finalment també la distribució de mi.
A la Figura 6.8 s’observa que amb aquests paràmetres X1 segueix aproximadament una
distribució uniforme entre 15Ω i 24Ω, mentre que X2 ho fa entre 100Ω i 160Ω. Una situació
anàloga es produeix amb els errors de cadascuna d’elles. Per últim, mi segueix també una
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distribució força uniforme (amb certa influència normal), i assoleix valors màxims de 0,6%.
Els valors de mi superiors a aquest valor llindar prenen probabilitat 0.
D’altra banda, en l’apartat 4.4 s’ha comentat l’interès que es pot tenir en usar
fórmules simplificades per al disseny del circuit Steinmetz i s’ha estudiat l’error que es comet
en emprar-les enlloc de fer servir valors exactes.
En aquesta mateixa línia resulta interessant avaluar els errors en X1 i X2 així com el
valor del desequilibri mi quan les variables X1 i X2 són calculades a partir de fórmules
simplificades i els paràmetres t i mU tenen un comportament estocàstic.
Així, hi ha la possibilitat de calcular X1 i X2 tenint en compte els valors concrets de RL,

λL i t, i amb un comportament estocàstic de mU, o bé calcular X1 i X2 fixant RL, λL i mU, amb
comportament estocàstic del paràmetre t, o finalment obtenir X1 i X2 a partir de només
especificar RL i λL i amb comportament estocàstic de t, de mU o dels dos alhora.
En tots els casos es parteix del càlcul simplificat de X1 i X2, ja sigui emprant tan sols
l’equació (Eq. 4.12), l’equació (Eq. 4.14) o bé qualsevol d’aquestes dues seguit d’un procés
iteratiu. Posteriorment es discretitza el o els paràmetres amb comportament estocàstic
mitjançant el mètode de Monte-Carlo i finalment es genera un histograma dels errors de X1 i
X2 i de mi.
A la Figura 6.9 es pot veure una captura de pantalla del programa quan executa la
anàlisis estadística del disseny amb fórmules simplificades. En l’exemple en qüestió s’han
emprat les següents dades:
•

Fórmules simplificades X1(RL, λL ) i X2(RL, λL );

•

RL = 16Ω i λL = 0,95.

•

mu = 2% amb distribució normal de variància 0,2RL;

•

µu = 40º amb distribució normal de variància 0,3µu;

•

t=10% amb distribució uniforme entre 0,8t i 1,2t.
A l’esquerra hi ha les dades d’entrada, on s’observa que la fórmula simplificada

contempla només RL i λL , i hi ha comportament estocàstic de t i mU amb les distribucions i
paràmetres que s’especifiquen. A la dreta hi ha cinc gràfics: els dos corresponents a les
distribucions de X1 i X2, els dos corresponents a les distribucions de l’error de X1 i de l’error
de X2, respectivament, en emprar la fórmula simplificada enlloc del càlcul exacte, i finalment
el darrer amb la distribució de mi.
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Figura 6.9 Distribució estadística de X1 i X2, de l’error en X1 i X2 i de mi amb fórmules simplificades.

A la Figura 6.9 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%.

6.2.2.

Sensibilitat de la resposta freqüencial

De la mateixa manera que en la anàlisis de sensibilitat del disseny, resulta
interessant conèixer no només com afecta a la ressonància el fet que els paràmetres es
moguin dins un cert rang, com s’ha estudiat anteriorment, sinó també com es distribueix la
ressonància quan els paràmetres inicials tenen una certa densitat de probabilitat.
Els paràmetres a tenir en compte són la resistència de la xarxa RS, la resistència RL i
el factor de potència λL de la càrrega monofàsica, la resistència de la bobina expressada pel
paràmetre t i la pèrdua de capacitat del condensador dc. A més, tot i que per a la anàlisis des
de la càrrega trifàsica no influeix la càrrega lineal trifàsica ZP, per als estudis des de la xarxa i
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des de la càrrega monofàsica també es tenen en compte els paràmetres ZP i λP . Aquests
paràmetres poden expressar-se amb dades absolutes o bé normalitzades per XS.
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B
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ZSk(RS,k)
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TRIFÀSICA
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C
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P

Z1k(t ,mU, RL, λL ,k) ZLk(RL, λL ,k)

ICAk
Z2k/dc(t, mU ,RL, λL , dC, k)
Figura 6.10 Esquema del circuit Steinmetz amb els paràmetres de sensibilitat de la ressonància.

S’analitza la sensibilitat de la resposta freqüencial des de dues vessants: d’una
banda, es determina la distribució de probabilitat de la ressonància conegudes les
distribucions de probabilitat dels paràmetres esmentats anteriorment, contemplant també la
possibilitat que alguns d’ells puguin tenir valors fixos. És a dir, s’analitza la influència que
tenen les variacions estocàstiques dels paràmetres en el disseny de X1 i X2 i, en
conseqüència, en la localització de les ressonàncies. D’altra banda, es parteix de valors de
disseny de les reactàncies X1 i X2 (obtinguts a partir dels valors fixes dels paràmetres) i es
localitza la ressonància a partir d’aquests valors i de les distribucions de probabilitat dels
paràmetres seleccionats. És a dir, donat un disseny ja fixat, s’estudia la influència que té en
les ressonàncies la variació dels paràmetres del sistema.
En ambdós casos s’aplica Monte-Carlo als paràmetres amb distribució estadística i
es realitzen els càlculs per a cadascun dels punts obtinguts, considerant també la resta de
paràmetres sense comportament estocàstic. Finalment s’elabora un histograma amb totes
les dades obtingudes.
Com a exemple il·lustratiu, la Figura 6.11 mostra una captura de pantalla del
programa quan executa la anàlisis estadística de la resposta freqüencial. En l’exemple en
qüestió s’han emprat les següents dades:
•

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

Pàg. 60

Memòria

•

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

•

λL = 0,95;

•

dc= 0.5 amb distribució uniforme entre 0,8dc i 1,2dc;

•

t = 10% amb distribució normal de variància 0,2t;

•

zP = |ZP1|/Xs = 199,92 (pu) amb distribució uniforme entre 0,8zP i 1,2zP;

•

λP = 0,95; model 1 (Annex E).

Figura 6.11 Distribucions estadístiques de mi en distribuir els paràmetres del circuit.

Mentre que a la part esquerra s’hi agrupen totes les dades d’entrada, seleccionant
les variables amb distribució estadística i si s’escau, especificant-la, a la dreta de la imatge
s’hi representen els gràfics corresponents a les distribucions mi en els dos estudis
especificats.
En la Figura 6.11 s’observa que en el primer gràfic la ressonància segueix una
distribució amb característiques essencialment de normal. En el segon gràfic, en canvi, es
mostra una distribució amb tendències d’uniformitat més marcats.
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7. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Un cop presentats tots els aspectes que intervenen en l’estudi, cal procedir a la
programació de l’eina informàtica que ens permet dur a terme tots els anàlisis. En aquest
capítol, es pretén fer explícita la creació, el funcionament i el resultat del programa
desenvolupat, tant des del punt de vista de programació interna com des del punt de vista
del disseny i acabat de la interfície que empra l’usuari.

7.1. Selecció del programari
En primer lloc cal escollir el paquet matemàtic que s’utilitzarà. Donada l’àmplia oferta
que hi ha actualment en el mercat, resulta necessari fer una selecció. Els criteris que cal
tenir en compte a tal fi són:
•

Orientació al càlcul numèric. En executar l’aplicació es duran a terme diversos
càlculs numèrics iteratius. És imperatiu doncs que el programa estigui optimitzat per
a aquest tipus de càlculs per tal d’oferir celeritat en la resposta. Per contra, no és
primordial disposar d’una gran precisió numèrica ja que no s’acostumarà a treballar
en proximitats d’indeterminacions numèriques.
També és essencial que pugui treballar amb nombres no només reals, sinó també
complexos, incorporant qualsevol tipus d’operació o funció matemàtica referent al
tractament d’aquest tipus de variables.

•

Orientació al càlcul matricial. La majoria de càlculs interns seran a partir de
matrius o vectors, per tant és necessari que pugui operar i manipular ràpidament
expressions matricials i/o vectorials formats a partir de valors numèrics reals o
complexos.

•

Compatibilitat entre estructures de dades i funcions. El programa ha de treballar
internament sobre una estructura de dades que faciliti tant la programació inicial com
la supervisió posterior. El paquet ha de permetre al programador, conseqüentment,
crear les estructures de dades que cregui oportunes per a cada part de l’aplicació, i
també és necessari que pugui guardar o carregar variables sobre el directori de
l’ordinador.
El llenguatge de programació, a més, ha de facilitar la programació de subrutines,
crides a accions, funcions, etc.
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Creació d’interfície gràfica. També és part d’aquest projecte la creació d’una
interfície gràfica mitjançant la qual l’usuari es relacioni de forma senzilla amb el
programa, tant pel que fa a entrada de dades, com a la sortida; així com la possible
manipulació de qualsevol de les dues. La interfície que es crearà, tindrà com a
principal objectiu un fàcil maneig per part de l’usuari inexpert, i caldrà que cridi les
rutines internes a través de botons, caixes o menús.

Tenint en compte totes les consideracions anteriors, s’opta per la utilització de MatLab
7.9 , el qual incorpora a més notables millores respecte versions anteriors. En la Figura 7.1
es mostra una captura de pantalla de MatLab® en plena execució.
®

Figura 7.1 Interfície de MatLab 7.9®.

Les característiques principals de MatLab 7.9® són:
•

Orientació al càlcul numèric i matricial. El paquet MatLab® (MATrix LABoratory)
és el programa idoni per al càlcul matricial i numèric. De fet, la majoria de dades es
guarden com a matrius i s’operen com a tal, encara que no ho siguin pròpiament.

•

Editor d’interfícies gràfiques. Per tal d’elaborar interfícies gràfiques per a l’usuari,
el paquet incorpora una eina, anomenada GUIDE, que permet elaborar pantalles de
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diàleg amb controls que gestionen la comunicació entre l’usuari i el programa. A la
Figura 7.2 es mostra la interfície d’aquest editor.

Figura 7.2 Interfície del GUIDE per a crear figures.

•

Facilitat de representacions gràfiques. La representació gràfica de resultats és de
gran facilitat amb les eines que ofereix el paquet. En les finestres de diàleg es poden
emprar eines d’edició de gràfics com per exemple la rotació de gràfics 3D, la inserció
de text o l’edició d’escalat de diferents eixos.

7.2. Estructura del programa
El programa que s’ha elaborat es troba organitzat en tres directoris troncals
clarament diferenciats (Estudio, Sensibilidad i Estadística) i dos directoris més purament
administratius (Inicio i ArchUsuario). Cada un dels directoris del primer bloc conté una
carpeta Diseno i una carpeta RF, on es guarden els documents corresponents a estudis de
disseny o bé a estudis de la resposta freqüencial, segons convingui. L’esquema global es
presenta a la Figura 7.3.
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Inicio

Inicio.m,
Inicio.fig
Programes auxiliars
Imatges

Diseño

Comparativa.m, Comparativa.fig
Programes auxiliars, Imatges, Ajuda

Estudio
RF

RF_est.m, RF_est.fig
Programes auxiliars, Imatges, Ajuda

STEINMETZ
Diseño

Sensib_diseno.m, Sensib_diseno.fig
Programes auxiliars, Imatges, Ajuda

Sensibilidad
RF
Diseño

Sens_RF.m, Sens_RF.fig
Programes auxiliars, Imatges, Ajuda
dis_est_madre.m, dis_est_madre.fig,
Programes auxiliars, Imatges, Ajuda

Estadística
RF

EstRF.m, EstRF.fig
Programes auxiliars, Imatges, Ajuda

Estudio
ArchUsuario
Sensibilidad
Estadística

Figura 7.3 Arbre de directoris del programa.

A l’arbre de la Figura 7.3 per a cada directori s’han destacat els noms del programa
principal juntament amb el de la seva figura corresponent, i després s’han agrupat la resta
de programes en les denominacions Auxiliars, Imatges o Ajuda. Els arxius auxiliars són
aquells als quals criden els programes i figures principals per a proporcionar resultats, és a
dir funcions purament de càlcul. Els arxius d’imatges són com el seu propi nom indica
imatges i esquemes de comprensió de les figures. I finalment resten els arxius d’ajuda del
programa.
Per al correcte desenvolupament del programa, hi ha cinc tipus d’arxius diferents
segons la seva extensió:
•

Arxius *.m. Aquesta extensió és la que empra MatLab® per a crear funcions i
accions. En ells hi ha totes les instruccions codificades en llenguatge de MatLab®.

•

Arxius *.fig. Són arxius usats per GUIDE per poder presentar la interfície gràfica a
l’usuari. Quan es creen es genera automàticament un arxiu *.m amb el mateix nom el
qual executa les instruccions que es van donant.

Estudi del circuit Steinmetz

Pàg. 65

•

Arxius *.htm. Corresponen a arxius d’ajuda del programa on hi ha documentació
relacionada amb possibles consultes. S’hi accedeix des del menú superior que
apareix a la interfície i des dels botons interrogant que poden aparèixer en la pròpia
interfície. En l’esquema de la Figura 7.3 estan dins la denominació Auxiliars.

•

Arxius *.mat. Aquesta extensió és la característica d’arxius de dades guardats per
MatLab®. Aquest programa els utilitza per a guardar paràmetres de defecte i imatges
de fons. Quan l’usuari guardi les seves configuracions, també es guardaran en
aquesta extensió i ho faran al directori corresponent de ArchUsuario.

•

Arxius *.bmp i *.tiff. Són arxius d’imatges que corresponen als esquemes que es
carreguen en les interfícies per tal de fer més entenedores les dades que es
demanen. En l’esquema de la Figura 7.3 estan dins la denominació Imatges.

A continuació es presenten tots i cadascun dels arxius *.m amb la funció que desenvolupen:
•

Steinmetz.m: Carrega el directori inicial automàticament.

•

Inicio.m: Executa la presentació inicial fins que apareixen els botons per anar a
l’apartat desitjat.

•

exe.m: Present en totes les carpetes, genera un arxiu *.mat amb les imatges que es
volen incorporar a cada pantalla.

•

Comparativa.m: Executa la pantalla principal de l’estudi del disseny i permet
generar tant la anàlisis de disseny com la comparativa segons mu i t.

•

Ejemplo_mi: Genera els dos gràfics de mi del disseny (el de contorn i el 3D) a partir
de les dades introduïdes per pantalla. També extreu els resultats de les diferents
aproximacions.

•

errx1x2_mu.m: Calcula i representa l’error de X1 i X2 prenent com a aproximació la
fórmula més simple (Eq. 4.12) i com a exacta la fórmula amb mu (Eq. 4.14).

•

errx1x2_mu_t.m: Calcula i representa l’error de X1 i X2 prenent com a aproximació
el procés iteratiu només amb t (sense mU) i com a exacta el resultat del procés
iteratiu amb t i mu.

•

errx1x2_t.m: Calcula i representa l’error de X1 i X2 prenent com a aproximació la
fórmula més simple (Eq. 4.12) i com a exacta el càlcul iteratiu amb t.

•

errx1x2_t_mufijo.m: Calcula i representa l’error de X1 i X2 prenent com a
aproximació la fórmula amb mu (Eq. 4.14) i com a exacta el càlcul iteratiu amb t i mu.

•

graficox1x2_mu.m: Calcula i representa X1 i X2 per a diferents mu a partir de la
fórmula amb mu (Eq. 4.14).
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•

graficox1x2_mu_t.m: Calcula i representa X1 i X2 per a diferents mu a partir del
procés iteratiu considerant t i mu.

•

graficox1x2_t.m: Calcula i representa X1 i X2 per a diferents t a partir del procés
iteratiu considerant només t.

•

graficox1x2_t_mufijo.m: Calcula i representa X1 i X2 per a diferents t a partir del
procés iteratiu considerant t i mu.

•

maximize.m: Maximitza la finestra i l’ajusta a les dimensions de l’ordinador amb el
qual s’està executant el programa.

•

mi_mu.m: Calcula i representa el contorn del desequilibri mi per a diferents mu quan
les reactàncies simetritzadores de disseny s’obtenen a partir dels valors de disseny i
de la fórmula amb mu (Eq. 4.14).

•

mi_mu_t.m: Calcula i representa el contorn del desequilibri mi per a diferents mu
quan les reactàncies simetritzadores de disseny s’obtenen a partir del procés iteratiu
considerant t.

•

mi_t.m: Calcula i representa el contorn del desequilibri mi per a diferents t quan les
reactàncies simetritzadores de disseny s’obtenen a partir de la fórmula més simple
(Eq. 4.12).

•

mi_t_mufijo.m: Calcula i representa el contorn del desequilibri mi per a diferents t
quan les reactàncies simetritzadores s’obtenen a partir de la fórmula amb mu
(Eq. 4.14).

•

RF_est.m: Executa la pantalla principal de l’estudi de les ressonàncies (RF) i permet
seleccionar des d’on es vol realitzar l’estudi (des de la càrrega monofàsica, des de la
xarxa o bé des de la càrrega trifàsica) i si es vol emprar paràmetres reals o reduïts.

•

Res_carga_dc_t.m: Calcula la matriu d’impedàncies del sistema vist des de la
càrrega monofàsica i representa cada una de les seves components en un gràfic per
al rang d’harmònics especificat. A més, localitza la ressonància en els tres gràfics
crítics.

•

Res_CNL_dc_t.m: Calcula la matriu d’impedàncies del sistema vist des de la
càrrega trifàsica i representa cada una de les seves components en un gràfic per al
rang d’harmònics especificat. A més, localitza la ressonància en els tres gràfics
crítics.

•

Res_red_dc_t.m: Calcula la matriu d’admitàncies del sistema vist des de la xarxa i
representa cada una de les seves components en un gràfic per al rang d’harmònics
especificat. A més, localitza la ressonància en els tres gràfics crítics.
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•

Sensib_diseno.m: Executa la pantalla principal de l’estudi de la sensibilitat del
disseny. Permet triar si es vol realitzar l’estudi de sensibilitat respecte la càrrega
monofàsica, la xarxa o la bobina.

•

D_mi.m: Genera el gràfic de contorn de mi quan les variables de la càrrega
monofàsica, RL i λL , varien en el rang especificat.

•

D_mi_mu.m: Genera el gràfic de contorn de mi quan les variables del desequilibri de
la xarxa, mu i µU , varien en el rang especificat.

•

D_mi_t.m: Genera el gràfic de l’evolució de mi quan t varia en el rang especificat.

•

Sens_RF.m: Executa la pantalla principal de l’estudi de la sensibilitat de la resposta
freqüencial. Permet triar des d’on es vol realitzar l’estudi freqüencial i també quina és
la variable que es vol analitzar (dC, t, rS, rL o bé λL ó zP ó λP si s’escau).

•

Res_carga_variable.m: Calcula la successives matrius d’impedàncies del sistema
vist des de la càrrega monofàsica per a cada valor de variable dins del rang
especificat. Posteriorment representa, per al rang d’harmònics sol·licitat, cada una de
les components de cada una de les matrius en un gràfic.

•

Res_CNL_variable.m: Calcula la successives matrius d’impedàncies del sistema
vist des de la càrrega trifàsica per a cada valor de variable dins del rang especificat.
Posteriorment representa, per al rang d’harmònics sol·licitat, cada una de les
components de cada una de les matrius en un gràfic.

•

Res_red_variable.m: Calcula la successives matrius d’admitàncies del sistema vist
des de la xarxa per a cada valor de variable dins del rang especificat. Posteriorment
representa, per al rang d’harmònics sol·licitat, cada una de les components de cada
una de les matrius en un gràfic.

•

dis_est.m: Executa la pantalla principal de l’estudi del disseny estadístic global, on
es poden seleccionar les variables que tindran distribució estadística i quina serà.

•

dis_est_madre.m: Executa la pantalla principal de l’estudi del disseny estadístic,
deixant escollir si es vol anar al disseny estadístic global o bé a l’estudi de fórmules
simplificades.

•

rL_fpL_Errorx1x2_mu.m: Calcula un nombre prou elevat d’errors en X1 i X2 quan
les aproximacions s’obtenen de (Eq. 4.12) i els valors exactes de (Eq. 4.14), amb els
successius desequilibris mU generats per Monte-Carlo segons la distribució escollida
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de mu i µU . A continuació genera l’histograma d’aquest conjunt de valors i també
dibuixa la corba d’interpolació.
•

rL_fpL_Errorx1x2_mu_t.m: Calcula un nombre elevat d’errors en X1 i X2 quan les
aproximacions s’obtenen de (Eq. 4.12) i els valors exactes resulten d’aplicar el
mètode iteratiu a les successives t, mu i µU generades per Monte-Carlo segons les
distribucions escollides. A continuació genera l’histograma d’aquest conjunt de valors
i també dibuixa la corba d’interpolació.

•

rL_fpL_Errorx1x2_t.m: Calcula un nombre elevat d’errors en X1 i X2 quan les
aproximacions s’obtenen de (Eq. 4.12) i els valors exactes resulten d’aplicar el
mètode iteratiu a les successives t generades per Monte-Carlo segons la distribució
escollida. A continuació genera l’histograma d’aquest conjunt de valors i també
dibuixa la corba d’interpolació.

•

rL_fpL_mi_mu.m: Calcula un nombre elevat de mi a partir de (Eq. 4.13) quan les X1
i X2 de disseny són (Eq. 4.12). Els desequilibris mu emprats en el càlcul de mi
resulten d’aplicar Monte-Carlo segons les distribucions escollides. A continuació
genera l’histograma d’aquest conjunt de valors i també dibuixa la corba
d’interpolació.

•

rL_fpL_mi_mu_t.m: Calcula un nombre elevat de mi a partir de (Eq. 4.9) quan les X1
i X2 de disseny surten del mètode iteratiu amb mu i t. Els desequilibris mu i t emprats
en el càlcul de mi resulten d’aplicar Monte-Carlo segons les distribucions escollides.
A continuació genera l’histograma d’aquest conjunt de valors i també dibuixa la corba
d’interpolació.

•

rL_fpL_mi_t.m: Calcula un nombre elevat de mi a partir de (Eq. 4.9) quan les X1 i X2
de disseny són (Eq. 4.12). Els valors de t emprats en el càlcul de mi resulten d’aplicar
Monte-Carlo segons la distribució escollida. A continuació genera l’histograma
d’aquest conjunt de valors i també dibuixa la corba d’interpolació.

•

rL_fpL_mu_Errorx1x2_t.m: Calcula un nombre elevat d’errors en X1 i X2 quan les
aproximacions s’obtenen de (Eq. 4.14) i els valors exactes resulten d’aplicar el
mètode iteratiu amb les successives t generades per Monte-Carlo segons la
distribució escollida. A continuació genera l’histograma d’aquest conjunt de valors i
també dibuixa la corba d’interpolació.

•

rL_fpL_mu_mi_t.m: Calcula un nombre elevat de mi a partir de (Eq. 4.9) quan les X1
i X2 de disseny s’obtenen de (Eq. 4.14). Els valors de t emprats en el càlcul de mi
resulten d’aplicar Monte-Carlo segons la distribució escollida. A continuació genera
l’histograma d’aquest conjunt de valors i també dibuixa la corba d’interpolació.
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rL_fpL_t_Errorx1x2_mu.m: Calcula un nombre elevat d’errors en X1 i X2 quan les
aproximacions s’obtenen del mètode iteratiu sense desequilibri mu i els valors
exactes amb el mateix mètode iteratiu però amb desequilibri. Els successius
desequilibris mU generats per al càlcul exacte s’obtenen de Monte-Carlo segons la
distribució escollida de mu i µU . A continuació genera l’histograma d’aquest conjunt
de valors i també dibuixa la corba d’interpolació.

•

rL_fpL_t_mi_mu.m: Calcula un nombre elevat de mi a partir de (Eq. 4.9) quan les X1
i X2 de disseny surten del mètode iteratiu amb t. Els desequilibris mu emprats en el
càlcul de mi resulten d’aplicar Monte-Carlo segons les distribucions escollides. A
continuació genera l’histograma d’aquest conjunt de valors i també dibuixa la corba
d’interpolació.

•

simplificadas.m: Executa la pantalla principal de l’estudi estadístic del disseny amb
fórmules simplificades i va apareixent la informació requerida a mesura que aquesta
es va introduint. Crida a les funcions esmentades anteriorment segons cada cas.

•

x1x2_est.m: Calcula un nombre elevat de X1 i X2 a partir del mètode iteratiu
contemplant totes les variables del disseny i distribuint les corresponents mitjançant
Monte-Carlo. A continuació genera l’histograma d’aquest conjunt de valors i també
dibuixa la corba d’interpolació.

•

EstRF.m: Executa la pantalla principal de l’estudi estadístic de la resposta
freqüencial.

•

Carga_formula_distribucion.m: Genera un nombre elevat de punts de les
variables a distribuir mitjançant Monte-Carlo i d’acord amb la distribució escollida.
Després calcula les reactàncies simetritzadores per a cada un dels valors obtinguts
per Monte-Carlo i localitza la ressonància vista des de la càrrega monofàsica per a
cada cas a partir de les reactàncies de disseny. Finalment elabora un histograma
dels resultats obtinguts i dibuixa la corba d’interpolació.

•

Carga_x1x2_distribucion.m: Calcula les reactàncies simetritzadores de disseny a
partir dels valors fixats i d’altra banda genera un nombre elevat de punts de les
variables a distribuir mitjançant Monte-Carlo d’acord amb la distribució escollida.
Després localitza la ressonància vista des de la càrrega monofàsica amb les
reactàncies fixes de disseny i els successius valors de Monte-Carlo de la resta de
variables i finalment elabora un histograma dels resultats obtinguts i dibuixa la corba
d’interpolació.

•

CNL_formula_distribucion.m: Genera un nombre elevat de punts de les variables
a distribuir mitjançant Monte-Carlo i d’acord amb la distribució escollida. Després
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calcula les reactàncies simetritzadores per a cada un dels valors obtinguts per
Monte-Carlo i localitza la ressonància vista des de la càrrega trifàsica per a cada cas
a partir de les reactàncies de disseny. Finalment elabora un histograma dels
resultats obtinguts i dibuixa la corba d’interpolació.
•

CNL_x1x2_distribucion.m: Calcula les reactàncies simetritzadores de disseny a
partir dels valors fixats i d’altra banda genera un nombre elevat de punts de les
variables a distribuir mitjançant Monte-Carlo d’acord amb la distribució escollida.
Després localitza la ressonància vista des de la càrrega trifàsica amb les reactàncies
fixes de disseny i els successius valors de Monte-Carlo de la resta de variables i
finalment elabora un histograma dels resultats obtinguts i dibuixa la corba
d’interpolació.

•

Red_formula_distribucion.m: Genera un nombre elevat de punts de les variables a
distribuir mitjançant Monte-Carlo i d’acord amb la distribució escollida. Després
calcula les reactàncies simetritzadores per a cada un dels valors obtinguts per
Monte-Carlo i localitza la ressonància vista des de la xarxa per a cada cas a partir de
les reactàncies de disseny. Finalment elabora un histograma dels resultats obtinguts
i dibuixa la corba d’interpolació.

•

Red_x1x2_distribucion.m: Calcula les reactàncies simetritzadores de disseny a
partir dels valors fixats i d’altra banda genera un nombre elevat de punts de les
variables a distribuir mitjançant Monte-Carlo d’acord amb la distribució escollida.
Després localitza la ressonància vista des de la xarxa amb les reactàncies fixes de
disseny i els successius valors de Monte-Carlo de la resta de variables i finalment
elabora un histograma dels resultats obtinguts i dibuixa la corba d’interpolació.

Com a arxius *.mat s’empren els arxius Reset.mat els quals retornen la pantalla a zero.

7.3. Disseny de la interfície
A part d’optimitzar el motor de càlcul per tal que el treball amb el programa gaudeixi
d’una resposta ràpida, és també fonamental buscar el disseny òptim de la interfície ja que al
cap i a la fi serà la part del projecte que més temps estarà en contacte amb l’usuari final.
Encara que una interfície gràfica requereix més temps de càlcul i de CPU, així com
majors requeriments de memòria, s’incrementa el rendiment de l’usuari, ja que el treball
mental que ha de dur a terme és molt inferior i el nombre d’errors que es poden produir
durant la utilització del programa disminueix.
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Figura 7.4 Vista global de la interfície.

Els elements que s’han tingut en compte a l’hora de crear les figures corresponents al
disseny de la interfície són:
•

Simplicitat. És fonamental que el disseny estigui orientat a facilitar la utilització del
programa per part d’un usuari inexpert. En aquest sentit, s’han incorporat, quan s’ha
considerat oportú, finestres emergents d’advertències a l’usuari, ja siguin d’avís o
d’error, que permeten ajudar l’usuari a utilitzar correctament el programa. També
s’han ocultat/visualitzat els botons necessaris en cada moment per tal d’evitar
introduir dades innecessàries per a la anàlisis concreta que es vol fer en cada
moment.

•

Agradable i atractiu. Gràcies a eines actuals de disseny gràfic com Photoshop CS®
i Microsoft Office 2010® s’han dissenyat figures i imatges que resulten agradables i
atractives a l’usuari, sense perdre la formalitat i seriositat característiques d’un
projecte tècnic. Així l’usuari es troba davant d’una interfície més amena i més similar
a entorns actuals professionals mitjançant animacions i degradats. A més, s’han
incorporat també finestres de barres d’espera (Figura 7.5) per tal que l’usuari sigui
conscient que s’està duent a terme un càlcul complex i el programa segueix operatiu.

Figura 7.5 Barra d’espera del programa.
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Flexibilitat. S’ha intentat en la mesura del possible crear un entorn flexible a l’usuari
en els aspectes següents:
o

Facilitat a l’hora de guardar i obrir configuracions i dades de manera similar a
qualsevol programa sobre plataforma Windows®.

o

Incorporació de la barra d’eines característica de MatLab®. Gràcies a aquesta
barra, l’usuari podrà operar sobre els gràfics obtinguts apropant-se o
allunyant-se amb el zoom, girant els eixos tridimensionals i, el més important
segurament, coneixent la posició de les coordenades de cada un dels punts
que formen el gràfic. També hi ha la possibilitat d’amagar aquesta barra si es
considera oportú.

o

Barra de menú. La barra de menú superior permet realitzar funcions generals
a partir del menú Archivo (Obrir, Guardar, Imprimir, Tornar a l’inici) així com
moure’s a qualsevol part del programa des de qualsevol altra.

o

Minimització de les situacions d’error. El programa comprova abans
d’executar el motor de càlcul si les dades d’entrada són coherents. Si no ho
són, envia un missatge advertint d’aquesta circumstància i atura el procés.
D’aquesta manera s’anul·la la possibilitat d’entrar situacions que poden
bloquejar el motor.

•

Informació rellevant. Al llarg de tot el programa es van presentant diverses
gràfiques. Tot i que n’hi ha un volum elevat, s’ha evitat presentar gràfiques que no
aporten cap tipus d’informació rellevant de cara a l’estudi que es realitza. Així no
només s’optimitza millor l’espai disponible per pantalla, sinó que es permet que
l’usuari centri més l’atenció en allò que és realment important.

•

Ajuda. L’aplicació disposa d’un manual d’ajuda accessible des del menú Ayuda, a la
barra superior. Així, l’usuari podrà accedir al contingut del manual mitjançant el
navegador d’ajuda predeterminat. A més, tal i com es mostra a la cada un dels
botons i etiquetes de l’aplicació té un menú contextual on es detalla la seva
funcionalitat.

Figura 7.6 Menú contextual.
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Conclusions
Aquest projecte ha suposat la creació d’una aplicació informàtica que permet:
•

Estudiar el disseny del circuit Steinmetz:
o Determinar les reactàncies simetritzadores mitjançant fórmules analítiques
quan la reactància inductiva és pura (no té component resistiva) i, com a
aportació d’aquest projecte, mitjançant mètodes iteratius quan la reactància
inductiva té component resistiva i les tensions d’alimentació no són
equilibrades.

o

Realitzar aproximacions en el disseny de les reactàncies simetritzadores i
calcular els errors comesos en emprar les aproximacions esmentades.

o

Analitzar la influència de les tensions d’alimentació i dels paràmetres del
circuit simetritzador, amb l’aportació referent al paràmetre que representa la
part resistiva de la reactància inductiva, en el disseny del circuit

•

Estudiar el comportament freqüencial del sistema elèctric en presència del circuit
Steinmetz:
o Localitzar la ressonància que apareix a les fases entre les quals està
connectat el condensador observant des de la xarxa, des de la càrrega
trifàsica, i com a aportació d’aquest projecte també des de la càrrega
monofàsica.

o

Contemplar la possible pèrdua de capacitat del condensador simetritzador i,
com a aportació d’aquest projecte, també la resistència de la bobina
simetritzadora.

•

Estudiar la sensibilitat del circuit Steinmetz:

o

Analitzar la influència dels paràmetres en el disseny del circuit i en la
localització de la ressonància quan aquests es mouen en un rang de valors.

o

Com a aportació d’aquest projecte, analitzar la influència dels paràmetres en
el disseny del circuit i en la localització de la ressonància quan aquests
tenen un comportament estocàstic.

A més, el treball realitzat permet corroborar anàlisis que s’han dut a terme en el
Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC en la línia d’investigació sobre la qualitat del
subministrament elèctric, així com obrir noves línies d’investigació en aquest àmbit.
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